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Sen nocy letniej
Wakacje przeleciały jak sen 

nocy letniej, nikt - generalnie - nie 
może narzekać, że trafił na zimny 
zaciąg frontów polarno-morskich. 
Wakacyjny wypoczynek pokazał jaki 
model wypoczynku preferują Pola-
cy: to stadny wyjazd do najmodniej-
szych miejscowości. 

Jak Włosi, jak Francuzi, ciągnie-
my do najbardziej popularnych plaż, 
nadmorskich kurortów, nad jeziora, 
nad którymi już nie słychać szmeru 
tataraku.

Wypada po prostu być. Wypada 
wrzucić „na fejsa” fotkę z zapchanej 
do granic możliwości plaży w Łebie 
czy we Władysławowie, po to by 
zwrotnie otrzymać rytualne „wow” 
i „wyglądasz superancko”. Mamy 
przy tym w sobie resztki niepodle-
głości, stąd się bierze to obśmiewa-
ne grodzenie się na plażach parawa-
nami; tradycja sięga jeszcze rozbicia 
dzielnicowego. To nasze małe księ-
stwa. Ale nie dajmy się zwariować, 
że tylko Polacy rzucają ręczniki na 
przyhotelowe leżaki o 6.00 rano, 
a potem idą spać pełni szczęścia, 
że nikt im miejsca nie zajmie. Niem-
cy robią to o 5.00, a Anglicy o 4.00, 
wracając z nocnej imprezy.

Ale te rzeczy, o których tu piszę, 
są kontynuacją i twórczym rozwi-
nięciem trendów z minionych lat. 
A co nowego w letnim wypoczynku? 
USPOKOJENIE!!! Pojeździłem po 
tych kurortach i jedno mnie uderzy-
ło: zanik darcia gęby po zmroku: 
„ludzie dlaczego śpiiicie!”. 

Przy stolikach w tysiącach knajp 
raczej spokojne rozmowy, rzadziej 
dzikie wrzaski, więcej wina niż piwa. 
Widać, że ci, którzy najpierw po-
stawili gastronomiczne „byle co”, 
teraz inwestują w jakość i trwałość. 
W pensjonatach likwidują łazienki na 
korytarzach, przenosząc je do po-
kojów. No i reaktywację przeżywają 
letnie kina. Fajnie!

Tomasz Szymański
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ul. Siennicka 3
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P O L E C A :
pe³en asortyment szkie³ 
(do komputera, dla kierowców, 
progresywne, fotochromowe)
du¿y wybór opraw
realizacja recept
wszelkie naprawy okularów
szybka i profesjonalna obs³uga

pon.–pt. 
w godz. 11.00–18.00

CECH OPTYKÓW

W WARSZAWIE

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

 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

czytaj na str. 6

Wakacyjnych Wspomnień czaR

czytaj na str. 2

Przed PierWszym dzWonkiem

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta tel. 22 610 06 73

kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie

04-348 Warszawa

TARGI
MEDYCYNY

NATURALNEJ
I KOSMETYKI
11-12-13  września

piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-18.00  

ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87
www.kameleon.targi.pl

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA
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KRONIKA POLICYJNA
Stażystka okradała aptekę

Dzielnicowi z Mokotowa uzyskali informa-
cję, że stażystka zatrudniona w jednej z aptek 
przy ul. Gagarina od dłuższego czasu kradnie 
pieniądze z aptecznej kasy – m.in. nie wydaje 
paragonów, albo wycofuje z systemu realiza-
cję recept. Kierownik apteki wstępnie wycenił 
straty na około 6 tysięcy zł. Kobieta podczas 
przesłuchania powiedziała, że chciała tylko 
pomóc mężowi, który znalazł się w tarapatach 
finansowych. 
Zatrzymani za pobicie w tramwaju

Do zdarzenia doszło przed 21.00 w tram-
waju, na Pradze-Południe. Dwie osoby zostały 
zaatakowane przez troje pasażerów. Kobieta 
uderzyła poszkodowaną. Gdy jej towarzysz 
próbował ją obronić, został pobity przez dwóch 
napastników. Sprawcy uciekli. Po niedługim 
czasie patrolujący ul. Grochowską policjanci 
zauważyli trzy osoby, które wyglądały w zbli-
żony sposób do rysopisów, przekazanych poli-
cjantom przez poszkodowanych. 22-letni Se-
bastian B., 25-letni Jarosław W. oraz 30-letnia 
Monika K. zostali zatrzymani. Wszyscy byli 
pod wpływem alkoholu, mieli od 0,8 do 1,7 
promila w organizmie. Zatrzymane osoby są 
znane policjantom. Trwają wyjaśnienia w tej 
sprawie.

Kradzież laptopa i tabletu
Do komendy przy ulicy Grenadierów zgło-

sił się mężczyzna, który powiadomił, że został 
okradziony przez nowo poznanego znajomego. 
Z jego zeznań wynikało, że zaprosił do domu 
mężczyznę, ponieważ tamten nie miał gdzie 
spać. Rano, kiedy właściciel mieszkania obu-
dził się, nie było ani znajomego, ani też laptopa 
i tabletu. Został natomiast… portfel mężczyzny. 
Podejrzany, 35-letni Piotr N. nie przebywał pod 
żadnym z ustalonych adresów. Funkcjonariusze 
przeprowadzili jednak sprawdzenia i zatrzymali 
go w mieszkaniu matki, do którego przychodził 
bardzo sporadycznie. Piotr N. usłyszał zarzut 
dokonania kradzieży, przyznał się i dobrowol-
nie poddał karze. 

Złodziej rowerów
Policjanci z Wawra otrzymali zgłoszenie 

o kradzieży sklepowej w jednym z marketów. 
Na miejscu ustalili, że 30-letni Krzysztof B. 

wziął z półki głośnik i wyszedł bez uregulowa-
nia rachunku. Funkcjonariusze sprawdzili też 
rower, którym mężczyzna przyjechał do skle-
pu. Okazało się, że jednoślad miał zeszlifowane 
numery fabryczne. 30-latek przyznał się, że go 
ukradł. Dalsze czynności wykazały także, że na 
przestrzeni ostatnich czterech miesięcy z tere-
nu Wawra ukradł w sumie osiem jednośladów. 
Mężczyzna został zatrzymany.

Tak bił, że zabił
Do bójki doszło na klatce schodowej w jed-

nym z bloków przy ul. Kartograficznej. 35-letni 
Bartłomiej G. spożywał alkohol z poszkodo-
wanym 43-latkiem. Podczas libacji doszło po-
między nimi do awantury zakończonej bójką. 
Najpierw kłócili się w mieszkaniu, a potem 
awantura przeniosła się na klatkę schodową. 
Poszkodowany miał widoczną ranę kłutą jamy 
brzusznej oraz zasinienia i opuchliznę w okoli-
cy twarzy. Policjanci po przybyciu na miejsce 
zobaczyli mężczyznę, który zachowywał się 
nerwowo i próbował oddalić się z miejsca zda-
rzenia. Został ujęty. Natomiast rannego mężczy-
znę przewieziono do jednego z warszawskich 
szpitali, gdzie przeszedł operację, jednakże na 
skutek doznanych obrażeń zmarł. Zatrzymany 
mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholu 
w organizmie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia 
wolności. Sąd rejonowy w Warszawie zastoso-
wał trzymiesięczny areszt. 

Odrzucił kule i uciekł
Do mokotowskiej komendy zgłosiła się 

młoda kobieta, która poinformowała policjan-
tów o kradzieży. Na jednym z portali wystawi-
ła aparat fotograficzny, którym zainteresował 
się młody mężczyzna. Zaproponował spotka-
nie w celu obejrzenia aparatu przed jednym 
z centrów handlowych przy ul. Wałbrzyskiej. 
Kobieta umówiła się na spotkanie, a gdy męż-
czyzna przyszedł podpierał się kulami ortope-
dycznymi. Po krótkiej rozmowie poszkodo-
wana położyła aparat na murku, a mężczyzna 
chwycił go, odrzucił kule i uciekł w kierunku 
ul. Puławskiej. Operacyjni z wydziału do walki 
z przestępczością przeciwko mieniu rozpoznali 
w sprawcy 23-letniego Tomasza S. i zatrzymali 
go. Przyznał się do kradzieży.

toms

Przed pierwszym dzwonkiem
Samorządowcy z Pragi-

Południe przewidzieli wyda-
nie w tym roku, na powyższy 
cel, prawie 3 miliony złotych. 
To nie mało, choć potrzeby 
dzielnicy są na pewno więk-
sze. W tej kwocie około 500 
tys. zł będą kosztowały drob-
ne remonty a pozostała kwota 
zostanie przeznaczona na po-
ważniejsze naprawy. 

Większość robót już wyko-
nano, albo lada dzień zostaną 
zakończone. 1 września ucznio-
wie wielu szkół południowopra-

skich będą rozpoczynali naukę 
w odnowionych pomieszcze-
niach. Na przykład w SP nr 143 
przy Al. Stanów Zjednoczonych, 
gdzie wykonano cyklinowanie 
i olejowanie podłóg i malowa-
nie sali gimnastycznej, w SP nr 
246 przy ul. Kwatery Głównej ̶ 
remont stołówki i kuchni, w SP 
nr 279 przy ul. Cyrklowej – re-
mont podłóg, korytarzy i sal oraz 
wymiana stolarki drzwiowej na 
I piętrze, w gimnazjum nr 20 
przy ul. Afrykańskiej – wymia-
na podłóg i stolarki drzwiowej 
na II piętrze. Także przedszkola-

ki będą mogły cieszyć się wyre-
montowanymi i odświeżonymi 
pomieszczeniami. W przedszko-
lu nr 179 przy ul. Jarocińskiej 
wykonano remont podłóg w sa-
lach wszystkich grup oraz holu 
na parterze i pomieszczeń na 
I piętrze, w przedszkolu nr 180 
przy ul. Niekłańskiej wyremon-
towano większość pomieszczeń 
i boczne schody, w przedszko-
lu nr 220 przy ul. Walewskiej 
wykonano adaptację kilku po-
mieszczeń stosownie do potrzeb 
przedszkola i wyposażono je. 

Podobne prace adaptacyjne 
i wyposażeniowe wykona-
no w przedszkolu nr 292 przy  
ul. Walecznych oraz nr 411 przy 
ul. St. Augusta.

Z nowych inwestycji kon-
tynuowana jest budowa sied-
miooddziałowego przedszkola 
przy ul. Rechniewskiego (na 
zdjęciu), która powinna być 
zakończona na wiosnę przy-
szłego roku. Urząd dzielnicy 
podjął także starania o środki 
na budowę szkoły podstawowej 
wraz z przedszkolem na Gocła-
wiu. To wciąż powiększające 

się osiedle bardzo potrzebuje tej 
inwestycji.

W dzielnicy Praga-Południe 
w zbliżającym się roku szkol-
nym 2015/2016, wszystkie pu-
bliczne szkoły podstawowe są 
przygotowane na przyjęcie klas 
I, w których dzieci będą miały 
6 lat. Najwięcej dzieci w tym 
wieku do I klasy przyjmie SP 
nr 312 przy ul. Umińskiego  
(358 uczniów), a najmniej SP 
nr 135 przy ul. Bartosika (40 
uczniów). Planuje się, że w tym 
roku będzie o 16 klas pierw-

szych więcej niż w minionym 
roku szkolnym. Jednak uniknię-
to konieczności wprowadzenia 
pełnej dwuzmianowości w szko-
łach podstawowych. Będzie się 
ona kształtowała na poziomie 
od 0,8 do 1,5 zmiany. Wyjąt-
kiem będzie szkoła podstawo-
wa nr 141 w której będzie 1,7 
zmiany. Ponadto, na rok szkol-
ny 2015/2016 do publicznych 
przedszkoli na Pradze-Południe 
przyjęto wszystkie chętne dzieci 
4-letnie i 5-letnie oraz 88% dzie-
ci 3-letnich, biorących udział 
w rekrutacji.   (Jegi)

KLINIKA ZDROWEJ STOPY
- Pedicure podologiczny
- Manicure leczniczy
- Odciski, modzele, pękające pięty
- Paznokcie wrastające i grzybicze
- Klamry ortonyksyjne
- Innowacyjna Kostka Arkady!
- Rekonstrukcja płytki paznokcia
- Badanie stóp

- Wkładki ortopedyczne
- Obuwie zdrowotne
- Terapia manualna, fizjoterapia
- Halluksy, palce młoteczkowate
- Opieka nad stopą cukrzycową
- Preparaty lecznicze
- Dorośli, Dzieci, Sportowcy
- Wizyty domowe!

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  www.mieszkaniec.pl
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W sierpniu prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz wraz ze swoim zastępcą 
Michałem Olszewskim odwie-
dzili targowisko w Falenicy. 
Jednak nie był to zwykły, sobot-
ni targowy „shopping” – pre-
zydent ogłosiła, że od nowego 
roku przestanie w stolicy obo-
wiązywać tzw. opłata targowa. 
– To krok w dobrym kierunku – 
ocenia proszący o anonimowość 
jeden z warszawskich kupców – 
Mnie akurat ta opłata nie doty-
czy, bo sprzedaż na targowisku 
prowadzę tylko w murowanej 
budce „związanej z gruntem”, 
ale wielu sąsiadów uskarża się 
na ten obowiązkowy haracz. 
Poza tym, wielokrotnie się za-
stanawiałem, czy koszty opła-
cania przez Miasto inkasentów 
nie przewyższają przychodów 
z poboru tej opłaty…

Ten swoisty podatek zo-
stał wprowadzony w latach 
50. ubiegłego wieku. Zapewne 
celem opłaty było utrudnienie 
życia i pracy ówczesnym kup-
com (czytaj: handlarzom i spe-
kulantom), w których działal-
ności można było się dopatrzeć 
namiastek kapitalizmu. A ka-
pitalizm był zły. Minęło grubo 
ponad pół wieku i zmieniły się 
czasy oraz postrzeganie przed-
siębiorczości. Kapitalizm oka-
zał się dobry i jedynie słuszny. 
Także w wydaniu bazarowo-tar-
gowym. Ale… opłata targowa 
pozostała.

Opłatę targową muszą obec-
nie płacić wszyscy kupcy, któ-
rzy na targowiskach handlują 

poza budynkami. Zrezygnowa-
nie z jej poboru przez władze 
Warszawy stało się możliwe 
po czerwcowej zmianie prawa 
przez Sejm. Zmiana ta oddaje 
do dyspozycji samorządów de-
cyzję o wprowadzeniu niektó-
rych opłat lokalnych. Do peł-
nego szczęścia brakuje jeszcze 
uchylenia przez stołecznych 

rajców uchwały z 2009 r., która 
narzuca pobór opłaty targowej. 
Władze Miasta zapewniają, że 
zamierzają znieść tę uchwałę 
w najbliższym kwartale tak, 
aby od 1 stycznia 2016 r. opłata 
targowa na stołecznych targo-
wiskach przestała obowiązy-
wać. To rozwiązanie podoba się 
szefowej Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Kupców i Drobnej 
Wytwórczości, Bożenie Kolbie, 
która uważa, że opłata targowa 
jest odczuwana przez kupców, 
jako „dodatkowe obciążenie 
finansowe”. Potwierdzają to 
rozmowy z przedsiębiorcami 

handlującymi na bazarach i tar-
gowiskach. 

– Codziennie płacę tę opła-
tę za tzw. wystawkę – mówi 
„Mieszkańcowi” Marianna Ga-
jowniczek, która na południo-
wopraskim targowisku „Rogat-
ka” od blisko 25 lat sprzedaje 
warzywa. – Niby, z jednej stro-
ny, jak ma się pracę, to te sześć 

złotych dziennie wydaje się nie-
wielką kwotą, ale w skali roku 
uzbiera się tego prawie dwa ty-
siące złotych. To naprawdę spo-
ro. Tym bardziej, że ja nie sprze-
daję towaru na zewnątrz, tylko 
wystawiam skrzynki z owocami 
i warzywami żeby zachęcić 
klienta, aby wszedł do mojego 
pawilonu. 

Róża, mieszkająca od 5 lat 
w Warszawie Bułgarka, która 
na tym samym targowisku han-
dluje ciuchami nie kryje niedo-
wierzania na wieść o likwidacji 
opłaty targowej i dopytuje: – To 
naprawdę nie będziemy nic 

płacić? W dalszej rozmowie 
przyznaje, że dla niej te 6 zło-
tych to czasami bardzo duża 
część dziennego obrotu. – Są 
dni, gdy handluję za 20 złotych 
cały dzień. A za 6 złotych, to ja 
zrobię sobie obiad. To dla mnie 
dużo pieniędzy… – mówi Róża 
łamaną polszczyzną.

Na zniesieniu opłaty targo-
wej zyskają kupcy, ale też wła-
dze Warszawy nie kryją, że taka 
była intencja tej zmiany. – Zale-
ży nam na utrzymaniu i rozwoju 
handlu targowiskowego jako 
formy działalności rodzimej czy 
lokalnej. Targowiska to nie tylko 
miejsca handlu, ale też spotkań 
mieszkańców. Mają dużą rolę 
prospołeczną i proprzedsiębior-
czą – mówiła na targowisku 
w Falenicy prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. Zniesienie 
opłaty targowej raczej nie wpły-
nie na obniżkę cen produktów 
na bazarach i targowiskach. Ale 
można mówić o pewnym zy-
sku przeciętnego mieszkańca 
stolicy. Zysku, który wyniknie 
z tego, że jakaś część kupców, 
szczególnie tych, którzy waha-
ją się, czy w tych trudnych dla 
handlu czasach nadal prowadzić 
działalność, zdecyduje o kontynu-
owaniu handlu. A warszawiacy, 
mimo inwazji super i hipermar-
ketów, wciąż lubią kupować na 
targowiskach. Lubią mieć taką 
swoją „panią Maję z warzyw-
niaka”, u której można „poma-
cać” pomidorki, czy „panią Alę 
z mięsnego”, która doradzi z ja-
kiej części wołowiny zrobić gu-
lasz, a potem wysłucha codzien-
nych, rodzinnych, lokalnych 
lub politycznych dylematów… 

ar

kupcom trochę lżej…
Władze Warszawy zapowiadają zniesienie opłaty targowej. Likwidacja tego 
„podatkowego reliktu” ma się odbyć z początkiem nowego roku.

Po zaprzysiężeniu przed 
Zgromadzeniem Narodowym 
w dniu 6 sierpnia Andrzej 
Duda objął urząd Prezydenta 
RP. Przejął także z rąk ustępu-
jącego prezydenta Bronisława 
Komorowskiego zwierzchnic-
two nad siłami zbrojnymi.

* * *
Andrzej Duda ogłosił ka-

lendarz swoich wizyt zagra-
nicznych. 23 sierpnia odwie-
dził Estonię, w tym miesiącu 
jeszcze zaplanowana jest wi-
zyta w Niemczech, a następnie 
w Wielkiej Brytanii. Prezy-
dent weźmie też m.in. udział 
w debacie generalnej w ONZ. 
Zwraca uwagę brak planów 
wizyty w strukturach unijnych 
Brukseli.

* * *
Prezydent Andrzej Duda 

zadecydował, że oprócz za-
rządzonego na 6 września 
pierwszego referendum 
(w sprawie między innymi 
Jednomandatowych Okrę-
gów Wyborczych) powinno 
odbyć się także drugie refe-
rendum. Prezydent proponu-
je, by połączyć je z wybora-
mi parlamentarnymi w dniu 
25 października, a pytania 
referendalne powinny doty-
czyć trzech kwestii: wieku 
emerytalnego, rozciągnięcia 
obowiązku szkolnego już na 
6-latki i zakazu prywatyzacji 
Lasów Państwowych. Propo-
zycje drugiego referendum 
musi zaakceptować jeszcze 
Senat, w którym większość 
ma Platforma Obywatelska, 
będąca przeciwnikiem orga-
nizacji kolejnego referendum. 

Premier Ewa 
Kopacz powie-
działa, że jest rozcza-
rowana decyzją prezydenta, 
który jej zdaniem wziął pod 
uwagę tylko interes jednej 
partii.

* * *
W Polsce w lipcu i sierp-

niu upalna pogoda spowodo-
wała suszę. Plony niektórych 
roślin mogą być niższe aż 
o jedną trzecią, więc bardzo 
prawdopodobny jest wzrost 
cen żywności. Rolnicy do-
magają się rekompensat za 
poniesione straty i nisko-
oprocentowanych kredytów. 
Rząd zapowiada działania 
idące w tym kierunku, jed-
nak równocześnie wyklucza 
wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej.

* * *
– Drogowcy planując re-

monty nie liczą się z kierowcami. 
Wykonawcy robót zajmują pasy 
ruchu w porach największego 
natężenia ruchu ─ do takich 
wniosków doszła Najwyższa 
Izba Kontroli, która skontrolo-
wała oddziały Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w Łodzi, Krakowie, Wro-
cławiu, Gdańsku, Szczecinie 
i Olsztynie. Okazuje się, że nie 
tylko nie było planów i procedur 
na wypadek zdarzeń nadzwy-
czajnych. W łódzkim oddziale 
GDDKiA szerzyła się korupcja. 
Dodatkowo kontrolerzy NIK 
wykryli nieprawidłowości przy 
zimowym utrzymaniu dróg, 
o czym poinformował rzecznik 
NIK Paweł Biedziak. 

toms

29 czerwca w Kanadzie odbyła się operacja wszczepienia bajpasa oraz zastawki serca.
Wszystko odbyło się planowo, bez komplikacji – Jerzy wybudził się po zabiegu 30 czerwca w godzinach 

porannych, przyjął wizytę żony Ewy i dzieci, sygnalizował ból, przybijał dzieciaczkom piątkę i puszczał oczko. 
Tego samego dnia około godziny 19:00 Jerzy miał problem z oddychaniem, spadł u niego poziom 

tlenu, doszło do zatrzymania akcji serca i trzeba go było reanimować. Lekarze, próbując Jurka ponownie 
zaintubować, uszkodzili mu tarczycę i żyłę szyjną, co spowodowało silne krwawienie. W rezultacie po tych 

wszystkich zabiegach Jurek zapadł w śpiączkę. 
Tego samego dnia żona Jerzego została wezwana przez lekarza prowadzącego na rozmowę, w trakcie której 
usłyszała, że neurolog zrobił Jurkowi badania i sugerował przygotowanie się na najgorsze. Po trzech dniach 

lekarze, stwierdzając nieodwracalne uszkodzenie mózgu i stan śpiączki wegetatywnej, zalecili odłączenie pacjenta 
od aparatury podtrzymującej życie. Rodzina kategorycznie nie wyraziła na to zgody.

Burza mózgów, szybki przylot brata Jerzego z Polski i pojawił się plan w wyniku którego udało się skontaktować  
z wybitnym neurochirurgiem – profesorem Janem Talarem „specjalistą od śpiączek” z Bydgoszczy.

„Nie ma śmierci mózgowej, niemal każdego pacjenta w śpiączce można wybudzić, stymulując go w specjalny 
sposób” – usłyszała żona. Była totalnie zaskoczona opinią polskiego profesora. „Ja Pani pomogę”

Jedyna szansa dla Jerzego to przylot do Polski, inaczej kanadyjscy lekarze będą próbowali namówić 
rodzinę na eutanazję! Koszt transportu to 100 tysięcy dolarów oraz kilkumiesięczny pobyt  

w klinice Profesora Jana Talara. Po kilku dniach poszukiwań firmy transportowej, prywatne linie lotnicze 
skontaktowały się z rodziną oferując wcześniejszy łączony przelot w niedzielę 16 sierpnia  

w atrakcyjniejszej cenie. Na chwilę obecną Jerzy wraz z rodziną przebywają już w Polsce. Rodzina musiała 
się zadłużyć, aby zrealizować przyspieszony transport oraz opłacić pierwszy miesiąc pobytu w klinice  

w Polsce. Kwota potrzebna do zebrania to ok. 380 tysięcy złotych!
6 września na torze Żerań odbędzie się impreza charytatywna „DRIFTERZY CHARYTATYWNIE”, gdzie rodzina 

i przyjaciele będą starali się wesprzeć Jerzego w jego walce. Wydarzenie na facebook pod tą samą nazwą.
W Polsce, zbieraniem pieniędzy na pomoc dla Jurka zajmuje się: 

FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZKI, 
UL. ZAGÓJSKA 2/4 /85, 04-101 Warszawa 

Nr. Konta: PKO Bank Polski SA: 90 1020 1042 0000 8902 0324 4142 
z tytułem „DAROWIZNA DLA JERZEGO KRAWCZYKA” 

Do wpłat zagranicznych Swift: BPKOPLPW 90 1020 1042 0000 8902 0324 4142 z tytułem 
„DAROWIZNA DLA JERZEGO KRAWCZYKA” 

http://rycerzeiksiezniczki.pl/?kids=walka-jerzego-ze-spiaczka
Strona, na której można wpłacać pieniądze w CAD: http://www.gofundme.com/4m8r96yus 
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Kobiecym okiem

Kończą się wakacje, dzieci 
wracają do domów i nie bardzo 
wiadomo, jak je przez tych kilka 
dni zająć. A możliwości jest wie-
le, wcale nie tylko kino, basen 
i boisko. 

Czy wiecie, że na Pradze-
Północ jest najprawdziwsze 
Muzeum Chleba, po którym 
oprowadza autentyczny pasjo-
nat, znawca tematu? Do wyboru  
 ̶  Gabinet Numizmatyczny Men-
nicy Polskiej, Muzeum Nurko-
wania, Muzeum Modniarstwa 
i Naparstków oraz wiele innych, 
najróżniejszych.

Są i muzea wirtualne, ale 
do nich, póki mamy dzień długi 
i temperatury dodatnie, nie za-
chęcam. Na internet przyjdzie 
czas w zimowe popołudnia. 

Swoją drogą, wakacje to 
ciekawy czas dla prywatności 
w sieci. Z jednej strony, mnó-
stwo osób wrzuca w tę publiczną 
przecież przestrzeń informacje 
o tym, kiedy i dokąd wyjeżdżają, 
dając potencjalnym złodziejom 
czytelny i jasny przekaz: Uwaga! 
W tych dniach mieszkanie stoi 

puste! A co w nim jest i co warto 
wynieść, widać na mnóstwie na-
szych zdjęć, które umieszczamy 
na Facebooku, jak rok długi!

Dom powinien pozostać bez-

pieczny i cichy, lecz zapewnią to 
nie tylko potężne zamki i mocar-
ne drzwi. Spójrzcie na domek na 
zdjęciu: on istnieje naprawdę, 
i naprawdę jest tak śliczny, jak 
z bajki albo z marzeń. Stoi sobie, 
bez ostentacji, niedaleko Szczaw-
nicy i cieszy oko. Jest bezpieczny. 

Twój dom, choćby najpiękniejszy, 
również zasługuje na ochronę.

Wakacje to czas, gdy porta-
le społecznościowe zalewa fala 
zdjęć: na łódce, przy ognisku, 
w luksusowym SPA lub, niestety, 
w stanie dość nieżywym po ostrej 
imprezie (ale kto u diabła zro-
bił i wrzucił to moje zdjęcie?!). 
Może zobaczą te fotki znajomi 

(będzie wstyd). Może koleżanki 
i koledzy, może sąsiedzi rozpo-
znają nas na zdjęciach, zbiera-
jących najwięcej „lajków” (im 
bardziej kompromitujące, tym 
lepiej!), a może szef. Robi się 
nieciekawie. Warto więc myśleć 
zawczasu, a zwłaszcza pamiętać, 

że zdjęcie raz wrzucone, wbrew 
pozorom nie da się usunąć, tylko 
krąży sobie w sieci. 

Podobnie ze „śmiesznymi” 
fotkami dzieci. Maleństwa szyb-
ko dorastają i nie zawsze mają 
samych przyjaciół, a ci w mig 
znajdą zdjęcie Areczka z gołą 
pupą czy Zosi w mało zabawnej 
żenującej sytuacji.

Czy warto było…?
Prywatność w sieci – oficjal-

ne dane dość niepokoją. 80% 
internautów udostępnia w sieci 
informacje na swój temat, choć 
40% z dostępem tylko dla wybra-
nych osób, jednak bez jakiejkol-
wiek gwarancji, że ktoś niepowo-
łany nie poda tego dalej. Blisko 
50% polskich użytkowników 
internetu przyznaje, że publiko-
wała online prywatne informacje 
z dostępem dla wszystkich, czyli 
– ze swobodnym dostępem dla 
każdego na świecie, kto korzysta 
z sieci. 

Nic dziwnego, że błyskawicz-
nie rozprzestrzenia się potężne 
zagrożenie, jakim jest cyberprze-
stępczość. Także przestępczość 
tradycyjna ułatwia sobie życie, 
czerpiąc z sieci niezliczone infor-
macje. No, ale skoro sami ocho-
czo podtykamy im pod nos...   

żu

pora na refleksję

REKLAMA REKLAMA

Mgr Górnicki zaprasza na BezpŁaTnĄ konsultację, by ustalić możliwość leczenia 
oraz przeciwwskazania. ZAPISY OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU W GODZINACH  

9.00-17.00 TEL. (22) 662-49-07 ORAZ 604-092-007

ul. Koronacyjna 15
tel. (22) 662-49-07

604-092-007

mgr jakub Górnicki leczy nagłe, ale też i przewlekłe zespoły bólowe, oraz trudne przypadki kliniczne leczone bezskutecznie 
metodami szpitalnymi, sanatoryjnymi lub lekami. jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczelni na wydziale Fizjoterapii 
oraz medycyny osteopatycznej. Uzyskał dyplom osteopaty w anglii. zabiegi u mgr Górnickiego w ogromnej liczbie przypadków 
zapobiegają operacjom przepuklin kręgosłupa oraz stawów kolan, bioder, ramion, barku.

Techniki zabiegów usprawniają połączenia i zależność od kręgosłupa – układu krwionośnego oraz nerwowego, likwidując różne bóle. 

Wskazaniami do zaBieGóW U osTeopaTy sĄ między innymi: zaburzenia czucia, drętwienie rąk, drętwienie i bóle nóg, stany pourazowe, 
naciągnięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle kręgosłupa w każdym odcinku, różnego rodzaju zwichnięcia oraz wiele innych.

osTeopaTia, to doskonała i uznana metoda leczenia w systemie medycznym. Efekty są rewelacyjne. Należy mieć badania: RTG lub MR (rezonans magnetyczny), 
ewentualnie badania dotyczące innych chorób.

WaŻne! Usuwane są również zaburzenia funkcjonalne: układu gastrycznego, urologicznego, oddechowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, zespoły 
bólowe u kobiet w ciąży (bez leków!). Diagnostyka i korekta WAD POSTAWY u dzieci i młodzieży. 

„Dziękuję p. Górnickiemu za zabiegi. Uniknąłem operacji kręgosłupa i bark przestał boleć. Mogę znów grać w tenisa i być aktywny zawodowo”. Marek W. (41 l) Warszawa.
„Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek u mojej 12-letniej córki. Była duża różnica, widoczna krzywizna, która już dawała dolegliwości w oddychaniu i ćwiczeniach szkolnych. 
Gimnastyka, pływanie, fizykoterapia – niewiele pomagały – choć trwało to ponad 4 lata. Bardzo jestem wdzięczna!” Matka.
„Zażywanie leków na bóle kręgosłupa, to wiosłowanie pod prąd! Rujnowanie zdrowia. Nabawiłem się cukrzycy, zniszczyłem wątrobę i nerki! Koszmar! A ból w stawie biodrowym, pieczenie jak 
żelazkiem w plecach i drętwienie rąk – nie ustępowały. Pielęgniarka namówiła mnie na leczenie u p. Górnickiego. I to było moje wybawienie z bólu. Już nie biorę leków, jeżdżę rowerem, 
chodziłem po górach zaraz po zabiegach. To rewelacja!” (Janusz Luboń l. 62).

„W ciąży nie mogłam brać żadnych leków, a ból kręgosłupa był okropny. Pan Górnicki zlikwidował  mi go bez leków”. Marzena L. (l 29) Legionowo.
„Najpierw leczono mnie na nerki – bo ból w odcinku lędźwiowym. Sterty leków, zakazy i nakazy. Potem zabrali się za żołądek, bo bóle chyba od niego. Też niewypał. No to w takim razie na pewno wątroba, bo ból między łopatkami i z prawej strony. Znów badania i leki.  
A jednak to nie wątroba, tylko „chyba” serce. EKG, holter, pobyt w szpital. Istny cyrk. Wreszcie diagnoza kręgosłup! Dowiedziałem się – na szczęście – o mgr Jakubie Górnickim z Naturmedu. Brak mi słów! Jestem wyleczony i wdzięczny!” Zygmunt Rudzki (56 l.).
„Leczyłem się ponad 7 lat na ból kolan i kręgosłupa szyjnego. Bez efektów. Przemysł farmaceutyczny nic nie zyskuje, że ktoś zdrowieje! Zarabia tylko wtedy, gdy ktoś leczy objawy latami. Ale w końcu trafiłem do mgr Górnickiego. To, co uczynił ze mną, graniczy  
z cudem. Bez leków jestem sprawny, bóle kolan, wszystkie inne minęły bez śladu! Dziękuję!” Marian Wadowski (69 l.) z Warszawy.
„Jestem stomatologiem. Praca w jednej pozycji godzinami  –  zniszczyła mi kręgosłup szyjny, piersiowy i bark. Nie mogłem już normalnie funkcjonować, kolega ortopeda groził mi operacją. O lekach wiem sporo, więc też ich unikałem. Pacjentka podpowiedziała mi  
p. Górnickiego. Natychmiast tu przyjechałem. Jestem nim zafascynowany i wdzięczny! Zlikwidował mi problem!” dr Marek Słowiński, Kutno (l.51).

reWelacyjna Pomoc W bólu – bez lekóW

 Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii 

NATURMED
Warszawa-Ursus Osiedle Gołąbki

- Pan Eustachy, jakże mi miło… Kazimierz Główka, który z przy-
czyn od siebie niezależnych dawno na bazarze na placu Szembeka 
nie był, naprawdę szczerze się ucieszył, gdy wreszcie mógł przywi-
tać się ze swoim ulubionym bazarowym gawędziarzem.
- Nareszcie, panie Kazimierzu, nareszcie! A już myślałem, że coś 
się stało…
- Trochę się stało, ale nie na tyle, żeby znowu nie wpaść na moje 
ulubione bazarowe śmieci, jak to mówią. Dopiero, jak się tu dłużej 
nie było  ̶  widać, jak wszystko się zmienia.
- A zmienia się, zmienia. 
- Kiedy otwarcie?
- Czego?
- Jak to, czego, nowego centrum.
- Wie pan, panie Kazimierzu, jak to jest – człowiekowi zawsze bliż-
sza koszula ciału.
- To znaczy?
- Nasza koszula, że tak powiem, to nasze stragany. My tam, za 
szkłem, nigdy handlować nie będziemy, zawsze tu. Tam będzie 
pięknie, ale my lepiej się czujemy ze swoimi straganami.
- Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka, jak to mówią.
- A żeby pan wiedział. Przyzwyczailiśmy do tego, co było od za-
wsze i chyba nie przyzwyczaimy się do nowych luksusów.
- Ale, skąd pan wie, czego inni chcą? Może będzie im odpowiadało 
handlowanie po nowemu?
- Wiem, bo pytaliśmy.
- Jak to pytaliście? Każdego z osobna? Chodziliście od kupca do 
kupca?

- Co to, to nie. Ogłosiliśmy referendum i zadaliśmy jedno pytanie: 
chcesz płacić więcej czy jak dotychczas?
- Przecież odpowiedź jest oczywista – każdy powie, że chce płacić 
jak dotychczas, czyli mniej.
- Demokracji stało się zadość, panie Kaziu – ludzie powiedzieli, że 
wolą swoje dotychczasowe skrzynki, ale taniej, niż wykwintne lady, 
ale drożej. Zresztą czerpaliśmy przykład z najlepszych wzorów. Te-
raz przecież bez referendum ani rusz, a pytania są podobne.
- Faktycznie: czy chcesz pracować do 67 roku życia, czy może le-
piej, żeby emerytura należała ci się po 65 latach? 
– Sam pan widzi – z góry wiadomo, co kto powie, ale demokracja 
triumfuje. Tak nam się to spodobało, że kombinujemy następne py-
tania. Słyszał pan o „złotym pociągu”?
- O „złotym pociągu” słychać co roku, zawsze w okolicy wakacji.
- Ale tym razem podobno faktycznie jest coś na rzeczy.
- Jeśli nawet, to co z tego?
- A to, że jak już go znajdą, to coś z tym bogactwem trzeba będzie 
zrobić?
- Co?
- I właśnie, o to można by zapytać ludzi w referendum. Czy oddać 
to do muzeum czy spieniężyć i każdemu rozdać po trochę. Ludziom 
przyda się przecież parę groszy.
- Ale to jakaś paranoja jest, panie Eustachy. Nie można każdego 
pytać w każdej sprawie. 
- Owszem, ale ostatnio jakby ku temu idzie. 
- No, ale sami na siebie bat kręcimy. Jest jakieś prawo, przepisy, 
Sejm, no wie pan – państwo po prostu. Wszystko to mamy wywró-
cić do góry nogami?
- I dlatego, drogi panie Kazimierzu, przypomina mi się na tę oko-
liczność taki dowcip: Praktykant pyta ordynatora szpitala: - Co 
mam wpisać w rubryce „przyczyna zgonu”?
- Swoje nazwisko…                   Szaser        

Co tam panie na Pradze...

zŁoTy pociĄG

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować 
na adres redakcji...

 Czytelnicy pytają – radca prawny 
Marcin Kluś odpowiada.

Niedawno zmarł mój starszy brat. Nie miał żony ani dzie-
ci. Nasi rodzice nie żyją. Nie utrzymywaliśmy ze sobą zażyłych 
kontaktów w związku z tym nie wiem, czy brat posiadał jakieś 
długi. W jaki sposób mogę zabezpieczyć się, aby nie dziedziczyć 
ewentualnych długów po zmarłym bracie? 

 Na wstępnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 1012 Ko-
deksu cywilnego, spadkobierca może przyjąć spadek bez ograni-
czenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć 
spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobro-
dziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Mając na uwadze zadane pytanie, powinna Pani wystrzegać 
się prostego przyjęcia spadku. Przy takim przyjęciu spadku, spad-
kobierca ponosi bowiem odpowiedzialność za długi zmarłego 
z całego swego majątku i w nieograniczonym zakresie. Przyjęcie 
spadku w ten sposób może nastąpić poprzez złożenie przez spad-
kobiercę oświadczenia woli, iż przyjmuje spadek bez ograniczenia 
odpowiedzialności, albo w związku z upływem sześciu miesięcy 
od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o podstawie swe-
go powołania.

W omawianej sytuacji, może Pani skorzystać z przyjęcia spad-
ku z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić. W razie 
przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza poniesie Pani 
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalo-
nego w inwentarzu stanu czynnego spadku, czyli wartości ma-
jątku pozostawionego przez brata (art. 1031 § 2 zd. 1 Kodeksu 
cywilnego). Trzeba jednak zaznaczyć, że choć przy takim przyjęciu 
spadku, Pani odpowiedzialność będzie ograniczona do wartości 
majątku Pani brata, to dług ten będzie mógł być wyegzekwowany 
bezpośrednio z Pani majątku. Innymi słowy wierzyciel Pani brata 
nie będzie musiał zaspokajać się z majątku, który pozostawił po 
sobie Pani brat. Ograniczy go jedynie wartość majątku pozosta-
wionego przez brata.

Jeżeli Pani odrzuci spadek, zostanie Pani wyłączona od dzie-
dziczenia, tak jakby nie dożyła Pani otwarcia spadku (art. 1020 
Kodeksu cywilnego). Jednak należy pamiętać, że odrzucenie przez 
Panią spadku nie będzie obejmowało dalszych spadkobierców (np. 
Pani dzieci). Wówczas wejdą one w miejsce Pani jako odrzucają-
cej spadek. Aby uchylić się od negatywnego dziedziczenia, kolejne 
osoby uprawnione do nabycia spadku po zmarłym, powinny rów-
nież spadek odrzucić.

Żeby skutecznie przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza 
albo spadek odrzucić, musi Pani złożyć stosowane oświadczenie 
w tym zakresie przed notariuszem lub przed sądem w ciągu sze-
ściu miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się Pani o tytule swo-
jego powołania, tj. o śmierci Pani brata. Niezłożenie oświadczenia 
we wskazanym powyżej terminie będzie jednoznaczne z prostym 
przyjęciem spadku, a więc przyjęciem odpowiedzialności za długi 
zmarłego brata z całego swego majątku i w pełnym zakresie. 

Na koniec pragnę zaznaczyć, że w związku ze zmianą prze-
pisów Kodeksu cywilnego, która wejdzie w życie dnia 18 paź-

dziernika 2015 roku, brak oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, będzie 
od tego dnia jednoznaczny z przyjęciem 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, 
a nie z przyjęciem prostym spadku. Ta 
zmiana niewątpliwie oznacza lepsze za-
bezpieczenie spadkobierców w tego ro-
dzaju sytuacjach. Zapis ten nie dotyczy 
jednak spraw, w których spadkodawca 
zmarł przed w/w datą.
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22 sierpnia br. zamknięto za-
chodnią jezdnię ul. Patriotów 
oraz otwarto ulice Mrówczą 
i Zwoleńską. W związku z roz-
poczęciem kolejnego etapu prac 
związanych z budową tunelu 
drogowego w ciągu ulic Zwoleń-
ska – Żegańska i zamknięciem 
dla ruchu kołowego zachodniej 
jezdni ul. Patriotów w rejonie 
przystanku kolejowego Warsza-
wa-Międzylesie oraz otwarciem 
dla ruchu kołowego ulic Mrów-
czej i Zwoleńskiej na całej ich 
długości,  wprowadzono zmiany 
w kursowaniu autobusów. Prace 
potrwają najprawdopodobniej 
do zimy.

* * *
Od 13 sierpnia dostępne są dzie-
cięce wersje rowerów miejskich 
Veturilo. Z powodu ogromnej 
popularności bezobsługowych 
wypożyczalni, firma postano-
wiła rozszerzyć działalność 
i wprowadzić VeturilKo - czy-
li pojazdy dla dzieci od 4 roku 

życia. Dostępne są dwie wersje: 
dla mniejszych dzieci (od 4 lat 
i 110 cm wzrostu, rozmiar koła 
18 cali) oraz tych nieco starszych 
(od 6 lat i 120 cm wzrostu, roz-
miar koła 20 cali). Maksymalne 
obciążenie obu wersji roweru to 
60 kg. Jeśli do końca września 
projekt okaże się sukcesem, 
Urząd Miasta będzie rozważać 
powiększenie stacji i przedłuże-
nie jej działania. 

* * *

Ze względu na szereg nie-
bezpieczeństw zagrażających 
najmłodszym, jak co roku po-
licjanci Komendy Stołecznej 
Policji, działając w ramach akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły”, 
będą podejmowali działania 
zmierzające do poprawy bezpie-
czeństwa. Akcją będzie objętych 
ponad 230 szkół znajdujących 
się na terenie działania KSP. Sto-
łeczni policjanci, jak co roku, od 
1 września będą prowadzili dzia-

łania profilaktyczno-edukacyjne 
„Bezpieczna droga do szkoły”. 
Wcześniej, 29 sierpnia na tere-
nach zielonych CH „Arkadia” 
odbędzie się piknik rodzinny 
„Bezpieczny powrót do szkoły” 
 ̶  impreza dla dzieci i rodziców, 
podczas której będzie można 
dowiedzieć się więcej o bezpie-
czeństwie. Policjanci z Wydzia-
łu Wywiadowczo-Patrolowego 
będą opowiadali o tym, jak nie 
stać się ofiarą kradzieży kieszon-
kowej, zaprezentują też zwierzę-
ta, które wspierają ich działania 
w służbie.

* * *
W Bibliotece Publicznej na 
Targówku przy ul. Kuflewskiej  
6 działa punkt bezpłatnych porad 
prawnych dla osób borykających 
się z problemem zadłużenia. 
Porady udzielane są w każdy 
czwartek w godzinach 10.00-
14.00. Zainteresowane osoby 
proszone są o zgłaszanie się do 
punktu z dokumentami. Orga-
nizatorem punktu bezpłatnych 
porad prawnych jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Targówek, który w partnerstwie 
z Biurem Porad Obywatelskich 
i Biblioteką Publiczną w Dziel-
nicy Targówek realizuje projekt 
„Wsparcie dla zadłużonych”.

* * *
Podczas fali upałów miejska 
roślinność potrzebuje codzien-
nego nawadniania. Wzdłuż ulic, 
na rondach i placach rośnie ok. 
340 tys. kwiatów. Dodatkowo 
pielęgnacji wymagają także 
warszawskie parki: Praski, Ska-
ryszewski, Fosa i Stoki Cytadeli, 
Ujazdowski, Pole Mokotowskie 
oraz Ogród Saski. Dba o nie Za-
rząd Oczyszczania Miasta. Z po-
wodu suszy podlewanie realizo-
wane jest nocami i nad ranem. 
Woda do tego celu dostarczana 
jest specjalnymi beczkowozami.

* * *
Z powodu trwającej suszy wła-
dze miasta apelują o pomoc 
zwierzętom. Brak opadów desz-
czu przyczynia się do złej kon-
dycji ptaków i innych wolno 
żyjących zwierząt. Ratusz prosi 
mieszkańców o wystawianie 
pojemników z czystą wodą dla 
dzikich zwierząt, najlepiej w pła-
skich naczyniach ustawionych 

w cieniu. Wszelkie interwencje 
związane z rannymi czy zagu-
bionymi zwierzętami można 
zgłaszać pod całodobowy nr te-
lefonu Straży Miejskiej (986).

* * *
Niski poziom wody to doskonała 
okazja, aby posprzątać nie tylko 
odsłonięte brzegi, ale także ko-
ryto Wisły. Codzienne sprzątanie 
bulwarów uzupełnią prace, dzię-
ki którym wyciągnięte z nurtu 
zostaną stare opony, złom, kłody 
drzew. Miasto przeznaczyło na 
ten cel 300 tys. złotych. W tym 
roku Wisła odsłoniła zarówno 
śmieci jak i zabytki. Są to m. in. 
wagonik z warszawskiego getta 
czy wrak promu „Bajka”. Jeśli 
ktoś znajdzie coś ciekawego, 
a nie jest pewny czy to zabytek, 
może zgłosić się do Stołecznego  
Konserwatora Zabytków. Nale-
ży jednak uważać i nie próbo-
wać przechodzić rzeki wpław, 
gdyż niski poziom wody  
nie gwarantuje bezpieczeństwa.

* * *
W niedzielę, 30 sierpnia, 
w Centrum Sztuki Współcze-
snej Zamek Ujazdowski odbę-
dzie się już 32. uroczysta gala 
konkursu „Warszawa w kwia-
tach i zieleni”. Na konkurs 
wpłynęło aż 320 zgłoszeń ze 
wszystkich dzielnic Warsza-
wy (najwięcej z Woli, Moko-
towa i Pragi-Południe). Po raz 
pierwszy nagrody Prezydenta 
m.st. Warszawy przyznane 
zostaną w kategoriach: Czło-
wiek, Sąsiedzi i Firma. Jak co 
roku wręczona zostanie także 
Nagroda im. Stefana Starzyń-
skiego, a swoje wyróżnienia 
przyzna Towarzystwo Przyja-
ciół Warszawy. Od 30 sierp-
nia będzie można obejrzeć 
wystawę zdjęć nagrodzonych 
obiektów. Fotografie, wykona-
ne przez Maksa Zielińskiego, 
zawisną na ogrodzeniu Ogro-
du Botanicznego w Alejach 
Ujazdowskich.  

(ab) (um) (wm) (ZOM)

zapRoszenia dLa mieszkańcóW
n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe  
ul. Podskarbińska 2 – 29.08. godz. 18.00 – Muszla Kon-
certowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego. 
Jubileuszowy koncert zespołu „Latający Dywan” (poezja 
śpiewana). Wstęp wolny; 30.08. godz. 18.00  ̶  Muszla Kon-
certowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego. 
Spektakl „Romans z Saską Kępą w tle”. Scenariusz: Jacek 
Bursztynowicz. Wykonawcy: Marta Wardyńska, Elżbieta Ję-
drzejewska, Michał Chorosiński. Akompaniament i aranża-
cje piosenek: Marcin Cichocki. Wstęp wolny; 12.09. godz. 
19.00 - Koncert muzyki elektro-akustycznej „R&B Modern” 
w ramach „Exhibitronic 5electro+acoustic+new media inter-
national festiwal.” Wstęp wolny;
n Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 
272 - 29.08. godz. 16.00 – Recital fortepianowy uczestnika 
XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fry-
deryka Chopina; 30.08. godz. 16.00 – Recital fortepianowy 
uczestnika XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycz-
nego im. Fryderyka Chopina; Na koncerty wstęp wolny;
n Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 – 27.08. 
godz. 18.30-20.00 - Pora na dokument: „Ostatni przystanek”. 
Pokaz filmowy; 03.09. godz. 16.00-18.00 - Oceń książkę po 
okładce. Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy. Spo-
tkanie; 12.09. godz. 15.00-17.00 - Spacer „Carski tradycjo-
nalizm wieku pary i elektryczności”. Cienie carskiej władzy 
na warszawskiej Pradze;
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – Wakacyjny 
dyżur varsavianistyczny – 13.09., godz. 12.00, Otwock 
(wycieczka rowerowa), przewodnik Kacper Gontar, zbiórka: 
stacja PKP Otwock. To tu mieści się największy drewniany 
budynek w Europie, w którego ogrodzie rosły dawniej bana-
nowce. To tu stoją do dziś dziesiątki „świdermajerów”, stano-
wiące prawdziwe perełki drewnianej architektury. Przed woj-
ną mieściły się w nich głównie sanatoria, pensjonaty i domy 
uzdrowiskowe. Saska Kępa (spacer) 30.08, godz. 12.00 
– zbiórka: Rondo Waszyngtona przed pomnikiem Jerzego 
Waszyngtona. Dawno temu Saska Kępa była wyspą na Wiśle 
i w pewnym sensie jest nią do dziś. Od XVIII wieku była 
miejscem zabaw i pikników. Klimat tej części miasta tworzą 
nie tylko wille z zielonymi ogrodami, egzotyczne ambasady 
i nazewnictwo ulic nawiązujące do nazw zagranicznych miast 
i państw, ale przede wszystkim jej mieszkańcy, którzy sami 
nazywają siebie Saskersami; 6.09, godz. 12.00 – Warszawskie 
mosty i plaże (wycieczka rowerowa), przewodnik: Michał 
Fijka (WarsOff), zbiórka: przed Teatrem Stara Prochownia  
(ul. Boleść 2, skwer Dywizji Pancernej WP). Podczas wy-
cieczki można będzie dowiedzieć się, który z mostów wy-
budowano w dwa, a który w sto dni, skąd wzięła się nazwa 
most Śląsko-Dąbrowski, kim był Stanisław Kierbedź i jaką 
funkcję pełniły mosty pontonowe i łyżwowe, jak dawniej 
spędzano wolny czas nad wodą.
n Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62, Kino Apo-
lonia ̶ „Lato filmowych przedpremier” – 28.08. godz. 20.40 
–„Noc Walpurgi”, reż. Marcin Bortkiewicz. 29.08. godz. 
17.00 - „Prawie jak matka”, reż. Anna Muylaer; 29.08. godz. 
20.30 – „Aferim!”, reż. Radu Jude; 30.08. godz. 15.30 ̶ „Cień 
latarni morskiej”, reż. Ulrika Bengts. godz. 17.20 - „Poznaj-
cie Harolda”, reż. Gunnar Vikene; godz. 21.00 ̶ „El Club”, 
reż. Pablo Larraín; 31.08. godz. 17.10 ̶ „Moja chuda siostra”, 
reż. Sanna Lenken; 31.08. godz. 20.40 ̶ „Sztuka uciekania”, 
reż. Brice Cauvin. Bilety w cenie 12 zł;
n Powsin ul. Ptysiowa 3, plenery Domu Pracy Twórczej 
– 30.08. godz. 11.30 - Powsińskie Dożynki 2015. W pro-
gramie m.in. korowód dożynkowy, prezentacja wieńców do-
żynkowych oraz strojów ludowych, występy zaproszonych 
zespołów; 
n Recitale w Żelazowej Woli. Dom urodzenia Fryderyka 
Chopina i Park w Żelazowej Woli, Żelazowa Wola 15 – 
Koncerty w cenie biletu wstępu do Parku. Recitale odbywają 
się w każdą niedzielę września o godz. 12.00 i 15.00.

z miasTa

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMA REKLAMA

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 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

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.

RĘCZNIKI BAMBUSOWE 
ul. Bora Komorowskiego 3 D,

Otwarte pn.-pt.godz.10-18,sob. 9-13

W ramach miejskiej ak-
cji „Lato w mieście” w wielu 
miejscach na terenie Warszawy 
przez dwa wakacyjne miesiące 
odbywały się zajęcia sportowe, 
rekreacyjne, edukacyjne, mu-
zyczne, plastyczne i teatralne. 
Organizowane były także róż-
ne wycieczki, m.in. wyjścia do 
kina, teatru, muzeum czy spo-
tkania z ciekawymi ludźmi. 

W lipcu w akcji brało udział 
również południowopraskie 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
nr 1 „Jordanek” przy ul. Kwa-
tery Głównej 11. Jak co roku 
było tam tłumnie, gwarnie 
i wesoło. – U nas czerwco-
we zapisy zawsze szybko się 
kończą. Wystarczy 45 minut 

i nie ma żadnych wolnych 
miejsc. Dziennie w lipcowych 
zajęciach uczestniczyło 30-40 
dzieci, pod koniec miesiąca 
liczba spadła do 20-25 osób, 
gdyż niektórzy rodzice posta-
nowili wyjechać z miasta i za-
brać swoje pociechy ze sobą. 
W sumie wymiennie pojawiło 
się u nas 80. dzieci. Jak na 
tak małą placówkę, to spora 
liczba. Skorzystaliśmy z wielu 
miejskich atrakcji, ponadto 
na miejscu nasi instruktorzy 
zorganizowali różne zajęcia, 
w tym plastyczne, wokalne 
i ceramiczne oraz gry tereno-
we, podobne do tych, jakie or-
ganizują w ciągu roku szkol-
nego – powiedziała dyrektor 

OPP nr 1 Edyta Trębicka. 
Lato rządzi się jednak 

swoimi prawami, zwłaszcza 
kiedy jest, tak jak tegoroczne, 
wyjątkowo upalne. I czasami 
od kredek, śpiewu czy gier 
ważniejsza jest możliwość 
ochłody. A tę jak wiadomo 
daje woda. 

– Największym zaintere-
sowaniem cieszą się zajęcia 
nauki i doskonalenia pływa-
nia organizowane na pływal-
ni „Wodnik” i „Szuwarek”, 
a także wyjścia do ZOO oraz 
warsztaty organizowane przez 
Centrum Nauki Kopernik  
– stwierdził rzecznik dzielni-
cy Pragi-Południe Jerzy Gier-
szewski.

Również dzieciaki ze Szko-
ły Podstawowej nr 127 przy 
ulicy Kowieńskiej 12/20 na 
Pradze-Północ zdradziły, że 
marzą o wyjściu na basen. Re-
porterka „Mieszkańca” odwie-
dziła ich szkołę na początku 
sierpnia, w pierwszym dniu 
akcji „Lato w mieście”. Tego 
dnia dzieci „wyruszyły” w po-
dróż do Afryki, aby zapoznać 
się ze zwyczajami panującymi 
na Czarnym Lądzie. Siedząc 
w kółku na szkolnym korytarzu 
potwierdziły zasadę, że wystar-
czy tylko odrobina fantazji, aby 
przenieść się daleko i „zwie-
dzać” dalekie kraje. Oczywi-
ście to nie jedyne dostępne dla 
nich atrakcje, w programie po-
jawiły się też m.in. wycieczki 
do kina, muzeum, kręgielni czy 
na bilard. – Mimo, iż są waka-
cje to cieszymy się, że spędza-
my ten czas w szkole – zgodnie 
podsumowały dzieci. 

Na Pradze-Północ podczas 
obu wakacyjnych miesięcy 
w szkołach biorących udział 
w programie z opieki i przygo-
towanych atrakcji skorzysta-
ło około setki dzieci dziennie, 
z czego prawie 80% przycho-
dziło codziennie, przez cały 
czas trwania akcji.

– Wychowawcy szkolni, 
w ramach budżetu, którym dys-
ponowali, sami przygotowywa-
li program i mieli dowolność 
w doborze oferowanych wyjść. 
Było więc kino, Centrum Nauki 
Kopernik, Ogrody Muzyczne 
czy spektakle teatralne w DK 
Praga. No i oczywiście ba-
sen, zajęcia sportowe i udział 
w mini olimpiadzie zorganizo-
wanej przez DOSiR dla wszyst-
kich uczestników akcji „Lato 
w Mieście” – wyjaśniła rzecz-
niczka dzielnicy Praga-Północ 
Beata Bielińska-Jacewicz. 

W wawerskiej Szkole Pod-

stawowej Nr 109 przy ulicy 
Przygodnej 2 jedną z głównych 
atrakcji były również wyjścia 
na basen. – Byliśmy też m.in. 
w Sejmie i Zamku Królewskim. 
Ostatniego dnia dzieciaki po-
jechały do Kinoteki. Organizo-
waliśmy też zajęcia na miejscu. 
Dzieci chętnie do nas przycho-
dziły i były bardzo zadowolo-
ne. W sumie podczas trwania 
akcji u nas w szkole w lipco-
wych zajęciach uczestniczyła 
ich prawie setka – podkreśliła 
wicedyrektor Urszula Plust.

Kończy się czas wakacyj-
nej laby, a rozbrykane dzie-
ciaki wkrótce zamienią się 
w uczniów, którzy sumiennie 
wykonywać będą szkolne 
obowiązki. Ale do czasu… bo 
przecież jak śpiewa kabaret 
OT.TO: „Wakacje, znów będą 
wakacje, Na pewno mam rację 
wakacje będą znów!”

	 Anna	Krzesińska

Wakacyjnych Wspomnień czaR
Lato spędzone w stolicy nie musi być nudne. Młodzi warszawiacy przekonują 
się o tym już od wielu lat. 
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Walka o dodatkowe  
5 milionów dla pragi

Celem ministerialnego kon-
kursu jest wsparcie miast w opra-
cowywaniu programów rewitali-
zacji. Efekty tych dofinansowań 
będą mogły stanowić wzór dla 
innych samorządów realizują-
cych własne projekty rewita-
lizacyjne. Minimalna wartość 
finansowania projektu to 100 
tys. zł, a maksymalna – 5 mln zł. 
Z 240 zgłoszonych projektów do  

II etapu przeszło 57, w tym War-
szawa na 23 miejscu uzyskując 
258 punktów na 300.

Miasto stołeczne Warszawa 
mając już przygotowany Zinte-
growany Program Rewitalizacji 
do 2022 roku, startowało w kon-
kursie z projektem „Rewitaliza-
cja – wspólna sprawa”. Projekt 
ten dotyczy terenu Pragi-Północ 
(Stara i Nowa Praga oraz Szmul-
ki), a jego celem jest ożywie-
nie gospodarcze  i zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej, 
tworzenie i wspieranie Lokal-
nych Systemów Wsparcia do-
stosowanych do potrzeb rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz organizacja 
atrakcyjnych przestrzeni pu-
blicznych. Zakłada on przepro-

wadzenie m.in.: analiz, badań 
opinii i konsultacji społecznych, 
przygotowanie rekomendacji, 
w jaki sposób zachęcić przedsię-
biorców do prowadzenia działal-
ności na Pradze-Północ. W jego 
ramach zostałyby także opraco-
wane narzędzia pozwalające na 
skrócenie i uproszczenie proce-
dur najmu lokali użytkowych 
należących do m.st. Warszawy, 

czy też rozwiązania ułatwiające 
prowadzenie działalności gospo-
darczej związanej z  tzw. „zani-
kającymi zawodami”. 

Opracowany zostanie prze-
wodnik dla potencjalnych 
najemców, w którym zapre-
zentowane zostaną również po-
zytywne rozwiązania stosowane 
i wykorzystywane w m.st. War-
szawie. Uwzględniono w nim 
m.in. opracowanie modelowych 
rozwiązań dotyczących anga-
żowania do różnych prac osób 
bezrobotnych, przeprowadzenie 
pogłębionych badań społecz-
nych diagnozujących sytuację 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym, a w szczegól-
ności rodzin z małymi dziećmi.

   (um)

Projekt stołecznego ratusza „Rewitalizacja – wspól-
na sprawa” zakwalifikował się do II etapu konkursu 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Modelowa 
rewitalizacja miast”. 

– Pani Prezes, „Mieszka-
niec” otrzymał od Państwa 
zaproszenie na wrześniową 
wystawę „Walcząca Warsza-
wa 1939-1945”. Co będziemy 
mogli obejrzeć w ramach tej 
wystawy? 

– Wystawa będzie dotyczy-
ła tematyki wybuchu II wojny 
światowej, Stefana Starzyń-
skiego - prezydenta Warszawy, 
okupacji niemieckiej, Powstania 
Warszawskiego, Warszawy w ru-
inach. W skład zbiorów wchodzą 
pamiątki, fotografie, tablice, wy-
cinki z gazet, prace plastyczne. 
Będziecie mogli Państwo obej-
rzeć m.in.: chlebaki powstańcze, 
kubek powstańczy, oryginalny 

pasiak z 1939 roku z numerem 
z Buchenwaldu, który przekazał 
mi mój wujek, Małego Powstań-
ca z gipsu czy też oryginalną 
opaskę sanitariuszki, mieszkanki 
Wawra z autografem. 

– W jakich dniach i  godzi-
nach oraz w jakim miejscu zo-
staną wystawione eksponaty?

– Otwarcie wystawy zapla-
nowaliśmy na 2 września br. 
na godzinę 16.00 i będzie ona 
czynna w każdą środę wrze-
śnia w godzinach 16.00-18.00. 
Jeśli młodzież chciałaby obej-
rzeć wystawę w trakcie dnia, po 
uprzednim uzgodnieniu ze mną 
będzie to również możliwe. Ja 
mogę oprowadzać po wystawie. 

Chcę również nawiązać kontakt 
ze szkołami, żeby uczniowie 
przychodzili oglądać ekspona-
ty. Zbiory zostaną wystawione 
przy siedzibie PTTK Warszawa 
Praga, Aleja Stanów Zjednoczo-
nych 24, w holu. 

– Czy wstęp na wystawę 
jest płatny?

– Nie, jest bezpłatny. 
W większości są to moje pry-
watne materiały, które zbiera-
łam przez blisko czterdzieści 
lat. To moja pasja. Ja nigdy 
historii nie uczyłam, ale za-
wsze prowadziłam tzw. lek-
cje historii w szkołach, grupy 
przychodziły do mnie albo ja 
chodziłam do szkoły z tymi 
planszami.  

– To bardzo ciekawa ini-
cjatywa. Czy wystawę w takim 
kształcie można było już gdzieś 
wcześniej obejrzeć? Czy przy-
gotowała ją Pani sama?

– W zeszłym roku wystawa 
dotyczyła tylko Powstania War-
szawskiego. W tym roku tematy-
ka została rozszerzona. Wystawę 
przygotowałam wraz z Krystyną 
Bęben, nauczycielką, opiekunką 
naszego SKKT i Andrzejem Sa-
dowym. Serdecznie zapraszamy.

Klaudia	Sienkiewicz

z pasjĄ pRzez Życie
„Mieszkaniec” rozmawia z Danutą Kończak, prezesem Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego Warszawa Praga.

REKLAMA REKLAMA

Na świecie uważana jest 
za jedną z kluczowych bitew. 
Pozwoliła Polsce na zachowa-
nie długo wyczekiwanej nie-
podległości, chroniąc ją przed 
Armią Czerwoną. Wojsko Pol-
skie pod wodzą Józefa Piłsud-
skiego wykazało się ogromną 
odwagą, siłą, ale także dobrze 
przemyślaną taktyką. 

Centralne obchody 95. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 
odbyły się 15 sierpnia z udzia-
łem prezydenta RP, władz 
parlamentarnych, samorządo-
wych i przedstawicieli Wojska 
Polskiego na Cmentarzu Żoł-
nierzy Wojny Polsko-Bolsze-
wickiej 1920 roku w Radzy-
minie. 

Po uroczystej Mszy Świę-
tej odbył się Apel Poległych. 
Następnie poszczególne dele-
gacje złożyły wieńce.

Uroczystości upamiętnia-
jące walki odbyły się również 
w Ossowie i zgromadziły kil-
ka tysięcy osób. Uczestniczyli 
w nich duchowni, przedstawi-
ciele rządu, parlamentarzyści, 
samorządowcy i delegacje 
wielu środowisk.

Obchody rozpoczęły się 
modlitwą przy krzyżu upa-

miętniającym ks. Ignacego 
Skorupkę, który poległ w bi-
twie z bolszewikami. Następ-
nie w asyście orkiestry woj-
skowej z Dęblina i kompanii 
honorowej z 1. Warszawskiej 
Brygady Pancernej z Wesołej 
złożono kwiaty przy pomni-
ku kapelana żołnierzy z 1920 
roku. Przed mszą św. na Pola-
nie Dębów Pamięci odsłonię-
to popiersia Stefana Melaka 
(na zdjęciu) i gen. Bronisława 
Kwiatkowskiego, ofiar kata-
strofy smoleńskiej. 

Po uroczystościach reli-
gijnych i okolicznościowych 
wystąpieniach delegacje 
kombatantów, ministerstw, 

parlamentarzystów, partii 
politycznych, stowarzyszeń 
i organizacji środowiskowych 
złożyły wieńce i wiązanki na 
cmentarzu poległych w 1920 
roku, znajdującym się przy 
kaplicy. 

W godzinach popołudnio-
wych na błoniach ossowskich 
odbyło się też wielkie wido-
wisko rekonstrukcyjne. Ko-
byłkowskie Stowarzyszenie 
Miłośników Kawalerii im.  
1 Pułku Ułanów Krechowiec-
kich oraz zaproszone grupy 
rekonstrukcji historycznych 
zaprezentowały wielkie plene-
rowe widowisko.

  (saba)

W rocznicę Bitwy Warszawskiej
95 lat temu miała miejsce Bitwa Warszawską, zwana „Cudem nad Wisłą”. Dzięki niej 
udało się powstrzymać wojska bolszewickie przed opanowaniem Polski i Europy. 
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ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

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

WYKONUJE:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A P R A S Z A M Y: 
w godz. 700-1800,  sob. 900-1400

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!

REKLAMA REKLAMA

Mieszkańcy

Rozmowa z Adamem 
Kwiatkowskim – Szefem 
Gabinetu Prezydenta RP, 
byłym posłem, wieloletnim 
radnym z Pragi-Południe.

– Panie Ministrze, w ostat-
nim numerze „Mieszkańca” 
podziękował Pan za współ-
pracę oraz poinformował, że 
kończy sprawowanie manda-
tu posła. Bardzo ładny gest, 
pełen szacunku i kultury, a to 
rzadkie we współczesnej poli-
tyce…

– Uważam, że jak się koń-
czy jakiś etap w życiu, to ta-
kie podziękowanie i informa-
cja są pewnym dopełnieniem 
zamknięcia tego etapu. Jako 
poseł szczególnie związany 
z mieszkańcami prawobrzeż-
nej Warszawy uważałem, że 
należą się jej mieszkańcom 
podziękowania za to wszystko, 
co wspólnie udało się zrobić.

– Przed zdobyciem, czte-
ry lata temu, mandatu po-
selskiego, przez blisko dwie 
dekady funkcjonował Pan 
w warszawskim samorzą-
dzie. Myślę, że większość 
Czytelników „Mieszkańca” 
kojarzy Pana właśnie z ta-
kiej działalności lokalnej. 
Czy mógłby Pan podsumo-
wać tamten etap?

– Podsumować jest bar-
dzo trudno. To był bardzo 
młody, rodzący się samorząd. 
A ja sprawowałem manda-
ty radnego na różnych jego 
szczeblach. Byłem radnym 

dzielnicy Praga-Południe, 
radnym Gminy Centrum oraz 
m.st. Warszawy. W różnym 
czasie i z różnej perspekty-
wy działałem na rzecz lo-
kalnej społeczności. Tysiące 
spotkań z ludźmi, rozmów 
i prób rozwiązywania tych 

najbardziej prozaicznych, 
ale niezwykle ważnych pro-
blemów. To był także czas, 
w którym uczyłem się lokal-
nej polityki – jak zawierać 
kompromisy, jak dla pew-
nych przedsięwzięć zyski-
wać sojuszników i wsparcie. 
To był bardzo ciekawy czas, 
który dla mnie zaowocował 

także licznymi znajomościa-
mi, a nawet przyjaźniami, 
które w późniejszym moim 
życiu miały i nadal mają 
duże znaczenie.

– A co Panu dało „posło-
wanie”?

– Na pewno możliwość 

spojrzenia na różne proble-
my z zupełnie innej perspek-
tywy. Z perspektywy osób, 
które tworzą prawo i nadają 
ogólne ramy prawne do co-
dziennego funkcjonowania 
choćby właśnie takich lokal-
nych samorządów.

– Do samorządowego 
i parlamentarnego doświad-

czenia należy dołożyć także 
Pana pracę na różnych po-
ziomach administracji sa-
morządowej i państwowej. 
Ogrom doświadczenia za-
pewne był także czynnikiem 
wspierającym powołanie 
Pana przez prezydenta An-
drzeja Dudę na szefa jego 
gabinetu?

– Myślę, że to wszystko 
ukształtowało mnie i stwo-
rzyło ze mnie na tyle kompe-

tentną osobę, że pan prezy-
dent uznał, że może mi ufać 
i w jakimś sensie mogę być 
dla niego wsparciem. I za-
pewne stąd się wzięła pro-
pozycja pracy na rzecz pre-
zydenta. Oczywiście, jestem 
dumny, że mogę być częścią 
tej ekipy, która będzie po-
magała w realizowaniu zo-

bowiązań podjętych przez 
prezydenta.

– Jaki jest zakres Pana 
zadań, jako Szefa Gabinetu 
Prezydenta RP?

– Do obowiązków Szefa 
Gabinetu Prezydenta należy 
taka bezpośrednia pomoc 
prezydentowi w pełnieniu 
jego funkcji. To Gabinet od-
powiada między innymi za 
jego kalendarz, za plan spo-
tkań i ich organizację. Będę 
też nadzorował nowe biuro, 
które powoła pan prezydent. 
Będzie to biuro polonijne. 
Pan prezydent doszedł do 
wniosku, że 20 milionów 
Polaków żyjących poza gra-
nicami naszego kraju zasłu-
guje na to, aby mieć przy 
prezydencie takie biuro, któ-
re będzie zajmowało się ich 
problemami.

– Wspomniał Pan o przy-
jaźniach z czasów samorzą-
dowych – jedna z nich zo-
stała gwałtownie przerwa-
na. Mam na myśli przyjaźń 
z Pawłem Wypychem, który 
zginął w katastrofie smoleń-
skiej. Zresztą, w tej tragedii 
zginęło więcej Pana bliskich 
znajomych… Z perspekty-
wy minionych pięciu lat, jak 
Pan postrzega tamte wyda-
rzenia?

– Wielu twierdzi, że 
w polityce nie ma przyjaźni. 
Ja jednak przywołam słowa 
obecnego prezydenta wypo-
wiedziane podczas kampanii 
wyborczej. Powiedział on, 
iż hołduje takiej zasadzie, że 
w polityce można mieć przy-
jaciół. I właśnie moja przy-
jaźń z panem prezydentem, 
to jest w jakimś sensie za-

sługa innego mojego przyja-
ciela, świętej pamięci Pawła 
Wypycha, który współpraco-
wał w kancelarii prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego z ów-
czesnym ministrem Andrze-
jem Dudą. I obaj panowie 
także się przyjaźnili. Tak 
więc przyjaźnie są możliwe. 
Zaś jeśli pyta Pan o mój sto-
sunek do katastrofy smoleń-
skiej, to odpowiem dokładnie 
tak samo, jak w 2010 roku – 
tę tragedię trzeba dokładnie 
wyjaśnić i powiedzieć, co 
naprawdę się stało. To, co do 
tej pory, w tej sprawie zro-
biły rządy Platformy nie ma 
nic wspólnego z rzetelnym 
wyjaśnieniem przyczyn tej 
tragedii.

– Praca na takim sta-
nowisku na pewno będzie 
wymagała olbrzymich po-
święceń, a jest pan mężem 
i ojcem trojga dzieci… 
Czy w karierze politycznej 
i służbie krajowi rodzi-
na jest utrudnieniem czy 
wsparciem?

– Dla mnie jest olbrzy-
mim wsparciem, więc zde-
cydowanie pomaga. Szcze-
gólnie to jest odczuwalne 
w takich momentach bardzo 
trudnych. Doświadczyłem 
tego w tragicznym czasie 
katastrofy smoleńskiej. To 
naprawdę był bardzo trudny 
okres i nie wiem jakbym go 
przetrwał, gdyby nie było 
przy mnie najbliższych. Na 
pewno teraz będę miał dla 
swojej rodziny trochę mniej 
czasu, ale jakoś to sobie po-
układamy i wierzę, że będzie 
dobrze.
Rozmawiał: Adam Rosiński

adam kwiatkowski

Magiczny  
początek roku… 
przedszkolnego

Wakacje powoli dobiegają końca, 
kończy się czas beztroski i dla wielu 
rodziców zaczyna się czas ogromnego 
stresu związanego z posyłaniem dzie-
ci do placówek oświatowych. Rodzice, 
zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, 
przeżywają ich debiut w przedszkolu. 
Dla 2,5-3 latków to naprawdę bardzo 
emocjonująca sytuacja. 

Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie się do tego wydarzenia. Dobrym rozwiązaniem 
jest, jeśli przedszkole oferuje możliwość wykupienia na początek pakietów godzinowych. Dziec-
ko będzie mogło spokojnie przyzwyczaić się do rytmu dnia, powoli i bez stresu poznać nowych 
opiekunów, przychodząc do przedszkola tylko na 3-4 godziny dziennie. 

Tarchomiński żłobek i przedszkole Magiczny Świat Dziecka, od kilku lat oferuje takie pakiety 
i zachęca rodziców do wcześniejszego i stopniowego oswajania dzieci z nową sytuacją, jaką 
jest pójście do przedszkola. W ramach pakietów godzinowych rodzic może korzystać z opieki 
nad dzieckiem w wybranych przez siebie godzinach, a dziecko może uczestniczyć we wszystkich 
oferowanych przez Magiczny Świat Dziecka zajęciach. Magiczne przedszkole w czasie adaptacji 
uczy sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami (rodzica i dziecka), właściwego reagowania 
na przejawy emocji innych, kontrolowania własnych zachowań, pomaga w budowaniu własnego 
„ja” oraz uczy dzieci nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi. Wykwalifikowana 
kadra Magicznego przedszkola wdraża samodzielność dziecka w czynnościach samoobsługo-
wych, uświadamia rodzicom jego potrzeby emocjonalne, wzmacnia dorosłych w roli rodziców 
a także integruje ich między sobą. 

W tym roku przedszkole Magiczny Świat Dziecka wprowadziło do swojej oferty Integrację 
Sensoryczną (IS). Fizjoterapeuta i terapeuta IS będzie stale obecny w przedszkolu. Jest to niewąt-
pliwie coś, czego nie spotyka się w innych przedszkolach. 

Integracja Sensoryczna to bardzo kosztowny rodzaj terapii, a bardzo ważny dla prawidłowego 
rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. To właśnie dzięki Integracji Sensorycznej dziecko wie, jak 
interpretować bodźce ze środowiska zewnętrznego, jak oswoić złość, jak interpretować sygnały 
napływające z ciała, jak motywować się do aktywności myślowej i ruchowej. 

To wyjątkowa oferta dla rodziców wymagających od przedszkola czegoś więcej, niż tylko re-
alizowania podstawy programowej. Magiczny Świat Dziecka to prawdziwa placówka skupiająca 
ludzi z pasją, kochających pracę z dziećmi i pragnąca by profil sportowo-artystyczno-językowy 
z Integracją Sensoryczną był w pełni przygotowaną ofertą dydaktyczną, a nie tylko tanim chwy-
tem marketingowym. Chcesz, żeby Twoje dziecko dobrze się rozwijało i poprzez obcowanie ze 
sztuką uczyło się empatii i właściwych wartości? Żeby czas spędzony w przedszkolu był inwestycją 
w jego lepszą przyszłość? Zapisz je do Magicznego Świata Dziecka, a resztę zrobimy my! Małe 
grupy, profesjonalna kadra i wspaniali specjaliści to niewątpliwy atut naszego przedszkola.   AS

Przedszkole Magiczny Świat Dziecka dla wymagających rodziców.
Profil artystyczno-sportowo-językowy z Integracją Sensoryczną.

www.magicznyswiatdziecka.pl 
tel. 600 662 194
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

darmowe podręczniki

To już drugi rok reformy pod-
ręcznikowej. 1 września 2014 r. 
bezpłatny podręcznik „Nasz 
elementarz” dostali 
uczniowie pierw-
szych klas szkół pod-
stawowych. Szkoły 
dostały natomiast 
dotację celową 
na zakup dla nich 
ćwiczeń. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zleca przygotowa-
nie, druk i kolportaż darmowych 
podręczników tylko dla klas I-III. 

Podręczniki do pozostałych klas 
szkół podstawowych i wszyst-

kich klas gimna-
zjów kupi szkoła za 
pieniądze z dotacji 
celowej, którą prze-
każe jej MEN. Re-
forma wprowadza-

na jest etapami. Do  
1 września 2017 r. 

darmowe podręczniki i ćwicze-
nia dostaną uczniowie wszyst-
kich klas szkół podstawowych 
i gimnazjów.   (MEN)

– W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 
podręczniki będą darmowe dla uczniów 
klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły 
podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum 
– poinformowała Minister Edukacji Narodowej 
Joanna Kluzik-Rostkowska. 

nagroda sportowa dla 
anity Włodarczyk

Rekord został ustanowio-
ny na 3. Festiwalu Rzutów 
im. Kamili Skolimowskiej 
w Cetniewie. Poprzedni re-
kord świata wynosił 79,58 m 
i również należał do Anity 
Włodarczyk. Jest to już czwar-
ty rekord świata ustanowiony 

przez tę wybitną zawodniczkę.  
 ̶  Kiedy widziałyśmy się ostat-
nio powiedziała pani, że będzie 
się starać pobić ten rekord, no 
i słowa pani dotrzymała – po-
wiedziała na spotkaniu z Anitą 
Włodarczyk Prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz.
Nagroda Sportowa m.st. War-
szawy przyznawana jest wy-
bitnym sportowcom, którzy 
wyróżnili się, zdobywając 
mistrzowskie laury na sporto-

wych arenach Europy i świata. 
Jest również dla  tych zawod-
ników, którzy rozsławili War-
szawę na sportowych arenach, 
a Anita Włodarczyk niewątpli-
wie zalicza się do ścisłej czo-
łówki warszawskiej plejady 
sportowców.

Spotkanie z mistrzynią w OSiR 
Targówek odbyło się podczas 
zajęć „Lata w mieście – „Zgra-
na załoga”, podczas której 
dzieci wzięły udział w ośmiu 
konkurencjach rekreacyjnych, 
np. unihokej, mega piłkarzy-
ki, przeciąganie liny, kampa, 
zabawy z hula-hop. Otrzyma-
ły również bilety na Memo-
riał Kamili Skolimowskiej, 
który odbędzie się w Warsza-
wie 13 września br.    

(um)

Na stadionie lekkoatletycznym OSiR Targówek 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy, 
wręczyła Nagrodę Sportową m.st. Warszawy Anicie 
Włodarczyk, jako uznanie dla osiągniętego przez 
nią niedawno rekordu w rzucie młotem 81,8 m.

szybciej tramwajem na 
Żerań Wschodni

Zmianą, którą pasażerowie 
odczują najbardziej, będzie 
przebudowa aż 34 platform 
przystankowych – zostaną wy-
dłużone i dostosowane do tram-
wajów niskopodłogowych; 
p o j a w i ą 
się rampy 
wjazdowe 
i płytki 
z wy-
pustkami 
ostrzega-
j ą c y m i 
przed zbli-
żaniem się 
do krawę-
dzi. Naj-
w i ę k s z a 
przemia-
na czeka 
przystanki 
Bródnow-
ska na ul. 
11 Listo-
pada – po 
remoncie 
do tram-
waju nie 
b ę d z i e 
się już 
wsiadało 
z pozio-
mu jezdni. W tym miejscu, na 
długości kilkuset metrów tory 
tramwajowe poprowadzone 
zostaną po łuku – tramwaj ja-
dący w kierunku ul. Targowej 
„przybliży się” do chodnika 
na którym będzie nowy przy-

stanek; w przeciwnym kierun-
ku (do Ronda Żaba) platfor-
ma przystankowa powstanie 
w miejscu dotychczasowego 
toru. To duże ułatwienie dla 
pasażerów. Tramwajarze zmo-

dernizują 
przejazdy 
d r o g o w e 
przez tory, 
wymienią 
kilka ki-
lometrów 
t o r ó w , 
poprawią 
t r a k c j ę 
i układ za-
silania. 
Niestety, 
planowa-
ne remon-
ty wiążą 
się z wy-
łączenia-
mi ruchu 
t r a m w a -
jów. Kie-
r o w c y 
m u s z ą 
liczyć się 
ze zwę-
ż e n i a m i 
ulic, z za-

mykaniem i przebudową 
przejazdów. Prace rozpocz-
ną się 30 sierpnia i zakończą  
15 listopada. Roboty będą kosz-
towały 65 mln zł. Więcej na 
stronach urzędu miasta i ZTM.     
  (um)

Tramwaje Warszawskie rozpoczynają modernizację 
trasy tramwajowej od Dworca Wileńskiego do pętli 
Żerań Wschodni. Ten długi odcinek zmieni się w nowo-
czesną trasę, taką jak inne warszawskie torowiska. 

DARMOWE 
PODRÊCZNIKI
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

  





 




 

  

 

Lipiec, koledzy rozmawiają na basenie: 
- Mówię wam, było fantastycznie! Co za emocje, 
jakie wrażenia! Jadę na słoniu, patrzę - a tu za 

mną pantera, obok gepard!
- No i co zrobiłeś?!
- Ech, karuzela się zatrzymała, no to wysiadłem…

* * *

- Pani Haniu, jak tam wakacje? Bo my mieliśmy jechać do Turcji, 
ale ta sytuacja międzynarodowa…
- Cóż… My byliśmy miesiąc na RODOS.
- Co takiego?!
- To Rodzinne Ogrody Działkowe Ogrodzone Siatką!

* * *

- Wiesz, mamo, chciałabym w tym roku spędzić choć część wa-
kacji tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłam!- mówi nadąsana córka.
- Świetny pomysł! Co powiesz na kuchnię?!

* * *

Na poczcie. Urzędniczka oddaje gruby list nadawcy:
- List jest za ciężki! Proszę nakleić jeszcze jeden znaczek!
- No i co? Od tego będzie lżejszy?!

RADY
CiotKi
AGATY

Jakie kwiaty doniczkowe popra-
wiają jakość naszego życia? 
W kuchni warto postawić nie-
które rodzaje kwitnących 
chryzantem czy pochodzącą 
z ciepłych krajów dieffenbachię: 
neutralizują szkodliwe opary 
gazu oraz w sporej części po-
chłaniają zapach smażenia czy 
gotowania.
Jeśli robiliśmy remont lub kupi-
liśmy nowe meble, warto spra-
wić sobie daktylowiec czy dra-
cenę  –  pochłaniają szkodliwe 
wyziewy i toksyczne substancje 
emitowane przez urządzenia 
takie jak telewizory czy mo-
nitory. Bluszcz neutralizuje 
formaldehyd, wydzielany przez 
wiele tworzyw sztucznych (np. 
wykładziny i dywany), popra-
wi również jakość powietrza 
w zadymionych pomieszcze-
niach. Fikus też!
Wyśmiewane jako symbol pe-
erelowskiej biurowości paprotki, 
znakomicie wspierają wilgot-
ność powietrza, jeśli są odpo-
wiednio pielęgnowane, podobnie 
jak złotowiec. 
Warto też pamiętać m.in. o ger-
berach i paprociowatym długo-
szu, jednak warunkiem skutecz-
ności jest właściwa pielęgnacja 
tych pożytecznych roślin.

Warto wiedzieć o specjalnych właściwościach czarnego bzu. Rośnie 
nie tylko u nas, ale także nad Morzem Śródziemnym, w północ-
nej Afryce, na Bliskim Wschodzie, zaś na północy – na Wyspach 
Brytyjskich, w Norwegii i Szwecji. Oprócz tego można go spotkać 

w Ameryce Północnej, Australii i w Chinach. Bez jest znakomity na poty, wspomaga leczenie 
przeziębień, działa moczopędnie, przeciwgorączkowo, odtruwająco. Poprawia też system 
immunologiczny. Te działania ludzkość zna od wieków, korzystając zarówno z kwiatów 
czarnego bzu, jak też z jego dojrzałych owoców.
Jednak świat idzie naprzód, a wraz z nowymi technologiami – ciekawość badaczy, rozwija-
jąca naszą wiedzę. Także, jeśli chodzi o czarny bez, a szczególnie o jego owoce. Okazało się, 
że wyciąg z owoców znakomicie poprawia samopoczucie osób podróżujących samolotami, 
zwłaszcza na dużych odległościach. Pasażerowie ci, w związku z nagłymi zmianami stref 
czasowych, są narażeni na problemy zdrowotne, także z górnymi drogami oddechowymi. 
Pomaga wówczas czarny bez!

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 13/2015: „Lis lisa okpił”. 
Album książkowy wylosowała p. Ewa Kalinowska z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 4 września br.

Krzyżówka Mieszkańca Nr 16
Baran 21.03-21.04 m

Lato to idealny czas na nawiązanie nowych zna-
jomości. Może warto wybrać się na jakąś ciekawą 
imprezę lub wydarzenie kulturalne? Postaw na opty-
mizm i dużo uśmiechu. Uważaj jednak na swoje fi-
nanse. W dobie szaleństwa nie liczy się czasu, ale 
warto pilnować zawartości portfela. Za to w miłości 
– pełna improwizacja. 

Byk 22.04-21.05 n
Wykorzystaj lato na upragniony urlop. Nie żałuj so-
bie rozrywek w nadmorskich kurortach, a jeśli nie 
planujesz długiego wyjazdu – wyskocz w weekend 
nad pobliską wodę. Zrelaksujesz nie tylko zmęczo-
ne ciało, ale także swój umysł. Potrzebujesz odpo-
czynku, by trzeźwo myśleć w pracy. Po powrocie 
z wakacji czekają cię duże zmiany. Może to ten 
upragniony awans…?

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Właśnie nadszedł twój czas na romanse. Wykorzy-
staj okazję, jeżeli poszukujesz partnera. Jeśli jednak 
pozostajesz w trwałej relacji, masz szansę na po-
nowne rozniecenie uczucia. Pamiętaj o sprawach 
zawodowych, niech miłość nie zasłoni ci oczu. Ina-
czej przegapisz szansę na zarobienie dodatkowej 
gotówki.

Rak 22.06-22.07 p
Szczególnie teraz nie zapomnij o rodzinie. Znajdź 
wolną chwilę, żeby spotkać się z najbliższymi. War-
to odkurzyć albumy i powspominać dawne czasy. 
Urlop wykorzystaj na zacieśnianie więzi ze swoimi 
przyjaciółmi. W sierpniu poczujesz nagły przypływ 
energii. Jeśli jesteś samotnym Rakiem, zapisz się na 
kurs jogi lub aerobik i zadbaj o swoją kondycję.

Lew 23.07-23.08 q
Jeśli masz przed sobą trudne decyzje, nadszedł 
idealny czas na ich podjęcie. W tym miesiącu roz-
wiążesz każdy problem. Na wypoczynek wybierz 
się z zeszytem krzyżówek lub innymi łamigłówkami. 
Wspomóż pracę swojego umysłu, a czeka cię wspa-
niała nagroda. Nie zaniedbuj ukochanej osoby. Jeśli 
masz jakieś wątpliwości, spróbuj rozwiązać je roz-
mową.

Panna 24.08-23.09 r
Podczas upragnionego urlopu przeżyjesz niespo-
dziewaną przygodę, przez którą te wakacje pozosta-
ną niezapomniane. Rozważne Panny będą trzymać 
się blisko swoich przyjaciół. Twoje relacje mogą 
znacznie się ocieplić, a nawet przerodzić w zupeł-
nie nowe uczucie. Miłość czeka na ciebie za rogiem, 
dlatego otwórz się na świat. W wolnej chwili zrób so-
bie mały prezent – może fryzjer lub nowe ciuszki?

Waga 24.09-23.10 s 
Idź do przodu, lecz bądź cierpliwy. Każdą sytu-
ację da się z czasem rozwiązać. Jeśli wykażesz 
się odrobiną pokory, czeka cię dobra wiadomość. 
W tym miesiącu postaw na sprawy zawodowe, 
a miłość sama do ciebie przyjdzie. Kto wie, czy 
wspólna praca nie zaowocuje spotkaniem w wol-
nej chwili? Uważaj jednak na pośpiech, może oka-
zać się zgubny.

Skorpion 24.10-23.11 t
Nie daj się zwieść temperaturze, gdyż twoje re-
lacje z rodziną mogą znacznie się ochłodzić. 
Jednak dzięki rozwadze, możesz zyskać uwagę 
osoby, która nawiedza twoje myśli. Pamiętaj także 
o relaksie. Przepracowanie wcale nie pomoże ci 
w drodze do kariery, a wręcz uśpi twoją czujność. 
Więcej luzu na pewno nie zaszkodzi ambitnemu 
Skorpionowi.

Strzelec 24.11-22.12 u
Czasem warto powstrzymać się, zanim powiesz 
coś nieodpowiedniego. Przemyśl to, co chcesz 
powiedzieć bliskiej osobie. Niekiedy uczucia są 
ważniejsze od prawdy. Spędzaj dużo czasu na 
świeżym powietrzu, a znacznie poprawi się jakość 
twojego życia. Pamiętaj, że każdego dnia wciąż 
pracujesz na swoją przyszłość. W tym miesiącu 
uważaj szczególnie na zdrowie. 

Koziorożec 23.12-20.01 v
Lato to czas na zmiany. Jeśli czujesz się źle w swo-
jej obecnej sytuacji – zrób coś! Nagła zmiana pla-
nów wpłynie korzystnie na codzienną rutynę. Spa-
kuj plecak, weź dobrą książkę i wyjedź z miasta na 
kilka dni. Wpływ natury pozwoli ci na poszerzanie 
własnych horyzontów. Postaw na rozwój i samo-
realizację. Jeśli wolisz pozostać w mieście, umów 
się ze znajomymi.

Wodnik 21.01-19.02 w
Więcej dystansu i empatii. Wykaż się zrozumie-
niem wobec najbliższych. Jeśli pokłóciłeś się 
z przyjacielem, zadzwoń do niego. W pracy skup 
się na swoich zadaniach.  Szef na pewno doceni 
twoje starania. Nie zamykaj się w domu i rusz na 
miasto. Samotny Wodnik ma szansę na spotkanie 
kogoś nowego. 

Ryby 20.02-20.03 x
W tym miesiącu zarażaj optymizmem. Nie ma nic 
milszego niż uśmiech drugiej osoby. Podtrzymaj 
też na duchu swojego przyjaciela. Opłaci się rów-
nież życzliwość wobec nieznajomych. Na urlopie 
dawkuj zabawę, by powrót do obowiązków nie 
był zbyt dotkliwy. Na drodze uważaj na nadmierną 
prędkość.  

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
PóKi lato trWa  –  PrzePiSY Na letNie dNi. Pora Na arBUzY!

d  Chłodnik z arbuza z serem feta: zimnego arbuza wydrążyć, 
pozbawić pestek, zmiksować dodając pół szklanki białego wina i kil-
ka kulek lodów waniliowych. Posypać pokrojoną w kostkę mozarellą i 
drobno siekanymi listkami melisy.

d  Sałatka z arbuza z serem feta: zimnego arbuza pokroić w kostkę 2x2 cm (bez 
pestek i skóry), skropić sokiem z limonki (lepiej nie zastępować go cytryną), dodać 
sporo listków świeżej mięty, posypać oszczędnie białym pieprzem i dodać na koniec 
kostki sera feta. Lepiej, by była to prawdziwa feta, a nie sery „fetopodobne”, bo te lubią 
się rozpuszczać i sałatka, choć pyszna, bardzo traci na wyglądzie. Natomiast prawdzi-
wa feta „trzyma fason”. 

d  Sałatka z arbuzem i nie tylko: kostki zimnego arbuza wymieszać z pokrojonym 
w znacznie drobniejszą kostkę dużym, dojrzałym pomidorem i obranym, świeżym ogór-
kiem. Dodać miętę, sok z cytryny zmieszany z niewielką ilością oliwy i maleńką szczyptą 
soli i  ̶  jeśli ktoś lubi, a bardzo polecam  ̶  nieco ostrego sosu chili.

d  Koktajl z arbuza 1: łyżkę cukru pudru dokładnie zmiksować z 4 kulkami sorbetu 
z czarnej porzeczki lub pomarańczy, 1/2 szklanki mleka skondensowanego, odrobiną 
cukru waniliowego oraz połową średniego arbuza. 

d  Koktajl z arbuza 2: to arbuz bez pestek, truskawki oraz 1/2 szklanki mleka koko-
sowego (nie innego) albo w wersji dla dorosłych   ̶ 3 łyżki białego rumu lub wiśniówki. 
Zmiksować oziębione składniki, podawać!  

d  Arbuzowe ciasto: zagotować szklankę mleka z 1/3 szklanki cukru (lub więcej jeśli 
ktoś lubi słodko), dodać czubatą łyżkę dobrego masła, ciut cukru waniliowego, a gdy 
zaczyna wrzeć  ̶  energicznie mieszając wsypać mannę i zagotować. Powinna powstać 
bardzo gęsta masa. Gorącą, rozsmarować na ułożonych w płaskiej formie zwykłych 
herbatnikach, co chwilę mocząc łyżkę (najlepiej drewnianą) w zimnej wodzie. Smarując, 
koniecznie utworzyć „brzegi”, szczelnie przylegające do formy. Gdy ostygnie, ułożyć na 
wierzchu kostki arbuza pokrojone i odstawione na sitku umieszczonym w misce, do 
lodówki, by obciekły. Całość zalać zimną, tężejącą galaretką, najlepiej   ̶ arbuzową, lub 
inną, wedle smaku. Wstawić do lodówki. Świetne i bez pieczenia!

H O R O S K O P
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Uniwersytet Trzeciego Wieku działający  
na warszawskiej Pradze-Południe

w dniach 
7 i 21 września 

w godzinach 12.00-13.00
w Domu Kultury przy ul. Brukselskiej 23 w Warszawie 

przyjmuje zapisy nowych słuchaczy 
(niezbędne 1 zdjęcie do legitymacji,  

wpisowe za cały rok 200 PLN).

Masz szansę zdobyć interesującą wiedzę,  
nawiązać nowe kontakty, zwiedzać stolicę  

i ciekawe miejsca w kraju, bawić się i integrować.

Więcej informacji o działalności na stronie 

www.ecu.edu.pl.
Zainteresowanych - zapraszamy serdecznie!

A
G
E
N
C
J
A

MIKROL Nieruchomości
• Mieszkania developerskie
3 ponad 100 inwestycji  
3 PROWIZJA 0%
• Kupno – sprzedaż – wynajem
3 rynek wtórny
• Pomoc  finansowa, 

prawna, MdM 
ul. Jarocińska 17 
tel. (22) 879-79-13 

www.nieruchomosci-mikrol.pl

  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%   

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)

– Kilka dni temu, na po-
siedzeniu Zespołu Koordy-
nującego m.st. Warszawy, 
Dyrektor Biura Architektu-
ry i Planowania Przestrzen-
nego zarekomendował przy-
stąpienie do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla obszaru zajmowanego 
przez ogrody działkowe po-
między Al. Waszyngtona, ul. 
Kinową, Al. Stanów Zjedno-
czonych i ul. Międzynarodo-
wą. To pani zdaniem dobra 
informacja? 

– Bardzo dobra i wyczeki-
wana, wypracowana, „wycho-
dzona” i wylobbowana przez nas 
i naszych sprzymierzeńców, na 
czele z burmistrzem Tomaszem 
Kucharskim.

– W uzasadnieniu tej re-
komendacji dyrektor Marek 
Mikos zauważył m. in., że za-
sadne jest dostosowanie pra-
wa miejscowego do wymogów 
organizacji i funkcjonowania 
ogrodów działkowych jako te-
renów rekreacji i zieleni. Czy 
tego rodzaju interpretacja  

zadowala działkowiczów 
z ROD „Waszyngtona”?

– Przede wszystkim na-
leży pamiętać, że procedura 
sporządzania planu jest przed 
nami, a przewiduje ona kon-
sultacje, wyłożenia planu itp. 
Na dzisiaj najważniejsze jest 
uruchomienie tych prac jak 
najszybciej. Okazji do wyja-
śnienia wszelkich funkcji dla 
tego obszaru będzie wiele. 
Poza tym ja i działkowicze 
ROD „Waszyngtona” od bar-
dzo dawna popieramy ideę 
„otwartych ogrodów”, która 
godzi interesy działkowiczów 
i mieszkańców okolicznych 
osiedli. W tym punkcie, pod-
czas bardzo wielu dyskusji, 
które odbyły się u nas w Ogro-
dzie a także w urzędzie dziel-
nicy, od początku byliśmy 
zgodni z burmistrzem Toma-
szem Kucharskim, który ideę 
tę sprecyzował i namawiał do 
jej realizacji. Oczywiście, nie 
u wszystkich działkowców ta 
idea wzbudza entuzjazm, ale 
ci myślący perspektywicznie 
zdają sobie sprawę z tego, że 
w XXI wieku ogrody dział-
kowe nie mogą funkcjonować 
jako miejsce użytkowane wy-
łącznie przez działkowiczów. 

– Wyróżnia pani burmi-
strza, ale to, że sprawy zmie-
rzają w dobrym kierunku, nie 
jest tylko jego zasługą?

– Przyznać trzeba, że w tej 
sprawie współpracowało ze sobą 
wiele osób, ale w decydującym 
stopniu to zaangażowanie i kon-
sekwencja burmistrza sprawiła, 

że na przykład Rada Dzielni-
cy Praga-Południe dwukrotnie 
zajęła się naszym problemem 
wnosząc do Rady Warszawy 
o uchwalenie stosownej uchwa-
ły. Dzięki temu na XI Sesji Rady 
usłyszeliśmy od dyrektora Mar-
cina Bajko z BGN, że władze 
miasta zamierzają doprowadzić 
do przekazania nam, działko-
wiczom, prawa do użytkowania 
terenów o których mówimy. 

Dzięki temu będziemy mie-
li tytuł prawny, aby na przy-
kład występować jako strona 
w sprawach roszczeń i skutecz-
nie odwoływać się od wszelkich 

decyzji. To ważne uprawnie-
nia, szczególnie do momentu 
uchwalenia miejscowego planu. 
O tym, jak wiele zrobił dla idei 
„otwartych ogrodów” burmistrz 
Tomasz Kucharski najlepiej na 
XI Sesji powiedział Zygmunt 
Kasprzak, prezes Okręgowego 
Zarządu Mazowieckiego PZD. 
Jego słowa oddają sedno sprawy, 
dlatego pozwolę sobie je zacyto-
wać: „Pierwszy raz, na tak dużej 
naradzie, tak dużej społeczności 
nie usłyszałem słowa o tym, że 
będziemy likwidować ogrody 

działkowe! Wręcz przeciwnie, 
że będziemy bronili ogrodów 
działkowych. Bardzo Wam za to 
dziękuję. O niezwykle ciekawych 
rzeczach mówił tutaj burmistrz 

Tomasz Kucharski. Panie burmi-
strzu, ja pański pomysł o „otwar-
tych ogrodach” realizuję w Ra-
domiu. Będę tę ideę przenosił 
dalej, bo chcemy być „otwartymi 
ogrodami” w każdym mieście na 
Mazowszu”.

– Jak więc Pani, Prezes 
ROD „Waszyngtona”, rozumie 
ideę „otwartych ogrodów”?

– To ogrody, które nie tylko 
mają otwarte bramy wejściowe, 
ale także nie są jednorodną, za-
mkniętą przestrzenią. Na zaj-
mowanym przez nie obszarze 

oprócz działek, oczywiście przy-
należnych do poszczególnych 
działkowiczów, powinny znaj-
dować się place zabaw, siłownie 
plenerowe, małe boiska np. do 

gry w frisbee lub w badmintona. 
Sensownie wytyczone i utwar-
dzone alejki na których można 
uprawiać popularny nordic wal-
king, powinny być oświetlo-
ne i wyposażone w  ławeczki. 
A przemyślane nasadzenia 
krzewów i drzew wzdłuż alejek 
powinny zachęcać do spacerów 
po ogrodzie. „Otwarty ogród” 
powinien być miejscem, z któ-
rym identyfikować się będą nie 
tylko działkowicze, ale także 
mieszkańcy okolicznych osie-
dli. Ogród, jako miejsce pełne 

zieleni, przeznaczony do odpo-
czynku i rekreacji, powinien być 
oczkiem w głowie wszystkich 
mieszkańców miasta.

	 Jerzy	Gierszewski

„oTWaRTe oGRody” coRaz BLiŻej
Rozmowa z Barbarą Frydrychewicz, prezesem Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych „Waszyngtona”.

REKLAMA REKLAMA

Raj dla 
smakoszy

Bistro Figaro 
właśnie  

otworzyło swoje 
podwoje!

l Oferujemy  
potrawy autorskiej 

kuchni Jakuba 
Wolskiego.

l Zawsze o 17.00 
kaczkę prosto  

z pieca.

l Tatara 
przygotowuje szef 

kuchni  przy gościu.

kuchnia autorska Jakuba Wolskiego

POLSKIE
PRODUKTY
EKOLOGICZNE

ul. Walecznych 61,  
tel. 22-617-79-76,

602-354-789
Czynne od godz. 11.00 

l Atrakcją jest 
jedyna w Warszawie   

prawdziwa pizza 
Chicago.

l W godzinach 
13.00-16.00 
zapraszamy  
na lunch.

l Codziennie inne 
danie dnia.

l Wszystkie potrawy 
przygotowywane 
są z produktów 
ekologicznych.

l Na naszych 
gości czekają dwie 

sale oraz letni 
ogródek.
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Wieści z Wawra

Prezydent Warszawy Han-
na Gronkiewicz-Waltz, w towa-
rzystwie zastępcy prezydenta 
Warszawy Michała Olszewskie-
go i władz dzielnicy Wawer –  
burmistrza Łukasza Jezior-
skiego i zastępcy burmistrza 
Leszka Baraniewskiego, wy-
brała się na zakupy na bazarze 
w Falenicy.

Podczas rozmów z kupcami zwracała 
uwagę na potrzebę modernizacji targowi-
ska, tak aby odświeżone i unowocześnione 
służyło zarówno kupcom jak i mieszkań-
com, zachowując swój tradycyjny charak-
ter. Zapowiedziała także zniesienie opłaty 
targowej, co, podobnie jak plany moderni-
zacji bazaru, spotkało się z entuzjazmem 
kupców, którzy mieli wiele pytań do Pani 
Prezydent.
Obecnie trwa przygotowanie projektu 

modernizacji bazaru, która powinna roz-
począć się w przyszłym roku.

Rok działalności 
Wawerskiego 
Centrum Kultury  
1 lipca minął rok od powo-

łania Wawerskiego Centrum 
Kultury. Z tej okazji odwiedziło 
nas kilkudziesięciu partnerów, 
którzy wspierają działalność 
WCK, i z którymi zrealizo-
waliśmy wiele fantastycznych 
przedsięwzięć.

Życzenia od Prezydent Hanny Gronkie-
wicz-Waltz przekazała Małgorzata Naim- 
ska – z-ca Dyrektora Biura Kultury m.st. 
Warszawy, Urząd Dzielnicy reprezentował 
Norbert Szczepański – Przewodniczący 
Rady Dzielnicy, byli przedstawiciele in-
stytucji kultury, Uniwersytetu Muzyczne-
go F. Chopina, Polskiej Akademii Nauk, 
fundacji i stowarzyszeń, pisarze, pedago-
dzy, muzycy i przedstawiciele biznesu.
Spotkanie partnerów poprzedził występ 

grupy tanecznej „Shock Dance” Roberta Ja-
kubowskiego, po którym wokaliści z Ogni-
ska Muzycznego im. A. Kulikowskiego 
i WCK zaprezentowali fragmenty utworów 
pochodzących z widowiska „Flis” oparte-
go na operze St. Moniuszki. Po występach 
rozmawiano o tym, co wspólnie udało się 
zrobić przez miniony rok i co realizować 
w przyszłości. A było o czym rozmawiać! 
Lista dokonań jest imponująca – począwszy 

od występów podczas otwarcia WCK, aż 
po najnowsze realizacje. Ta retrospekcja 
pokazała, że Wawer tętni młodymi talenta-
mi, ale też nie brakuje tu profesjonalistów 
w wielu dziedzinach kultury.
Dzięki współpracy z naszymi partne-

rami udało się m.in. zorganizować występ 
Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki War-
szawskiej, kolejną edycję ogólnopolskiego 
konkursu wokalnego „Nutka Poliglotka”, 
Kawiarnię Naukową 1a, która w okresie 
letnim zaprasza do zabytkowego tramwa-
ju kursującego po stolicy, prezentację orga-
nizacji pozarządowych, bal charytatywny 
na rzecz TPD Wawer, „Dialogi. Festiwal 
Czytających”, „Zielone Świątki na Urze-
czu” ze spektaklem „Teatralne żywio-
ły” i widowiskiem 
„Flis” wg St. Mo-
niuszki, „Wawer-
skie Toystory”, czy-
li święto zabawek, 
„Wawerskie Powi-
tanie Lata” z para-
dą uliczną, spektakl 
teatralny „Miłość 
i Prawda” wg dzieł 
Pierre’a de Mari-
vaux w wykonaniu 
aktorów Wawerskie-
go Teatru Wędrow-
nego i wiele innych.
Równolegle re-

alizujemy projek-
ty, wśród których 
są m.in. „Sąsie-
dzi”, idea zachęca-
jąca mieszkańców 
do inicjowania po-
mysłów kultural-
nych w Wawrze, 
wspomniane „Dia-
logi. Festiwal Czy-
tających”, czy też 
wieloletni projekt 
„Nowe Ogrody Kul-
tury”, nawiązujący 
do zielonej prze-
strzeni Wawra.

Nie obyło 
się bez aneg-
dot i planów 
na przyszłość. 
Spotkaniu 
partnerów 
Wawerskiego  
Centrum Kul-
tury towa-
rzyszył jeden 
wspólny ele-
ment – uśmiech, którego twórcom, od-
biorcom i przyjaciołom WCK życzymy 
na następny rok działalności. 

Jarosław Rosiński
Wawerskie Centrum Kultury

Modernizacja  
bazaru  
w Falenicy

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

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.
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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

          FINANSE              
l Elastyczna pożyczka do  
25 000 zł.          Tel. 663-271-508
l Pożyczki w 24h (także z ko-
mornikiem).     

Tel. 790-564-948

www.podatkizglowy.pl 

            KUPIĘ              
l A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro  
i inne przedmioty. 

Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.     Tel. 516-400-434

l Płyty winylowe. Książki uży-
wane.        Tel. 798-631-511
l Skup staroci. Tel. 511-440-094

         MEDYCZNE              
l Alkoholowo - narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

l Lekarze dentyści specjaliści, 
leczenie protezy w ramach NFZ.  
Meradent Warszawa Międzylesie  
ul. Żegańska 14/3. 

Tel. 22-612-74-80

            NAUKA              
l Korepetycje matematyka uczeń 
klasy szóstej materiał szkoły pod-
stawowej. 

Telefon 728-412-062
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
l Szukam dziecka do nauki an-
gielskiego z synem klasa szósta. 

Tel. 728-412-062 

   NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia      

l  Komercyjny Tel. 660-281-236

Nieruchomości bezprowizyjny 
wynajem. 

Tel. 502-811-688

   NIERUCHOMOŚCI/sprzedam             

l Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku  
Gm. Halinów.     

Tel. 728-925-966
l Działka w Wawrze z murowa-
nym, solidnym domkiem. 

Tel. 501-245-622

           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 Obudź w sobie artystę. Warsz-
taty artystycznego wykonywania 
kartek okolicznościowych, ra-
mek, obrazków i innych metodą 
quillingu - dla dzieci, rodziców, 
nauczycieli i seniorów. 

Tel. 502-420-954
l OPIEKA NAD GROBAMI 
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

    SZUKAM PRACY              
l NOCNA OPIEKA NAD STAR-
SZĄ OSOBĄ. TEL. 514-729-343
l Zaopiekuję się starszą osobą. 

Tel. 799-319-925

        TRANSPORT              
l Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja zbędnych me-
bli, przedmiotów z mieszkań  
i piwnic.          Tel. 607-66-33-30
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

            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, 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, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l Czyszczenie Karcherem  
dywanów, 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 ELEKTRYCZNE. 
TEL. 504-618-888

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

l HYDRAULICZNE. 
TEL. 504-618-888

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

l HYDRAULIK. 
TEL. 502-031-257

l Hydraulika, ślusarstwo, po-
gotowie.            Tel. 889-518-246

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

Kolportaż materiałów  
reklamowych. 

Tel. 883-466-477

l LODÓWEK NAPRAWA. 
TEL. 22 842-97-06; 

602-272-464
l Lodówki, pralki, telewizory  
- naprawa.        

Tel. 694-825-760
l Malowanie, gładź. 

Tel. 518-646-543

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

Tel. 22 499-20-62

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

l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616

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 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, papy 
termozgrzewalne, obróbki bla-
charski.        Tel. 504-250-013
l Glazura, malowanie, hydraulika. 

Tel. 606-181-588
l Usługi: koparko-ładowarką - 
wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot - kucie. Konkurencyjne 
stawki.            Tel. 502-904-764

 USŁUGI/komputerowe              
l AAA Tani Serwis Komputerowy 
18zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 

Tel. 506-480-505
l Serwis. Tanio. Tel. 602-849-614

  USŁUGI/porządkowe              
l Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście. 

Tel. 512-247-440

    USŁUGI/remontowe              
l Elektryk. Tel. 511-440-094
l Gładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675
l Malowanie, panele, wykładziny, 
drobne remonty.  Tel. 601-20-33-13
l Malowanie, tapetowanie,  
panele.         Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
l Malowanie, tapetowanie,  
remonty.      

Tel. 501-028-073; 22 612-21-74
l Remonty a-z. Tel. 510-383-044
l Remonty a-z. Firma rodzin-
na. Realizacja małych i dużych 
zleceń. Zapewniamy: jakość, 
terminowość, uczciwość. 

Tel. 692-885-279 
l Remonty kompleksowo i so-
lidnie.      

Tel. 501-868-930, 502-218-778 
www.remonty4u.pl

Remonty. 
Tel. 501-150-505

l TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.     TEL. 504-618-888
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
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Cena wywoławcza czynszu najmu 800,00 zł,

Spółdzielni 

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie wnosić: 
1. opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię, 
2.  
3.

00

.

Szczegółowe warunki przetargu określa , 
www.smo.waw.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
Zarząd Spółdzielni

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 * USŁU GI

* Na roż ni ki wg. wymiarów klienta  
* 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. Znanieckiego 8   

Tel. 612-53-88
0-691-75-50-50

TAPICER
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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

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

Ogólnopolski Program Usłyszeć Motyla

 
 

 
 

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH 
 

 

 

Dbajmy i chrońmy nasz słuch!

bo wszyscy regularnie badamy stan swoich zębów 
i sprawdzamy wzrok.  

ul. Ostrołęcka 4, tel. (22) 498-74-80
ul. Korkowa 119/123, tel. (22) 353-42-50
Wojskowy Inst. Med. ul. Szaserów 128 II piętro, gab. L 254 
(wejście z kl. schodowej), tel. (22) 245-59-93; 882-190-636

wypełnij

TEST

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.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE 

BADANIE SŁUCHU 

w dniach 27.08–10.09.2015

INFOLINIA: 81 471 40 04

to program profilaktyki słuchu pod patronatem 
Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

www.sluchmed.pl

PRAGAWARSZAWA

Usytuowany w zielonej 
części podwarszawskich Zą-
bek, ma być najnowocze-
śniejszym szpitalem psychia-
trycznym w Europie. Będą tu 
działać najnowsze rozwiązania 
technologiczne, nastawione 
na generowanie oszczędności. 
Pozwolą one na pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawial-
nych, zapewniając własne źró-
dła prądu i umożliwiając jego 
magazynowanie. To wszystko 
jest możliwe dzięki projektowi 
EINSTEIN dofinansowanemu 
z tzw. 7PR-unijnego programu 
ramowego w zakresie badań 
i rozwoju technologicznego. 

Jest to ważna i niezwykle 
potrzebna inwestycja, ponie-
waż działający obecnie szpi-
tal mieści się w drewnianych 
budynkach, które powstały 
ponad sto lat temu, a ich czas 
najwyraźniej już mija. Część 
jest objęta pieczą konserwatora 
zabytków (najstarsze pochodzą 
z roku 1885), zaś cały kom-
pleks dalece odbiega od dzi-
siejszych norm i standardów. 
Sanepid i Straż Pożarna wielo-
krotnie zgłaszały zastrzeżenia, 
wnioskując o zamknięcie nie-
których części szpitala. Fatalny 
stan rynien przyczynia się do 

coraz większego zagrzybienia 
budynków, dachy nagminnie 
przeciekają, a o zagrożeniu po-

żarowym lepiej nawet nie mó-
wić. Zagrożone jest nie tylko 
zdrowie, ale i życie pacjentów 
oraz personelu. 

Co się stanie z rozsypują-

cymi się gmachami potem, gdy 
cały szpital będzie już prze-
niesiony do nowych pomiesz-

czeń? Pomysłów jest wiele, 
lecz najpierw trzeba wyburzyć 
to, czego nie warto remonto-
wać oraz zdobyć fundusze (być 
może także unijne) na rewitali-

zację zabytkowych budynków. 
Do tego tematu będziemy wra-
cać w rozmowach z marszał-
kiem Adamem Struzikiem oraz 
Waldemarem Gizą, prezesem 
Zarządu Mazowieckiego Cen-

trum Psychiatrii „Drewnica”.
Nowy szpital to plano-

wanych 8 oddziałów całodo-
bowych o zróżnicowanych 
profilach. Są to m.in. oddział 

dzienny, oddział detoksykacji 
alkoholowej czy oddział psy-
chogeriatrii. W szpitalu znajdo-
wać się będą także ambulato-
ria, poradnie oraz gabinety np. 
stomatologiczny, internistycz-
ny czy ginekologiczny. Nale-
ży stworzyć warunki zbliżone 
do domowych, zwłaszcza dla 
pacjentów hospitalizowanych 

przez wiele tygodni. Nie za-
pomniano o przestronnych 
salach zajęć terapeutycznych, 
kawiarni, a także kaplicy czy 
części rekreacyjno-sportowej. 

Z nowoczesnej diagnostyki 
i aparatury będą tu mogli także 
korzystać mieszkańcy Ząbek.

Ta inwestycja to doskonała 
wizytówka dla Mazowsza. By 
dokładnie opowiedzieć o za-
mierzeniach oraz przedstawić 
zakres oraz tempo prac, mar-
szałek Adam Struzik zaprosił 
na plac budowy dziennikarzy 
i osobiście ich oprowadził. 
A było co oglądać! Budynki 
nie będą wysokie. Obecnie 
sięgają już pierwszego piętra, 
choć umowę z wykonawcą, 
Budimexem, podpisano zaled-
wie 6 miesięcy temu. Wartość 
przedsięwzięcia to 118 mln 
złotych, z czego 18 mln po-
zyskano z funduszy unijnych 
na ekologiczne źródła energii. 
Marszałek Adam Struzik za-
pewnia, że dzięki temu same 
koszty ogrzewania spadną aż 
o połowę!

Na zaburzenia psychiczne 
cierpi coraz więcej Polaków, 
a ilość pacjentów w samym 
tylko leczeniu ambulatoryj-
nym dawno przekroczyła mi-
lion osób. Niestety, psychiatria 
nadal jest niedofinansowana, 
a szpitale bardzo często są w tra-
gicznym stanie, co zdecydowa-
nie nie pomaga w skutecznej 
terapii. Poza kompetentnym 
personelem medycznym, po-
trzebne są dobre i przyjazne 
warunki leczenia. Nowy szpital 
w Drewnicy zapewni je na po-
ziomie europejskim.

Elżbieta Golińska

szpital na miarę europy 
22 tys. m² powierzchni, 300 łóżek, a choć umowę podpisano dopiero pod koniec lu-
tego, nowy szpital psychiatryczny w Drewnicy powstaje w błyskawicznym tempie!

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
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REKLAMA REKLAMA

Może nie sama linia kolejo-
wa a przejazd przez nią. Natę-
żenie ruchu na linii kolejowej 
i na drogach prowadzących 
do przejazdu jest na tyle duże, 
że szczególnie w godzinach 
szczytu powstają ogromne 
korki. Ruch z ulic Cyrulików, 
Marsa, Chruściela i Ilskiego 
przenosi się na równoległe 
ulice klasy lokalnej i dojazdo-
wej, nieprzystosowane do ob-
sługi dużego natężenia ruchu. 
Utrudnienia dotykają wszyst-
kich korzystających z dróg, 
także pasażerów autobusów, 
którzy z opóźnieniem dojeż-
dżają w pobliże stacji kolejo-
wej. W studium wykonalno-
ści modernizacji i rozbudowy 
Warszawskiego Węzła Kolejo-
wego PKP PLK zaplanowały 
na lata 2014-2020 połączenie 
Starego i Nowego Remberto-
wa i tym samym likwidację 
przejazdu kolejowego.

W rembertowskim ratuszu 
doszło do spotkania radnych 
i zarządu dzielnicy z przedsta-
wicielami PKP PLK SA oraz 
dyrektorem Biura Koordynacji 
Inwestycji i Remontów w Pa-
sie Drogowym. Przedstawiciele 
PKP stwierdzili, że obecnie re-
alizacja inwestycji jest możliwa, 
głównie ze względu na przygo-
towane w latach poprzednich 
dokumenty, tj. koncepcję budo-
wy tunelu oraz decyzję środo-
wiskową. Ze względu na fakt, 
iż budowa tunelu związana jest 

z przebudową infrastruktury dro-
gowej (np. zajdzie konieczność 
skorygowania przebiegu trasy 
wojewódzkiej 637 Warszawa-
Węgrów), konieczne jest zaan-
gażowanie w realizację całego 
przedsięwzięcia nie 
tylko środków PKP, 
ale i tych z budżetu 
miasta. Najważniej-
sza ze spotkania dla 
mieszkańców Rem-
bertowa wiado-
mość to deklaracja 
współpracy stron 
i związane z tym 
kolejne działania. 
11 czerwca Rada 
Dzielnicy Rember-
tów jednogłośnie 
podjęła uchwałę, 
w której wniosku-
je do Prezydenta 
Warszawy o wpro-
wadzenie do Wie-
loletniej Prognozy 
Finansowej budo-
wy tunelu drogowe-
go pod torami PKP 
w ciągu ulic Marsa 
i al. gen. A. Chru-
ściela „Montera” 
z realizacją w latach 
2017-2019. W uzasadnieniu do 
uchwały radni wskazali źródło fi-
nansowania zadania. W budżecie 
Warszawy na ogłoszony w lutym 
przetarg na II etap modernizacji 
ciągu ul. Marsa  ̶ Żołnierska na 
odcinku węzeł Marsa  ̶ granica 
miasta przeznaczono 250 mln zł, 

tymczasem oferenci zapropono-
wali realizację zadania za cenę 
między 154 a 201 mln zł. Stąd 
propozycja radnych, aby różnicę 
wykorzystać na wspólnie reali-
zowaną z PKP inwestycję. Te-

mat budowy tunelu został zapre-
zentowany także mieszkańcom 
na posiedzeniu Komisji Gospo-
darki Przestrzennej i Zrówno-
ważonego Rozwoju. Przedsta-
wiciele PKP PLK SA obecni na 
posiedzeniu 25 czerwca br., sku-
pili się na prezentacji już opra-

cowanych dokumentów, które 
umożliwią podjęcie kolejnych 
działań. W 2011 r. powstało Stu-
dium Wykonalności moderniza-
cji i rozbudowy Warszawskiego 
Węzła Kolejowego, w ramach 
którego opracowano m.in. zało-
żenia dla projektu zwiększanie 
przepustowości linii Warszawa-
Mińsk Mazowiecki. Wykonana 
dokumentacja przedprojektowa 

zakłada na terenie Rembertowa 
likwidację przejazdu kolejowego 
oraz budowę tunelu drogowego 
w ciągu ul. Marsa. Kolejny waż-
ny dokument to wydana 3 kwiet-
nia 2012 r. przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowi-
ska decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla zadania 
„Modernizacja i Rozbudowa 
Warszawskiego Węzła Kolejo-
wego”. Decyzja środowiskowa 
ważna jest 6 lat, stąd apel dyr. 
Jerzego Stępniaka z Biura Koor-
dynacji Inwestycji i Remontów 
w Pasie Drogowym: „Zróbmy 
wszyscy wszystko, aby ta inwe-
stycja w tym czasie powstała”. 
Na początku poprzedniej kaden-
cji władze dzielnicy dopilnowa-
ły, aby to zadanie znalazło się 
w Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Mazowieckiego do 2030 r. 

oraz w Programie 
Rozwoju Dzielnicy 
Rembertów.

Z informacji 
przekazanych przez 
przedstawicieli PKP 
PLK wynika, że rok 
2015 ma być wyko-
rzystany na uzgod-
nienie warunków 
realizacji i finanso-
wania inwestycji 
oraz podpisanie 
porozumienia w tej 
sprawie pomiędzy 
PKP PLK SA i wła-
dzami Warszawy. 
Lata 2016-2017 to 
czas na przygoto-
wanie dokumentacji 
i decyzji administra-
cyjnych i wreszcie 
realizacja w latach 
2017-2018. Zda-
niem PKP inwesty-
cja winna być, ze 
względu na przystą-

pienie do innych inwestycji, za-
kończona do 2019 r. Pojawiły się 
także pytania dotyczące kosztów 
budowy tunelu. Nie padła jednak 
żadna konkretna kwota, bowiem 
dopiero kosztorysy inwestorskie 
pokażą szacunkowy koszt zależ-
ny m.in. od zastosowanej meto-

dy budowy tunelu. W dyskusji 
pojawił się także wątek połącze-
nia Starego i Nowego Rember-
towa poprzez budowę nie tunelu 
lecz wiaduktu nad torami łączą-
cego Marsa z Cyrulików. W po-
przedniej kadencji rada dzielnicy 
i burmistrz złożyli wnioski dot. 
wariantowych rozwiązań, nie 
zostały one jednak uwzględnio-
ne w decyzji środowiskowej. 
Oznacza to, że zgodnie z decyzją 
środowiskową w ramach moder-
nizacji linii kolejowej Warszawa-
Mińsk Mazowiecki może zostać 
zrealizowany tylko tunel zgodny 
z wnioskiem inwestora, czyli 
PKP PLK. W związku z pracami 
dot. opracowania nowego miej-
scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Centrum 
obejmującego także obszar przy 
stacji PKP oraz zmianami doku-
mentu planistycznego, „Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Miasta Sto-
łecznego Warszawy” Biuro Dro-
gownictwa i Komunikacji m.st. 
Warszawy przedstawiło plusy 
i minusy budowy tunelu i wia-
duktu. I choć żadne z rozwiązań 
nie jest w 100% idealne, to zde-
cydowanie specjaliści opowie-
dzieli się za budową tunelu. 

Planowana inwestycja zainte-
resowała obecnego na posiedze-
niu senatora Marka Borowskie-
go, który zasugerował radnym 
zebranie już na tym etapie uwag 
mieszkańców i przekazanie ich 
właściwym instytucjom. Sena-
tor zadeklarował także wsparcie 
naszej rembertowskiej sprawy. 
Jako radna dzielnicy Rembertów 
zwracam się do wszystkich osób, 
szczególnie radnych Warszawy, 
o wsparcie naszych dążeń w re-
alizacji tego priorytetowego dla 
Rembertowa zadania. 

 Agnieszka Kądeja

TUneL Lekiem na koRki?
Kto by przypuszczał, że otwarta w 1867 r. magistrala kolejowa na trasie Warszawa 
- Terespol, przedłużona 10 lat później do Moskwy, w XXI wieku będzie dla miesz-
kańców Rembertowa najpoważniejszym w dzielnicy problemem. 

Rembertów


