
Za nami „Dzień Gocławia” – plenerowa 
impreza, która w ostatnią niedzielę odbyła 
się w Parku nad Balatonem. Było bardzo 
energetycznie, kulturalnie i ze wskazaniem 
na rekreację…
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Odwagi
W letnią kanikułę obowiązkowo 

trzeba gdzieś wyjechać i ja tym fe-
lietonem będę Państwa zachęcać 
do odwagi. Odpalcie komputer, ale 
nie szukajcie biur podróży. Najpierw 
wybierzcie pięć miejsc podróży ma-
rzeń. Jak bliskie - jedźcie samocho-
dem, autobusem lub pociągiem, jak 
dalsze - wiadomo, samolot.

Poszukajcie tanich biletów na te 
przejazdy. Do któregoś z wybranych 
miejsc na pewno coś znajdziecie na 
tydzień, na dwa. Rezerwujcie. Do-
piero wtedy weźcie się za szukanie 
noclegu: jest ich pełno. booking.
com, hotels.com. hrs.com: w Pol-
sce i na świecie, tanie i droższe, 
wszystkie sfotografowane i opisane.

 Na miejscu zorientujecie się, 
że wszystko świetnie działa, niepo-
trzebny wam opiekun grupy, zoba-
czycie dwa razy więcej i trzy razy 
taniej. Dowód: piszę te słowa spod 
pinii w Toskanii. Widok, że dech za-
piera. Mieszkam w domu z jasnego 
kamienia przerobionym z XI-wiecz-
nego klasztoru. Kolejne miasteczka 
do 10-15 km. Krezus? Zapewniam 
Państwa, że nie wydałem na ten 
14-dniowy pobyt więcej niż za dwa 
tygodnie nad naszym morzem.

Nie mówię, żeby nie jeździć 
nad Bałtyk. Też go uwielbiam. Ale 
nie czujcie się przymuszeni, co roku 
wpadać w ten sam kierat: biuro po-
dróży, albo wydzwanianie do kwa-
terodawcy, czy ma coś wolnego. 
Wrócicie tam za rok, za dwa, może 
za pięć. Ale teraz, z tymi samymi 
pieniędzmi poczujcie że znaczą one 
dokładnie tyle samo, co dla Anglika, 
Francuza czy Włocha. I jest to mniej 
niż się obawiacie. A na miejscu nie 
jest tak trudno jak przypuszczacie.

Tomasz Szymański
REKLAMA

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



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 Z a p r a s z a m y : 
pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1500regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

mieszkaniec.pl

PRAGAWARSZAWA

ul. Kobielska 19
(za Simply 
obok poczty)

* upominki * dekoracje * elektronika, 
* tania chemia zagraniczna, 

* produkty dla zwierząt, 
* szeroki wybór pudełek 
* oraz 1001 drobiazgów.

Atrakcyjne ceny już od 1 zł
Rondo Wiatraczna

 Kupno – Sprzeda¿  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, z³oto 

 
 

  

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI  G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

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

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 13 zł  
  

 Zadzwoń, zamów i odbierz
  

    

  

 Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18 

 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;  

www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

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

KAMERA, MIKROSKOP
ULTRADŹWIĘKI

RADIOWIZJOGRAFIA
 tel. (22) 610 46 46

     0 500 214 141
www.chodent.pl

czytaj na str. 4

Będzie tunel w Międzylesiu

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.
Poduszka 70/80 -25 złotych 

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt.godz.10-18,sob. 9-13

czytaj na str. 3

energia proMieniowała  
na gocławiu

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta tel. 22 610 06 73

kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie
ul. Garwolińska 7 lok. 79
04-348 Warszawa

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
wszelkie naprawy okularów
szybka i profesjonalna obs³uga

 

pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

CECH OPTYKÓW

W WARSZAWIE

Istnieje od 1989 r.
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KRONIKA POLICYJNA
Okradli koleżankę 

Łukasz N., zabrał z torebki koleżanki klucze, 
które przekazał swojemu znajomemu. Ten posłu-
żył się nimi, dostając się do mieszkania dziew-
czyny i kradnąc z niego kilka tysięcy złotych. 
Mężczyzna wcześniej był już w jej mieszkaniu 
i wiedział, gdzie są schowane pieniądze.  Po po-
pełnionym przestępstwie wrócił na imprezę, pod-
rzucił klucze, a „łupem” podzielił się z Łukaszem 
N. Kiedy dziewczyna zorientowała się, że w etui 
nie ma pieniędzy, powiadomiła śródmiejską po-
licję. 22-latkowi, za to co zrobił, grozi do 12 lat 
pozbawienia wolności.

Seryjny włamywacz
Policjanci z Mokotowa wspólnie z kryminal-

nymi z KSP zatrzymali mężczyznę podejrzewane-
go o włamania, w ostatnich miesiącach do pięciu 
mieszkań na Mokotowie. Jego łupem padł sprzęt 
elektroniczny, biżuteria i monety kolekcjonerskie 
o wartości 30 tysięcy złotych. Podczas przeszu-
kania policjanci znaleźli u Arkadiusza S. szereg 
narzędzi służących do włamań. 22-latek krążył po 
klatkach schodowych i obserwował mieszkańców 
pobliskich budynków. Mężczyzna przyznał się do 
pięciu włamań do mieszkań przy ul. Obrzeżnej, 
Wiktorskiej, Kolady, Tuchlińskiej i Kraushara. 

Od alkoholu do zgonu
16 maja na Pradze Północ dwaj panowie pili 

wspólnie alkohol, w pewnym momencie po-
między nimi doszło do kłótni, która przerodziła 
się w bójkę. Artur G. kilkukrotnie uderzył ko-
legę w głowę. 41-latek został przewieziony do 
szpitala, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń 
zmarł po kilku dniach. Sprawcy grozi kara do 
dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Zabezpieczono 108 gramów 
narkotyków 

Policjanci z południowopraskiego wydziału 
do walki z przestępczością przeciwko mieniu, 
podczas wykonywania ustaleń i czynności ope-
racyjnych, zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy 
dokonywali transakcji narkotykowej. Błyska-
wiczna reakcja funkcjonariuszy zaowocowała 
zabezpieczeniem w sumie prawie 108 gramów 
środków odurzających, 46,5 gramów marihuany, 
24,7 mefedronu, 22,1 amfetaminy i 14,3 grama 

metaamfetaminy. 28-letni Bartłomiej P. usłyszał 
m.in. zarzut handlu narkotykami i posiadania 
znacznej ich ilości. 

„Damski bokser” z Grochowa
Pewnego popołudnia południowoprascy po-

licjanci zostali wezwani na interwencję. Pomocy 
potrzebowała kobieta, której prawie 5-letni kosz-
mar rozgrywał się w zaciszu jednego z mieszkań 
na terenie Grochowa. Jej partner znęcał się nad 
nią psychicznie i fizycznie. Wyzywał ją, bił i po-
niżał. Poszkodowana nigdy tego nie zgłaszała po-
licji. W dniu interwencji na jej oczach ostrzył nóż 
i groził, że za chwilę ją nim zabije, a potem pobił 
ją i złamał jej szczękę. Wtedy wezwała patrol. 
59-letni obywatel Rumunii, partner kobiety został 
zatrzymany przez policję. Miał akurat 1,7 promi-
la alkoholu w organizmie. Policjanci przesłuchali 
świadków, a po zgromadzeniu wszystkich dowo-
dów przedstawili mu zarzut znęcania się nad kon-
kubiną. Grozi mu pięć lat więzienia.

Kolejne oszustwo „na policjanta”
Policjanci z Wawra bardzo szybko ustalili kim 

był mężczyzna, który metodą „na wnuczka i po-
licjanta” wyłudził w sumie 148 tysięcy złotych. 
Część pieniędzy 25-letni Eryk S. odebrał od po-
krzywdzonego osobiście, pozostałą kwotę wypła-
cił po otrzymaniu przelewów na swoje konta ban-
kowe. Funkcjonariusze wiedzieli, że nie przebywa 
w Warszawie, zarejestrowali go jako poszukiwane-
go, dzięki temu dzień później wpadł w ręce poli-
cjantów w Białej Podlaskiej. W prokuraturze usły-
szał zarzut, w sądzie zdecydowano o zastosowaniu 
wobec niego tymczasowego aresztowania. Sche-
mat działania oszustów działających metodą „na 
wnuczka i policjanta” był taki sam jak w każdym 
innym przypadku. Telefon, informacja o policyjnej 
akcji, prośba o pomoc… i wypłacenie pieniędzy.                            

Zatrzymany przed komisariatem
Kryminalni z Białołęki zatrzymali 26-letniego 

mężczyznę. Podczas kontroli jego samochodu, 
znaleźli osiem torebek mefedronu, a w jego  miesz-
kaniu znaleziono dwie torebki marihuany oraz 
1000 zł., które zostały zabezpieczone na poczet 
przyszłych kar. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat 
pozbawienia wolności.              toms
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rewitalizacja pragi

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110*801 404 733*

wystarczy dowód osobisty
gotówka w jeden dzień

Pożyczka ekspresowa
od 300zł do 6000zł

Infolinia
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  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%   

ROLETY
MATERIAŁOWE ANTYWŁAMANIOWE

MARKIZY BRAMY
AUTOMATYKA SERWIS
DO 10 LAT GWARANCJI

 
ul. Operowa 11, 03-036 Warszawa 
Tel. (22) 498 77 88, 511 07 00 07
www.roletynalata.pl

RATY

 ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY
 SO CZEW KI KON TAK TO WE
 LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU
 DU¯Y WYBÓR OPRAW

 672-77-77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię  dzy na ro do wej   

RABATY!

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

Oferujemy:
- pierogi ręcznie robione

- ryby smażone i w galaretach
- wyroby garmażeryjne

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

i wiele innych wyrobów

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

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

Piszemy „tzw.”, gdyż poję-
cie „Praga” jest w tym przypad-
ku stosowane tylko umownie, 
a program obejmuje Szmulo-
wiznę, Kamionek, Starą i Nową 
Pragę oraz Targówek Mieszka-
niowy i Fabryczny. Przypomnij-
my, że w ramach Zintegrowa-
nego Programu 
Rewitalizacji do 
2022 r. Miasto 
zamierza zreali-
zować projekty 
warte ok. 1,4 
mld zł.

Z a r ó w n o 
o samym progra-
mie, jak i o prze-
prowadzanych 
w dzielnicach 
spotkaniach kon-
su l t a cy jnych , 
„Mieszkaniec” 
pisał bardzo 
często. Rolę me-
diów w proce-
sie rewitalizacji 
dostrzegły władze Warszawy, 
które zestawiły liczby publi-
kacji (w prasie, telewizji, radio 
i internecie). – Gdybyśmy mie-
li zapłacić za te publikacje, to 
byśmy musieli wydać ok. 900 
tysięcy złotych – szacował wi-
ceprezydent Warszawy Michał 
Olszewski.

Spotkanie, o którym pi-
szemy, odbyło się 17 czerw-
ca w Teatrze Powszechnym. 
Mimo, że trwało grubo ponad 
trzy godziny, to widownia była 
praktycznie pełna zaintereso-
wanych procesem rewitaliza-
cji (mieszkańców, organizacji 

pozarządowych, urzędników). 
Zainteresowanie programem 
nie dziwi, bo i kwota prze-
znaczona na niego jest dość 
znaczna (a według zapewnień 
wiceprezydenta Olszewskiego 
może jeszcze ulec zwiększe-
niu) i zakres działań bardzo 

szeroki (od remontów kamie-
nic, przez budowę nowych 
obiektów, zmiany komunika-
cyjne, programy aktywizacji 
i przeciwdziałania wyklucze-
niu, itp.). Program można zna-
leźć m.in. na stronie Urzędu 
Miasta i był on także prezen-
towany na spotkaniach, o któ-
rych wspominaliśmy. Okazało 
się, że w konsultacjach wzięło 
udział 150 osób. Zgłoszono 
273 uwagi oraz ponad 150 
pomysłów i opinii. Znaczna 
część uwag została uwzględ-
niona, ale program jest „two-
rem żywym”, co umożliwia 

jeszcze jakieś modyfikacje.
Wśród prelegentów spo-

tkania był m.in. Piotr Żbikow-
ski, wiceburmistrz Pragi-Połu-
dnie, który mówił o potrzebach 
dzielnicy i nadziejach związa-
nych z programem. Bardzo 
dużą aktywnością wykazał się 

s e n a t o r 
M a r e k 
B o r o w -
ski, któ-
ry m.in. 
podnosi ł 
p r o b l e m 
słabszych 
wyników 
szkolnych 
u c z n i ó w 
d z i e l n i c 
Warszawy 
p r a w o -
brzeżnej. 
– Prze-
cież nasze 
dzieci nie 
rodzą się 

głupsze niż te po lewej stronie 
Wisły…  ̶  mówił były marsza-
łek Sejmu. Aktywność senato-
ra została zresztą zauważona 
(i pochwalona) przez wice-
prezydenta Michała Olszew-
skiego:  ̶  Przyznaję, że pan 
senator jest jedynym parla-
mentarzystą, który naprawdę 
zaangażował się w nasz pro-
gram i za każdym razem, jak 
proponowaliśmy przeznacze-
nie jakiejś kwoty na jakiś cel, 
to senator mówił, że to za mało 
i trzeba dorzucić jeszcze „set-
kę” lub dwie…

ar

Po serii spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami przyszła pora na podsumowanie. 
Mowa o tzw. programie Rewitalizacji Pragi.
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Silny wiatr i ciemne chmu-
ry towarzyszyły tegorocz-
nej edycji święta Gocławia. 
Obyło się jednak bez deszczu 
i burzy. A jak się niebo prze-
cierało, to na zgromadzoną 

nad Balatonem publiczność 
padały ciepłe promienie wio-
senno-letniego słońca, które 
dodawały życiowej energii. 
Choć na „Dniu Gocławia” 
energii nie brakowało…

̶  Święto Gocławia angażu-
je coraz więcej mieszkańców, 
dzieci i młodzieży, i to bardzo 
cieszy! – mówił na otwarciu 
imprezy Szymon Tokarczyk, 
kierownik Klubu Kultury Go-
cław. To właśnie KK Gocław, 
który jest filią dzielnicowego 
Centrum Promocji Kultury, 
razem z „matczyną” jednostką 
był głównym organizatorem 
imprezy. Przygotowanie plene-
rowej imprezy pochłania wiele 
czasu i pracy, a na koniec i tak 
organizatorzy umierają z nie-
pewności, czy pogoda dopisze 
i czy ludzie przyjdą… „Miesz-
kaniec”, który był patronem 
medialnym święta, dowiedział 
się, że okres przygotowań im-
prezy kierownik przypłacił 
kilkoma siwymi włosami… 

Barbara Wasiak, dyrektor 
CPK Praga-Południe, chwaliła 
jednak publicznie działalność 
KK Gocław. I przed pierwszą 
atrakcją rozdała dzieciom ko-
lorowe baloniki (na zdjęciu).

A pierwsza atrakcja od 
razu wprowadziła publicz-
ność w energetyczny nastrój. 
Nie mogło być inaczej skoro 
bohaterką spektaklu była ru-
dowłosa Pippi Langstrumpf. 
Niesforna ulubienica dzieci 
i młodzieży przeniosła się na 
gocławską scenę za sprawą 
Teatru Tak, który wystawił 
spektakl „Nadchodzi Pip-
pi”. Energetycznie było też 
w okolicach sceny – na po-
bliskim boisku młodzież ry-
walizowała w zawodach spor-
towych, a na trawniku można 
było spróbować tańców Zum-
ba i Hip-hop. Żywiołowa 
Zumba, prowadzona przez 
Klaudię Kocoń, tak wymę-
czyła amatorów tańca, że aż 
pojawił się później problem 
z chętnymi do spróbowania 
sił w Hip-hopie. A popular-
ną na Gocławiu instruktorkę 
tego tańca – „Bubę” (Paulinę 
Borosińską) energia wręcz 
rozsadzała. Ekspresji „Buby” 
z podziwem przyglądał się je-
denastoletni Tomek. – Chciał-
bym tak tańczyć, ale tutaj tro-
chę się wstydzę spróbować… 
– powiedział „Mieszkańco-
wi”. Może będzie jeszcze oka-
zja, bo znaczna część działań 
prezentowanych w czasie 
święta odbywa się regularnie 
w KK Gocław. Zresztą na 
święcie prezentowane były 
efekty nie tylko tanecznych 
warsztatów klubu, ale także 

warsztatów wokalnych. Moż-
na także było podziwiać ar-
tystyczne zdolności uczniów 
Gimnazjum nr 28 oraz frag-
menty „Karczmy Chagalla” 
w wykonaniu Teatru Paradox. 
– Przyszłyśmy na święto żeby 
zobaczyć na scenie koleżanki, 
które grają w Teatrze Paradox 
– przyznały „Mieszkańcowi” 
Ewa i Magda, dwunastolatki 
z podstawówki nr 185.

Wulkan energii na Go-
cławiu wybuchł wraz wy-
stępem zespołu HabiArJan. 
Mieszanka rytmów Wschodu 
i Południa porywała zebra-
nych przed sceną, a Inga, 
wokalistka grupy, czarowała 
głosem, ruchami i strojem. 
HabiArJan tworzą muzy-
cy, których korzenie sięgają 
różnych krajów. Zespół zna-
komicie i efektownie łączy 

m.in. pieśni armeńskie z hisz-
pańskimi i celtyckimi rytma-
mi. Oczywiście, nie obyło się 
bez bisowania.

Na Gocławiu można było 

także posłuchać artystów zna-
nych ze „szklanego ekranu”. 
Koncertował zespół „Słowia-
ny” (uczestnik programu „Must 
Be The Music”) oraz Katarzy-
na Kalinowska (z programu 
„Voice of Poland”). Impreza 
zakończyła się „elektryczno-
akustycznym” koncertem Kasi 
Wilk – zwyciężczyni polskie-

go finału jednego z sopockich 
festiwali oraz laureatki kon-
kursu „Super premiery” na fe-
stiwalu w Opolu.

ar

energia promieniowała na gocławiu

Do domu, do biura i na działkę. Dla Ciebie!
Ponad sto lat historii meblarstwa można prześledzić w Komisie SEZAM. Dlacze-

go tu? Wspaniałe, przedwojenne antyki, nie tylko polskie, z litego, porządnie se-
zonowanego drewna, sta-
rannie dobranych fornirów 
i najprawdziwszej politury 
wedle recept ówczesnych 
meblarzy – to meble 
o szlachetnej linii, które 
ozdobią każde wnętrze 
estety i wymagającego 
właściciela. Patyna cza-
su tylko dodaje uroku tym 
przedwojennym antykom. 

Meble z lat 50/60 XX 
wieku, to grupa mebli lżej-
szych, o śmiałych liniach 
i wysmakowanej prostocie. 
Nie brak też mebli współ-
czesnych (także fabrycz-
nie nowych, nieuszko-
dzonych i w fabrycznych 
cenach!). SEZAM słynie z częstych dostaw, a to oznacza, że towar znika naprawdę 
szybko z przestronnych pomieszczeń sprzedażowych robiąc miejsce na nowe pokusy, 
przydatne nie tylko w domu, ale też na działce czy w ogrodowej altance (wiklina!).

Warto zawsze pytać o promocje i wyprzedaże, zwłaszcza mebli biurowych (wie-
le z nich sprawdzi się w pokoju studenta) i wyposażenia sklepów, poczekalni, re-
cepcji - kontenerki, biurka, szafki, szafy, recepcje, ścianki działowe, regały i szafki, 
wieszaki - w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie, jasne, ciemne, do wyboru. 
Tu także - meble biurowe renomowanej firmy SVENBOX w cenach producenta; 
fabrycznie nowe, niezwykle funkcjonalne, projektowane z uwzględnieniem najnow-
szych zaleceń ergonomii, a więc z pewnością wygodne i praktyczne.

SEZAM proponuje mnóstwo okazji dla kolekcjonerów, także dla bibliofilów: aktual-
nie oferuje duży wybór książek i kultowych komiksów( np. Koziołek Matołek, Tytus, 
Romek i Atomek, Asterix i Obelix). 

Dlaczego warto się pospieszyć? Żeby nikt nie sprzątnął nam sprzed nosa na przy-
kład  dostojnego, ciemnobrązowego kompletu mebli Chesterfield (wytworna, wypielę-
gnowana skóra), bo wiadomo – Chesterfield to angielska elegancja z wielką klasą, 
a cena – naprawdę okazyjna. 

Jeszcze dwie, bardzo ważne informacje: cała oferta SEZAMu jest codziennie ak-
tualizowana na stronie internetowej, ale to nie wszystko. Dla kupujących, sprzeda-
jących oraz wszystkich zainteresowanych przeprowadzkami zorganizowano w roz-
sądnych cenach usługę Przeprowadzek i Transportu!

Te linki warto zanotować: aktualna oferta SEZAMu to www.komissezam.pl
przeprowadzki i transport to www.przeprowadzkisezam.pl

ul. Makowska 139/141  
(dojazd ul. Nasielską), 

tel. (22) 612-13-40; tel. kom. 515-178-030. 
Czynne: pon.-pt. godz. 9-19, w sob. 9-15.

www.skbank.pl 

6,00%*

R
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Przypomnijmy. W ramach 
inwestycji przy stacji War-
szawa Międzylesie wybudo-
wany zostanie 80-metrowy 
tunel pod torami, a przejazd 
kolejowy zostanie zlikwido-
wany. Powstaną również dwa 
przejścia podziemne – jedno 
pod ul. Patriotów/K. Szpo-
tańskiego z wejściami na 
peron oraz drugie pod ul. Że-
gańską na wysokości urzędu 
dzielnicy Wawer. Zbudowa-
ne zostaną także dwa nowe 
ronda – na skrzyżowaniu ulic 
Zwoleńskiej i Mrówczej oraz 
Żegańskiej i Dworcowej, na-
tomiast rondo przy ul. M. Po-
żaryskiego zostanie przebu-
dowane. Nowe odcinki ulic 
Zwoleńskiej i Żegańskiej 
będą usytuowane na północ 
od przejazdu przez tory ko-
lejowe, natomiast istniejący 
fragment ul. Zwoleńskiej od 
Mrówczej do Patriotów oraz 
ul. Żegańskiej od Dworco-
wej do K. Szpotańskiego 
będą służyły jako drogi lo-
kalne. To ważna inwestycja, 
gdyż obecnie przejeżdżające 
co kilka minut pociągi przez 
przejazd z zaporami potrafią 
sparaliżować ruch na długich 
odcinkach ulic Patriotów, K. 
Szpotańskiego i Żegańskiej.

Prace budowlane rozpo-
częły się w lutym tego roku 
i dotychczas jedynym utrud-
nieniem było  zamknięcie 
ulicy Zwoleńskiej pomiędzy 
ul. Rogatkową a Patriotów 
oraz ul. Mrówczej na skrzy-
żowaniu ze Zwoleńską. Teraz 
jednak konieczne będą kolej-
ne, bardziej uciążliwe zmia-
ny w ruchu drogowym.

– Niestety, w związku 
z budową przejścia pod-
ziemnego od 19 czerwca za-
mknięty został przejazd ko-
lejowy w Międzylesiu oraz 
ul. Żegańska pomiędzy ul. 
Patriotów/K. Szpotańskiego 
a M. Pożaryskiego. Objazd 
zostanie poprowadzony uli-
cami M. Pożaryskiego i M. 

Kajki oraz ul. Patriotów do 
przejazdu w Radości. Z kolei 
od 26 czerwca ok. godz. 22 
otwarty zostanie tymczasowy 
przejazd kolejowy w Aninie. 
Natomiast w sierpniu otwar-
ta zostanie ul. Zwoleńska 
i Mrówcza oraz zamknięta 

ul. Patriotów po zachodniej 
stronie torów przy skrzyżo-
waniu z ul. Zwoleńską. Prze-
budowa ulicy potrwa około 
trzech miesięcy. Objazd moż-
liwy będzie ul. Mrówczą lub 
K. Szpotańskiego i Patriotów 
(po przejechaniu przez tory 
w Aninie). Od lutego 2016 r. 
planowane jest zamknięcie 
wschodniej części ul. Patrio-
tów przy skrzyżowaniu z ul. 
Żegańską  – wyliczył na kon-
ferencji prasowej Jerzy Stęp-
niak, dyrektor Biura Koordy-
nacji Inwestycji i Remontów 
w Pasie Drogowym.

Na otwarcie tymczaso-
wego przejazdu kolejowe-

go w Aninie trzeba będzie 
poczekać siedem dni. Jak 
poinformowała rzeczniczka 
Zarządu Miejskich Inwesty-
cji Drogowych, Małgorzata 
Gajewska tygodniowa prze-
rwa jest konieczna, gdyż 
trzeba zdemontować urzą-

dzenia, które znajdują się 
na przejeździe kolejowym 
w Międzylesiu i przenieść je 
oraz zamontować w Aninie. 
W tym czasie kierowcy będą 
musieli korzystać z przejaz-
dów w Radości lub ciągu uli-
cy Czecha. 

Mieszkańców czekają 
także zmiany w komunika-
cji publicznej. W czasie za-
mknięcia ul. Żegańskiej (od 
M. Pożaryskiego do Patrio-
tów/K. Szpotańskiego) od 20 
czerwca niektóre linie auto-
busowe kursują zmienionymi 
trasami. Autobusy linii nr 115 
od skrzyżowania ulic Patrio-
tów/Żegańska/Szpotańskiego 

jeżdżą ulicami: Szpotańskie-
go – IX Poprzeczna (powrót: 
VIII Poprzeczna) – Kajki 
i dalej swoją trasą podstawo-
wą. Z kolei autobusy linii nr 
119 od ronda na skrzyżowa-
niu ulic Lucerny/Patriotów/
Widoczna dalej jadą ulica-
mi: Widoczna – Błękitna 
– Floriana – Trakt Lubelski 
– wiadukt w ciągu ulic Pło-
wiecka-Czecha – Sejmikowa 
(powrót: Kaczeńca – Skrzy-

neckiego – Powszechna – 
wiadukt w ciągu ulic Cze-
cha-Płowiecka – Widoczna) 
– Wydawnicza – Szpotańskie-
go – IX Poprzeczna (powrót: 
VIII Poprzeczna) – Kajki 
– Pożaryskiego – Żegańska 
i dalej trasą obecnie obowią-
zującą. Natomiast autobusy 
linii nr 305 – od skrzyżowa-
nia ulic Patriotów/Żegańska/
Szpotańskiego kierowane 
są na objazd ulicami: Szpo-
tańskiego – IX Poprzeczna 
(powrót: VIII Poprzeczna) 
– Kajki – Pożaryskiego – 
Żegańska i dalej swoją trasą 
podstawową. Od 26 czerwca, 
tj. po otwarciu tymczaso-

wego przejazdu kolejowego 
w Aninie, linie nr 115 i 305 
nadal będą kursowały trasami 
wprowadzonymi 19 czerwca, 
ale zmieni się trasa linii nr 
119- od skrzyżowania Lu-
cerny i Widocznej: przejazd 
w Aninie – Szpotańskiego – 
IX Poprzeczna (powrót: VIII 
Poprzeczna) – Kajki – Poża-
ryskiego do swojej trasy.

Zmiany obejmą też roz-
kład kolejowy. Z racji tego, 

że kolejarze zamknęli tor 
wschodni w połowie czerw-
ca, to pociągi na odcinku 
Warszawa Wawer – Warsza-
wa Falenica korzystają wy-
łącznie z jednego toru. Ogra-
niczona zatem została oferta 
SKM trasie do Otwocka i KM  
– na trasach do Otwocka, Pi-
lawy i Dęblina. Niektóre po-
ciągi SKM zostały skrócone 
do stacji Warszawa Wawer. 
Ze względu na mniejszą 
liczbę pociągów została uru-
chomiona autobusowa linia 
zastępcza ZS7, która kursuje 
wzdłuż linii kolejowej na tra-
sie: Wiatraczna – Grochow-
ska – Płowiecka – Patriotów 

– Józefów – Otwock.
Wszystkie bilety ZTM 

(z zastrzeżeniem ważności 
stref biletowych) są hono-
rowane w pociągach Kolei 
Mazowieckich na odcinku 
Otwock – Warszawa Za-
chodnia, zaś bilety KM – 
w pociągach SKM na odcinku 
Otwock – Warszawa Zachod-
nia, w autobusach komunika-
cji zastępczej ZS7 (Otwock 
– Wiatraczna), w autobusach 
linii 521 na odcinku Falenica 
– pl. Zawiszy oraz w innych 
autobusach i tramwajach na 
trasach pokrywających się 
z tym odcinkiem.

Prace związane z budo-
wą tunelu i pobliskich ulic 
mają się zakończyć w listo-
padzie przyszłego roku. Ich 
koszt ma wynieść 87 mln 
złotych. Wykonawcą jest fir-
ma STRABAG sp. z o.o. Z tą 
inwestycją skoordynowano 
remont wschodniego toru 
linii otwockiej. PKP PLK 
wymienią około piętnastu 
kilometrów szyn, dwanaście 
tysięcy podkładów, tłuczeń 
oraz siedem rozjazdów po-
między stacjami Warsza-
wa-Falenica a Warszawa 
-Wawer. Dzięki tym pracom 
zwiększy się maksymalna 
prędkość pociągów z 80 do 
120 km/h. Docelowo ma być 
zmodernizowana cała trasa 
od Warszawy Wschodniej 
do Otwocka i dalej z Otwoc-
ka do Lublina. Maksymalna 
prędkość pociągów zostanie 
podwyższona do 160 km/h 
i powstanie drugi tor na od-
cinku do Pilawy.

Warto wiedzieć: Szczegó-
łowe informacje o zmianach 
w organizacji ruchu spowo-
dowanych remontami i inwe-
stycjami można znaleźć na 
stronie Biura Koordynacji 
Inwestycji i Remontów w Pa-
sie Drogowym pod adresem 
www.infoulice.um.warsza-
wa.pl, www.facebook.com/
infoulice. Tam też można 
zamówić bezpłatną usługę 
powiadamiania SMS oraz 
newsletter o utrudnieniach 
w ruchu w Warszawie. Nato-
miast szczegółowe informa-
cje na temat zmian w komu-
nikacji miejskiej znajdują się 
na stronie: www.ztm.waw.pl.       

(ak)

Będzie tunel w Międzylesiu
Niestety, oznacza to kolejne utrudnienia drogowe – zamknięcie istniejącego prze-
jazdu przez tory oraz pobliskich ulic. Całkowite zakończenie robót planowane jest 
na koniec listopada przyszłego roku.

Obrady Zebrania Przed-
stawicieli „Społem” WSS 
Praga-Południe 18 czerw-
ca br. poprzedzone zostały 
uroczystym wręczeniem 
odznaczeń „Zasłużony dla 
Społem”, które otrzymali 
Ewa Zalewska, Hanna Si-
łuch, Wojciech Dębiński 
oraz wręczeniem dyplomu 
za 50-letni staż członkow-
ski w „Społem” Elżbiecie 
Burzyńskiej. Sprawozdanie 
Zarządu Spółdzielni za rok 
2014 wygłosił prezes Bogu-

sław Różycki, a informację 
z pracy Rady Nadzorczej jej 
przewodniczący Zbigniew 
Dejtrowski.

W sprawozdaniach tych 
pokazany został dorobek 
Spółdzielni oraz troska 
o poprawę efektów eko-
nomicznych Spółdzielni. 
Wskazywano również na 
obecne uwarunkowania 
związane z rozwojem han-
dlu w mieście, a w szcze-
gólności dynamicznym 
rozwojem konkurencyjnych 
sieci handlowych co prze-
kłada się na zmniejszenie 
obrotów w „Społem”.

Po dyskusji podjęte zo-
stały stosowne uchwały za-
twierdzające sprawozdania 
Rady Nadzorczej i Zarządu 
oraz udzielono absoluto-
rium Zarządowi Spółdziel-
ni. Dokonano wyboru dele-
gatów na VI. Zjazd KZRSS 

„Społem” w listopadzie br., 
którymi zostali wybrani Bo-
gusław Różycki i Zbigniew 
Dejtrowski.

Rok 2015 będzie ostat-
nim rokiem działalności 
flagowego obiektu jakim 
jest „Universam Grochów” 
przystąpieniem do realiza-

cji nowoczesnej inwestycji 
handlowo-mieszkaniowej 
przez firmę Dantex. Czas 
przeprowadzki to okres 
wielkich wyzwań logistycz-
nych i czas wytężonej pracy 
dla wszystkich członków 
i pracowników Spółdzielni.            

(ab)

społeM o przyszłości
„Społem” WSS Praga-Południe to uznana od wielu lat marka. Sprawdzone pro-
dukty wysokiej jakości, kompetentni i uśmiechnięci pracownicy sprawiają, że 
chce się tu wracać. Niebagatelną kwestią jest fakt, że są to sklepy „Blisko domu”.  
Na dzień 31 grudnia 2014 r. „Społem” WSS Praga-Południe zrzeszało 460 
członków, a spółdzielnia posiadała 37 sklepów spożywczych i 8 przemysłowych. 
Spółdzielnia tym różni się od spółek handlowych, że obok podstawowej działal-
ności handlowej, dba o rozwój i dobro pracowników oraz stawia na działalność 
społeczną i zabezpieczanie potrzeb klientów.

Elżbieta Burzyńska została wyróżniona dyplomem za 50-letni staż 
członkowski w „Społem”. 

1.Przew. RN KZRSS „Społem”, prezes WSS Śródmieście Anna Tyl-
kowska, Hanna Siłuch, prezes Zarządu KZRSS „Społem” Jerzy Ry-
bicki, Ewa Zalewska, Wojciech Dębiński, prezes WSS Praga-Południe 
Bogusław Różycki. 
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Bardzo niepokojący sygnał przyszedł do nas z Gocła-
wia – „Gdzie są nasze oszczędności i co z wpłatami za 
czynsz?” – pytają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkanio-
wej Gocław-Lotnisko, którzy do tej pory regulowali 
zobowiązania czynszowe poprzez istniejący na osiedlu 
Wilga Iskra punkt opłat Polskiego Banku Spółdzielcze-
go w Ciechanowie. Niektórzy nawet powierzyli bankowi 
swoje oszczędności. „Załatwiałam w administracji jakąś 
sprawę i zobaczyłam karteczkę, że placówka bankowa 
likwiduje się 15 czerwca i przenosi na ul. Puławską” – 
pisze jedna z mieszkanek Gocławia – „To przecież po 
drugiej stronie Wisły! Jak mam teraz wpłacać czynsz i od-
bierać rentę?”. Z relacji Czytelniczki wynika, że władze 
spółdzielni też zostały zaskoczone likwidacją placów-
ki, z którą miały podpisaną umowę do końca sierpnia. 
„Zrozpaczeni klienci ciechanowskiego banku” z Gocła-
wia oczekują wsparcia SM Gocław-Lotnisko w wyjaśnie-
niu sprawy i ułatwienia wpłat czynszowych.
„Jesteśmy obywatelami trzeciej kategorii, wobec których 
nie stosuje się żadnych norm poziomu hałasu!” – alarmu-
je Leszek (nazwisko do wiadomości redakcji), Czytelnik 
mieszkający przy ul. Grochowskiej. W liście nawiązu-
je do naszej publikacji („Nie strzelać na Narodowym”) 

dotyczącej planowanych jesienią pokazów fajerwerków. 
Jednak problem mieszkańca jest bardziej przyziemny – 
w świetle korespondencji Czytelnika z dzielnicowym 
Ratuszem okazuje się, że dla wszystkich mieszkań w bu-
dynkach przy ul. Grochowskiej (na odcinku od Lubel-
skiej do Kaleńskiej) nie można określić jakichkolwiek 
norm hałasu, gdyż te budynki znajdują się w tzw. obsza-
rze komunikacji. Przy mieszkaniu Czytelnika hałas sięga 
100 dB (i to wcale nie ze względu na samochody jeżdżą-
ce Grochowską, ale ze względu na „agregaty emitujące 
ciągły, monotonny hałas” z sąsiednich zakładów SPC). 
Według pana Leszka, „zgodnie z prawem unijnym, które 
weszło w życie w 2012 roku, poziom hałasu w obszarze 
komunikacyjnym nie powinien przekraczać 68 dB w ciągu 
dnia i 60 dB w nocy”. I w tej sprawie Czytelnik oczekuje 
na reakcję władz samorządowych.
„Czy powstanie przedszkole przy ul. Rechniewskiego?” 
– pyta zaniepokojona Czytelniczka z Gocławia. „Jakiś 
czas temu w mediach pojawiła się informacja, a wręcz 
chwalenie się, że Developer LC Corp wybuduje tu przed-
szkole i odda je Pradze-Południe, w zamian za działkę 
pod budowę bloku” – pisze Czytelniczka i podkreśla, że 
blok już powstaje, a budynku przedszkola nawet nie ma 
na bilbordach promujących budowę tego bloku mieszkal-
nego…
Do władz Pragi-Południe zwraca się także grupa miesz-
kańców budynku przy ul. Mycielskiego 23. „Jesteśmy 
przekonani, że obecne – nowe władze Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe naprawią i skorygują błędne decyzje po-
przednich władz – zgodnie ze sprawiedliwością społeczną 
i ludzką mądrością…” Czytelnikom z Grochowa chodzi 
o „skorygowanie błędnie wyliczonego czynszu dzierżaw-
nego za grunt stanowiący dojazd do każdego garażu”. 
Z załączonej korespondencji z urzędem wynika, że do 
czynszu wliczono także część powierzchni publicznej 
drogi…
Kolejna prośba o interwencję przyszła do nas z Wawra: 
„Chciałbym zainteresować Państwa licznymi nieprawi-
dłowościami związanymi z organizacją ruchu przy budo-
wie kanalizacji w kwartale ograniczonym ulicami: Trakt 
Lubelski, Lucerny, Widoczna, Dzielnicowa. Sytuacja 

pieszych, w szczególności osób z dziećmi w wózkach, 
niepełnosprawnych i dzieci jest zatrważająca. Wykonaw-
ca (Instalbud Rzeszów Sp. z o.o.) ignoruje notorycznie 
prawo, nie zapewniając przejścia ciągami pieszymi, nie 
zabezpieczając miejsca wykonywania prac, nie usuwając 
zanieczyszczeń. Jest tu intensywny ruch pieszych, szcze-
gólnie dzieci udających się do szkoły. Kilka razy próbo-
wałem zainteresować Urząd Dzielnicy Wawer tą sytu-
acją, ale za każdym razem zostałem zignorowany przez 
urzędników.”

Na koniec, gwoli ostrzeżenia i przypomnienia o zmia-
nie przepisów w ruchu drogowym, sygnał od „stałego 
Czytelnika, Tadeusza” z Gocławia: „W maju Policja za-
trzymała kierowcę samochodu, który zawracał na skrzy-
żowaniu ul. Fieldorfa z ul. Bora Komorowskiego. Jadąc 
od strony Wału Miedzeszyńskiego do ulicy Nagórskiego 
musiał na w/w skrzyżowaniu zawrócić. Wielokrotnie sam 
tak robiłem, a dzisiaj przez kilkanaście minut naliczyłem 
ponad 15 kierowców, którzy wykonywali taki manewr. Za-
dzwoniłem do Wydziału Ruchu Drogowego i dowiedzia-
łem się, że w obecnym rozwiązaniu sygnalizacji świetlnej 
zawracanie na tym skrzyżowaniu jest zabronione…”

oprac. ar

i publikuje ich fragmenty… W tym numerze naszego czasopisma podnosimy kilka spraw przekazanych przez 
Czytelników w mailach i listach do redakcji. I liczymy, na ustosunkowanie się do publikowanych treści przez od-
powiednie, wynikające z tekstu, organy…

NOWA INWESTYCJA „Osada Ojców” przy ul. Osada Ojców 17
to dwa wielorodzinne budynki mieszkalne w stylu modernistycznych kamieniczek  

w willowej części Gocławka, zaledwie 8 km do ścisłego Centrum Warszawy.

16 lokali mieszkalnych 1 i 3 pokojowych w metrażu od 32 do 73 m2.

2 lokale użytkowe o powierzchni 33m2 każdy.

OSIEDLE MŁODYCH Sp. z o. o. Biuro  Sprzedaży ul. Grenadierów 21 
& (22) 517 89 03; www.osiedle-mlodych.waw.pl
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Kobiecym okiem

Cytując wieszcza naszego, 
Adama Mickiewicza trudno 
oprzeć się refleksji, że świat wo-
kół nas zmienia się niezwykle 
szybko, zaś ludzie nie zmieniają 
się wcale. Poeta, rozgoryczony 
krótkowzrocznością i pewnie 
czasem bezmyślnością bliźnich, 
pisał tak: „Głupiec mówi: Niech 
sobie źródło wyschnie w górach, 
byleby mi płynęła woda w miej-
skich rurach.”

Ileż w tym stale aktualnej ob-
serwacji społeczeństwa XXI wie-
ku! Bo, na przykład, wyjeżdżamy 
w plener: byłoby fantastycznie, 
z tą świeżą zielenią wokół, szem-
rzącym strumykiem, rozśpiewa-
nymi ptakami, których cudne tre-
le koją serce, tylko… te owady! 
Latają, bzyczą, dokuczają, i to 
wcale nie tylko komary! Ptaki  ̶  
tak, owady  ̶  NIE! Zupełnie, jak-
bym słuchała mickiewiczowskie-
go głupca, bo przecież bez owa-
dów nie ma ptaków! To jeden 
z ich podstawowych pokarmów! 
Ot, romantyczność swoje, a pro-
za życia - swoje.

Albo z innej beczki: niech 
nam wreszcie wyremontują ulicę 
(klatkę schodową, chodnik itp.) 
ale, na litość boską, bez tego 
całego zamieszania, kłębów ku-

rzu, hałasów, obcych ludzi krę-
cących się pod oknami! Nie da 
się tak? Ależ przeciwnie, da się, 
lecz pod warunkiem, że ktoś ma 
czarodziejską różdżkę (w pełni 
sprawną) i w mig wygładzi as-
falt, pomaluje ściany czy ułoży 
na nowo gładkie, równe płyty 
chodnikowe. 

Więc jak to jest? Czy lubimy, 

czy musimy narzekać? Czy jeśli do-
stajemy coś, na co czekamy, to i tak 
będziemy marudzić, zawsze i chęt-
nie znajdując dziurę w całym?

Przypomina to bezmyślną 
żonę, która wymaga od męża, 
by zarabiał jeszcze więcej, bo  ̶ 
wiadomo   ̶ w domu są potrzeby, 
i to niemałe, ale też żąda, żeby 
wracał z pracy o „normalnej” 

porze, ponieważ cały dom jest na 
jej głowie a ona tu tygodniami 
niemal siedzi sama jak palec… 

Przypomina też bezmyślnego 
męża, który wracając do domu 
oczekuje, że żona będzie świeża, 
zadbana, rozkosznie uśmiech-
nięta i gotowa odpędzić każdą 
chmurę z jego strudzonego czoła. 
Tymczasem strudzone czoło ma 

raczej ona, użerając się jak dzień 
długi z dwojgiem energicznych 
maleństw, praniem, prasowa-
niem, sprzątaniem, gotowaniem, 
o zakupach, spacerze i wizycie 
u pediatry nie wspomnę.

Przypomina jeszcze coś  ̶  ro-
dziców, którzy gdy tylko było to 
możliwe, kupili dziecku play sta-
tion, komputer, smartfona, a zda-
niem, które potomek najczęściej 
słyszy z ich ust, jest: idź do swo-
jego pokoju i zajmij się czymś. 
Więc dziecko idzie i zajmuje się  
- siedzi w internecie, wchodzi 
na takie strony, na jakie mu się 
tylko zechce itd. Jednak po kilku 
latach rodzice zwykle biegną do 
psychologa, bo z dzieckiem brak 
kontaktu, bo jakieś obce, bo nie 
chce rozmawiać. Pół biedy, jeśli 
biegną do psychologa; gorzej - 
gdy na policję lub do adwokata, 
bo pozostawione latami samo 
sobie dziecko z nudów lub głupo-
ty narozrabiało.

W przerwie między jedną 
ważną sprawą, a drugą, po-
święćmy chwilę na rozważenie 
myślenia owego mickiewiczow-
skiego głupca. Łączmy skutki 
z przyczynami. Przewidujmy. 
Nawet, gdy chodzi tylko o mę-
czącego komara.     żu

co mówi głupiec

Witam, panie Kazimierzu – Eustachy Mordziak wyciągnął dłoń na 
powitanie ze swoim… kolegą już właściwie, Kazimierzem Główką. 
Kolegą, bo przecież tak często ze sobą rozmawiają na bazarze Szem-
beka, że nie może być inaczej. A ten „pan” im został, bo obaj mają 
podobne poczucie humoru - bawią się tym „panem”, ironicznym 
przecież, biorąc pod uwagę ich zażyłość. – Witam, witam i o zdrowie 
pytam – dokończył pan Eustachy.
- W moim wieku, to ze zdrowiem jest tak, jak w tym dowcipie: Przy-
chodzi pacjent do swojej przychodni i mówi, że chce do lekarza.  
- Jakiego, pyta pani z okienka. – Do kardiologa. 
- Ojej! Taka duża kolejka jest, trzeba czekać.
- Ile?
- Najmarniej cztery miesiące.
- Naprawdę nie ma bliższego terminu?
- Zaraz, zaraz. Mam jeden – za miesiąc.
- A czy ja dożyję?
- Niech się pan nie martwi, zapiszę ołówkiem. W razie czego gumecz-
ką się wymaże… 
- Faktycznie, powiem panu, panie Kaziu, że to, co się ze służbą zdro-
wia porobiło, to o pomstę do nieba woła! Moim zdaniem wystarczy 
żeby tylko ci, których Arłukowicz w kolejki poustawiał i czekać kazał, 
zagłosowali na Kukiza.
- Nie wiem tylko, czy na Kukiza, panie Eustachy.
- Co na Kukiza?
- No, czy na Kukiza zagłosują?
- Dlaczego?
- Bo on szybkie kawałki woli, a ludzie niedomagający, to raczej tak 

dwa na jeden, spokojniejsze, znaczy.
- Fakt, ale on tylko tak wygląda. Taki z niego, panie Kaziu, rocken-
drolowiec, jak z pana tancerka, albo ze mnie Lewandowski. Pięć 
dych już skończył! W jego branży takie coś często się zdarza, wystar-
czy na Opole popatrzeć. Piersi jeszcze wypina, ale, jak to mówią: nie 
pomoże puder róż, kiedy gęba stara już… Dlatego ja też uważam,  
że ci niezadowoleni, to na Prezesa zagłosują. Na SLD tylko trochę. 
- Ja bym jeszcze skóry na niedźwiedziu nie dzielił. Właśnie nowych 
ministrów powołali. 
- Tylko tych chorych szkoda.
- Jakich chorych? 
- Tych, którymi opiekował się prof. Zembala. Trafić pod jego rękę, to 
było jak los na loterii wygrać. A teraz to już tylko w telewizji będzie 
można na niego popatrzeć, niestety. 
- Co racja, to racja. Szkoda człowieka.
- Z drugiej strony – widziały gały, co brały. A może zachciało mu się 
być ministrem? Posłuchaj pan: profesor doktor habilitowany nauk 
medycznych, minister zdrowia Marian Zembala… Godność z tego 
aż bije! Jak, dajmy na to: Wielki Kniaź Rusi, Emir Tatarów, Wielki 
Mistrz Zakonu Rycerzy Polskiej Korony, Wielki Mistrz Kapituły Or-
deru św. Stanisława etc. etc. Czyż to nie czysta symfonia? Czyż to nie 
muzyka pieszcząca ucho zbieracza tytułów?
- Głupio mi się skojarzyło, ale a propos „chciało”. To pan zna? Przy-
chodzi gość do seksuologa i narzeka:
- Jakoś tak panie profesorze nie bardzo nam wychodzi. Żona chłod-
na, ja też nie za bardzo gorący. A chciałoby się jeszcze nie składać 
broni.
- A proszę mi powiedzieć, kiedy pan ostatnio uprawiał seks z żoną?
- Kiedy? Kiedy… Zapytam żony: - Helenko, kiedy ostatnio uprawia-
liśmy seks?
- A kto dzwoni?!          Szaser        

Co tam panie na Pradze...

Muzyka i aktualności

Z perspektywy Izby Wyższej

Poprzedni felieton w „Mieszkańcu” po-
święciłem konferencji, zorganizowanej 
niedawno przez Centralną Bibliotekę 
Wojskową. Na konferencji tej przedsta-
wiono nieznane fakty, dotyczące udzia-
łu polskich naukowców w zwycięstwie  
w II wojnie światowej.  W poprzednim 
felietonie przypomniałem:  rozszyfrowa-
nie słynnej niemieckiej maszyny szyfru-
jącej Enigma przez genialnych polskich 

matematyków znaczące udoskonalenie radaru przez prof. Pawła 
Nowackiego, a także o patencie braci Konopackich, czyli niezwy-
kle twardej i odpornej sklejce, z której wyprodukowano ponad 1200 
samolotów Mosquito, biorących udział w bitwie o Anglię, w Nor-
mandii i w nalotach na Niemcy. Niestety, miejsce na felieton było 
ograniczone i na tym musiałem zakończyć. Zapowiedziałem jednak 
ciąg dalszy. Oto on.
Zacznijmy od inż. Józefa Kosackiego, który w 1941 r. skonstruował 
ręczny wykrywacz min. Detektor ten (Polish mine detector Mark I) 
był używany przez wojska brytyjskie aż do 1995 r. (Amerykanie ko-
rzystali z niego podczas wojny w Zatoce Perskiej), a w czasie II woj-
ny światowej – począwszy od El-Alamein (wytyczono bezpieczną 
ścieżkę dla czołgów na zaminowanej przez wojska Rommla plaży), 
przez lądowanie w Normandii i inwazję na Sycylię.  Inż. Kosecki 
zastrzegł, aby w nazwie znalazło się słowo „polish” i oddał go woj-
sku sprzymierzonych bezpłatnie (otrzymał za to list gratulacyjny 
od króla Jerzego VI). Następna polska mądra głowa to mjr Rudolf 
Gundlach, który jeszcze w 1934 r. opatentował czołgowy peryskop 
odwracalny. Peryskop z możliwością obrotu o 360 st. był prawdzi-
wą rewolucją w wojskach pancernych i okrętach, bo błyskawicznie, 
bez konieczności odwracania głowy, umożliwiał obserwację całe-
go horyzontu. Wynalazek Gundlacha – jeden z najdoskonalszych  
w II wojnie światowej  ̶  opierał się na zastosowaniu dodatkowej przy-
stawki pryzmatycznej. Peryskopem tym posługiwały się w większo-
ści swoich czołgów wojska brytyjskie i radzieckie (w czołgach T-34 
i T-70), a następnie został wykorzystany do produkcji podobnych 
rozwiązań przez Amerykanów (m.in. w czołgach Sherman).
Inż. Tadeusz Heftman kierował wytwarzaniem zminiaturyzowanych 
radiostacji własnego pomysłu (od 1944 r. produkowano ich około ty-
siąca rocznie) dla ruchu oporu w krajach okupowanych, m.in. w Pol-
sce i we Francji. Wymyślił też tzw. laryngofon – urządzenie przykła-
dane do krtani umożliwiające komunikację głosową w warunkach 
wielkiego hałasu – np. w kabinie ówczesnego samolotu.
Wacław Struszyński skonstruował antenę namiarową, umożliwiają-
cą bardziej dokładne wykrywanie niemieckich okrętów podwodnych 
korzystających z łączności radiowej na wielkich częstotliwościach. 
Wyprodukowano 3 tys. takich anten dla okrętów eskortujących mor-
skie konwoje. Pomogło to aliantom wygrać bitwę o Atlantyk. 
Jan Czochralski, genialny chemik-wynalazca, którego pomysły 
i opracowane technologie stosowano m.in. do odlewania skorup 
do granatów i hartowania luf pistoletów, jest do dzisiaj najczęściej 
cytowanym polskim uczonym we współczesnym świecie techniki!  
Uchwałą Senatu rok 2013 został ogłoszony rokiem prof. Czochral-
skiego. W czasie II wojny światowej miesięcznie ginęło ok. 1 mln 
ludzi!  Jak szacują polscy historycy, dzięki wkładowi polskich wy-
nalazców możliwe było skrócenie II wojny światowej, co najmniej  
o 1 rok. Może to przesada, ale niechby i o miesiąc – to i tak uratowali 
oni milion istnień ludzkich! Z tych ludzi – a nie tylko z bohaterów 
przegranych bitew – powinniśmy być dumni. O nich powinniśmy 
uczyć w szkołach. I jeszcze jedno: nie byłoby tych wspaniałych 
wynalazców, gdyby nie wysoki poziom nauczania nauk ścisłych, 
zwłaszcza matematyki, w polskich szkołach przed wojną. A my, we 
współczesnej Polsce, na 10 lat wyrzuciliśmy matematykę z matury! 
Wstyd! Teraz nadrabiamy straty, ale to praca na długie lata.

                     Marek Borowski, 
Senator warszawsko-PRASKI

piękne uMysły ii

REKLAMA REKLAMA

* 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

KLIMA

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 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 do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13
P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gocław-Lotnisko” ul. Orlego Lotu 6

ogłasza przetarg nieograniczony
na  wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji ciepłej  

wody z rur  stalowych na rury z  POLIPROPYLENU, łączone  
za pomocą zgrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. Bohatyrewicza 6 i 8 w Warszawie.
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni:

www.smgl.com.pl

USłUGI SZKLARSKIE 
BOGUSłAW BAj

* Szkło zespolone * Szyby * Drzwi
* Gabloty * Witryny * Lustra

* Usługi w domu Klienta
Czynne pn.-pt. 9.00-18.00; sob. 9.00-13.00

Praga-Południe ul. Grenadierów 34;  
tel. 22 810-21-70; 505-115-618
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Łukasz Puchalski dotych-
czasowy Pełnomocnik m.st. 
Warszawy ds. Komunikacji 
Rowerowej został 15 czerwca 
br. nowym dyrektorem Zarzą-
du Dróg Miejskich. Jego prio-
rytety to: ochrona pieszych na 
przejściach, poprawa oświe-
tlenia i korekta organizacji 
ruchu, wyznaczanie nowych 
przejść naziemnych, zachęca-
nie mieszkańców do korzysta-
nia z transportu publicznego, 
upłynnienie ruchu na trasach 
tranzytowych i głównych ar-

teriach wylotowych, uporząd-
kowanie pasów drogowych 
poprzez m.in. likwidację 
zbędnych znaków drogowych.  
Najważniejszym zadaniem 
jest zakończenie prac na Tra-
sie Łazienkowskiej do 31 paź-
dziernika br. Nowy szef ZDM 
zapowiedział również poprawę 
kontaktów z mieszkańcami.

* * *
Jeszcze w tym roku na mazo-
wieckie tory wyjadą dwa ko-
lejne szynobusy w barwach 
Kolei Mazowieckich. Nowo-
czesne, klimatyzowane pojaz-
dy, wyposażone w monitoring 
i w pełni przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
dostarczone zostaną przez fir-
my NEWAG S.A. oraz PESA 
Bydgoszcz S.A. 16 czerwca 
br. umowę na dostawę nowych 

pojazdów o wartości blisko 
19,3 mln zł podpisali przedsta-
wiciele samorządu wojewódz-
twa oraz obu spółek. 

* * *
Królewską Galerię Rzeź-
by, a w niej gipsowe kopie 
najsłynniejszych rzeźb sta-
rożytności  m.in. Grupy La-
okoona, Herkulesa Farnese 
i Apolla Belwederskiego, 
można oglądać w Łazienkach 
Królewskich. Nowa ekspo-
zycja Królewskiej Kolekcji 
Rzeźby Starej Oranżerii wią-
że się z sensacyjnym odkry-
ciem i restauracją malowideł 
ściennych w foyer Teatru 
i Ogrodzie Zimowym. Zacho-
wane projekty wystroju tych 
wnętrz, opracowane w latach 
1787-1788 przez nadwornego 
architekta króla Jana Christia-

na Kamsetzera oraz inwentarz 
z 1795 roku dokumentują  pla-
nowany w tych czasach układ 
ekspozycji kolekcji rzeźby. 

* * *
Seniorzy mogą skorzystać z bez-
płatnych konsultacji: z obsługi 
komputera i internetu oraz urzą-
dzeń cyfrowych, takich jak tablet, 
smartfon czy aparat fotograficz-
ny. Punkty Cyfrowego Wsparcia 
Seniora działają w 13 miejscach 
w Warszawie. Osoby 60+ dowie-
dzą się, jak korzystać z popular-
nych programów i gdzie znaleźć 
potrzebne informacje na temat 
komunikacji, podróży, zakupów, 
leczenia. Więcej na: www.senio-
ralna.um.warszawa.pl

* * *
20 czerwca, na stołeczne tory 
powróciły zabytkowe tram-

waje linii turystycznej „T”. 
Rok 2015 jest jubileuszo-
wym, XX sezonem kursowa-
nia linii „T”. Tramwaje tej 
linii będą kursować w każdą 
sobotę i niedzielę w godz. 
12.00-18.30 co 30 min., na 
jednokierunkowej trasie:  
Pl. Narutowicza – Grójecka  
– Al. Jerozolimskie – most Po-
niatowskiego – al. Zieleniec-
ka – Targowa – al. Solidarno-
ści – most Śląsko-Dąbrowski  
– Marszałkowska – Nowo-
wiejska – Filtrowa – Pl. Naru-
towicza. W tramwajach linii 
„T” honorowane będą wszyst-
kie rodzaje biletów ZTM War-
szawa oraz prawa do przejaz-
dów bezpłatnych i ulgowych. 

Szczegółowy rozkład jazdy: 
www.ztm.waw.pl

* * *

W Muzeum Karykatury im. 
Eryka Lipińskiego przy ul. Ko-
ziej do 23 sierpnia br. można 
oglądać wystawę  pt. „Żartow-
nik Lengrena. Zbigniew Len-
gren 1919-2003”. Znajdują się 
na niej m.in. żarty rysunkowe, 
humor prasowy, satyryczno-
humorystyczne „fotorysunki”, 
ilustracje książkowe, projekty 
scenograficzne i plakaty Arty-
sty. Wystawa przypomni koja-
rzoną z twórczością Zbignie-
wa Lengrena postać Profesora 
Filutka.

(ab) (kG) (wm) (um)

zaproszenia dla MieszkaŃcÓw
n  Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe  
ul. Podskarbińska 2 – 24.06. godz. 11.00 – „Baśnie róż-
nych narodów” ̶  spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru 
„Itakzagramy”. Zaproszenia do odbioru w CPK; godz. 21.45  
 ̶  Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Pa-
derewskiego  ̶  Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: 
„Amadeusz” (1984) reż. Milos Forman, w rolach głównych: 
F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, wstęp 
wolny; 25.06. godz. 19.00  ̶  Kabaret Filipa z Konopi Filipa 
Borowskiego i Jego Goście. Wstęp 10 zł; 26.06. godz. 19.00   
̶  Młoda Kultura w CPK. Koncert promujący płytę „Corrida” 
zespołu Skowyt. Gościnnie zagrają także: „Metka” (ska). 
Pull The Wire – (punk rock). Wstęp 5 zł; 27.06. godz. 20.30  
 ̶  Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Pa-
derewskiego. „jutro: urodziny” - Teatr HOTELOKO. Projekt 
inspirowany ostatnim przedstawieniem Tadeusza Kantora 
„Dziś są moje urodziny”. Wstęp wolny; 28.06. godz. 13.00  
̶ „Prot i Filip” ̶  spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów 
Teatru Odskocznia. Wstęp 5 zł; 28.06. godz. 18.00  ̶ „Rom-
skie Sprawy”  ̶  koncert tradycyjnej muzyki Romów. Wstęp 
wolny; 2.07. godz. 18.00  ̶  Gimnazjum z Oddziałami Dwu-
języcznymi nr 18 im. I.J. Paderewskiego. Koncert zespołów 
rockowych uczniów Latającej Szkoły Rocka. Wstęp wolny;
n Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 24.06 
godz. 11.00 – 13.00  ̶ Warsztaty rękodzieła artystycznego. 
Szydełkowanie. Wstęp wolny; 12.00-13.00  ̶ „Kwitnące wi-
śnie w Japonii”. Spotkanie w ramach cyklu „ Podróże w nie-
znane”. Wstęp wolny; 25.06. godz. 11.00-14.00  ̶  Warsztaty 
wizażu „ Pokochaj siebie”. Co można zmienić w swoim wy-
glądzie, dobór fryzur, analiza kolorystyczna, pokaz makijażu. 
Wstęp wolny; godz. 18.00-21.00  ̶ Wieczorek taneczny. DJ 
Marcel. Wstęp 5 zł; 26.06. godz. 10.00-12.00  ̶  Piątek z gra-
mi planszowymi i kartami. Nowość: szachy! Wstęp wolny; 
godz. 12.00-13.00  ̶  „Znaczenie i ochrona trzmieli w krajo-
brazie rolniczym”. Wykład w ramach cyklu „Działka – moja 
pasja”. Wstęp wolny; 27.06. godz. 13.00-18.00  ̶  Salon mu-
zyki relaksacyjnej. Wstęp wolny; 28.06. godz. 13.00-18.00  
̶  Salon muzyki relaksacyjnej. Wstęp wolny; Do 30.06. br.  
 ̶ „Ludzie, elfy i anioły” ̶  wystawa grafiki Sylwii Kryczki;
n Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 – 25.06. 
godz.18.30-20.30  ̶  Pokaz filmowy. Pora na dokument. Pra-
ga w kadrze polskiej szkoły dokumentu: „Gdzie diabeł mówi 
dobranoc”; 02.07. godz. 10.00-12.00  ̶  Między laboratorium 
a galerią – Wytwórnia szkła technicznego, laboratoryjnego 
oraz artystycznego Labmed. Wykonane na prawym brzegu. 
Rzemieślnicy.Warsztaty;  
n Scena letnia przy Kościele NSPj w Falenicy ul. Bar-
toszycka 45/47  ̶  28.06. godz. 19.00 – „Historia D’amor”  
– Kinga Rataj. Artystka zaśpiewa piosenki z repertuaru m.in.: 
Amalii Rodrigues, Dulce Pontes, we własnych niepowtarzal-
nych interpretacjach, sięgając niejednokrotnie do stylistyki 
iberoamerykańskiej; 
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 23.06. godz. 
18.00  ̶  Polesie Kardynała Kazimierza Świątka. Spotkanie 
z Jurijem Goruliowem. Legendarna postać kardynała Kazi-
mierza Świątka, dwukrotnie zsyłanego na Syberię, którego 
historyczną zasługą było odrodzenie kościoła katolickiego 
na Białorusi, znana jest tylko niektórym. O kardynale – fil-
mowcu opowie dokumentujący od lat jego życie białoru-
ski reżyser Jurij Goruliow; 27.06. godz. 11.00  ̶  Fort IX – 
wczoraj, dziś i jutro. Początek spotkania przy Forcie IX im.  
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Powsińskiej 13 
– w siedzibie Oddziału Muzeum Polskiej Techniki Wojsko-
wej o godz. 11.00; 28.06. godz. 16.00  ̶  „Szczęście ty moje”. 
Film to wstrząsający portret współczesnej Rosji, widziany 
z perspektywy zwykłych ludzi z prowincji.

z Miasta
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Mieszkańcy

Nie rozpamiętuje pora-
żek, ani sukcesów. Woli go-
nić króliczka. Kiedy widzi 
wyzwanie, jest najszczę-
śliwsza, bo pracuje wtedy 
na najwyższych obrotach. 
Koncentruje się przede 
wszystkim na tym, co przed 
nią. Taka właśnie jest Anna 
Mucha. 

Została aktorką, chociaż 
wychowywała się w rodzi-
nie, która nie miała żadnych 
artystycznych tradycji. Tata 
Krzysztof jest prawnikiem, 
a mama Anna, z wykształce-
nia ekonomistką, która od lat 
pracuje w marketingu. Bab-
cia Irena prowadziła rodzin-
ny sklep mięsny, a dziadek 
Stanisław był wojskowym.

Wydawać by się mogło, 
że jej dzieciństwo było jak 
z bajki. Ale nic bardziej myl-
nego. Miała zaledwie 3 lata, 
gdy rozwiedli się jej rodzice. 
Nie miała z ojcem bezpośred-
niego kontaktu, bo wyjechał 
na Daleki Wschód i rzadko 
pojawiał się w Polsce. Mała 
Ania dostawała jedynie pocz-
tówki z podróży. Na szczę-
ście los zrekompensował Ani, 
ograniczony kontakt z ojcem. 
Początku kariery może jej za-
zdrościć każda dziewczyna 
marząca o tym, aby zostać 
aktorką. Na dużym ekranie 
zadebiutowała w wieku 9 lat 
w filmie „Korczak” Andrze-
ja Wajdy. Pierwszą główną 
rolę zagrała w filmie „Prze-
klęta Ameryka” Krzysztofa 

Tchórzewskiego. Ale praw-
dziwym punktem zwrotnym 
w jej karierze była rola w fil-
mie „Lista Schindlera” same-
go Stevena Spielberga. Pracę 
z tak wybitnymi reżyserami 
nazywa błogosławieństwem, 
a po takiej współpracy inne 
role zaczęły sypać się jak 
z rękawa. 

Nigdy jednak jej przygo-
da z aktorstwem nie kolido-
wała z nauką. Anna uczęsz-
czała do warszawskiego 
Liceum im. Stefana Batorego 
i ma cudowne wspomnienia 
z tamtego okresu. 

̶  W liceum Batorego mie-
liśmy fantastyczną woźną, 
panią Irenkę. Wiele razy ra-
towała nam skórę. Wystarczy-
ło poprosić, żeby wywołała 
kogoś z lekcji, a tonem nie-
znoszącym sprzeciwu oznaj-
miała: „Uczeń taki i taki 
potrzebny jest tu i tu”. Żaden 
nauczyciel nie odważył się jej 
postawić! Byłam ulubienicą 
pani Irenki – zdradziła.

Po ukończeniu szkoły 
średniej musiała zadecydo-
wać o swojej przyszłości. 
I niestety nie wybrała ak-
torstwa. Rozpoczęła studia 
w Instytucie Stosowanych 
Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

 ̶  Jestem wdzięczna losowi, 
że na swojej drodze spotkałam 
ludzi, którzy mi pomagali, 
rozwijali i wierzyli we mnie, 
że mogłam z nimi pracować 
i od nich się uczyć. Ale wy-

znaję też zasadę: na szczęście 
trzeba być przygotowanym. 
Nie czekać na propozycje, nie 

stać w miejscu, pracować nad 
sobą – mówiła.

To pewnie dlatego w 2007 
roku zdecydowała się na studia 
w szkole aktorskiej Lee Stras-
berga w Nowym Jorku.   ̶  To 

był przełomowy dla mnie mo-
ment. Chciałam się rozwijać. 
Aktorstwo to mój zawód i mam 
zamiar realizować się w nim 
jak najdłużej – wyznała.

Jak powiedziała, tak też 
zrobiła. Wróciła do Polski 

z dyplomem i znowu było 
o niej głośno. Ale tym razem 
za sprawą… śpiewu. Wzięła 
udział w 4. edycji show „Jak 
Oni śpiewają”. Doskonale 
sprawdziła się w talent show 

i stąd kolejna propozycja 
występu w „Tańcu z Gwiaz-
dami”. Tańczyła z Rafałem 
Maserakiem i dzięki głosom 
widzów, pokonała Nataszę 
Urbańską. Rozpętał się szał 
wokół jej osoby i zasiadła 
w jury innego tanecznego 
show, „You can dance”. 

Ale przecież życie Ani to 
nie tylko kariera. Jest szczę-
śliwą mamą wychowującą 
razem z ukochanym Mar-
celem Sorą, dwójkę dzieci: 
Stefanię i Teodora. I chociaż 
zanim została matką, często 
krytykowała kobiety, które 
posiadają dzieci, wszystko 
się zmieniło, gdy urodziła 
córeczkę. A dziś nie wy-
obraża sobie bez nich życia.  
̶  Macierzyństwo to taki stan 
umysłu, w którym szczęście 
znajdujesz w supermarke-
cie, między pasztetem a sar-
dynkami – bo właśnie udało 
ci się wyrwać z domu na 
godzinkę. Zupełny „haj”. 
Odlot! No i zakochałam się. 
Człowiek budzi się rano, 
zaczyna dzień od uśmiechu 
i słów: „Dzień dobry, ko-
cham Cię!” – oznajmiła.

 Razem z partnerem 
i dziećmi żyją na warszaw-
skiej Ochocie, w bardzo 
eleganckiej części dziel-
nicy. Dom urządzili sami, 
bez pomocy architektów 
wnętrz. O miłości do Mar-
cela, aktorka nie wypo-
wiada się tak chętnie, jak 
o dzieciach. Wiadomo jedy-
nie tyle, że Marcel pochodzi 
ze Szwecji, jego matka jest 
Polką, a ojciec - po którym 
nosi nazwisko - miał wło-

skie korzenie. Studiował 
w Akademii Filmu i Telewi-
zji w Warszawie i planował 
zostać aktorem. Niestety 
nie skończył studiów, a ze 
sceny przeniósł się do tele-
wizji i związał z produkcją. 
Tworzą zgrany duet i żyją 
tak, jakby jutra miało nie 
być. Wychodzą z założe-
nia, że szczęśliwi rodzice, 
to również szczęśliwe dzie-
ci. I coraz poważniej myślą 
o trzecim, a może nawet 
czwartym dziecku. 

̶  Ja mam pomysł na jesz-
cze jedno, ponieważ jestem 
osobą z umysłem pragma-
tycznym i wychodzę z zało-
żenia, że jak są trzy osoby 
w rodzeństwie to przynaj-
mniej dwie się będą ze sobą 
kumplować i przyjaźnić. 
Oczywiście chciałabym, 
żeby wszystkie moje dzieci 
się ze sobą przyjaźniły i były 
szczęśliwe ze sobą i lubiły 
się po prostu, tudzież ko-
chały nawet. Chociaż ostat-
nio słyszałam, że czwórka to 
jest ta liczba magiczna i że 
dzieci powinno się rodzić 
parzyście – podsumowała 
aktorka.

Z niczym się jednak Ania 
nie śpieszy. Wierzy, że na 
wszystko przyjdzie czas. 
Robi swoje i każdego dnia 
stara się być zadowoloną 
z siebie, ze swojego wyglą-
du, pracy, rozwoju osobiste-
go. I oczywiście, nie zawsze 
wszystko układa się po jej 
myśli, ale zdaje sobie sprawę 
z tego, że grzechem byłoby... 
narzekać! 

              (ad)

anna Mucha
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SPÓłDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOCłAW-LOTNISKO”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Orlego Lotu 6

OGłASZA PRZETARG OFERTOWY
na lokal użytkowy przy ul. Tatarkiewicza 10 A o powierzchni 215,90 m2, 
wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego 

ogrzewania. Wejście do lokalu z zewnątrz. 
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni:

www.smgl.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gocław-Lotnisko” ul. Orlego Lotu 6

Ogłasza przetarg nieograniczony
Na wykonanie remontu 20 szt. balkonów 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 
ul. Znanieckiego 12/14 w Warszawie.

Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni
www.smgl.com.pl

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

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

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

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  www.mieszkaniec.pl

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

 
   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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 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
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA SEZON LETNI!

ul. SZPACZA 2   tel./fax 22 812 77 36
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ
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Impreza – zorganizowana 
przez dzielnicę Praga Północ 
w Parku Praskim – miała jed-
nak nie tylko uczyć, ale także 
i bawić. Piknik rozpoczął się 
zatem wesołymi tańcami pra-
skich przedszkolaków w muszli 
koncertowej. Później przyszedł 
czas na naukę. Na scenie pojawi-
li się laureaci konkursu pomocy 
przedmedycznej „Pięć Złotych 
Minut”, w którym brali ucznio-
wie praskich podstawówek. Po-
kazali oni jak zachować się kiedy 
ktoś potrzebuje pierwszej pomo-
cy – jak leci mu krew z nosa, 

straci przytomność czy złamie 
rękę. Pojawili się też strażacy, 
którzy z kolei zaprezentowali 
jak zająć się osobą poszkodo-
waną w wypadku. W godzinach 
popołudniowo-wieczornych nie 
brakowało rozrywki. Wystąpili 
m.in. Kosmokwaki, Exaited, Ry-
szard Makowski i K.A.S.A. & 
The CzadMakers.

Wzdłuż parkowych alejek 
rozstawiono namioty, w których 
specjaliści wykonywali bez-
płatne badania profilaktyczne 
m.in.: pomiary ciśnienia, po-
ziomu glukozy oraz masy cia-

ła, wzrostu i zawartości tkanki 
tłuszczowej. – Bardzo cieszę się,  
że tu przyszłam. Zmierzyłam 
już ciśnienie, za chwilę chcę się 
poddać badaniu płuc (badanie 
spirometryczne – dop. red.). Na 
szczęście zdrowie mi jeszcze do-
pisuje, ale wiadomo, że lepiej za-
pobiegać niż leczyć, dlatego tak 
ważna jest profilaktyka. Męża też 
namówię na te badania – stwier-
dziła pani Teresa, mieszkanka 
ulicy Targowej.

Dzieci mogły obejrzeć róż-
ne preparaty pod mikroskopem 
i modele DNA, zaś starsi zare-

jestrować się do bazy dawców 
szpiku. – To może uratować ko-
muś życie – zachęcano do reje-
stracji osoby przechodzące obok 
namiotu.  Na terenie parku po-
wstało też miasto ruchu drogo-
wego. Nie brakowało chętnych, 
którzy chcieli obejrzeć pojazdy 
policji czy straży pożarnej. 

Dzieci bezpłatnie bawiły się 
na zjeżdżalniach i w dmucha-
nych zamkach. Obowiązkowo 
musiała być także wata cukrowa 
we wszystkich kolorach tęczy, 
oranżada i kiełbaski z grilla. 

Najważniejsze jednak jest 
to, że dzieci poszerzyły swoją 
wiedzę i zdobyły nowe umiejęt-
ności, które pozwolą im zdrowo 
i bezpiecznie spędzić wakacyjny 
czas, a we wrześniu ponownie 
przekroczyć szkolne progi.   AK 

raz, dwa, trzy, bezpieczeństwo wybierz ty
O tym jak ważne jest to, żeby dzieci spędziły wakacje nie tylko wesoło, ale 
i bezpiecznie nie trzeba nikogo przekonywać. Żeby jednak tak się stało trze-
ba najmłodszych nauczyć zasad bezpieczeństwa. I taki właśnie był cel pikniku 
„Bezpieczne wakacje”.

Pamiętać jednak należy o kil-
ku zasadach jakie obowiązują ro-
werzystów. Poprawi to nie tylko 
płynność naszej jazdy, ale także 
uchroni przed niebezpieczeń-
stwem wypadku lub mandatu.

Grzechy główne
Poruszając się rowerem na-

leży pamiętać o kilku zasadach, 
które nie tylko usprawnią ruch 
rowerowy, ale także zaoszczędzą 
nam mandatu lub konsekwencji 
wypadku. Przede wszystkim, 
rowerzysta na chodniku jest za-
wsze gościem i wolno mu się po 
nim poruszać tylko wtedy, kiedy 
nie została wytyczona droga dla 
rowerów w kierunku, w którym 

zmierza, a dopuszczalna pręd-
kość samochodów na drodze jest 
większa niż 50 km na godzinę. 
Dodatkowo chodnik musi mieć 
nie mniej niż 2 metry szerokości. 
Oczywiście bezwzględne pierw-
szeństwo mają piesi – nawet ci 
idący środkiem czy tarasujący 
całą jego szerokość. Od tej regu-
ły jest kilka wyjątków – uspra-
wiedliwia nas m. in. bardzo zła 
pogoda oraz opieka nad innym 
rowerzystą, który nie skończył 
lat 10.

Kolejnym grzechem rowe-
rzysty jest przejeżdżanie przez 
przejście dla pieszych. Grozi to 
nie tylko mandatem, ale także 

stwarza niebezpieczeństwo wy-

padku. Kierujący samochodem 
zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, spodziewa się osób 
poruszających się z prędkością 
4 – 6 km/h. Różnica prędkości 
powoduje, że rowerzysta często 
jest jeszcze poza polem widzenia 
kierowcy. I katastrofa gotowa!

Wypominając rowerzystom 

ich grzechy warto wspomnieć 
jeszcze dwa. Pierwszy dotyczy, 
co przyznaję z żalem, głównie 
pań. W Polsce obowiązuje ruch 
prawostronny, a więc nakaz po-
ruszania się jak najbliżej prawej 
krawędzi drogi. Jazda obok in-
nego roweru na wąskiej ścieżce 
lub zajmowanie jej prawej stro-
ny jest niedopuszczalne. Drugi 
grzech to brak sygnalizowania 
skrętu. Samochody wyposażone 
są w migacze, rowerzyści dają 
sygnał skrętu wyciągnięciem 
ręki w odpowiednim kierunku.

Rowerowy niezbędnik
Podczas wyprawy rowero-

wej ważne są nie tylko przepisy 
ruchu drogowego. Warto zabrać 
ze sobą podstawowe wyposa-
żenie – kilka kluczy, pompkę, 
oświetlenie roweru. Nie zajmują 
dużo miejsca, a mogą okazać się 
niezbędne. Oczywiście o jego 
wielkości zadecyduje dystans, 
jaki planujemy pokonać. Przy-

datny jest klucz imbusowy pasu-
jący do śrub w naszym rowerze, 
a na dłuższe wyprawy także sa-
moprzylepne łatki, które pozwo-
lą załatać przebitą dętkę.

Rower musi odpowiednio 
oświetlony i oznakowany. Do 
jazdy po zmierzchu lub w wa-
runkach pogodowych utrudnia-
jących widoczność należy 
wyposażyć jednoślad w białe 
światło z przodu oraz czerwo-
ne z tyłu. Także z tyłu musi się 
znaleźć, zamontowany na sta-
łe, czerwony odblask i to bez 
względu na porę naszej rowero-
wej wyprawy. Bezpieczeństwo 
zwiększą także elementy odbla-
skowe umieszczone na kołach. 
Oprócz światła, rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Roz-
woju nakłada obowiązek wypo-
sażenia roweru w przynajmniej 
jeden sprawny hamulec oraz 
dzwonek o nieprzeraźliwym 
dźwięku.    Maciej Stadtmüller

rowerowy savoir-vivre
Już za chwilę rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi młodzież i dorośli zyskają więcej 
czasu na rowerowe eskapady. Urzędnicy obiecali nam w tym roku aż 60 km nowych 
dróg rowerowych, a więc rower może stać się naszym najlepszym sprzymierzeńcem 
w poruszaniu się po mieście. 

Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

Mój zestaw obowiązkowy: klucz imbusowy, odblaskowe elementy zakładane na 
szprychy, oświetlenie przednie i tylne, pompka, zapinka rowerowa, apteczka.



 
 
 

REKLAMA REKLAMA

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA  
NA PROJEKTY NA PRADZE-POŁUDNIE 
od 16 do 26 czerwca 2015 r.
Razem zdecydujmy, jakie projekty 
będą zrealizowane w 2016 r.
W okresie 16 czerwca – 26 czerwca 2015 r. 
odbędzie się głosowanie na projekty złożone przez 
mieszkańców do budżetu partycypacyjnego. Każdy 
mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos 
na projekty, które jego zdaniem są najbardziej 
potrzebne! Projekty, które zdobędą najwięcej głosów 
zostaną zrealizowane w 2016 r. Zagłosować można 
papierowo lub przez Internet.

Jak zagłosować na wybrane projekty – w kilku prostych krokach:

KROK 1 – Wybieramy dzielnicę, w której chcemy oddać głos. Można głosować tylko w jednej dzielnicy, 
więc ten wybór jest ważny.

KROK 2 – Wybieramy obszar w dzielnicy, na który chcemy oddać głos. Na Pradze- Południe można 
zagłosować na projekty z obszaru ogólnodzielnicowego oraz na projekty z jednego wybranego obszaru 
lokalnego. Praga-Południe podzielona została na 8 obszarów lokalnych:
• Gocław   • Grochów Południowy  • Saska Kępa  
• Grochów Północny • Grochów Centrum  • Kamionek  
• Grochów Kinowa  • Przyczółek Grochowski

KROK 3 – Sprawdzamy projekty, jakie zostały dopuszczone do głosowania w wybranym przez nas obszarze 
i wybieramy te projekty, które są naszym zdaniem najbardziej potrzebne.
Lista projektów z ich pełnym opisem znajduje się na stronie internetowej: 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Można wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętajmy jednak że łączny koszt realizacji wszystkich 
wybranych projektów nie może być większy niż kwota dostępna w wybranym obszarze i na poziomie 
ogólnodzielnicowym (w przeciwnym wypadku głos zostanie policzony jako nieważny). Można więc 
zagłosować na wiele tanich projektów lub tylko kilka droższych.
Projekty ogólnodzielnicowe 834 292, 00 zł.
• Gocław 792 372,00 zł  • Grochów Południowy 645 042,00 zł  
• Saska Kępa 629 575,00 zł  • Grochów Północny 442 643,00 zł  
• Grochów Centrum 306 705,00 zł • Kamionek 251 591,00 zł   
• Grochów Kinowa 183 149,00 zł • Przyczółek Grochowski 86 093 zł
Razem na Pradze-Południe mamy do rozdysponowania 4 171 462,00 zł

KROK 4 – ZAGŁOSUJ od 16 czerwca do 26 czerwca 2015 r. – można to zrobić na kilka sposobów:
•najłatwiej jest zagłosować przez Internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
•zagłosować można również papierowo – przychodząc do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy (w poniedziałki w godz. 8.00- 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 -16.00) i wrzucając do 
urny wypełnioną kartę do głosowania
•można również przekazać swój głos pocztą na adres - Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. Żeby głos był ważny, 
musi wpłynąć do urzędu pomiędzy 16 a 26 czerwca 2015 r. (kartę do głosowania będzie można pobrać 
ze strony internetowej Urzędu Dzielnicy – www.pragapld.waw.pl od 16 czerwca 2015 r. lub w Wydziale 
Obsługi Mieszkańców).

UWAGA!
Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz!

Jeżeli zagłosujemy więcej niż jeden raz (np. przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie głosy zostaną 
uznane za nieważne. Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych projektów przekroczy kwoty dostępne na 
poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze lokalnym, głos również nie będzie ważny. Głosować mogą 
tylko osoby mieszkające w Warszawie (nie trzeba być jednak zameldowanym). W głosowaniu może wziąć 
udział każdy mieszkaniec Warszawy bez względu na wiek. Do dnia 10 lipca 2015 r. zostaną ogłoszone 
listy projektów (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane 
w 2016 roku!

a PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE:
1      BPA.VI.I.P/1810/15.ELE Ścieżka historyczna 100-lecia harcerstwa na Grochowie i Kamionku
2      BPA.VI.I.P/1144/15.ELE BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
3      BPA.VI.I.P/803/15.ELE Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe
4      BPA.VI.I.P/1434/15.ELE Budki dla ptaków – EKO MIASTO
5      BPA.VI.I.P/1696/15.ELE Bezpieczne stojaki dla rowerów
6      BPA.VI.P.P/996/15.UPR cykl 12 spacerów tematycznych po Pradze-Południe i wykładów dla seniorów
7      BPA.VI.P.P/1938/15.UPR Tablice edukacyjne
8      BPA.VI.I.P/313/15.ELE Praga - Południe bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z grochowskich,  
   gocławskich i kamionkowskich murów
9      BPA.VI.P.P/2161/15.UPR Swięto Grochowa - 100 lecie
10    BPA.VI.P.P/2199/15.UPR Świetlica teatralna dla dzieci
11    BPA.VI.I.P/610/15.ELE Mapa wydatków dzielnicy Praga-Południe
12    BPA.VI.I.P/945/15.ELE Wycieczki rowerowe o charakterze kulturalno-historycznym
13    BPA.VI.P.P/2147/15.UPR Zakup zestawu multimedialnego do obsługi zawodów sportowych   
   organizowanych przez U.K.S „IMPULS” WARSZAWA
14    BPA.VI.P.P/444/15.MMR Ławeczka dla seniora
15    BPA.VI.I.P/989/15.ELE Praski Oddział Kawalerii
16    BPA.VI.I.P/1176/15.ELE Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż  
   Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego

 a GOCŁAW:
1     BPA.VI.I.P/1512/15.ELE SIŁOWNIA PLENEROWA NA GOCŁAWIU ISKRZE, ORAZ 2 LATARNIE
2     BPA.VI.P.P/875/15.UPR Wybieg dla psów z elementami infrastruktury do zabaw
3     BPA.VI.I.P/844/15.ELE Oświetlenie Orlika na Iskrze
4     BPA.VI.I.P/1489/15.ELE PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH I MŁODZIEŻY
5     BPA.VI.P.P/230/15.MMR Zakup książek do Wypożyczalni nr 19
6     BPA.VI.I.P/840/15.ELE Mural z asami polskiego lotnictwa: Skalskim, Horbaczewskim
7     BPA.VI.I.P/1594/15.ELE ROZBUDOWA NIEWIELKIEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA OSIEDLU 
   GOCŁAW ISKRA
8     BPA.VI.I.P/1628/15.ELE Gocław – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej
9     BPA.VI.I.P/1514/15.ELE BUDOWA BOISKA UNIWERSALNEGO Z JEDNOCZESNYM DEMONTAŻEM  
   ZDEWASTOWANYCH KORTÓW TENISOWYCH
10    BPA.VI.P.P/233/15.MMR Wyposażenie Pracowni Rozwoju Intelektualnego i Neuroterapii przy SP 185
11    BPA.VI.I.P/970/15.ELE Łąka kwietna dla Gocławia – EKO MIASTO
12    BPA.VI.I.P/1177/15.ELE Z Gocławia i na Gocław na rowerze
13    BPA.VI.I.P/263/15.ELE ZAGRAJ W MINIGOLFA NA GOCŁAWIU
14    BPA.VI.I.P/677/15.ELE Kreatywne wariacje z gliny, czyli warsztaty ceramiczne dla dzieci
15    BPA.VI.P.P/227/15.MMR Zakup książek do Biblioteki dla dzieci i młodzieży nr 2 (BD 2)

 a GROCHÓW CENTRUM:
1     BPA.VI.P.P/237/15.MMR KOBIELSKA 10 - NOWY CHODNIK
2     BPA.VI.I.P/1591/15.ELE Grochów Centrum – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej
3     BPA.VI.I.P/942/15.ELE Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Centrum)
4     BPA.VI.I.P/978/15.ELE Łąka kwietna dla Grochowa Centralnego– EKO MIASTO
5     BPA.VI.I.P/1584/15.ELE Dbajmy o naszą okolicę sprzątając po naszych psach - zakup i montaż 
   koszy oraz tabliczek.
6     BPA.VI.I.P/117/15.ELE Rewitalizacja podwórka osiedlowego Siennicka 21 / Podskarbińska 10B /  
   Dwernickiego 35 / Siennicka 23
7     BPA.VI.P.P/97/15.UPR Zakup nowości książkowych do Wypożyczalni 40, BD 47

 a GROCHÓW KINOWA:
1     BPA.VI.P.P/2183/15.UPR Remont chodnika przy budynku Walewska 2
2     BPA.VI.I.P/1613/15.ELE Grochów Kinowa – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej
3     BPA.VI.P.P/2163/15.UPR Nasadzenie krzewów zieleni w ciągu budynku Kinowa 16 i 18
4     BPA.VI.P.P/93/15.UPR Wsparcie dla Przedszkola nr 220 - zakup parasoli i rolet
5     BPA.VI.I.P/995/15.ELE Łąka kwietna dla Grochowa w rejonie Kinowa– EKO MIASTO
6     BPA.VI.P.P/2193/15.UPR Modernizacja podłoża w ogródku Przedszkola 73 Bajeczka
7     BPA.VI.I.P/1423/15.ELE Modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci
8     BPA.VI.P.P/2190/15.UPR MONTAŻ RUCHOMEJ ŚCIANY MIĘDZY 2 SALAMI W PRZEDSZKOLU 
   BAJECZKA NR 73 W WARSZAWIE
9     BPA.VI.P.P/2187/15.UPR Baner - informujący o godzinach otwarcia Biblioteki
10   BPA.VI.I.P/790/15.ELE Podwórko między budynkami Cyraneczki 1, Suchodolska 24 i Międzyborska 78
11   BPA.VI.P.P/96/15.UPR Wsparcie dla przedszkola nr 220 - zakup sprzętów i wyposażenia 
12   BPA.VI.P.P/2082/15.UPR REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ BUD. WĄWOLNICKA 4- ROZŁUCKA 16
13   BPA.VI.P.P/2026/15.UPR Psia oKUPAcja
14   BPA.VI.I.P/1621/15.ELE Chodniki wokół budynków Kirasjerów 4, Kirasjerów 4A i Kirasjerów 4B
15   BPA.VI.P.P/2192/15.UPR Zakup książek - nowości dla Biblioteki Publicznej im.J.Z. Rumla wypożyczalnia 
   nr 90 ul. Rozłucka 11a
16   BPA.VI.P.P/2185/15.UPR Utrzymanie czystości w ciągu ul. Kinowej (po stronie działek)
17   BPA.VI.I.P/673/15.ELE Pod prąd rowerem po Grochowie (Kinowa)

 a GROCHÓW PÓŁNOCNY:
1     BPA.VI.I.P/200/15.ELE Dodatkowe dojścia do przystanków tramwajowych
2     BPA.VI.P.P/238/15.MMR Naprawa wykruszonej kosztki brukowej na jezdni ul. Osada Ojców 
   na Osiedlu Gocławek
3     BPA.VI.I.P/1830/15.ELE Tablice informujące o Bitwie pod Olszynką Grochowską.
4     BPA.VI.I.P/1580/15.ELE Grochów Północny – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej
5     BPA.VI.P.P/953/15.UPR Remont nawierzchni od ulicy Biskupiej do Cukrowniczej

6     BPA.VI.I.P/359/15.ELE Jordanek OdNowa
7     BPA.VI.I.P/1121/15.ELE Rozwój Poprzez Sport – Darmowe treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży.
8     BPA.VI.I.P/940/15.ELE Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Grochów Północny)
9     BPA.VI.I.P/975/15.ELE Łąka kwietna dla Grochowa Północnego– EKO MIASTO
10   BPA.VI.P.P/964/15.UPR Rewitalizacja szkolnego boiska
11   BPA.VI.I.P/1853/15.ELE Piknik rodzinny u Skłodowskiej

a GROCHÓW POŁUDNIOWY:
1     BPA.VI.I.P/1543/15.ELE Grochów Południowy – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej
2     BPA.VI.I.P/703/15.ELE Remont chodnika łączącego wschodnią część Osiedla Ostrobramska 
   z ul. Grochowską
3     BPA.VI.I.P/1129/15.ELE Montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej nr 163 ul. Osiecka
4     BPA.VI.I.P/788/15.ELE ZIELONE BOISKO
5     BPA.VI.I.P/1132/15.ELE Remont boiska przy Szkole Podstawowej 163 ul. Osiecka
6     BPA.VI.I.P/174/15.ELE Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej
7     BPA.VI.P.P/517/15.MMR Wymiana chodnika na odcinku ul. Kompasowej oraz doświetlenie tegoż 
   odcinka dodatkową oprawą oświetleniową.
8     BPA.VI.I.P/971/15.ELE Łąka kwietna dla Grochowa Południowego – EKO MIASTO
9     BPA.VI.I.P/1134/15.ELE Letni opiekun boiska przy SP163 przy ul. Osieckiej
10   BPA.VI.I.P/1137/15.ELE Pracownia językowa w „Zośce” 
11   BPA.VI.I.P/687/15.ELE Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Ostrobramska przy ul. Łukowskiej, 
   na odcinku od Komorskiej do Osieckiej
12   BPA.VI.I.P/1182/15.ELE Wygodnie rowerem po Grochowie Południowym

a KAMIONEK:
1     BPA.VI.I.P/445/15.ELE Szlak turystyczny po Kamionku „od Potopu do PRL”
2     BPA.VI.I.P/1563/15.ELE Kamionek – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej
3     BPA.VI.I.P/1789/15.ELE Tablica informacyjna przed Konkatedrą na Kamionku
4     BPA.VI.I.P/580/15.ELE rekreacyjno sportowe zagospodarowanie terenu zielonego 
   przy ul. Stanisława Augusta
5     BPA.VI.I.P/937/15.ELE Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Kamionek)
6     BPA.VI.I.P/994/15.ELE Łąka kwietna dla Kamionka– EKO MIASTO
7     BPA.VI.I.P/1139/15.ELE MODERNIZACJA SALI TEATRALNEJ W LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego 
   w Warszawie.
8     BPA.VI.I.P/1858/15.ELE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SKARYSZEWSKIEJ
9     BPA.VI.P.P/2201/15.UPR Nowoczesna biblioteka przyjazna uczniom, książkom i komputerom
10   BPA.VI.I.P/391/15.ELE Oświetlenie ciągu pieszego ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku 
   Skaryszewskiego (mostek nad kanałkiem - wjazd do Parku)
11   BPA.VI.P.P/88/15.UPR PASY - przejście dla pieszych
12   BPA.VI.I.P/1887/15.ELE Powstanie muralu poświęconego bohaterskiemu dowódcy obrony Grochowa 
   z września 1939 generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu.  
13   BPA.VI.I.P/250/15.ELE Zakup książek do biblioteki i jej lepsze oznakowanie - dot. wypożyczalni nr 44
14   BPA.VI.I.P/266/15.ELE Ławki Obywatelskie
15   BPA.VI.I.P/805/15.ELE Rowerem po Kamionku i piechotą do Skaryszaka i na Błonia

a PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI:
1     BPA.VI.I.P/482/15.ELE Siłownia zewnętrzna
2     BPA.VI.P.P/467/15.MMR Pocztówka - Przyczółek Grochowski
3     BPA.VI.I.P/447/15.ELE Remont nawierzchni ulicy Bracławskiej
4     BPA.VI.I.P/943/15.ELE Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Przyczółek Grochowski)
5     BPA.VI.I.P/148/15.ELE Chodnik koło szkoły - ul. Kwarciana
6     BPA.VI.I.P/1597/15.ELE Przyczółek Grochowski – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej

a SASKA KĘPA:
1     BPA.VI.I.P/1643/15.ELE Saska Kępa – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej
2     BPA.VI.I.P/196/15.ELE Ukwiecona Saska w okolicach przystanku Saska.
3     BPA.VI.P.P/90/15.UPR Dofinansowanie zakupu książek wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży nr 62 
   i biblioteki dla dzieci i młodzieży nr 55.
4     BPA.VI.I.P/944/15.ELE Wycieczki kulturalno-historyczne (Poznaj Saską Kępę)
5     BPA.VI.P.P/1085/15.UPR Zielony zakątek na Saskiej
6     BPA.VI.I.P/420/15.ELE Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem
7     BPA.VI.I.P/973/15.ELE Łąka kwietna dla Saskiej Kępy – EKO MIASTO
8     BPA.VI.P.P/1091/15.UPR Zakup książek nowości dla wypożyczalni nr 100 ul. Zwycięzców 46
9     BPA.VI.P.P/527/15.UPR Organizacja zajęć z rzeźby oraz ceramiki na terenie Szkoły Podstawowej nr 143  
   w Warszawie
10   BPA.VI.P.P/1205/15.UPR Doświetlenie szkolnego stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 37 
   w Warszawie
11   BPA.VI.I.P/626/15.ELE Kanał Wystawowy - wizytówką Saskiej Kępy
12   BPA.VI.I.P/1684/15.ELE Lustro drogowe na skrzyżowaniu Gruzińska/Walecznych
13   BPA.VI.P.P/1150/15.UPR Rozszerzenie zasięgu bezpłatnego dostępu do Internetu na Saskiej Kępie
14   BPA.VI.I.P/627/15.ELE Rowerem po Koperniku i Saskiej Kępie

Szczegółowe informacje:
www.pragapld.waw.pl  
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA NA PRADZE-POŁUDNIE
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– Pierwszym działaniem, 
które należy podjąć jest 
udzielenie wsparcia rodzi-
nie, tak, aby dzieci mogły 
w niej pozostać. Dopiero 
wówczas, gdy dana rodzi-
na, nawet ze wsparciem 
asystenta rodziny, nie jest 
w stanie zapewnić dziecku 
właściwych i bezpiecznych 
warunków – np. z powo-
du przemocy domowej, al-
koholizmu, itp., to należy 
przejść do systemu pieczy 
zastępczej. Oczywiście nie 
może tak być, że powodem 
podjęcia takiej decyzji będą 
kwestie finansowe. Niskie 
dochody w rodzinie po-
winny być wyrównane ze 
środków pomocy społecznej 
tak, aby zapewnić dzieciom 
właściwy standard. Naj-
bardziej zbliżoną do na-
turalnej formy opieki jest 
rodzina zastępcza, którą 
często tworzą bliscy rodzi-
ców np. dziadkowie, którzy 
przejmują opiekę. Innym 
rozwiązaniem jest rodzinny 
dom dziecka lub placówka 
opiekuńczo-wychowawcza. 
Celem jest jednak to, aby 
dzieci docelowo wróciły do 
rodziny naturalnej. Dopiero 
w momencie, kiedy asystent 
rodziny uzna, że nie jest to 
możliwe, aby dzieci wróci-
ły do rodziców, to pojawia 
się kolejny element systemu 
– adopcja – wyjaśnił wo-
jewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski.

W ubiegłym roku na 
Mazowszu pod opieką za-
stępczą przebywało ponad 
osiem tysięcy dzieci. 3/4 
z nich podlegało rodzinnym 
formom pieczy – rodzinom 
zastępczym czy rodzinnym 
domom dziecka – a nie in-
stytucjonalnym. Co ważne 
– w ubiegłym roku w ro-
dzinnych domach dziecka 
znalazło się prawie trzy-
dzieści procent więcej wy-
chowanków niż dwa lata 
temu. W naszym wojewódz-
twie działają osiemdziesiąt 
cztery domy dziecka i jest 
cztery tysiące trzysta rodzin 
zastępczych.

Istotne jest również to, 
że skończyły się czasy, 
w których w jednym domu 
dziecka przebywa nawet sto 
dzieci. Od 1 stycznia 2012 
roku w nowo utworzonych 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych można 
umieszczać najwyżej czter-
naście dzieci, a w tych już 
istniejących – nie więcej 
niż trzydzieści. Zdarzają się 
jednak wyjątki.

– Dzieje się tak w przy-
padku, gdy do danej placów-
ki przychodzi rodzeństwo. 
Nie chcemy ich rozdzielać, 
więc wydajemy zgodę, aby 

liczba została przekroczo-
na. Ważniejsze jest bowiem 
to, aby dzieci były razem. 
Docelowo do 2021 roku 
zasadą będzie, że w jednym 
domu dziecka będzie mogło 
przebywać maksymalnie 
czternaścioro dzieci – po-
wiedziała Wiesława Kacpe-
rek-Biegańska, dyrektor 
Wydziału Polityki Społecz-
nej MUW.

Przykładem modelo-
wo działającej placówki są 
utworzone w 2012 r. domy 
dla dzieci w Otwocku.  
– Stworzyliśmy czternasto-
osobowe domy dla dzieci, 
mające zupełnie inny pro-
gram terapeutyczny. Przede 
wszystkim trzeba pamiętać 
o tym, że dziecko odbierane 
rodzicom przeżywa ogromne 
cierpienie, ból, lęk i niepo-
kój. Trzeba go bardzo dobrze 
poznać, zrozumieć i wspie-
rać, tak, żeby odbudowy-
wać jego poczucie wartości 
i relacje z innymi ludźmi. 
Nasze domy nie zatrudniają 
pracowników administracji, 
ale tylko wychowawców, 
którzy prowadzą dom ra-
zem z dziećmi – tak samo 
jak prowadzi się zwykły dom 
w normalnej rodzinie. Ra-
zem robią zakupy, gotują, 
sprzątają czy płacą rachun-
ki. W ten sposób chcemy 
jak najlepiej przygotować 
dzieci do dorosłego życia. 
Każdy nasz podopieczny ma 
jednego wychowawcę, który 
współdecyduje razem z nim 
o wszystkich sprawach, 
w tym chodzi na wywiadów-
ki czy zabiera dziecko do le-
karza. Dziecko wie, że może 
na tę jedną osobę zawsze li-
czyć. Nasze placówka funk-
cjonuje dwa lata i już widzi-
my efekty – dzieci lepiej się 
uczą, mają swoje marzenia 
i pasje – wyjaśnia Małgo-
rzata Woźnicka, dyrektor 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Otwocku.

Nie zmienia to faktu, że 
w jedenastu mazowieckich 
powiatach nie ma w ogóle 
placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. – Zdarza się 
więc, że dzieci trafiają do 
placówek, znajdujących się 
nawet poza naszym woje-
wództwem. A to oznacza, że 
rodzice mają z nimi utrud-
niony kontakt, co z kolei 
zmniejsza szansę na powrót 
dziecka do domu rodzinne-
go. Staramy się współpra-
cować z powiatami i zachę-
camy, aby tworzyli placówki 
na swoim terenie – stwier-
dziła Wiesława Kacperek-
Biegańska.

Kolejnym problemem 
jest brak specjalistycznych 
placówek dla niepełnospraw-
nych dzieci. Na Mazowszu 

jest tylko jedno takie miej-
sce w Warszawie. Toczą się 
rozmowy na temat otwarcia 
kolejnej – ale na razie bez 
żadnych rezultatów. 

Ponadto od 1 stycznia br. 
wszystkie gminy mają obo-
wiązek zatrudniania asy-
stentów rodziny (ich liczba 
w ciągu trzech lat wzrosła 
o prawie osiemdziesiąt pro-
cent).  W 2014 r. w naszym 
województwie ze wsparcia 
czterystu dwóch asysten-
tów rodziny skorzystało 
prawie cztery tysiące dwie-
ście rodzin. Asystent ma 
za zadanie towarzyszyć ro-
dzicom we wprowadzeniu 
zmian koniecznych do tego, 
aby środowisko rodzinne 
sprzyjało bezpieczeństwu 
i prawidłowemu rozwojo-
wi nieletnich. Jego rolą jest 

również doprowadzenie do 
jak najszybszego powrotu 
do rodziny naturalnej dzieci, 
które znalazły się w pieczy 
zastępczej.

Nowością są adopcje 
w zmienionej formule. 

Obecnie prowadzeniem 
ośrodków adopcyjnych zaj-
muje się samorząd woje-
wództwa w ramach zadań 
zleconych. Na Mazowszu 
działa publiczny Wojewódz-
ki Ośrodek Adopcyjny oraz 

cztery ośrodki niepublicz-
ne prowadzone na zlecenie 
samorządu województwa. 
W zeszłym roku do rodzin 
adopcyjnych trafiło ponad 
siedemset dzieci.

Anna Krzesińska

aby każde dziecko miało swój dom
Dokładnie w Dzień Dziecka odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
konferencja właśnie o dzieciach. Konkretnie o tych pochodzących z rodzin, nie 
będących w stanie się nimi właściwie opiekować. Ważne, aby takie dzieci trafiły 
do miejsc, w których standard opieki będzie podobny do tego, jaki zapewnia 
dobrze funkcjonująca rodzina.

REKLAMA REKLAMA



12

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

  





 




 

  

 

Mąż wraca wcześniej do domu, wpada do sy-
pialni i widząc dwie osoby pod kołdrą, wyjmuje 
pistolet i zabija mężczyznę, który najwyraźniej 

zajął jego miejsce. Na to wyskakuje spod kołdry żona i krzyczy: 
- Idioto! Zabiłeś go! Zastrzeliłeś! A potem będziesz znów jęczał 
„Nie mam żadnego przyjaciela, nie mam żadnego przyjaciela…”

* * *
Mąż spędza upojny wieczór z pewną blondynką, ale przed 
powrotem do domu obficie spryskuje się wódką, by żona nie 
wyczuła zapachu perfum, jednak na jego widok żona od progu 
wrzeszczy: - Co, łajdaku! Myślisz, że skoro spryskałeś się perfu-
mami, to ja wódki nie wyczuję?!

* * *
Rozmawia dwóch kolegów:
- Słyszałeś, że Jacek leży w szpitalu, w ciężkim stanie?
- Ależ to niemożliwe, wczoraj wieczorem widziałem go w ka-
wiarni, z jakąś piękną blondyną!
- No właśnie! Żona go też tam widziała!

* * *
Mąż wraca bladym świtem do domu.
- Ja się przez ciebie wykończę! - krzyczy żona. - Gdzie ty by-
łeś?! Całą noc oka nawet nie zmrużyłam!
- A co, może myślisz, że ja spałem?!

RADY
CiotKi
AGATY

Green smoothies, to po prostu 
koktajle zielone  –  ich podsta-
wą są zioła i zielone warzywa.  
Moja rada  –  warto je przy-
rządzać i pić zwłaszcza teraz, 
gdy wszystko świeże i pod ręką. 
Pite 1 godz. przed posiłkiem, 
na świeżo, powoli, oczyszczają 
organizm z toksyn, podnoszą 
odporność, dostarczają waż-
nych składników energetycz-
nych, witamin, mikroelementów 
i mają wszelkie walory żywności 
nieprzetworzonej. Można do ich 
przyrządzania dodawać też 
owoce (melon, gruszka, wino-
grona), ale - oszczędnie, z uwa-
gi na zawarty w nich cukier.
Ważna sprawa  –  by działały 
naprawdę korzystnie na nasz 
organizm, lepiej nie przywiązy-
wać się do jednej grupy składni-
ków i nie pić wciąż tego samego. 
Skład codziennie pijanych kok-
tajli powinien być zmienny, bo 
też jest w czym wybierać. Nie 
upychaj też zbyt wielu składni-
ków w jednym napoju, nie warto. 
Nie pij ich też do posiłku lub tuż 
przed czy po, bo mogą fermen-
tować w jelitach.

Warto wiedzieć, że Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP w Gdań-
sku, której budowę rozpoczęto ponad 600 lat temu, jest największą 
ceglaną, średniowieczną świątynią z cegły i nie ma sobie równej na 
całym świecie.  Tczew i jego słynny żelazny most: zbudowany w la-

tach 1851-1857 jako most drogowo-kolejowy, zaprojektowany został przez Carla Lentza, 
z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych znanych ówczesnej 
sztuce budowlanej mostów. Przez wiele lat był najdłuższym mostem w Europie (837 m). 
Dziś nie jest używany z uwagi na stan techniczny, ale można go oglądać, podziwiać 
i fotografować. Sopockie molo jest też najdłuższe  –  mierzy 0,5 km, a przed nim jest plac 
(20.000 m2) z zabytkową latarnią morską (z punktem widokowym), muszlą koncertową 
i fontanną. Latarnia morska w Świnoujściu (1857 r.) ma 64,8 m. wysokości. Jest najwyższa 
nad Bałtykiem, z zasięgiem światła 24 mil morskich. Latarnia morska w Świnoujściu wybu-
dowana w 1857 roku w dzielnicy Warszów jest nie tylko najwyższą latarnią nad Bałtykiem, 
ale i w Europie. Liczy 64,80 metrów wysokości, a zasięg światła wynosi 25 mil morskich. 

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 10/2015: ”Bez czci i wiary”. 
Album książkowy wylosowała p. Elżbieta Stolarczyk z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 1 lipca br. 

Krzyżówka Mieszkańca Nr 12
Baran 21.03-21.04 m

Nadmiar energii powinieneś wyładować w pracy. 
Musisz tylko uważać, aby nie robić zbyt wielu rzeczy 
naraz. Możliwe, że propozycje dodatkowego zaro-
bienia pieniędzy i inne finansowe okazje mogę teraz 
do ciebie płynąć z wielu stron. Naucz się wybierać 
te najlepsze! Pamiętaj, że przed wakacjami nie warto 
zaczynać spraw, których załatwianie może się prze-
dłużać. 

Byk 22.04-21.05 n
Myślami już jesteś nad jakimś morzem lub jeziorem. 
Ale zanim tam dotrzesz czeka cię parę spraw do za-
łatwienia. Jeśli pozwolisz im narastać, grozi ci bała-
gan i zamieszanie. Nie lekceważ spraw urzędowych 
i przepisów, bo możesz mieć z tego powodu kłopo-
ty. Przeszukaj szuflady i sprawdź notatki czy czegoś 
ważnego nie przeoczyłeś. W uczuciach nie rób nic 
bez zastanowienia.    

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Druga połowa miesiąca upłynie pod znakiem nad-
rabiania zaległości i wykonywania wcześniejszych 
zobowiązań. Systematycznie pozbywaj się starych 
spraw i nie licz, że uda ci się wymigać od poważnych 
obowiązków. Jeśli liczysz na jakąś premię - zapre-
zentuj się z jak najlepszej strony, by przełożeni mogli 
w pełni docenić twoje kwalifikacje. Spróbuj inwesto-
wać w podniesienie swoich umiejętności lub unowo-
cześnienie warsztatu pracy.

Rak 22.06-22.07 p
W najbliższym czasie postaraj się nie startować do 
poważniejszych zadań, bo możesz ugrzęznąć na 
początku, stracisz czas, a niewiele zdziałasz i tylko 
możesz się zniechęcić. Wszystko, co zaplanujesz, 
wykonuj dokładnie. Improwizowanie raczej się nie 
sprawdzi. Zacznij myśleć o solidnym wypoczynku, 
może w bardziej sprzyjającym klimacie?

Lew 23.07-23.08 q
Zacznie się korzystny czas sprzyjający mnożeniu 
finansów, ale tutaj najbardziej skuteczna będzie me-
toda „drobnych kroków”. Jeżeli będziesz skakać po 
dwa stopnie, możesz się w końcu potknąć. Nie wy-
znaczaj sobie zbyt odległych celów i bądź realistą. 
Drogą spokojnych negocjacji osiągniesz to, co ze-
chcesz. W sprawach uczuciowych pełne zaangażo-
wanie sprawi, że w związku będzie bardzo gorąco…

Panna 24.08-23.09 r
W twoim życiu wszystko powoli się ułoży. W domu 
dzięki przyjaznej atmosferze opanuje Cię błogi spo-
kój, nie będziesz musiał się zbytnio niczym martwić, 
ale za to w miłości będziesz musiał się wysilić na ory-
ginalność... Bez wielkich emocji i życiowych zakrętów 
masz szansę na przeprowadzenie bardzo poważ-
nych inwestycji lub zmian.

Waga 24.09-23.10 s 
Letnia aura zachęca do nieco spokojniejszego, a na-
wet trochę leniwego spędzania czasu.  Miałeś sporo 
atrakcji, ale może warto zwolnić tempo i cieszyć się 
chwilą. Czasami nie zaszkodzi posłuchać dobrej mu-
zyki i oddać się rozmyślaniom. Snując marzenia, przy 
okazji zrób porządek w głowie. Szykują się większe 
wydatki, ale nie musisz się ograniczać, bo zakupy 
i inwestycje powinny się udać.

Skorpion 24.10-23.11 t
Zanim zdecydujesz się na jakieś zmiany lub inwe-
stycje, poproś wcześniej o radę kogoś doświad-
czonego. Twoje plany, niekoniecznie wakacyjne, 
mogą się zakończyć pomyślnie, jeśli będziesz miał 
wsparcie w kimś, na kim możesz polegać. Szcze-
gólnie teraz uważaj na portfel i wszystkie dokumen-
ty, bo licho nie śpi.

Strzelec  24.11-22.12 u
W domowym zaciszu spróbuj wykrzesać z siebie 
trochę inwencji. Pamiętaj, abyś z pracy nie przynosił 
biurowych niesnasek, bo twoją rodzinę interesuje zu-
pełnie coś innego. W twoim życiu niewykluczone są 
twórcze zmiany lub okazje do podróży. Na pewno nie 
będziesz w najbliższym czasie ziewał z nudów. 

Koziorożec 23.12-20.01 v
Teraz jest pomyślny czas, aby zawrzeć kilka intere-
sujących znajomości. Postaraj się też, aby to, co za-
planowałeś nie odbiegało zbytnio od rzeczywistości. 
Konsekwencja i dyplomacja to zalecane w najbliż-
szym czasie sposoby postępowania. W sprawach 
sercowych postaraj się o więcej wyrozumiałości dla 
słabości partnera, zachowaj dystans do spraw zawo-
dowych.

Wodnik 21.01-19.02 w
Twoje upodobanie do ciągłego ruchu i zmiany oto-
czenia mogą być przeszkodą we wcześniejszym 
planowaniu wyjazdu. Spróbuj dopasować swój har-
monogram do wymaganego terminu, a na pewno 
nie pożałujesz. Wszystko, o czym sobie marzysz 
może się po części spełnić. Może to być podróż do 
ciepłych krajów lub nowe interesujące znajomości, 
musisz być tylko bardziej konsekwentnym! 

Ryby 20.02-20.03 x
Najbliższe dni przeżyjesz na wysokich obrotach. Trze-
ba będzie pogodzić naraz parę spraw zawodowych 
i rodzinnych. Dzięki narzuceniu sobie dyscypliny wyj-
dziesz z tego zwycięsko i nie zmarnujesz czasu. Let-
nie wieczory urozmaicaj sobie w towarzystwie ogni-
stego Barana lub namiętnego Skorpiona. Ale interesy 
najlepiej jest robić z Bykiem.    

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
dziŚ  KUCHNia Na zieloNo, KoKtaJloWo. WażNe, bY Przed 
MiKSoWaNieM StaraNNie UMYć WSzYStKie SKładNiKi, 
PozbaWić tWardYCH CzęŚCi (SKórY, PeSteK, łYKoWatYCH 
łodYżeK itP.), NieCo rozdrobNić  –  tYM MoCNieJ, iM SłabSzY 
MaSz MiKSer. Pić Na ŚWieżo.

d  Zmiksuj sporą garść szpinaku 2-3 łodygi selera naciowego, jedno 
duże, zielone jabłko (lub inne, twardawe), dodaj sok z cytryny i wodę do uzyskania 
odpowiedniej konsystencji i smaku. Kto lubi, może dorzucić kilka bezpestkowych 
winogron czy kawałek melona.
  d Zmiksuj spore, lecz koniecznie miękkie awokado z odrobiną pie-
przu i soli, bananem i - jak zwykle - dodaj sok z cytryny i wodę do uzyskania odpo-
wiedniej konsystencji i smaku.

d Zmiksuj… ale w zasadzie, czemu ograniczać Twoją inwencję? 
Po prostu, zamiast trzymać się gotowych przepisów, utwórz własny! Z czego? Do 
wyboru:
Młode liście rzodkiewki, pokrzywy (przedtem sparzone), jarmużu, wszelkie sałaty, na-
tki, botwinka, mięta, rzeżucha, kiełki, niewielkie ilości świeżych liści bazylii czy oregano.
Ogórek i cukinia bez pestek, brokuły, kapusta we wszelkich jej odmianach, seler na-
ciowy, a nawet niektóre odmiany bardzo dojrzałej dyni, groszek cukrowy - co kto lubi!
Dojrzałe, najlepiej aromatyczne jabłka, brzoskwinie, banany, truskawki, man-
go, pomarańcze, jagody (zmieniają kolor koktajlu na dziwny), maliny, ananas, awokado,  
limonki, cytryny, melon.

d Co można dodawać? Jogurt, kefir, miód, olej lniany czy oliwę, serek mascarpo-
ne i mnóstwo innych składników, z siemieniem lnianym, pestkami dyni albo słonecznika 
włącznie. Byle nie wszystko naraz.

Nie bój się do banana dodawać zieloną sałatę i kiełki rzodkiewki, albo szpinak, różyczki 
brokułowe i cytrynę. Spróbuj zimnego grejpfruta z sałatą lodową, a pokrzywy z natką 
pietruszki i jabłkiem, albo dodaj do pokrzywy natkę z awokado i limonką. Na dziś pro-
ponuję truskawki ze szpinakiem i ewentualnie jabłkiem lub sałatą lodową, ale to już nie 
będzie „zielony” koktajl, lecz nie mniej pyszny, gdy go dobrze przyprawisz, i zdrowy.

H O R O S K O P
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ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
C A Ł O D O B O W O

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 POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego (Gocław) - Biuro

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

        DAM PRACĘ              
l Firma sprzątająca przejmu-
jąca nowe obiekty handlowe w 
Piasecznie i Warszawie zatrudni 
osoby do utrzymania czystości. 
Konkurencyjne wynagrodzenie, 
elastyczne grafiki i duży wybór 
miejsc pracy w Twojej okolicy. 
Dołącz do nas i pracuj w atrakcyj-
nych warunkach od zaraz! 
Warszawa: Tel. 661-991-477,661-

992-707,661-991-506 
Piaseczno: Tel. 661-991-457, 

661-991-573 
l Zatrudnimy pracowników do 
sklepu spożywczego przy Trakcie 
Lubelskim 131 w Warszawie. CV 
na adres e-mail: praca@marcpol.
waw.pl z dopiskiem w tytule trakt 
lub bezpośrednio do sklepu. 

Tel. 22 547-05-42

          FINANSE              
l Pożyczka nawet do 25 tysięcy zł.  
          Tel. 663-271-508

            KUPIĘ              
l AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.           Tel. 516-400-434

l Skup książek, każda ilość,  
wszystkie dziedziny - dojazd. 

Tel. 602-254-650

         MEDYCZNE              
l Alkoholowo- narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

            NAUKA              
l Matematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709
l Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze - promocja! Student.

 Tel. 533-404-404

  NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia              

l  Komercyjny Wawer. 
Tel. 660-281-236

l  Lokal usługowo- biurowy, 
38mkw, witryna. 

Tel. 724-534-087

   NIERUCHOMOŚCI/sprzedam              
l Działkę 700 m kw. w rejonie 
ul. Szafarzy.     Tel. 22 673-47-34  

           PRAWNE              
l Doradca Podatkowy - porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 

www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 

www.kancelariaosica.pl; 
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252

             RÓŻNE                
l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO  
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

         SPRZEDAM              
l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.          Tel. 606-742-822 

www.odkurzaczewodne.eu

        TRANSPORT              
l AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 

Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja zbędnych me-
bli, przedmiotów z mieszkań  
i piwnic.          Tel. 607-66-33-30
l Przeprowadzki w Warszawie. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 721-109-114
l PRZEPROWADZKI. 

TEL. 722-990-444
l Transport - przeprowadzki 
- sam. o wymiarach -3,6 dł./2,0 
wys. - kontener-winda, kraj, za-
granica, konkurencyjne ceny. 

Tel. 502-904-764

        TURYSTYKA              
l MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 

TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL

            USŁUGI              
l A A Tani Serwis Komputero-
wy 24h/7, Dojazd i Ekspertyza 
0zł.                    Tel. 504-617-837
l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.         

Tel. 609-105-940
l Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 

lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 

501-123-566

l ANTENY TELEWIZjA 
MONTAŻ SERWIS.       

TEL. 534 10 20 10
l ANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
l Cyklinowanie 3x, lakierowa-
nie, super tanio, układanie, repe-
racje.            Tel. 662-745-557 
l Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
l Domofony, naprawa pralek,  
instalacje elektryczne. 

Tel. 601-93-68-05   

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-

czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744

l Elewacje, dachy- czyszczenie, 
malowanie. Obróbki blacharskie. 
Wycinka drzew. Tel. 504-250-013

l Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22-610-81-21, 

607-773-106
l Hydrauliczno- gazowe. 

Tel. 505-65-85-23
l HYDRAULIK. 

TEL. 502-031-257
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213
l Klimatyzacja, wentylacja, od-
dymianie-montaż, projektowa-
nie, serwis 24 h, sprzedaż urzą-
dzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja.  
                 Tel. 502-904-708
l Lodówki, pralki, telewizory  
- naprawa.        Tel. 694-825-760

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę, 
stłuczkę. Sprzątanie piwnic  
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62

l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 

603-047-616
l Pralki.     Tel. 601-361-830 
Lodówki.     Tel. 604-910-643
l PRZEPROWADZKI.  
REMONTY MIESZKAŃ. 

TEL. 669-834-024
l Rolety antywłamaniowe  
i naprawy.          Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.             Tel. 508-608-790
l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.            Tel. 602-228-874
l Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
l Toczenie, frezowanie, szlifo-
wanie.           Tel. 605-56-66-58
l Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery - naprawy, pranie verticali.                

Tel. 22 610-54-19

 USŁUGI/budowlane              
l Brukarstwo. 

Tel. 733-508-126
l Dachy, rynny, kominy. Wymiana, 
naprawa, montaż.  

Tel. 504 250 013
l Usługi: koparko-ładowarką 
- wykopy, niwelacje, wyburze-
nia, młot - kucie. Konkurencyjne 
stawki.            Tel. 502-904-764

 USŁUGI/komputerowe              
l AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł.

Tel. 506-480-505 
l Serwis. Tanio. 

Tel. 602-849-614

  USŁUGI/porządkowe              
l Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek sa-
mochodowych. Osobiście.  

Tel. 512-247-440

    USŁUGI/remontowe              
l Gładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675
l Malowanie, tapetowanie, remonty.  
        Tel. 501-028-073; 
                 22 612-21-74
l Malowanie, tapetowanie,  
panele.         Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
l Remonty kompleksowo  
i solidnie.         Tel. 501-868-930, 
502-218-778 www.remonty4u.pl
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 

Tel. 663-51-17-71

       ZIELARSTWO              
l Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny ul. Komorska róg Jaro-
cińskiej 48A. Zielarstwo - pełny 
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

        ZWIERZĘTA              
l GABINET WETERYNA-
RYjNY FREDEK, GOCłAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75
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L E C Z E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

14

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

– iks rak eL

Ogólnopolski Program Usłyszeć Motyla
Zapraszamy na bezpłatne

Usłyszeć Motyla to ogólnopolski 

 program profilaktyki słuchu 

 
 „Ogólnopolskie Porozumienie 

 Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

BEZPŁATNE 

badanie słuchu

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH 
 

 

 

Dbajmy i chrońmy nasz słuch!

bo wszyscy regularnie badamy stan swoich zębów i sprawdzamy wzrok.  

UL. CEGŁOWSKA ZPITAL BIELAŃS TE
UL. ŻEROMSKIEGO 33, TE

wypełnij

TEST

INFOLINIA: 81 471 40 04
www.sluchmed.pl

nasi partnerzy:

  
       Potrzebuje wizyty u specjalisty, jeżeli:

 

  prosisz innych, aby mówili wolniej, wyraźniej i głośniej

 

  często prosisz innych o powtórzenie tego, co mówili

 

  masz problemy z określeniem, z której strony dobiega dźwięk

 

  masz trudności w rozmowie przez telefon

 

  podczas rozmów często spoglądasz na usta

 

  inni zwracają uwagę, że słuchasz telewizora i radia zbyt głośno

  ludzie zwracają uwagę, że mówisz zbyt głośno lub wręcz krzyczy

                      to jest 
                      Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedź jest pozytywna, 

to wskazanie do przeprowadzenia badania słuchu.

 

13 czerwca br. żar dosłow-
nie lał się z nieba. Upał nie 
zniechęcił jednak mieszkań-
ców, którzy licznie przybyli 
do muszli koncertowej w Par-
ku Skaryszewskim. Na scenie 

k o l e j n o 
p o j a w i l i 
się uczest-
nicy zajęć 
z: Ognisk 
z Saskiej 
K ę p y , 
z Grocho-
wa, z Go- 
c ł a w i a 
i z Goc-
ławka. Nie 

zabrakło dziecięcych piose-
nek, prezentacji różnych bajek 
i tańców, a pokazy sceniczne 
trwały dobrych kilka godzin. 
Wszystkie dzieciaki poradzi-

ły sobie świetnie i brawuro-
wo „rozbujały” publiczność. 
Dumni rodzice nagrywali ich 
występy, robili zdjęcia i oczy-
wiście gorąco oklaskiwali 
swoje pociechy. 

Nie były to jedyne atrak-
cje przygotowane przez or-
ganizatorów. Wiele działo się 
bowiem także poza sceną – 
w namiotach obok odbywały 
się warsztaty plastyczne, cera-
miczne i rękodzielnicze, które 
spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem. W Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej nr 1 można było 
także wziąć udział w zajęciach 

recyklingu, decoupage i samo-
dzielnie wybić pamiątkowy 
znaczek. Kto zgłodniał mógł 
skosztować wegetariańskiej 
tortilli lub pysznego ciasta, 
a przy okazji obejrzeć wysta-
wę prac plastycznych uczest-
ników zajęć.

Impreza była też dobrą 
okazją, aby zapoznać się 
z ofertą zajęć i imprez wszyst-
kich czterech ognisk. Choć 
ich propozycje skierowane są 
głównie do dzieci i młodzie-
ży szkolnej, to w godzinach 
porannych prowadzone są 
także zajęcia dla przedszkola-
ków. Chętni, którzy chcą brać 
udział w zajęciach mogą zgło-
sić się do wybranej placówki. 
Dla uczestników zajęcia są 
bezpłatne. 

Anna Krzesińska

kreatywnie w ogniskach
Uczestnicy zajęć w OPP zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności swoje 
rozliczne talenty – muzyczne, taneczne a nawet aktorskie. A to wszystko działo 
się podczas VI Południowopraskiego Przeglądu Kreatywności Ognisk Pracy Poza- 
szkolnej „Prezentacje 2015” pod patronatem „Mieszkańca”. 

Przed budynkiem zbierali się 
wówczas przechodnie. Areszto-
wani krzyczeli przez okna swoje 
nazwiska i adresy, by poinfor-
mować ich rodziny. 

Pamiętając o przeszłości, 
żyjemy jednak teraźniejszością. 
Dlatego z inicjatywy wspólnoty 
budynku nr 10 od czterech lat 
Skaryszewska integruje się, za-
praszając też innych do wspólnej 
zabawy. To pomysł na promowa-
nie walorów „małej Ojczyzny”. 

W tym roku organizatorów 
wspierali także harcerze z Waw-

ra, którzy częstowali słodkościa-
mi. Stowarzyszenie Praktyków 
Kultury, które zorganizowało 
na festynie warsztaty szczu-
dlarskie też jest spoza dzielnicy.  
– Wrócimy tu podczas waka-
cji, będziemy prowadzić więcej 
takich warsztatów, dzieciakom 
podobało się bardzo   ̶  mówi 
zmęczona, uśmiechnięta Mag-
da Słowikowska, dźwigając już 
złożone szczudła, na których - 
jak zapewnia - naprawdę łatwo 
nauczyć się chodzić. Wierzymy 
na słowo!

Atrakcji było mnóstwo: 
dwie sceny; jedna – teatralna, 
w liceum im. Jasińskiego przy 
Grochowskiej, druga – na po-
bliskim placyku – z koncertami 
i występami kabaretowymi; 
obok – pokazy capoeiry z eg-
zotyczną muzyką. Nieopodal 
stoiska z ozdobami, ubraniami, 
książkami, stoliki by przysiąść 
i pogawędzić. Można było 
podziwiać znakomity pokaz 
mody, a najmłodsi z zapałem 
tworzyli ogromne, pełne fanta-
zji kompozycje malarskie. Nad 

całością czuwali młodzi ratow-
nicy medyczni – wolontariusze 
z „Jasińskiego”, z profesjonal-
nym wyposażeniem i w świet-
nie widocznych, jaskrawo 
pomarańczowych strojach. Na 
szczęście, nie mieli zbyt wiele 
pracy.                                  Kaja

co ty wiesz o skaryszewskiej?
13. czerwca na Skaryszewskiej świętowano! Zaczęło się poważnie odsłonięciem, wraz 
z władzami Pragi-Południe, tablicy na budynku nr 8 z widniejącymi jeszcze, wojenny-
mi śladami kul. To tu za czasów okupacji znajdował się obóz przejściowy, tzw. Dulag, 
czyli Durchgangslager dla Polaków wywożonych na roboty do Rzeszy Niemieckiej. 

Hymny Polski i Francji roz-
poczęły uroczystość na ich cześć, 
w której uczestniczyły m.in. wła-
dze dzielnicy Praga–Południe, 
prezes Stołecznego Środowiska 
1. Dywizji Pancernej Janusz Go-
łuchowski, prezes Środowiska 
Żołnierzy 1. Dywizji Pancernej 
Eustachy Jaroszenko, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy 1. Armii Francuskiej 
„Ren i Dunaj” Grażyna Orzelska 
i Rudolf Drążkiewicz, senator 
Rzeczpospolitej Polskiej Marek 
Borowski, przedstawiciel Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej 
ppłk Ryszard Najczuk, radni, 
dyrektorzy i uczniowie połu-
dniowopraskich szkół, przedsta-
wiciele służb mundurowych oraz 
mieszkańcy dzielnicy. 

 – Jak co roku spotykamy się 
przy tej skromnej tablicy. Czcimy 
w ten sposób niezwykłe męstwo 
ponad szesnastu tysięcy boha-
terów w błękitnych mundurach, 
którzy walczyli za naszą wolność 
– podkreślił burmistrz dzielnicy 
Tomasz Kucharski. – Chylmy 
czoło przed ich niezłomnością. 

Kim byli ci bohaterscy lu-
dzie? Otóż grenadierami na-

zywano żołnierzy szkolonych  
w rzucaniu ręcznych granatów. 
Ich oddziały istniały za pano-
wania Stanisława Augusta Po-
niatowskiego oraz w okresie 
Księstwa Warszawskiego i  Kró-
lestwa Polskiego. Do tej tradycji 
nawiązywała 1. Dywizja Grena-
dierów, która została utworzona 
w 1940 roku we Francji. Jej zało-
życielem był generał Władysław 
Sikorski, a dowodzili nią genera-
łowie: Stanisław Maczek i Stani-
sław Duch. Żołnierze tej dywizji 
bohatersko walczyli z Niemcami 
w wielu bitwach stoczonych na 
polach Lotaryngii i Alzacji. Do 
bitwy pod Lagarde doszło 17-
18 czerwca 1940 roku. Kiedy 
nastąpił rozejm żołnierze polscy 
nie złożyli broni, lecz przedarli 
się przez pierścień niemieckiego 
wojska i dalej walczyli na fron-
tach II wojny światowej.

Na koniec tej wzruszającej 
uroczystości oddano hołd po-
ległym i złożono kwiaty pod 
obeliskiem. Jak podkreślali zgro-
madzeni goście - o odwadze, bo-
haterstwie i patriotyzmie grena-
dierów zawsze trzeba pamiętać.

   (ak)

cześć i chwała bohaterom
W 75. rocznicę bitwy pod Lagarde, przy kamieniu  
z tablicą pamiątkową dedykowaną pamięci żołnierzy 
z 1. Dywizji Grenadierów u zbiegu ulicy Grenadierów  
i Al. Stanów Zjednoczonych, odbyły się uroczystości 
poświęcone tym bohaterskim żołnierzom. 



Wieści z Wawra

tunel pod  
torami zmieni 

oblicze  
Międzylesia

Z zastępcą burmistrza 
dzielnicy Wawer Leszkiem
Baraniewskim rozmawia 
Marcin jaskólski.

- Trwa bu-
dowa tunelu 
w Międzylesiu. 
jakie znacze-
nie ma tak 
duża inwesty-
cja dla dziel-
nicy?

- Tunel 
pod torami 
kolejowymi 

w Międzylesiu to od dawna wyczekiwa-
na inwestycja realizowana przez Zarząd 
Miejskich Inwestycji Drogowych, której 
koncepcja była przygotowywana i wycze-
kiwana przez mieszkańców i samorządow-
ców od wielu lat.  Inwestycja  diametralnie 
zmieni układ komunikacyjny w Wawrze 
i połączy część wschodnią i zachodnią 
dzielnicy.  Wraz z budową przedłużenia 
Alei Dzieci Polskich, znacząco zmienią ob-
licze Międzylesia, ułatwiając komunikację 
mieszkańcom i czyniąc z niego atrakcyj-
niejsze centrum dzielnicy. 

Kolejowa tzw. linia otwocka biegnie 
przez dzielnicę dzieląc Wawer de facto na 

pół. Każdorazowy przejazd pociągu po-
woduje zakorkowanie okolic przejazdów 
kolejowych. Jest szansa, że za  półtora roku 
to się zmieni, tym bardziej, że tunel ma być 
częścią większej przebudowy, bo moderni-
zacji zostaną poddane także ulice Żegańska 
i Zwoleńska. Koszt realizacji projektu to 
prawie 88 mln zł. Tunel ma być gotowy do 
końca 2016 r. 

- jakie zmiany w komunikacji 
czekają mieszkańców?

- W związku z budową tunelu 19 czerw-
ca wyłączone zostały z użytkowania przejazd 
przez tory w Międzylesiu oraz wejście na pe-
ron stacji od strony północnej, a 26 czerwca 
uruchomiony zostanie przejazd w Aninie, 
który będzie funkcjonował do czasu za-
kończenia całej inwestycji. Siedmiodniowa 
przerwa pomiędzy zamknięciem jednego 
a otwarciem drugiego przejazdu jest nie-
zbędna do przeniesienia wyposażenia prze-
jazdu z Międzylesia do Anina. W tym czasie 
kierowcy planujący przekroczenie torów 
będą mogli korzystać z estakady w ciągu ul. 
Czecha lub z przejazdów w Radości (Panny 

Wodnej - Izbicka) i Falenicy (Bysławska, 
Młoda - Walcownicza). 

Budowa tunelu spowoduje także zmia-
ny w ruchu na trasie kolejowej - od momen-
tu wyłączenia przejazdu przez tory w Mię-
dzylesiu przez pół roku ruch pociągów 
będzie odbywał się w sposób wahadłowy. 
Zmieniły się także trasy autobusów 115, 
119 i 305 i wprowadzona został komunika-
cja zastępcza. 

Zarząd Dzielnicy Wawer na bieżąco 
współpracuje z inwestorem, najpierw przy 
wypracowaniu optymalnej koncepcji inwe-
stycji, a  obecnie przy planowaniu w trakcie 
jej realizacji, tak by była możliwie najmniej 
uciążliwa dla mieszkańców.  

- jak będzie wyglądało Międzyle-
sie po zakończeniu inwestycji?

- Przeznaczony do przebudowy jest 
odcinek drogi na długość 830 m, z czego 
ok. 80 m stanowi tunel, który ma zastąpić 
istniejący przejazd przez tory kolejowe. 
Szerokość nowej drogi umożliwi wytycze-
nie dwóch pasów ruchu w obydwu kierun-
kach. W ramach inwestycji powstaną także 

podziemne przejścia dla pieszych – jedno 
pod torami kolejowymi i obiema jezdniami 
ul. Patriotów oraz drugie w rejonie Urzędu 
Dzielnicy Wawer. 

Nowy przebieg ulic Zwoleńskiej i Że-
gańskiej od ul. Mrówczej do ul. Dworcowej 
oznacza, że jezdnia poprowadzona będzie 
szerokim łukiem po północnej stronie ist-
niejącego przejazdu kolejowego. Na dal-
szym odcinku, do ul. Pożaryskiego jezdnia 
przebiegać będzie w tym samym miejscu 
co dotychczas. Na skrzyżowaniach z ul. 
Mrówczą i ul. Dworcową powstaną ronda, 
a istniejące rondo na skrzyżowaniu z ul. Po-
żaryskiego będzie przebudowane. Odcin-
ki ul. Zwoleńskiej od ul. Mrówczej do ul. 
Patriotów i ul. Żegańskiej od ul. Szpotań-
skiego do ul. Dworcowej będą umożliwiały 
dojazd do posesji oraz ulic zlokalizowanych 
w rejonie linii kolejowej. W okolicy będzie 
sporo miejsc parkingowych, powstanie też 
nowy przy stacji PKP, więc  nie będzie pro-
blemów z parkowaniem. 

- Dziękuję za rozmowę.

stawiamy  
na partnerstwo  

Wawerskie Centrum Kul-
tury istnieje od roku. Od 
początku swojej działalno-
ści realizuje ideę współpracy 
z różnymi instytucjami zain-
teresowanymi rozwojem kul-
tury. Pierwszym, naturalnym 
etapem takiej aktywności było 
nawiązanie współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi, 
które działają w międzyleskiej 
filii WCK oraz na terenie całej 
dzielnicy. Efektem było zorga-
nizowanie spotkania pn. „Czas 
na prezentacje - NGO’s”. 

W partnerskich działaniach Wawer-
skiego Centrum Kultury coraz częściej 

uczestniczą szkoły zarówno publiczne, 
jak i prywatne, w tym obchodząca obec-
nie 35-lecie istnienia szkoła działająca 
przy Centrum Zdrowia Dziecka. W part-
nerstwo działań włączyło się też Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Wawer. 
Bardzo owocna okazuje się współpraca 
ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym 
im. A. Kulikowskiego, które wspólnie 
z WCK przygotowało koncert podsumo-
wujący Rok Oskara Kolberga i widowi-
sko muzyczne oparte na operze „Flis”  
St. Moniuszki, mające swoją premierę 
podczas Zielonych Świątek na Urzeczu 
na nadwiślańskich terenach Wawra. 

 
kultura i natura

W tradycję wawerskich wydarzeń 
wpisał się przejazd zabytkowego pocią-
gu i związane z tym imprezy kulturalne 
w ramach realizowanego projektu „Kul-
tura i Natura”. W tym roku będzie to wy-
darzenie o szerszym zasięgu i dwudnio-
we. Wawerskie Centrum Kultury planuje 
zorganizować je wspólnie z Muzeum Ko-
lejnictwa w Warszawie.  

Wychodząc poza granice dzielnicy 
WCK rozpoczęło także współpracę ze 
spółką Tramwaje Warszawskie. W lipcu 

i sierpniu na-
sza „Kawiar-
nia Naukowa 
1a” przenosi 
się do za-
bytkowego 
t r a m w a j u , 
który będzie 
kursował po 
stolicy. Spo-
tkania będą 
wpisywały się w zainicjowaną przez TW 
akcję „Życzliwość w środkach komunika-
cji miejskiej”. 

Do wspólnych działań zachęcamy też 
każdego mieszkańca Wawra. W ramach 
projektu „Nowe Ogrody Kultury” można 
nadsyłać do WCK zdjęcia swoich ogro-
dów. W najpiękniejszym zorganizujemy 
koncert lub wystawę. Mówiąc o działal-
ności partnerskiej nie można pominąć 
Urzędu Dzielnicy Wawer, który wspiera 
działalność WCK i patronuje wielu impre-
zom. Pełny program działalności WCK 
możecie znaleźć Państwo na stronie: 
www.wck-wawer.pl

Jarosław Rosiński
Wawerskie Centrum Kultury

Wizualizacja planowanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w wawerskim osiedlu Nadwiśle przy 
ul. Cyklamenów. Trwają prace nad projektem tej niezwykle potrzebnej mieszkańcom dzielnicy  
inwestycji, budowa powinna ruszyć w przyszłym roku.
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Majowe warsztaty związane były 
z uchwaleniem ustawy o petycjach z dnia 
11 lipca 2014 r., która wchodzi w życie już 
niedługo  ̶  z dniem 6 września br. Na wstę-
pie wskazać należy, że prawo do petycji nie 
stanowi novum. To prawo konstytucyjne, 
gwarantowane przez ustawę zasadniczą. 
Zgodnie bowiem 
z art. 63 Konsty-
tucji RP ,,Każdy 
ma prawo składać 
petycje, wnioski 
i skargi w intere-
sie publicznym, 
własnym lub innej 
osoby za jej zgodą 
do organów władzy 
publicznej oraz do organizacji i instytucji 
społecznych w związku z wykonywanymi 
przez nie zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji publicznej. Tryb rozpatry-
wania petycji, wniosków i skarg określa 
ustawa”. Brak ustawy określającej zasady 
składania i tryb rozpatrywania petycji po-
wodował jednak, że dotychczas prawo to 
nie było w pełni wykorzystywane.

 Nowa ustawa, która za niespełna trzy 
miesiące wejdzie w życie, choć nie jest ob-
szerna, reguluje wyczerpująco wiele kwe-
stii. Przede wszystkim czytając ją warto 
zwrócić uwagę na to, kto jest podmiotem 
uprawnionym do wniesienia petycji. Zgod-

nie z artykułem 2 tejże ustawy petycja może 
być złożona przez osobę fizyczną, osobę 
prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą 
osobą prawną lub grupę tych podmiotów. 
Można ją złożyć w interesie publicznym, 
własnym, a nawet osoby trzeciej, lecz tyl-
ko za jej zgodą. Adresatem petycji, zgodnie 

z ustawą, jest 
organ władzy 
publicznej, 
organizacja 
lub instytu-
cja społeczna 
w związku 
z wykonywa-
nymi przez 
nią zadania-

mi zleconymi z zakresu administracji pu-
blicznej. Termin na rozpatrzenie petycji 
został określony w ustawie na nie więcej 
niż 3 miesiące od dnia jej złożenia. Co 
istotne, adresat petycji jest obowiązany 
do zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji zawierającej skan petycji, datę 
jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia 
zgody - imienia i nazwiska lub nazwy pod-
miotu wnoszącego petycję lub podmiotu 
na rzecz którego petycja została złożona. 
Należy pamiętać, że ustawa wymaga aby 
petycja została podpisana, a jej złożenie 
i rozpatrzenie jest wolne od jakichkolwiek 
opłat.      Klaudia Sienkiewicz

petycja - twoje prawo
Pod koniec maja br. w Senacie RP odbyły się w ramach kampa-
nii PETYCJA TWOJE PRAWO prowadzonej przez Kancelarię Senatu 
wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych i Biurem Rzecznika Praw 
Obywatelskich warsztaty dla dziennikarzy mediów lokalnych. Wśród 
prelegentów znaleźli się m.in. senator Mieczysław Augustyn, dyrektor 
Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu RP – Anna Pomia-
nowska-Bąk, prof. Andrzej Markowski  –  językoznawca.

PRAWNIK RADZI' Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
W jakiej sytuacji należy się odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku i jaka jest jej wysokość? Czy odprawa 

przysługuje małżonkowi, czy również dzieciom zmarłego? 
Temat ten reguluje art. 93 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy 

lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od 
pracodawcy odprawa pośmiertna. 

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:
1)  jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
2)  trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
3)  sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat
Do stażu pracy zmarłego pracownika, od którego jest uzależniona wysokość odprawy, należy doliczyć staż u poprzednie-

go pracodawcy, jeżeli miało miejsce przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. 
Odprawa pośmiertna przysługuje przede wszystkim małżonkowi pracownika, ale również innym członkom rodziny speł-

niającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. W tym ostatnim przypadku kwestie te szczegółowo regulują art. 
67-71 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku. Od małżonka nie 
wymaga się spełnienia przesłanek warunkujących prawo do renty rodzinnej. Oznacza to, że jedynym warunkiem nabycia pra-
wa do odprawy pośmiertnej jest w tym przypadku pozostawanie przez pracownika w związku małżeńskim w chwili śmierci. 

Spełnienia przesłanek warunkujących prawo do renty rodzinnej wymaga się natomiast od pozostałych członków rodziny 
uprawnionych do odprawy pośmiertnej, w tym własnych dzieci. Odprawa pośmiertna przysługuje dzieciom, które w chwili 
śmierci pracownika nie ukończyły 16 lat albo kształciły się szkole przed ukończeniem 25. roku życia albo po ukończeniu  
25 lat kształciły się będąc na ostatnim roku studiów. 

Odprawa przysługuje bez względu na wiek w chwili śmierci pracownika dzieciom całkowicie niezdolnym do pracy oraz 
do samodzielnej egzystencji oraz dzieciom, których całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16. roku 
życia lub w trakcie nauki w szkole. 

Odprawa pośmiertna przysługuje w pełnej wysokości wyłącznie w przypadku, gdy jest do niego uprawniony więcej niż 
jeden członek rodziny. W takim przypadku odprawa jest dzielona w równych częściach pomiędzy wszystkich uprawnionych. 
Jeżeli do odprawy pośmiertnej uprawniona jest tylko jedna osoba, to przysługuje jej połowa kwoty, o której mowa powyżej.  

Należy jednocześnie zaznaczyć, że odprawa pośmiertna nie przysługuje, jeżeli pracodawca ubezpieczył pra-
cownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie 
niższe od wskazane w powołanym przepisie. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy 
pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie zmarłego kwotę stanowiącą 
różnicę między tymi świadczeniami.

Kto ma obowiązek ustalenia liczby osób uprawnionych do tej odprawy i czy od uzyskanej 
kwoty z tym związanej trzeba zapłacić podatek?

Obowiązek ustalenia liczby osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej, wysokości tego 
świadczenia oraz jego wypłaty osobom uprawnionym spoczywa na pracodawcy. Odprawa po-
śmiertna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
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