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Przeczekać? Działać?
Jaki będzie właśnie rozpo-

częty 2017 rok – przewidzieć 
nie sposób. Gdzie nie spojrzysz: 
same niewiadome. Jaka będzie 
Ameryka pod rządami Trumpa, czy 
terroryści wciąż będą dawali znać 
o swoich przerażających umiejęt-
nościach, czy Europa zapanuje nad 
falą emigracji z krajów arabskich, 
czy w Polsce sprawdzi się „dobra 
zmiana”?

Sporo tych niewiadomych, 
prawda? A każda, w ostateczności, 
przekłada się na poczucie bezpie-
czeństwa i stabilizacji. Nie wyobra-
żamy sobie, by nasz świat miał się 
zawalić, natomiast za realne wielu 
uznaje, że się pogorszy. Że będzie 
trudniej, inaczej, brutalniej. A na 
pewno mniej spokojnie.

No i teraz są dwie szkoły po-
dejścia do zmian, które mogą się 
zdarzyć. Pierwsza: jakoś to będzie, 
i tak nic ode mnie nie zależy. Dru-
ga: nie ma co czekać, trzeba wy-
przedzić wypadki, jednoczyć się, 
przeciwdziałać, ostrzegać.

Ja wolę drugie rozwiązanie, 
bo przynajmniej mam poczucie, 
że coś robiłem, by zapobiec kło-
potom. I kiedyś żarliwie bym bronił 
takiego podejścia, ale teraz widzę, 
że 5, 10, nawet tysiąc osób wspól-
nie działając wiele nie zwojuje, 
a na większą frekwencję nie ma co 
liczyć. No chyba, że to jakaś szcze-
gólnie bulwersująca sprawa. 

Wygląda więc na to, że w 2017 
roku głos nadawać będą przecze-
kujący… Może to dobry sposób?

Tomasz Szymański
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   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 14 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

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

Warszawa ul. Świecka 1
tel./fax 22 812-59-74; 602-333-737

pralnia@ekoprogram.waw.pl; www.profesjonalnapralnia.com.pl

Centrum Prania Dywanów i Wykładzin Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

mieszkaniec.pl
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ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU







 DU¯Y WYBÓR OPRAW

  

 672-77-77 
Al. Waszyngtona 44

     

przy Międzynarodowej

   

RABATY!

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 : 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

WyjątkoWo silni 
„Zacni”

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.

KoŁDra zimowa 70 zŁ
ul. Bora Komorowskiego 3 D,

Otwarte pn.-pt.godz.10-19,sob. 9-13
darjo.sklep@gmail.com

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 22 818-07-91 

   czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

REKLAMA REKLAMA

runął „Zamek”
Pod koniec roku Warszawa straciła jeden 
z najciekawszych murali – „Zamek” brytyj-
skiego artysty tworzącego pod pseudonimem 
Phlegm. Mural przyozdabiał jedną z kamienic 
przy ul. Mińskiej.                       Czytaj na str. 2

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
lwesela lkomunie lchrzciny
tel.: 601 202 341 lub 693 555 205

www.salaorchis.pl 
info@salaorchis.pl

Sala restauracyjna Orchis  
ul. Korkowa 167 Warszawa

WYSOKA  
JAKOŚĆ,  

NISKIE CENY

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON ZIMOWY!

S TO L A R Z
WYRÓB * NAPRAWA * RENOWACJA

MEBLI Z DREWNA
www.meble-wierzbowski.pl

ul. Krypska 29 tel. 502 221 045, 514 074 404

Od lewej: Marcin Kluś, Barbara Morawska-Nowosielska, Jan Kossakowski, Łukasz Jeziorski,  
prof. Adam Strzembosz, Tomasz Kucharski, dr Jarosław Rosłon, prof. Marek Maruszyński i Robert Nowosielski.

Zapraszamy  
na konsultacje  

Neurolog 
dziecięcy

Neurochirurg

ul. Meissnera 7
(Gocław)

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl 
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oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

|www.meblesosnowe.eu  e-mail: meble@meblesosnowe.eu

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00

Napadali na nastolatków
W Wesołej dwaj napastnicy naj-
pierw zaatakowali 16-latka, po-
bili go pałką teleskopową, a nie-
długo później pobili kolejnego 
nastolatka, próbując odebrać mu 
pieniądze. Wkrótce po tych zda-
rzeniach policjanci zatrzymali 
30-letniego Bartosza D. Po kil-
ku dniach w ich ręce wpadł 22-
letni Karol B. Mężczyźni trafili 
do aresztu na 3 miesiące.
Szantażował byłą narzeczoną
Policjanci z Wesołej przyjęli 
zawiadomienie o wymuszaniu 
pieniędzy. Pewna kobieta była 
szantażowana przez byłego 
partnera, który groził opubli-
kowaniem jej zdjęć w inter-
necie. Żądał pieniędzy, ukradł 
zegarek wart ponad 3 tysią-
ce złotych ojcu dziewczyny. 
Funkcjonariusze zatrzymali 
19-letniego Konrada K. Zega-
rek powrócił do prawowitego 
właściciela.

Został zaatakowany  
u siebie w domu

Południowoprascy policjanci 
interweniowali na ulicy Miń-
skiej. Pomocy wzywał męż-
czyzna, który został zaatako-
wany we własnym mieszkaniu. 
Wtargnął do niego znany mu 
z widzenia człowiek, zażądał 
pieniędzy. Zaczął go dusić, 
potem chciał ukraść pieniądze 
z szuflady. Pokrzywdzony wy-
biegł z mieszkania, wezwał po-
moc. W międzyczasie sprawca 
uciekł. Policjanci zatrzymali go 
niedaleko miejsca zdarzenia kil-
kanaście minut później. 32-letni  
Jarosław C. trafił do celi.

Czujna pracownica banku
Pracownica banku obsługując 
klientkę, która chciała wypła-

cić 50 tys. złotych, nabrała 
podejrzeń, że może chodzić 
o próbę oszustwa metodą 
„na policjanta”. Zawiadomi-
ła funkcjonariuszy i została 
dokładnie poinstruowana, co 
ma robić. Policjanci zorgani-
zowali zasadzkę w miejscu 
zamieszkania klientki banku. 
Niedługo później 45-letni Ar-
tur D. został zatrzymany. 

Kradł słoiki i samochody
Podczas nocnej służby po-
licjanci zwrócili uwagę na 
mężczyznę, który pakował do 
bagażnika audi duże ilości sło-
ików z przetworami. Sądząc, 
że słoiki z zawartością mogą 
pochodzić z licznych ostatnio 
włamań do piwnic, sprawdzo-
no kierowcę. Okazało się, że 
pojazd był kradziony. 37-letni 
Sebastian K. trafił do policyj-
nej celi. Potem okazało się, że 
w 2015 roku dwukrotnie usiło-
wał dokonać kradzieży z wła-
maniem do aut. Usłyszał także 
4 zarzuty kradzieży z włama-
niem do piwnic. W sumie za-
trzymany podejrzewany jest 
o 2 usiłowania i 5 dokonanych 
przestępstw.

Wpadł w pociągu
Policjanci prowadzili sprawę 
kradzieży cennego zegarka. 
Jeden z podejrzewanych był 
już zatrzymany, a zegarek 
odzyskany. Ze sprawą miały 
jeszcze związek dwie inne oso-
by – 24-latek i nieletni. Obaj 
unikali spotkania z funkcjona-
riuszami. Policjant operacyj-
ny jadąc do pracy pociągiem, 
zauważył jednego z poszuki-
wanych mężczyzn i dokonał 
zatrzymania.

(policja.pl)

Dokończenie ze str. 1
Przez kilkanaście lat ka-

mienica przy ul. Mińskiej 12 
straszyła stanem grożącym za-
waleniem. W budynku i przy 
nim gromadzili się bezdomni 
i kloszardzi. Palono ogniska, 
a smród zwęglonej gumy (głów-
nie z kabli opalanych przez tzw. 
złomiarzy) roznosił się po całej 
okolicy. W 2013 r. pojawił się 
pomysł, aby pod wyjątkowym 
graffiti ukryć brzydotę rozpada-
jącej się ruiny.

W ramach festiwalu Street 
Art. Doping zrealizowany zo-
stał bardzo ciekawy projekt, 
który elewację odpychającej 
kamienicy zmienił w artystycz-
ną przestrzeń przyciągającą 
turystów i miłośników sztuk 

ulicznych. „Zamek” autor-
stwa Phlegm’a stał się jednym 
z najczęściej fotografowanych 
obiektów na Kamionku.

Nic w tym dziwnego, gdyż 
muralowi trudno było odmó-
wić prawdziwego artyzmu, 
a i jego autor jest uznanym 
światowym twórcą. Murale 
Phlegm’a ozdabiają budynki 
m.in. w USA, Belgii, Szwajca-
rii, czy Australii. Autor jest też 
rekordzistą – pół roku temu, 
przy 1 St. Clair Avenue West 
w Toronto, utworzył najwyż-
szy mural na świecie. Na ścia-
nie 12-piętrowego budynku 
powstał wizerunek człowieka, 
który z tej perspektywy podzi-
wia miejską dżunglę. Ponoć 
tym dziełem Phlegm odszedł 

od dotychczasowego stylu 
tworzenia nieco mrocznych, 
komiksowych obrazów.

Kamienica z muralem „Za-
mek” została wyburzona na 
zlecenie spółki Tryboń PPI, 
która w tym miejscu planuje 
budowę budynku mieszkalne-
go z usługami na parterze. 

– Mural został dokładnie 
sfotografowany i będzie wyko-
rzystany w nowej inwestycji – 
zapewnia „Mieszkańca” Marta 

Michalska, przedstawicielka 
inwestora. 

Deklarację potwierdza nam 
wiceprezes spółki Jakub Tryboń: 

– Ten mural, to była fajna 
rzecz i na pewno wykorzysta-
my ten kawałek historii. Zro-
bimy to z pożytkiem zarówno 
dla okolicznej społeczności, 
jak i przyszłych mieszkańców 
naszej inwestycji. Zrobimy mu 
nasze „małe muzeum”.

Adam Rosiński

runął 
„Zamek”

REKLAMA REKLAMA

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych  
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

OGŁASZA
NA DZIEŃ 30.01.2017r. o godz. 13:00 PISEMNY KONKURS PROFILOWANY  

Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ ARTYSTYCZNĄ (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH 

LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
Ogłoszenie z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone są na tablicach informa-
cyjnych: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. 
Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi Mieszkańców;  
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl,  
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl oraz na lo-
kalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać  
w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-29,24,88 
w godzinach pracy Zakładu.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych  
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

OGŁASZA
NA DZIEŃ 31.01.2017r. o godz. 11:00 USTNY KONKURS PROFILOWANY 

Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ – HURTOWĄ II 
DETALICZNĄ SPRZEDAŻ ART. PRZEMYSŁOWYCH (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR 1/1A PRZY UL. STOLARSKIEJ 2/4 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY NA 

TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
Ogłoszenie z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone są na tablicach informa-
cyjnych: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. 
Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi Mieszkańców;  
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl,  
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl oraz na lo-
kalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać  
w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-29,24,88 
w godzinach pracy Zakładu.

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

 
   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 

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
War sza wa, ul. Kryp ska 52/54 

przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna niec kie go 8

Tel. 22 612-53-88
0-691-75-50-50

TAPICER

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 22 610 60 05

Pod koniec ubiegłego roku 
stołeczne Biuro Ochrony Śro-
dowiska wydało decyzję śro-
dowiskową dla tramwajowej 
inwestycji. Wcześniej Tramwa-
je Warszawskie opublikowały 
raport z konsultacji, o których 
pisaliśmy w „Mieszkańcu”.

Do dalszego procedowa-
nia wybrano wariant W2C. 
Oznacza to, że linia tramwa-
jowa zostanie poprowadzo-
na z pętli na Gocławiu ul. 

Bora-Komorowskiego, dalej 
rezerwą terenową dla Trasy 
Tysiąclecia, przejściem po-
nad „obniżoną” Trasą Łazien-
kowską i wzdłuż wschodniej 
strony Kanałku Wystawowe-
go (na zdjęciu) dojdzie do  
al. Waszyngtona. 

Według założeń budowa 
ma kosztować ponad 215 mln 
zł, a czas przejazdu z Gocła-
wia do stacji metra Centrum 
ma wynosić 17 minut.   ar

Prawdopodobnie za cztery lata linia tramwajowa 
połączy Śródmieście z Gocławiem. 

tramWaj pomknie prZeZ kępę

KRONIKA POLICYJNA
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Bogusław Różycki
Prezes WSS Społem Praga Południe

Przy ocenie finansowych efektów 2016 
roku trzeba pamiętać, że nasze obroty siłą 
rzeczy musiały być niższe, bo na dwa lata 
pożegnaliśmy się z Universamem na Gro-
chowie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę 
wszystkie inne nasze placówki to okaże 
się, że osiągnęliśmy dynamikę wzrostu 
sięgającą 105 proc., a więc wynik więcej 

niż satysfakcjonujący. Bardzo się z tego cieszę.
Osiągnęliśmy ten wynik w warunkach wielkiej mobilizacji 

i pracy w biegu, bo przecież Universam przestał czasowo działać 
w dotychczasowej lokalizacji, ale nie przerwał działalności. Cześć 
spożywczą przenieśliśmy na ulicę Zagójską, część przemysłową – 
na Suchodolską i na Kajki. Na Kajki niestety obroty okazały się 
zbyt małe, by się utrzymać, dlatego wykorzystaliśmy tamtejszy 
lokal do otwarcia sali zabaw dla dzieci. Serdecznie zapraszamy, 
jest fajnie. Liczymy na to, że po powrocie do starej lokalizacji 
część przemysłowa Universamu odzyska dawny blask. 

A inwestycja przy Rondzie Wiatraczna nabiera coraz wyraź-
niejszych kształtów, a to oznacza, że w ostatnim kwartale 2017 
roku rozpoczniemy już prace aranżacyjne i wykończeniowe 
w nowym Universamie. Potem będziemy instalowali wyposaże-
nie sklepu i wiosną 2018 roku mam nadzieję na uroczyste otwar-
cie! Krótko mówiąc, już pod koniec tego roku ruszymy na ostatnią 
prostą z ponownym uruchomieniem Universamu, któremu nowe 
otoczenie nada nowe możliwości rozwoju.

Mł. insp. Piotr Berent
Zastępca komendanta  
Komendy Stołecznej Policji

Dla Komendy Stołecznej Policji to był 
bardzo udany rok. Przede wszystkim był 
skuteczny – policja wykazała się profesjona-
lizmem i rzetelnością. Stanęliśmy na wyso-
kości zadania. W ubiegłym roku odnotowa-
no w Warszawie trzykrotnie większą liczbę 
zgromadzeń niż w latach poprzednich. Mie-

liśmy bardzo duże imprezy do zabezpieczenia – szczyt NATO, Świa-
towe Dni Młodzieży, czy choćby 11 listopada Święto Niepodległości. 
Wszystkie te imprezy zabezpieczyliśmy skutecznie. Nie dochodziło 
do żadnych większych ekscesów, czy awantur. Zresztą stołeczna poli-
cja od lat poprawia swoją skuteczność, co ma odzwierciedlenie w sta-
tystykach i odczuciach mieszkańców Warszawy.

Przed nami kolejny rok, w którym będziemy pracowali nad tym, 
aby mieszkańcy mieli jeszcze większe zaufanie do policji i aby policja 
była jeszcze bardziej przyjazna i pomocna obywatelom.

Barbara Gebler-Wasiak
Dyrektor Centrum Promocji Kultury 
Dzielnicy Praga-Południe

Dla mnie to był bardzo wymagający rok 
pod kątem zawodowym oraz bardzo trud-
ny ze względów osobistych. To, że CPK 
jest stabilną instytucją z dobrze dobranym 
i zgranym zespołem jest chyba najwięk-
szym osiągnięciem i powoduje, że grupa jest 
w stanie podjąć się praktycznie każdego za-

dania i bardzo dobrze się z niego wywiązać. Takim przykładem jest 
choćby dwudniowe święto w Parku Skaryszewskim, które w 2016 
r. zastąpiło Święto Saskiej Kępy, czy choćby setki imprez, które 
współorganizowaliśmy przy okazji obchodów „100-lecia przyłącze-
nia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy”. Przecież 
to wszystko działo się poza normalnym funkcjonowaniem CPK. Te 
działania pokazały ogromny potencjał drzemiący w naszych miesz-
kańcach, ogromny kapitał, który warto wykorzystać, aby ugrunto-
wać przekonanie, że Praga-Południe stoi kulturą.

To był dla mnie rok wielu trudnych sytuacji osobistych, ale 
wydaje się, że wszystkie wychodzą na prostą. Myślę, że czasami 
takie trudne doświadczenia są potrzebne, abyśmy umieli docenić 
to, co mamy, umieli się cieszyć tym, co mamy i umieli docenić 
ludzi szlachetnych i przyjaciół. 

Jarosław Szanajca
Prezes Dom Development S.A.

2016 rok był kolejnym dobrym  
rokiem dla rynku mieszkaniowego. Popyt 
na mieszkania był wciąż wysoki, jedno-
cześnie widoczna była równowaga popytu  
i podaży. 

Ceny mieszkań w Polsce od miesięcy 
stoją w miejscu lub stopniowo i nieznacz-
nie wzrastają. Niskie stopy procentowe 

oraz dobra sytuacja na rynku pracy mają pozytywny wpływ na 
rozwój akcji kredytowej i decyzje zakupowe Polaków. Poprawia 
się sytuacja materialna Polaków, wyższe dochody sprzyjają za-
kupom pierwszego mieszkania, ale także zakupom z myślą o in-
westycji. Branża mieszkaniowa w Polsce ma przed sobą dobre 
perspektywy rozwoju. 

W Warszawie, na rynku, na którym jesteśmy niekwestiono-
wanym liderem, mieszka tylko 5,9% populacji Polski – w porów-
naniu do europejskich stolic jest to jeden z najniższych wskaźni-
ków. To dodatkowo pokazuje, że rynek ten ma ogromny poten-
cjał wzrostu. Deweloperzy mają więc jeszcze wiele do zrobienia. 
W 2017 roku będziemy uruchamiali kolejne, ciekawe projekty 
inspirowane sztuką i najlepszymi wzorcami europejskimi.

Jerzy Woszczyk
Prezes WSH „Fala” 

Cieszę się z osiągnięć ubiegłego roku, bo 
na 70-lecie istnienia Warszawska Spółdzielnia 
Handlowa „Fala” osiągnęła naprawdę dobre 
wyniki. W 2016 roku nasz flagowy obiekt 
„Fala” zanotował rekordowe obroty i to pomi-
mo tego, że w okolicy powstało wiele konku-
rencyjnych marketów. To dowodzi, że przyjęta 
przez nas strategia poznania lokalnych gustów 

klientów przynosi świetne rezultaty. W ramach tego rozpoznania rynku 
na przykład rozwinęliśmy sprzedaż tzw. swojskich wędlin i pieczywa. 
Współpracujemy z małymi zakładami, klienci polubili ich produkty – i to 
daje efekt sprzedażowy. Kiedy uruchomiliśmy w „Fali” dyżur dietetyka 
(dwa razy w tygodniu), to z jego porad korzysta już około 400 osób!

Mamy poważne plany inwestycyjne w innej naszej koronnej spe-
cjalizacji: zaopatrzeniu w materiały budowlane i instalacyjno-sanitar-
ne. Już rozpoczęliśmy modernizację magazynów przy ulicy Ochoczej, 
gdzie w maju-czerwcu będziemy chcieli uruchomić pod szyldem PSB 
„Mrówka” skład budowlano-sanitarny. Poważnie myślimy też o otwar-
ciu drugiej już stacji benzynowej…

W tym roku będziemy uroczyście obchodzić 70-lecie istnienia spół-
dzielni, no i otwierać będziemy nowe inwestycje. 

Nie mogę też nie wspomnieć o moich prywatnych sukcesach. Otóż 
najbardziej mnie cieszy, że już pięć razy zostałem dziadkiem! A wnu-
częta są wspaniałe!

Jakub Opara
Prezes spółki PL.2012+  
operatora PGE Narodowego

Nie ukrywam, że jestem fachowcem 
w zarządzaniu infrastrukturą sportową, 
a ludzi o takich kwalifikacjach nie ma 
w Polsce zbyt wielu, gdyż tzw. biznes 
stadionowy pojawił się u nas stosunkowo 
niedawno. Niemniej, gdy obejmowałem 
rok temu funkcję prezesa, to było dla mnie 

olbrzymie wyzwanie. Sam na początku zastanawiałem się czy po-
dołam zadaniu, ale determinacja i zaangażowanie, nie tylko moje, 
ale i całego zespołu, który jest fantastyczny, sprawiło, że wszystko 
się udało i to był bardzo dobry rok.

Oczywiście, praca siedem dni w tygodniu po 12 godzin dziennie, 
wpływa też na życie osobiste, ale PGE Narodowy jest tak wyjątkowym 
obiektem, że oszukałbym, gdybym powiedział, że przy takim zaangażo-
waniu ta praca mnie nie kręci. Zresztą osiągnęliśmy w 2016 roku najwięk-
szy zysk operacyjny w historii stadionu – ponad 15 mln zł. To był też rok 
wielkich wyzwań, jak szczyt NATO, który pokazał, że PGE Narodowy 
jest ważnym miejscem na konferencyjnej mapie Europy i Świata.

Jak minął rok?Jak minął rok?

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
w ramach Budżetu Partycypacyjnego organizuje  

dla mieszkanek dzielnicy  
bezpłatny „Kurs samoobrony dla kobiet”.

Odbędą się dwie edycje kursu: 
I – wiosenna w dniach 7 lutego – 27 czerwca 2017r. 
II – jesienna w dniach 05 września – 19 grudnia 2017r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe 

www.pragapld.waw.pl 
oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu 

i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe www.osir.waw.pl
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PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają  
– radca prawny  

Marcin Kluś odpowiada.

W poprzednim artykule była mowa 
o tym, że umieszczenie przez spółdzielnię 
imion i nazwisk oraz numerów mieszkań 
lokatorów w gablocie na klatce schodo-
wej bez zgody lokatorów jest bezprawne.  
A czy można bez zgody lokatora umiesz-
czać na klatkach schodowych informacje o stanie zadłużenia lokalu 
mieszkalnego podając kwotę i sam numer lokalu?
Nie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej. Jednocześnie w myśl tej ustawy, osobą możliwą do zidentyfikowania 
jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, 
w szczególności przez powołanie się na jej numer identyfikacyjny albo 
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, 
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 
2 ustawy o ochronie danych osobowych).
Przypomnieć również należy, że za dane osobowe nie uznaje się informacji, 
na podstawie których można byłoby co prawda ustalić czyjąś tożsamość, lecz 
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu i działań (art. 6 ust. 3 ustawy 
o ochronie danych osobowych).
Wywieszenie na klatce schodowej informacji zawierającej numer lokalu wraz 
z kwotą zaległości czynszowych spowoduje, iż każdy z jego mieszkańców na 
podstawie tych informacji będzie mógł ustalić tożsamość właściciela lokalu. 
Zatem w takim przypadku numer lokalu należy uznać za dane osobowe 
podlegające ochronie. Za dane osobowe nie będzie można natomiast uznać 
informacji określającej ogólną sumę zaległości czynszowych danego budynku 
bez wskazywania numerów lokali mieszkalnych. W takim bowiem przypadku 
identyfikacja konkretnej osoby nie będzie możliwa.

Kto jest uprawniony do zachowku i czy roszczenie o zachowek ulega 
przedawnieniu?
O osobach uprawnionych do zachowku stanowi art. 991 § 1 Kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi 
oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, 
należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny 
uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który 
by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – 
połowa wartości tego udziału. 
Kwestię przedawnienia roszczenia o zachowek reguluje art. 1007 Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku 
przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. 
Z powyższego wynika, że początek biegu terminu przedawnienia wiąże 
się z otwarciem i ogłoszeniem testamentu, a nie z zawiadomieniem 
uprawnionego o tej czynności. Dlatego niezawiadomienie uprawnionego do 
zachowku o ogłoszeniu testamentu jest bez znaczenia dla rozpoczęcia biegu 
przedawnienia roszczenia o zachowek. 
Po upływie w/w terminu, spadkobiercy testamentowi mogą powołać 
się na zarzut przedawnienia i uchylić się od zapłaty należności z tytułu 
zachowku, chyba że zrzekną się tego zarzutu. Jednakże zrzeczenie się zarzutu 
przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne (art. 117 § 2 Kodeksu 
cywilnego). 

Kobiecym okiem

Ostatnio wiele mówi się 
o uchodźcach, ich obecności 
w naszym kraju, w naszym 
otoczeniu. Wśród tych dyskusji 
CBOS w ramach badań „Ak-
tualne problemy i wydarze-
nia” opublikował nasze opinie 
o tym, jakie mamy postawy 
wobec pracy w Polsce obco-
krajowców ze Wchodu (Ukra-
iny, Białorusi, Rosji, Armenii, 
Gruzji i Mołdawii).

Z jednej strony – dobrze, 
niech kraj korzysta na ich wie-
dzy i umiejętnościach. Z dru-
giej jednak – czy nie czujemy 
się zagrożeni tym, że na nasze 
miejsce pracy czeka ktoś, kto 
czasem niezbyt płynnie mówi 
po polsku, ale przywiózł ze 
sobą sporo kompetencji i dy-
plomów lub fachową, rzemieśl-
niczą wiedzę i ma ogromną 
motywację, by tu przetrwać, 
zaczyna bowiem od zera. Nie 

ma nic. Jest zdeterminowany, 
by utrzymać siebie, a nierzad-
ko – rodzinę.

Przyjeżdżają lekarze, praw-
nicy, chemicy, inżynierowie, 
robotnicy i zwy-
kłe panie domu. 
Niewielu upiera 
się, by pracować 
we własnym za-
wodzie, tym, któ-
ry zdobyli i wykonywali 
w rodzinnym kraju. 

Informatyk sobie pora-
dzi, ale niejeden doktor nauk 
prowadzi małą restauracyj-
kę czy bar, w oczekiwaniu 
aż trafi się coś lepszego. 
Biorą chętnie etaty, ale też 
prace dorywcze, sprzątanie, 
rozładunki, pilnowanie dzie-
ci, kelnerowanie. Spotkałam 
też lekarza zza wschodniej gra-
nicy, który „siedział na kasie”. 
Nie wyglądał tak, jakby to był 
szczyt jego marzeń i ambicji, 
ale starał się. Życzę mu powo-
dzenia!

W opublikowanym komu-
nikacie CBOS zestawia wyniki 
podobnych badań z lat 2008, 
2010 i 2016. Co z nich wyni-

ka? Początkowo 17% 
a n k i e t o w a n y c h 
uważało, że praca 
w Polsce obywa-
teli ze Wschodu 
jest dla niego ko-

rzystna; w roku 2016 
– 33%, ale 28% – prze-
ciwne. 

Na pytanie, czy pra-
ca obcokrajowców jest 
korzystna dla polskiej 
gospodarki, w 2010 r.  

„tak” odpowie-
działo 39%, 

a w 2016  
– 63%! Sześć 
lat temu 36% 

było na „nie”, dziś – 
19%.

Czy jest to korzystne dla 
osób i firm, zatrudniających 
przybyszy ze wschodu? „Nie” 
odpowiedziało 12% w 2010 r., 

ale w 2016 przeciwnych było 
tylko 5%, za to aż 84% – na 
„tak” (w 2010 – 73%).

Inaczej postrzegamy ten 
sam problem, oglądany z po-
ziomu osobistego, a zupełnie 
inaczej – z punktu widzenia 
firmy czy gospodarki. Zmie-
niła się liczba osób, które nie 
mają zdania w poruszanych 
kwestiach – z 47% do 11%. 
Czas uspokaja emocje.

Podobne emocje towarzy-
szyły nam, gdy Polacy wyjeż-
dżali za chlebem do USA, do 
Niemiec – myślę tu o latach 
1970/80. Wówczas wielu wie-
rzyło, że tam bez wysiłku zara-
bia się fortunę, a dolary leżą 
na ulicy. Tylko zbierać. Życie 
zweryfikowało te bajki. 

Być może przybysze z Ukra-
iny, Białorusi, Rosji, i Armenii, 
Gruzji Mołdawii jechali tu 
z podobną wizją Polski. 

Jak mówią, miej lustro, 
ale i patrz w lustro…   

żu

Jak tam w pracy?

– Co pan tak, panie Kazimierzu – człapu, człapu… Z nowym 
rokiem, z nowym krokiem! – chciałoby się zawołać.
– Na nowy krok, to ja już za stary jestem… – Kazimierz Głów-
ka, stały bywalec bazarowy, który pierwszy raz w tym roku od-
wiedził na pl. Szembeka Eustachego Mordziaka, bazarowego 
kupca, a swojego kolegę, odpowiedział mu rzeczywiście co 
nieco zmarnowany.
– Ale to nic poważnego, mam nadzieję? 
– Nie, nie. Po prostu wykończony jestem. To już nie dla mnie. Naj-
pierw kupowanie, potem znoszenie tego do domu, potem podaj, 
przynieś, pozamiataj… Nie na moje zdrowie! Zapowiedziałem już, 
że od przyszłego roku święta, to sprawa domowej młodzieży.
– I co młodzież na to?
– Im w to graj! Gorzej z moją ślubną. Ona nie wyobraża sobie, 
żeby świąt nie przygotowywała. A to ugotują nie tak, a to zrobią 
nie to – jakby bez niej świat miał się skończyć. Ja nie wiem, co te 
kobity w sobie mają. Każdej się zdaje, że niezastąpiona jest. No, 
ale starczy o mnie, panie Eustachy. Co tam na bazarze słychać?
– Jak pan widzi – szału nie ma. 
– Że, co – że puchy? Normalnie, jak to po świętach.
– Niby tak, ale człowiek chciałby, żeby ruchu trochę było. 
– Przed Trzema Królami był – nie może pan narzekać. 
– Bo długi weekend był.
– O tym Petru pan czytał? 
– Panie, ta cała opozycja, to taka jest cienka, że pan Kaczyński 
może spokojnie plany rządzenia na najbliższe 15 lat układać. 
Ja nie wiem, czy ci politycy całkiem zgłupieli? Z partyjną kole-
żanką na Sylwestra się wybierać?
– No… Dziś nic się nie ukryje. Każdy jest reporterem – każdy 
„komórkę” ma i fotkę może pstryknąć. 
– Może pan Petru nie zauważył? Może chory był?

– Na co?
– Na klaustrofobię na przykład. Ludzie nie znoszą zamkniętych 
pomieszczeń. A przecież samolot, to w gruncie rzeczy taka za-
mknięta puszka. To może dlatego – spanikował i oślepł?
– Ja miałem kolegę, który rzeczywiście miał lęk przed zamkniętymi 
pomieszczeniami. Nie tolerował, po prostu. Zwłaszcza zamkniętego 
monopolowego. Takiej klaustrofobii wtedy dostawał, że natych-
miast trzeba było go czymś zaprawić, bo nie do wytrzymania był.
– Pan sobie żartuje, ale taka choroba naprawdę jest.
– Wiem, że jest, ale panu Petru spódniczka na oczy opadała,  
a nie klaustrofobia żadna. 
– A co pan powie o tym drugim?
– O tym Kijowskim od KOD-u, który po ulicach „Wolność, 
równość, demokracja” wołał? Powinien jeszcze dodawać  
„I kasa! I kasa!”. 
– Słyszał pan, panie Kaziu, jak on się tłumaczy? 
– Jak to jak – że wszystko OK. Należało mu się.
– Może i się należało?
– Nawet na pewno, ale nie trzeba było opowiadać, że bez gro-
sza dla ludzkości pracuje. Ideowiec w ząbek kopany za 90 tys. 
– Fakt, fakt. Ze społecznymi pieniędzmi panie Kaziu, postępować 
trzeba jak z przewodami pod wysokim napięciem – z najwyższą 
ostrożnością… Ale mnie jednak w głowie ciągle ten Petru siedzi.
– Że, co? Rozwód u tych Petrów murowany!
– Owszem. I powiem panu, jak się rozwodzą, to będą się i że-
nić. Ciekawe, jak ta jego nowa pani będzie się pisała.
– To takie ważne?
– Niby nie, ale pamiętam, jak mieliśmy taką sportsmenką – bie-
gaczkę narciarską. Sylwia Ruchała się nazywała.
– No, i?
– No i jak wyszła za mąż, to ją zapytali, czy będzie się nazywała 
po mężu, czy może z dwojga nazwisk. 
– Z dwojga nazwisk na pewno nie, odpowiedziała.
– A jak nazywał się przyszły mąż?
– Bosko.      Szaser

Co tam panie na Pradze...

klaustrofobia dwojga nazwisk

REKLAMA REKLAMA

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

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

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

– iks rak eL

 

      
 

Leczymy: 
  
  
  
  
  






 

bóle i zapalenia stawów
ostrogi piętowe
stany po operacjach i urazach
obrzęki limfatyczne
stany po udarach i porażeniach
bóle kręgosłupa 

REHABILITACJA-KOBIELSKA 
 

 

 
FIZYKOTERAPIA

 22 370 20 63 / 609 042 009
www.rehabilitacja-kobielska.pl

Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej
ul. Kobielska 17 Praga-Południe przy rondzie Wiatraczna

MASAŻ LECZNICZY
KINEZYTERAPIA   
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Z miasta ZaprosZenia Dla miesZkaŃcÓW
n Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Pod-
skarbińska 2 – 12.01. godz. 18.00 – prezentacja twórczości 
warszawskiej poetki i animatorki kultury Bożeny Kaczorow-
skiej; 15.01. godz. 18.00 – koncert „Najpiękniejsze kolędy”; 
18.01. godz. 17.00 – wykład „Relacje. Przyjaźń i Pieniądze. 
Impresjoniści i Gustave Caillebotte”, 19.01. godz. 19.00 
– „Czwartek Ceramiczny”; 21.01. godz. 17.00 – Salon Li-
teracki: „Rajskie Ptaki – Wolne, Mądre, Pełne Uroków” – 
Marina Cwietajewa, Cherubina De Gabriak, Sofia Parnok; 
22.01. godz. 17.00 – „Podwieczorek z muzyką kameralną” 
– koncert poświęcony pamięci Bogusława Kaczyńskiego, 
gość specjalny: tenor Witold Matulka, gospodyni wieczoru: 
sopranistka Grażyna Mądroch, przy fortepianie: Adam Sy-
chowski; zaproszenia do odbioru w CPK od 16.01; 24.01. 
godz. 18.00 – „Williama Szekspi-
ra muzyczny bankiet” – program 
poetycko-muzyczny; zaprosze-
nia do odbioru w CPK od 16.01; 
25.01. godz. 11.00 – „Bajlandia” 
– spektakl dla dzieci w wykona-
niu Teatru „Itakzagramy”; zapro-
szenia do odbioru w CPK, godz. 
17.00 – wykład „Relacje. Burzliwa Przyjaźń. Vincent Van 
Gogh i Paul Gauguin”, godz. 19.00 – Klub Mola Książ-
kowego – temat: „Wiek Żelaza” Johna Maxwella Coetzee. 
Wystawy: „Genius Loci” – wystawa sztuki współczesnej 
artystów z Polski i Niemiec czynna do 22.01.2017; Wanda 
Dolores Baytel „Malarstwo też jest poezją” – wystawa czyn-
na od 14.01.2017, finisaż – 4.02.2017, godz. 17:00.
n Klub Kultury „Gocław” (filia CPK), ul. Abrahama 10  
– 9.01. godz. 18.30 – „Nor-
wegia” – prelekcja z pokazem 
zdjęć; 16.01. godz. 18.30 – „Sen 
o Warszawie” – wernisaż wysta-
wy fotografii Heleny Baborskiej; 
23.01. godz. 18.30 – koncert pod-
sumowujący pracę sekcji instru-
mentalnych KKG – gitary, piani-
na i keyboardu.
n Prom Kultury Saska Kępa, 
ul. Brukselska 23 – 14.01. godz. 
13.00 – „Opowieści Warszaw-
skie” – spektakl Teatru Wariacja, 
godz. 18.00 – 97. Urodziny Wi-
tolda Sadowego – aktora, reży-
sera, kronikarza teatrów, pisarza, 
przyjaciela warszawskich akto-
rów i reżyserów, gość wieczoru: 
Lidia Sadowa – aktorka Teatru 
Polskiego; 19.01. godz. 19.00 
– „Transakcja” – promocja po-
wieści Zbigniewa Korby; 21.01. 
godz. 11.00 – wykład „Być Sar-
matą to nie wszystko, choć nie 
wszystko jedno”; 22.01. godz. 
13.00 – Familijne Kino Kępa. 
„Za niebieskimi drzwiami”, 
reż. Mariusz Palej, Polska 2016, familijny; 23.01. godz. 
19.00 – Nieturyści: Joanna Mostowska – Zimne pustko-
wia Spitsbergenu;
n Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 – 12.01. 
godz. 12.00 – wykład „Smaki polskie czyli podróż za kuch-
nią polską przez wieki”; 15.01. godz. 16.00 – Kolędowanie 
przy akordeonie; 17.01. godz. 10.00 – brydż; 18.01. godz. 
12.00 – wykład „Zabytkowe pomniki Grochowa”; 19.01. 
godz. 12.00 – wykład „Orły na Kreszczatiku. Polacy w XIX 
– i XX-wiecznym Kijowie”; 20.01. godz. 10.00 – szachy; 
godz. 11.00 – warsztaty wizażu „Kolor w mieszkaniu i ko-
lor w ubraniu”; godz. 12.00 – „Bohdan Łazuka – Bohdan 
trzymaj się” – opowieści Janusza Majcherka.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

Zgodnie z planem, przed 
końcem roku, wyremonto-
wany został południowy od-
cinek ul. Kinowej. Ulica zo-
stała zwężona, a po jej oby-
dwu stronach wybudowano 
miejsca postojowe. Jeszcze 
przed świętami arteria zo-
stała udostępniona do ruchu 
i wróciły na nią autobusy. 
Przy ulicy wymieniono wiaty 
przystankowe i latarnie. Na 
nowym chodniku usytuowa-
no płyty prowadzące i doty-
kowe ułatwiające poruszanie 

się osób niepełnosprawnych 
wzrokowo.

***
Dwa lokalne samorządy 

(Kamionka i Saskiej Kępy) 
oraz aż 8 organizacji poza-
rządowych wspólnie wy-
stąpiło do władz Warszawy 
w sprawie imprez i parko-
wania samochodów w Par-
ku Skaryszewskim. – Ocze-
kujemy, że park przestanie 
być miejscem organizacji 
uciążliwych imprez, a miej-
skie służby zaczną egzekwo-
wać zakaz ruchu pojazdów, 
które nie mają stosownych 
identyfikatorów – informuje 
„Mieszkańca” Tadeusz Rudz-
ki. – Jest to prawdopodobnie 
pierwsza w naszej dzielnicy 
akcja, w ramach której zbu-
dowano tak szeroką koalicję. 
Więcej na ten temat można 

przeczytać na naszym portalu  
www.mieszkaniec.pl 

***
4 stycznia szympans Ty-

tus, mieszkający w warszaw-
skim zoo, skończył 3 lata. Był 
pierwszym szympansem uro-
dzony w warszawskim ogro-
dzie. Imię otrzymał na cześć 
popularnego bohatera ko-
miksów. Jest wielką radością 
w liczącym w sumie dziewięć 
osobników stadzie i oczkiem 
w głowie swoich rodziców  
– Kimberly i Patryka. Uwiel-

bia bawić się z nastoletnią 
Lisą oraz dokuczać najstar-
szemu samcowi – Szymono-
wi. Z okazji swojego święta 
maluch dostał prezenty-nie-
spodzianki i tort.

***
Liczba ludności za-

meldowanej w Warszawie 
w okresie 2012–2015 wzro-
sła o 28,5 tys. i w 2015 r. 
wynosiła 1 744 351 osób. 
Przeciętna długość życia 
mieszkańców Warszawy 
w 2015 r. wynosiła dla męż-
czyzn 76,1 roku, a dla kobiet 
82,3 roku. Warszawiacy żyją 
dłużej niż przeciętny miesz-
kaniec Polski, miast ogó-
łem, a także dużych miast, 
z wyjątkiem Krakowa. Naj-
krócej żyją w Warszawie 
mieszkańcy Pragi-Północ.  
               ab, zoo, ar

Zmiany dla zleceniobiorców w nowym roku.
Zleceniobiorcy – to osoby fizyczne wykonujące w ramach umowy-zlecenia kon-

kretną usługę dla obcego lub swojego pracodawcy. Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą 
w życie nowe przepisy dotyczące umów-zlecenia. Zmiany dotyczą nie tylko umów 
zawartych po ich wejściu, ale także umów rozpoczętych w roku poprzednim, a kon-
tynuowanych w 2017 roku. Nowych zasad nie stosuje się do umów zrealizowanych 
w 2016 roku, od których wynagrodzenie wypłacone zostanie w 2017 roku.

Chcąc ograniczyć zatrudnianie na tzw. umowach śmieciowych, ustalono za 
godzinę pracy minimalną stawkę w wysokości 13 zł brutto. W przypadku zawar-
cia z jednym pracodawcą kilku umów – stawka minimalna przysługuje z każdej 
umowy. Jeżeli dane zlecenie ma np. wykonywać kilka osób – stawka 13 zł brutto 
odnosić się będzie do każdej z tych osób.

Przyjmując zlecenie nie można zrzec się prawa do 
minimalnej stawki godzinowej – jest to prawo bez-

względnie obowiązujące. Nie można też zamienić wy-
nagrodzenia np. na towar. Wynagrodzenie musi być 

ustalone na podstawie liczby przepracowanych 
godzin x 13 zł.

Jeżeli w umowie-zlecenia nie określono 
sposobu potwierdzania liczby godzin niezbęd-
nych do wykonania zlecenia, koniecznym jest 

prowadzenie ewidencji czasu pracy. Zleceniobiorca 
będzie musiał przedłożyć w formie pisemnej, elek-
tronicznej lub dokumentowej informację o liczbie 
godzin wykonywania zlecenia (np. e-mail, SMS).

W sytuacji, gdy ustalona wcześniej wysokość 
wynagrodzenia w ostatecznym rozliczeniu nie 
zapewni zleceniobiorcy za godzinę pracy stawki 
minimalnej, przysługuje mu wyrównanie za każdą 
godzinę pracy (dotyczy to głównie umów ustalo-
nych kwotowo). Wynagrodzenie, co do zasady, wy-
płacane jest obecnie po zakończeniu zlecenia. Od  
1 stycznia 2017 roku – umowa zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc – powoduje 
konieczność wypłaty cząstkowego wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu.

Stawka minimalna 13 zł nie dotyczy umów o dzieło oraz umów z wynagro-
dzeniem prowizyjnym – jeżeli o miejscu i czasie jej wykonania decyduje przyj-
mujący zlecenie lub świadczący usługi. Nie obejmuje też umów dot. tzw. usług 
opiekuńczych, bytowych i podobnych.

Po zakończeniu roku kalendarzowego, otrzymany od zleceniodawcy PIT-11 
musimy uwzględnić w naszym zeznaniu rocznym razem innymi przychodami.

www.podatk i zg lowy.p l

S P R A W D Ź  S W O J E G O  P R A C O D A W C Ę !

Danuta Rychła
Doradca podatkowy

Bieg Wedla, ma ugruntowaną 
pozycję w kalendarzu sportowych 
imprez Warszawy i Mazowsza. 
Owszem, imprez biegowych jest 
w stolicy wiele. Niektóre mają 
bardzo bogatą oprawę i stoją za 
nimi olbrzymie budżety. Bieg 
Wedla zaś jest wydarzeniem, któ-
re wyrosło z czystej przyjemności 
samego biegania. Z pasji organi-
zatorów do rekreacji turystycz-
nej. Z bezpośredniego kontaktu 
z miejską przyrodą. Z dbałości 
o kulturę i wychowanie w duchu 
sportowej rywalizacji.

Dlatego też „Mieszka-
niec” objął XII Bieg Wedla 

patronatem medialnym. Ufun-
dowaliśmy też puchary dla 
zwycięzców jednego z dystan-
sów – 1,86 km. To długość 
pętli głównej alejki w Parku 
Skaryszewskim. Na tej trasie 
pobiegnie młodzież do lat 15 
oraz dorośli powyżej 70. roku 
życia. 

– Cieszymy się, że „Miesz-
kaniec” oficjalnie został Pa-
tronem Medialnym – mówi 
Andrzej Krochmal z połu-
dniowopraskiego PTTK, je-
den z głównych organiza-
torów i kierownik imprezy. 
– Choć tak naprawdę „Miesz-

kaniec” towarzyszy nam od 
początku… 

To prawda, na naszych ła-
mach każdego roku relacjonu-
jemy ten bieg. 

W Biegu Wedla zwyczajo-
wo bierze udział ponad 1000 
zawodników. Podobnie będzie 
w tegorocznej edycji. Trady-
cyjnie, rywalizacja odbywa się 
na dwóch „dużych” dystansach 
– 9 km (pięć pętli alejką parku) 
oraz 5,43 km (trzy pętle). Dla 
najmłodszych biegaczy od kil-
ku lat organizowany jest bieg 
na 250 m. No i wspominany 
już wcześniej bieg na dystansie 
1,86 km. 

Klasycznym biegom towa-
rzyszyć będą inne formy rywa-
lizacji rekreacyjno-sportowej. 
Będą marsze i biegi na orienta-
cję, Nordic Walking oraz O-run 
(połączenie biegu przełajowe-
go z biegiem na orientację). 

Wszelkie informacje o Bie-
gu Wedla można uzyskać na 

stronie www.biegwedla.pl  
Poprzez ten portal można także 
zapisać się na imprezę. A na-
prawdę warto, gdyż bieganie 
w pięknych okolicznościach 
przyrody Parku Skaryszew-
skiego, to niezapomniane wra-
żenie.

XII Bieg Wedla odbędzie 
się 18 lutego (środek mazo-
wieckich ferii zimowych) 
w Parku Skaryszewskim im. 
I.J. Paderewskiego. Patronem 
tytularnym jest oczywiście 
Wedel, zaś organizatorami 
m.in. HKT Trep PTTK, Od-
dział PTTK Warszawa-Praga, 
Mazowiecka Komisja Imprez 
na Orientację PTTK. Bardzo 
pomocni przy organizacji 
Biegu Wedla są partnerzy 
(m.in. CPK Praga-Południe, 
KS Drukarz Wwa). Impre-
za odbywa się pod honoro-
wym patronatem burmistrza 
Pragi-Południe oraz Samo-
rządu Kamionka.    ar

Już po raz dwunasty w Parku Skaryszewskim 
odbędzie się słynny Bieg Wedla. Alejki parku 
znów zapełnią się biegaczami i kibicami.

patronat medialny

Xii BieG WeDla

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GOCŁAW - LOTNISKO”  

UL. ORLEGO LOTU 6 

OGŁASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY

na prace sanitarno-porządkowe oraz 
konserwację zieleni w budynku
i na terenie Nieruchomości przy  
ul. Umińskiego 6 w Warszawie.

Szczegóły na stronie internetowej 
Spółdzielni

www.smgl.com.pl

REKLAMA REKLAMA

Fot. archiwum
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Ubiegły rok upłynął Rodzinie „Mieszkańca” pod egidą 
Jubileuszu 25-lecia. Jednym z jubileuszowych działań było 
przeprowadzenie przez naszą redakcję IV edycji Plebiscytu 
„Zacny Mieszkaniec”, w którym Czytelnicy wybierali wyjąt-
kowe i wybitne osoby naszej społeczności.

Zainteresowanie Plebiscytem przerosło oczekiwania  
– Czytelnicy i Internauci (w liczbie ponad 50 tysięcy) oddali 
w sumie blisko 130 tysięcy głosów! W grudniu wykonaliśmy 
wolę Czytelników i uhonorowaliśmy wybranych „Zacnych 
Mieszkańców”.

Przypomnijmy, że w tej edycji Plebiscytu tytuły otrzymali: 

l prof. Adam Strzembosz – wybitny prawnik, były Pierw-
szy Sędzia Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału 
Stanu, 

l dr Jarosław Rosłon – wieloletni dyrektor Międzyleskie-
go Szpitala Specjalistycznego, współzałożyciel i prezes 
Związku Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, 

l Jan Kossakowski – społecznik, twórca Korpusu Ochotni-
ków Specjalistów, 

l Laura Łącz – aktorka filmowa i serialowa, organizatorka 
imprez artystycznych dla dzieci i dorosłych,

l prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński – założyciel 
i pierwszy dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, 
wybitny chirurg, twórca kliniki chirurgii naczyniowej i en-
dowaskularnej.

Galę Plebiscytu zaplanowaliśmy przy okazji finału ob-
chodów „100-lecia przyłączenia Grochowa, Saskiej Kępy 
i Gocławia do Warszawy”. Tak się złożyło, że na tę uroczy-
stość, 16 grudnia, do południowopraskiego Centrum Promo-
cji Kultury przybyć mogli tylko mężczyźni – Laureaci Ple-
biscytu. I im właśnie pamiątkowe certyfikaty potwierdzające 
przyznanie tytułu „Zacny Mieszkaniec” oraz grafiki wręczyli 
– redaktor naczelna naszego czasopisma Barbara Morawska-
Nowosielska oraz burmistrzowie Tomasz Kucharski (Praga-
Południe) i Łukasz Jeziorski (Wawer).

Podniosłym akcentem uroczystości było przyznanie 
przez Kapitułę Plebiscytu „Zacny Mieszkaniec” honoro-
wego tytułu niedawno zmarłemu Naszemu Nadredakto-
rowi Wiesławowi Nowosielskiemu. O tej wyjątkowej de-
cyzji, w imieniu Kapituły, poinformował mec. Marcin Kluś, 
przewodniczący Rady Dzielnicy Pragi-Południe. Tytuł ode-
brał syn Nadredaktora Robert Nowosielski.

„Zacna” Laura Łącz została przez nas wyróżniona kilka 
dni później – w czasie uroczystego, świątecznego spotkania 
w Ratuszu Pragi-Południe. Aktorce nagrody wręczali dzien-
nikarze „Mieszkańca” – Elżbieta Golińska i Adam Rosiński 
oraz przedstawiciele władz dzielnicy.

Jeszcze raz gratulujemy „Zacnym Mieszkańcom”, którzy 
dołączyli do wąskiego grona wyróżnionych tym tytułem, a Czy-
telnikom dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym Ple-
biscytem i niesamowitą frekwencję w głosowaniu.   tomsar

WyjątkoWo silni „Zacni”

UHONOROWANI MEDALAMI
Obydwie uroczystości, w czasie których honorowaliśmy 

„Zacnych Mieszkańców” były także okazją do wyróżnienia 
przez władze Pragi-Południe osób zasłużonych dla dzielnicy. 
Specjalnymi medalami wybitymi z okazji „100-lecia przyłącze-
nia Grochowa, Saskiej Kępy i Gocławia do Warszawy” zostali 
wyróżnieni w Centrum Promocji Kultury (na zdjęciu od lewej): 
Barbara Gebler-Wasiak, por. Barbara Kolińska, Teresa Bugaj-
ska, ks. Paweł Śmierzchalski, Sylwester Nowak, Barbara Mo-
rawska-Nowosielska, Joanna Wolfram. 

W Ratuszu Pragi-Południe medali otrzymali: Joanna Biało-
brzeska, płk Ryszard Borman, Roman Burzyński, Beata Gertz, 
Ryszard Jakubisiak, kpt Halina Kondracka, Krystyna Mamak, 
Janusz Marynowski, Monika Sajkowska, kpt Józef Sobociński, 
płk Ryszard Sobierajski, płk Waldemar Wojtan, Walentyna Wy-
szkowska i Maria Juszczyk.

I edycję Plebiscytu zorganizowaliśmy jeszcze w ubiegłym 
wieku, przy okazji jubileuszu 5-lecia „Mieszkańca”. Nasi Czytel-
nicy uznali, że na ten honorowy tytuł zasługują: 
l Agnieszka Osiecka – chyba najbardziej znana w Polsce poetka 
i autorka tekstów piosenek, 
l Tadeusz Drozda – jeden z najbardziej znanych showmenów 
określany „Dyżurnym Satyrykiem Kraju”, 
l Henryk Machalica – wybitny aktor, 
l Ryszard Szurkowski – legenda polskiego kolarstwa szosowego,
l prof. dr hab. Wojciech Maria Kuś – lekarz ortopeda, twórca 
polskiej szkoły chirurgii kolana.

Dziesięć lat później, w 2001 roku, odbyła się II edycja Ple-
biscytu „Zacny Mieszkaniec”. Tym razem do Szacownego Grona 
Laureatów dołączyły tylko trzy osoby: 
l Zygmunt Kęstowicz – przesympatyczny i utalentowany aktor 
znany m.in. z takich produkcji, jak „Pora na Telesfora”, „Piątek 
z Pankracym”, czy serialu „Klan”, 
l ks. prałat Krzysztof Jackowski – kapelan Państwowej 

Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 
twórca grochowskiej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polskich 
Męczenników, 
l Zenon Nowosz – znakomity sprinter, mistrz Europy, trzykrotny 
reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

III edycję Plebiscytu przeprowadziliśmy pięć lat temu z okazji 
jubileuszu 20-lecia „Mieszkańca”. Wtedy „Zacnymi Mieszkańca-
mi” zostali: 
l Wojciech Malajkat – wybitny aktor, profesor sztuki teatralnej 
i dyrektor stołecznego Teatru Syrena, 
l Wanda Piotrowska – judoczka, wielokrotna mistrzyni kraju, 
pierwsza w Polsce trenerka judo, 
l Ryszard Kalhoff – najstarszy czynny radny z Pragi-Południe, szcze-
gólnie aktywny na płaszczyźnie kultury i opieki zdrowotnej, 
l ks. infułat Stanisław Rawski – wieloletni proboszcz najstar-
szej sasko-kępskiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
l Tomasz Łysiak – pisarz, dziennikarz znany m.in. z radiowej audy-
cji „DeDektyw Inwektyw”.

W grudniu uhonorowaliśmy wybranych przez 
Czytelników „Zacnych Mieszkańców”. Laureaci tej 
edycji naszego Plebiscytu otrzymali od Państwa 
wyjątkowo silne potwierdzenie powszechnego 
szacunku i uznania.

PLEBISCYT „ZACNY MIESZKANIEC” – LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI
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Sprawa ucichła, jednak 
ku zaskoczeniu wszystkich 
pojawił się nowy pomysł 
– stacje biogazu w Chosz-
czówce.

Na początku grudnia 
ubiegłego roku mieszkańcy 
Białołęki niespodziewanie 
dowiedzieli się, że MPWiK 
planuje przy ul. Czystej 
Wody budowę zlewni nie-
czystości płynnych. Błyska-
wicznie powstał komitet 
protestacyjny, który po-
łączył wszystkie środowi-
ska. Zarówno białołęckie 
stowarzyszenia, lokalnych 
przedstawicieli partii poli-
tycznych, jak i olbrzymią 
grupę mieszkańców. Wszy-
scy mówili jednym głosem 
„ Nie dla zlewni w Chosz-
czówce”. Działania przy-
niosły efekt – MPWiK od-
stąpiło od pomysłu.

– Nie była to jednak 
jedyna inwestycja, któ-
rą planowało zrealizować 
MPWiK. W trakcie zawi-
rowań związanych ze zlew-
nią, niepostrzeżenie pojawił 
się temat budowy instalacji 
wzbogacania biogazu. Na 
obecnym etapie mieszkańcy 
pozbawieni są jakichkolwiek 
informacji na temat techno-
logii, jaka będzie wykorzy-
stana. Czym ten obiekt tak 
naprawdę jest? Czy będzie to 
biogazownia? Czy będzie ge-
nerował jakiekolwiek uciąż-
liwości? – zastanawia się 
radna Mariola Olszewska 

ze stowarzyszenia Razem 
dla Białołęki i podkreśla, 
że liczy na to, że MPWiK 
weźmie sobie do serca do-
świadczenia z grudniowych 
rozmów z mieszkańcami 
w sprawie zlewni i uzna, 
że i w tej sprawie dialog 
i informacja są korzyst-
niejszym rozwiązaniem, 
niż ignorowanie lokalnej 
społeczności.

Mieszkańcy Chosz-
czówki, którzy od dłu-
giego czasu zmagają się 
ze „śmierdzącym proble-
mem” mają dość lekcewa-
żenia ich przez MPWiK 
i razem z radnymi zamie-
rzają im patrzeć na ręce, 
chociaż Spółka tłumaczy, 
że planowana inwestycja 
żadnych dodatkowych 
utrudnień nie spowoduje.

– Główny cel przedsię-
wzięcia ma wymiar ekolo-
giczny, ponieważ zakłada 
wykorzystanie gazu uzyski-
wanego w procesie oczysz-
czania ścieków do napędu 
samochodów MPWiK oraz 
zminimalizowanie spalania 
nadmiaru biogazu w spe-
cjalnych pochodniach na 
terenie OŚ „Czajka” – mówi 
Roman Bugaj z MPWiK. 

Zdaniem rzecznika, 
stacje do tankowania po-
jazdów gazem CNG oraz 
biogazu są najbezpiecz-
niejszymi stacjami paliw, 
jakie w tej chwili obecnie 
powstają w Europie.    (ks)

Kiedy miesiąc temu okazało się, że MPWiK 
obok oczyszczalni „Czajka” chce wybudować 
zlewnię szamba, na Białołęce zawrzało. 

WrZe na cZystej WoDy

WaWer 
śWiętoWał

Przez cały miniony rok środo-
wiska wawerskie podejmowały 
wiele różnego rodzaju działań, 
które miały na celu uczczenie 
150-lecia powstania gminy Wa-
wer. Dla tej dzielnicy był to jubi-
leuszowy rok.
Wystawami, koncertami, piknikami, nau-

kowymi sesjami, turystyczno-krajoznawczą 
publikacją, czy choćby stworzeniem wła-
snego hejnału – Wawer na wiele sposobów 
świętował rocznicę utworzenia w 1866 r. 
przez władze carskie gminy Wawer-Miłosna. 
Jubileuszowy rok podsumowano 21 grudnia, 
na zorganizowanej w auli Instytutu Elektro-
techniki uroczystej sesji rady dzielnicy.

Potężna Aula wypełniła się nie tylko sa-
morządowcami, ale także wieloma osobami 

przez lata związanymi z Wawrem i działają-
cymi na tym terenie. Gospodarzem posiedze-
nia był Norbert Szczepański, przewodniczą-
cy rady Wawra. Na początku sesji burmistrz 
dzielnicy Łukasz Jeziorski przyjął od harcerzy 
„Betlejemskie Światełko Pokoju”. Okoliczno-
ściowe przemówienia wygłosiły m.in. miesz-
kające w Wawrze prezydent stolicy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz oraz wiceprzewodniczą-
ca stołecznej rady Ewa Masny-Askanas.

Posiedzenie było okazją do emisji fil-
mu promującego dzielnicę, a także do 
wręczenia zasłużonym mieszkańcom Od-
znaki Wawerskiego Liścia Dębu. Uroczy-
sta sesja zakończyła się koncertem Chóru 
Filharmonii Narodowej pod batutą prof. 
Henryka Wojnarowskiego. Tym koncertem 
Profesor zakończył blisko cztery deka-
dy dyrektorowania chórowi.   

Magda K.

– Zarząd Pragi-Północ już po raz trze-
ci składa zawiadomienia do Prokuratury 
w sprawie nieprawidłowości przy procesie 
reprywatyzacji – informował pod koniec 
roku burmistrz dzielnicy Wojciech Zabłoc-
ki. – Mamy już pierwsze sukcesy, jak choć-
by w przypadku kamienicy przy ul. Łochow-
skiej 38. 

Przy procesie zwrotowym tej kamieni-
cy został ustanowiony kurator dla osoby, 
która urodziła się w roku 1883. 

– Wmawianie urzędowi, że ta osoba 
jeszcze żyje i jest z nią kontakt jest ab-

surdalne – dodaje burmistrz  
Zabłocki.

Ostatnią zgłoszoną przez 
Pragę-Północ do Prokuratu-
ry sprawą jest postępowanie 
zwrotowe pięknej, secesyjnej 
kamienicy przy ul. Kłopotow-
skiego 38 (na zdjęciu). „Wąt-
pliwości” budzi choćby to, że 
osoba, która figurowała jako 
spadkobierczyni byłego wła-
ściciela zmarła wcześniej niż 
spadkodawca…

Procesy reprywatyzacji we-
ryfikują władze innych dzielnic. 

– W ubiegłym roku złożyliśmy sie-
dem doniesień do Prokuratury – wyjaśnia 
„Mieszkańcowi” rzecznik Śródmieścia 
Mateusz Dallali. 

Zawiadomienia wpływają też od innych 
podmiotów. W stołecznych Prokuraturach 
znajduje się kilkadziesiąt doniesień repry-
watyzacyjnych.

– W zależności od daty wpływu oraz 
ilości dokumentacji jaką na tym etapie 
dysponuje prokurator referent, część z po-
stępowań znajduje się na etapie czynności 
sprawdzających, w przypadku części z nich 
zostały wszczęte śledztwa – powiedział pro-
kurator Łukasz Łapczyński rzecznik Proku-
ratury Okręgowej Warszawa-Praga. 

Adam Rosiński

kurator 
Dla 134-latki 

Ponad 30 spraw reprywatyzacyj-
nych bada aktualnie Prokuratura 
Okręgowa Warszawa-Praga.

Wyróżnieni Odznaką Wawerskiego Liścia Dębu wraz z Prezydent Warszawy i Zarządem Wawra: (od lewej) Ewa Jaskólska, Władysław 
Zieliński, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Zdzisław Gójski, Andrzej Krasnowolski, Teresa Bojanowicz, Łukasz Jeziorski i Leszek Baraniewski. 
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od 
daty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 24/25/2016: „Ostatka się 
domyślaj” – książkę wylosowała p. Anna Kożuchowska. Po odbiór zapraszamy 
do redakcji (z dowodem tożsamości) do 20 stycznia 2017 r.

H O R O S K O P Krzyżówka Mieszkańca nr 1

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Dziadku – pyta wnuk. – Gdybyś teraz, 
z perspektywy twoich życiowych do-
świadczeń, miał wybierać, to co byś wolał:  
kobietę czy wino?
– Mój drogi… – odpowiada po namyśle 

dziadek. – To zależy od rocznika!
***

Na ławce siedzi dwóch meneli. W pobliżu zatrzymuje się 
kobieta i wita przechodzącego księdza:
– Proboszcz ma rękę w gipsie? Co się stało?!
– Cóż, wczoraj pośliznąłem się w wannie.
Na to menel pyta menela:
– Ty, co to jest wanna?
– Nie mam pojęcia! Niewierzący jestem.

***
Malutka myszka zobaczyła nietoperza. Oniemiała, 
wreszcie zerwała się i co sił pędzi do swojej norki.
– Mamo, mamo! – woła od progu. – Nie uwierzysz!!!  
Widziałam aniołka!!!

RADY
CiotKi
AGATY

Chłody już nadeszły. Jak się 
NIE rozgrzewać, gdy zmarz-
niesz?  
u Gdy zmarzniemy, nigdy nie roz-
grzewajmy się alkoholem, który 
powoduje niekontrolowaną utratę 
ciepła z organizmu, choć rozszerza-
jąc naczynia krwionośne, początko-
wo daje uczucie ciepła. Złudne!
u Gorąca herbata? Tak, z malinami, 
imbirem, miodem. Ale miód dodaje-
my do nieco ostudzonej herbaty, 
nie do wrzątku – inaczej traci on 
większość swoich właściwości. Cy-
tryna do herbaty – wysoka tempe-
ratura pozbawia ją witaminy C, zaś 
dodana, gdy we wrzątku są jeszcze 
fusy (np. w saszetce), powoduje 
wytrącanie się szkodliwego, łatwo 
przez nas przyswajalnego związku 
aluminium (cytrynian glinu), fatal-
nie wpływającego na mózg i kości.
u Gdy chłodno w domu, włóż 
sweter, zamiast rozkręcać kaloryfer. 
Mały gest, oszczędność w wydat-
kach na ogrzewanie zauważalna.
u W zimne dni kontroluj posiłki. 
Powinny dostarczać wiele energii! 
Chodzi o „rozgrzewanie od środka” 
powoli uwalniającą się energią. 
Słodycze tego nie zapewnią.

Co wiemy o fasoli? Z pewnością nie przy-
wiozła jej do Polski królowa Bona. Dziko ro-
snąca w obu Amerykach, szczególnie bogato  
w tropikach, liczy niemal sto różnych odmian!  

Dziś to jeden z najważniejszych gatunków, uprawianych przez człowieka 
i dających mu znakomite, bogate pożywienie.  
Do Europy trafiła dopiero po odkryciu Ameryki przez Kolumba i dziś króluje 
w wielu kuchniach, szczególnie południowych. Ale i polska kuchnia polubiła 
fasolę, doceniając obfitość białka. Znajdziemy w niej też potas, wapń i fosfor, 
selen, cynk, żelazo, kwas foliowy, błonnik wspomagający walkę z cholesterolem 
(wszystko to w różnych proporcjach, zależnie od gatunku fasoli). Ważne, że 
– w przeciwieństwie do grochu – nie zawiera sodu! Jednak fasola może być 
trująca, zwłaszcza niektóre jej gatunki. To sprawka fazyny – białka, powodują-
cego wymioty, biegunkę i inne, poważniejsze problemy. Jednak fazyna rozkłada 
się podczas obróbki cieplnej, w temperaturze powyżej 90 st. C. Najmniej ka-
loryczna jest fasolka szparagowa, a ta łuskana powinna być gotowana odkryta. 
Solimy po ugotowaniu! 

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
Skoro zimno, to zjedz faSolę. 
także na Słodko, Serio!

 Kotlety z białej fasoli: namocz na noc w zimnej wodzie kilka garści su-
chej, białej fasoli, rano ugotuj do miękkości w małej ilości świeżej wody. Odsącz, 
ciepłą zmiksuj. Dodaj podsmażoną z tartym imbirem cebulę, sól, pieprz, dwa 
surowe jajka, siekaną natkę, 2-3 łyżeczki oleju, przyprawy (gotowa mieszanka 
lub kminek, cząber, majeranek), a gdy masa jest za rzadka – nieco tartej bułki. 
Wyrób, formuj kotlety, które można panierować (zamoczone przedtem w roz-
mąconym jajku) bułce, albo w kruszonych krakersach, albo w tartych orzechach 
czy zwykłych płatkach kukurydzianych. Smaż na rumiano. 

 Kotlety z czerwonej fasoli: zawartość puszki czerwonej fasoli opłucz 
i osącz, zmiksuj razem z dużą, zarumienioną na oleju cebulą, garścią siekanego 
jarmużu, 1-2 ząbkami czosnku. Dopraw solą, pieprzem i koniecznie cząbrem, 
formuj kotleciki (gdy masa jest zbyt rzadka, dodaj mąki). Do wyrabiania można 
dodać małe jajko. Formuj kotlety w kształcie spłaszczonych kuleczek, smaż na 
rumiano. 

 Potrawka z czarnej fasoli: puszkę czarnej fasoli opłucz i osącz. Jeśli 
używasz fasoli świeżej, namocz ją na noc, potem ugotuj bez soli. Podsmaż tartą 
na grubej tarce dużą marchew, siekaną cebulę, czerwoną i żółtą paprykę (kto 
chce, może dodać cukinię). Dodaj fasolkę, przecier pomidorowy, rozmaryn, sól, 
pieprz, odrobinę cukru (kto chce – małą łyżeczkę ostrej musztardy). W wersji 
z mięsem, najpierw podsmaż przez 15 min. krojone w kostkę mięso (lub wędzo-
ny boczek) i do niego dodaj pozostałe składniki. 

 Cieciorka, zwana ciecierzycą, w wersji deserowej: cieciorkę namocz 
na noc w zimnej wodzie. Potem ugotuj w nowej wodzie, do miękkości, odcedź, 
wystudź. Zmiksuj z wiórkami kokosowymi (1/4 szklanki na szklankę gotowej cie-
ciorki), a gdy masa jest gładka, miksuj dodając 2/3 tabliczki rozpuszczonej białej 
czekolady, 1/3 szklanki mleka w proszku (gdy za rzadkie, dodaj więcej). Dodaj 
odrobinę soli (koniecznie) i cukru – może być zwykły, może być brązowy. Gdy 
krem wstawisz do lodówki, zgęstnieje! Podawaj z owocami, posypany płatkami 
migdałów. To deser zdrowszy, niż inne kremy!

Baran  
m

21.03-21.04

Byk  
n

22.04-21.05

Bliźnięta  
o

22.05-21.06

Rak  
p

22.06-22.07

Lew  
q

23.07-23.08

Panna  
r

24.08-23.09

Waga  
s 

24.09-23.10

Skorpion  
t

24.10-23.11

Strzelec  
u

24.11-22.12

Koziorożec  
v

23.12-20.01

Wodnik  
w

21.01-19.02

Ryby  
x

20.02-20.03
Merlin

Przed tobą wiele możliwości, musisz je tylko odpowiednio wykorzystać. Przestań się oglądać 
za siebie, pewne rzeczy minęły i nie wrócą, powinieneś myśleć o tym, co cię czeka teraz i co 
przed tobą. W ciągu najbliższych dni możesz się spodziewać wizyty kogoś bliskiego z rodziny. 
To spotkanie przyniesie parę niespodzianek. 
Szukasz okazji, aby sprawdzić swoje możliwości. A masz czym się pochwalić. Jednak uważaj, nie 
zawsze twój urok osobisty może być doceniony. Przede wszystkim teraz zadbaj o swoje zdrowie. 
Przebywaj dużo na świeżym powietrzu i ciesz się urokami zimy. Od razu poczujesz różnicę w swo-
im samopoczuciu i zabierzesz się do pracy ze zdwojoną energią.
Złość piękności szkodzi, więc nie gniewaj się o byle co. Staraj się trzymać nerwy na wodzy 
i cierpliwie wysłuchaj racji drugiej strony. Twoje sprawy nabiorą sensu, jeśli uda ci się podejść 
do wszystkiego z pewną odrobiną humoru. W najbliższym czasie w pracy szykują się jakieś 
zmiany – jest szansa, że uda ci się awansować.
Wszystkie twoje sprawy czekają na załatwienie, ale brakuje ci wewnętrznej samodyscypliny. Nie 
unikaj odpowiedzialnych zadań, a będziesz miał okazję udowodnić swoim najbliższym i zwierzch-
nikom, że jesteś osobą godną zaufania, na której zawsze można polegać. W sprawach zdrowotnych 
może być różnie. Trzeba było się jednak się zaszczepić przeciw grypie…
Kilka spraw, które wydają się trudnymi, uda ci się załatwić w miarę spokojnie. Myślisz teraz 
o czymś bardziej konkretnym. Chciałbyś wypocząć kilka dni, ale nie wiadomo, czy ci się to uda. 
Na razie skup się na małych przyjemnościach, takich jak spacer z miłą i sympatyczną osobą lub 
wypad na małe zakupy. Kolacja przy świecach też wchodzi w rachubę.
Pozytywne myślenie i odrobina humoru, oto czego ci teraz potrzeba. Istnieje szansa na chwilę odpo-
czynku. Twoja sytuacja zawodowa wygląda pomyślnie, czas na poprawę finansów. W ciągu najbliż-
szych dni postaraj się nadgonić towarzyskie zaniedbania. Trwa karnawał i warto poszaleć trochę na 
parkiecie w ramionach sympatycznej osoby.
Jak zawsze będziesz mógł stwierdzić, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Przy twojej 
energii i zapale wszystkie sprawy nabierają też innego wymiaru. Odwaga i pewność siebie ze-
stroją się z sytuacją, z jaką przyjdzie ci się zmierzyć. Ale na pewno najbliższe dni będą jednym 
pasmem sukcesów. 
Jeśli chcesz wyjechać, to pamiętaj, żeby pozałatwiać zaległe sprawy, których odłożenie może 
cię drogo kosztować. W ciągu najbliższych dni możesz mieć problemy z tzw. złośliwością 
przedmiotów martwych. Może cię to kosztować sporo energii. Taka sytuacja sugeruje, że po-
winieneś wprowadzić większy porządek w swoim życiu. Niepotrzebnie się miotasz i marnujesz 
czas na drobnostki.
Jeśli chcesz, aby wiele rzeczy się udało, musisz wykazać więcej zapału i wiary w to, co robisz. 
W sprawach zawodowych staraj się trzymać rękę na pulsie, pamiętaj o terminach i zaległo-
ściach urzędowych. Odczuwasz lekkie zmęczenie, pomyśl o zadbaniu o swoją formę fizyczną. 
Przydałaby się jakaś siłownia, a może mały wypad w góry? Warto też zastanowić się nad zmia-
nami w życiu osobistym.
Pewne sprawy troszkę się skomplikują, ale jest szansa wyjścia na prostą. Chwytaj każdą dobrą 
chwilę, nie pozwól zmarnować żadnej okazji. Nieoczekiwane spotkanie może stać się przyczyną 
poważnych zmian w twoim życiu osobistym. Wyjdź im naprzeciw, potrzeba ci tylko małej zachęty, 
a zobaczysz jak można się wspaniale bawić. 
Dopisuje ci dobre samopoczucie i jesteś pełen optymizmu. Masz wspaniałe pomysły, 
oby tylko można było je urzeczywistnić. Ale przy takim zapale wszystko jest możliwe. Masz 
duże oparcie wśród swoich najbliższych i możesz na nich liczyć w trudnych momentach.  
Na urodziny spraw sobie niespodziankę i wybierz się na wypoczynek w góry. 
Ostatnio za często nie wiesz, co robić. Czy wybrać obowiązki wobec rodziny, czy też wybrać się 
z przyjaciółmi do kawiarni. Przy dobrej organizacji uda ci się pogodzić te sprawy i nie sprawić 
nikomu przykrości. Na przyszłość nie kombinuj, tylko mów prawdę. Inaczej cierpliwość najbliż-
szych szybko się skończy i możesz mieć kłopoty.
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REKLAMA

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny:  Barbara Morawska-Nowosielska. Sekretarz 
redakcji: Adam Rosiński. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 22 813-43-83, e-mail: 
redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

REKLAMA

DAM PRACĘ

n Opiekunek do osób star-
szych. Wola, Śródmieście, 
Praga. 13 zł brutto/h, umowa 
zlecenie. Zgłoszenie osobiście 
Stanów Zjednoczonych 68 
Fundacja Zdrowie lub  
tel. 22 672-79-27 od 10-15. 
Chętnie 50+.  
Darmowe szkolenia.

n Poranne sprzątanie ARKADIA. 
Tel. 797-339-914

n Poranne sprzątanie sklepu 
odzieżowego CH PROMENADA. 
Tel. 797-339-914

n Roznoszenie gazet w każdy 
wtorek – stała praca, pewne 
wynagrodzenie, umowa.  
Tel. 695-006-005

FINANSE

n Chwilówki, pożyczki.  
Tel. 536-436-667

n Gwarantowane 8% rocznie 
i wypłata odsetek co kwartał. Za-
rabiaj bezpiecznie jak na lokacie. 
Tel. 793-130-777

n Najtańsza Księgowość  
Tel. 608-475-870

n POŻYCZKI Inkaso City do 2000 zł. 
Tel. 792-307-229 

n Pożyczki na spłatę ZUS, US, 
chwilówek, komornika. Indy-
widualne podejście. Dyskrecja. 
Szybka wypłata.  
Tel. 735-998-190

n Pożyczki w 24h (także z ko-
mornikiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, platery. 
Płacę gotówką.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

n AAA Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale. Tel. 516-400-434

n Kupię winyle, książki. Dojadę. 
Tel. 798-631-511

MEDYCZNE

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

NAUKA

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

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

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio 2 przyległe do 
siebie działki budowlane z moż-
liwością podziału na 4 działki 
w Nowym Koniku gm. Halinów. 
Tel. 728-925-966

n Bezpośrednio 4-pokoje 73 
metry Rembertów Admiralska. 
Tel. 604-914-917

n Działkę atrakcyjnie położoną. 
Tel. 505-551-652

PRACA

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

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii  
Adwokackiej na Grochowie  
przy ul. Grenadierów 12.  
Sprawy karne, cywilne,  
rodzinne, spadkowe (umowy,  
odszkodowania, rozwody,  
alimenty, nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody. Warszawa Gocław.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy  
cywilne, karne, rodzinne,  
spadkowe, rozwody.  
Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

n Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. al. Waszyngtona 146 
lok. 212 (wejście jak do Agencji 
Rynku Rolnego). Kancelaria zo-
stała przeniesiona z Universamu 
Grochów.  
Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl 

SPRZEDAM

n Drzewo opałowe pocięte  
– worek 12 zł. Tel. 721-002-710

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

TOWARZYSKIE

n Szukam towarzystwa na 
zimowe wieczory (60 lat).  
Tel. 513-908-304

TRANSPORT

n Przeprowadzki 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań i piwnic.  
Tel. 607-66-33-30

n Transport – przeprowadzki  
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny. 
Tel. 502-904-764

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputero-
wy Dojazd i Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

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

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Naj-
wyższa jakość usług.  
Ul. Igańska 32.  
Tel. 604-506-278, 22 813-60-33

n Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24 oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa.  
Tel. 22 815-47-25, 501-123-566,  
lemag-tvsat.waw.pl

n ANTENY, TELEWIZORY  
– NAPRAWA. TEL. 602-216-943

n Cyklinowanie, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, lakie-
rowanie, przekładanie parkietów 
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 694-825-760

n Dezynsekcja – skutecznie.  
Tel. 22 642-96-16

n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n Futra – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy,  
ul. Zamieniecka 63.  
Tel. 22 610-23-05

n GAZ, HYDRAULIKA. NA-
PRAWY, MONTAŻ, PRZERÓB-
KI – 24 H. TEL. 22 610-88-27, 
604-798-744

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

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprze-
daż urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, gwa-
rancja. Tel. 502-904-708

n KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM. 
TEL. 606-763-006

n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 22 842-97-06, 602-272-464

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

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

n Odbieram zużyty sprzęt 
agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli.  
Tel. 22 499-20-62

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

n PRALKI NAPRAWIAM  
– EMERYCI 50% TANIEJ.  
TEL. 22 672-95-50, 503-846-135

n Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n Rolety antywłamaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874

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

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDO-
WY, GARDEROBY I PAWLACZE. 
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

n Złota Rączka, drobne naprawy.  
Tel. 664-997-379

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

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia
że w dniu 06.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na 
wniosek z dnia 21.11.2016 r. uzupełniony w dniu 05.12.2016 r. Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Wawer reprezentowanego przez 
Pana Łukasza Jeziorskiego – Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz 
Pana Leszka Baraniewskiego – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. 
Warszawy w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na:
– rozbudowie drogi gminnej ulicy III Poprzecznej na odcinku od ulicy 

Kajki do ulicy Rzeźbiarskiej w związku z rozszerzeniem granicy 
pasa drogowego poprzez budowę chodnika na działkach ew. nr 
116/3, 117/7, 131/1, 131/3, 131/12, 131/13, 115, 117/1 z obrębu 
3-11-05; dz. ew. nr 2/12, 2/13 z obrębu 3-11-13 w Warszawie na 
terenie Dzielnicy Wawer

– nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na 
ważny interes społeczny i gospodarczy, na podstawie art. 17 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 
Dz.U z. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) 

Nieruchomości objęte inwestycją:
I. Działki położone w liniach rozgraniczających ulicy III Poprzecznej:
1. działki ewidencyjne stanowiące własność m.st. Warszawy:
– nr ew. 116/3 w obrębie 3-11-05 
– nr ew. 117/7 w obrębie 3-11-05
– nr ew. 131/1 w obrębie 3-11-05
2. działki ewidencyjne, które z mocy prawa przechodzą w całości na 
własność m.st. Warszawy o ile wcześniej nie stały się jego własnością 
na podstawie przepisów szczególnych, w tym art. 73 ustawy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.):
– nr ew. 2/12 w obrębie 3-11-13 
– nr ew. 2/13 w obrębie 3-11-13
– nr ew. 131/12 w obrębie 3-11-05
– nr ew. 131/3 w obrębie 3-11-05
– nr ew. 131/13 w obrębie 3-11-05
3. działki ewidencyjne powstałe w wyniku podziału, które z mocy prawa 
stają się własnością m.st. Warszawy:

nr ew. 
działki przed 

podziałem

nr ew. działki ewidencyjnej do zajęcia 
pod inwestycję po podziale obręb

115
117/1

115/3
117/11

3-11-05
3-11-05

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy 
wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. 
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa 
Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wawer z siedzibą przy ul. Żeganskiej 1 
w Warszawie, II piętro, pok.218 w dniach przyjęć interesantów: w poniedziałki 
w godz.12.00-16.00 oraz środy w godz. 10.00 – 14.00. Sprawę prowadzi 
inspektor Jadwiga Bałdyga, tel. (22) 443 69 63.
Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy do Wydziału Architektury i Budownictwa 
Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wawer za pośrednictwem Wydziału 
Obsługi Mieszkańców, Warszawa ul. Żeganska 1. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. 2016r., poz. 23) w przypadku zawiadomienia 
stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

USŁUGI – Budowlane

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

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

n Pranie dywanów, tapicerki.  
Tel. 664-676-664

n Pranie dywanów, wykładzin, 
mebli tapicerowanych. Osobi-
ście. Tel. 512-247-440

USŁUGI – Remontowe

n Glazura, hydraulika, malowa-
nie. Tel. 518-562-380

n Glazura, hydraulika, malowa-
nie. Tel. 606-181-588

n MALOWANIE, TAPETOWANIE, 
GLAZURA. GŁOWACKI.  
TEL. 504-618-888

n Malowanie, tapetowanie, panele.  
Tel. 22 615-76-97, 695-679-521

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

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK, GOCŁAW, UL. F. ZNA-
NIECKIEGO 8.  
TEL. 22 672-07-75

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

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

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081
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Już stare przysłowie „za 
króla Sasa jedz, pij i popusz-
czaj pasa” pokazuje, że w cza-
sach saskich balowano ile wle-
zie. Podobnie było w czasach 
stanisławowskich. Ale i wraz 
z upadkiem Rzeczpospolitej 
nie zaprzestano balowania. 

Jak podaje Karolina Bey-
lin w 1809 roku, kiedy War-
szawa była stolicą Księstwa 
Warszawskiego, na Zamku 
wydano wielki bal dworski. 
Gościom, których wprowa-
dzono do wielkiej sali zam-
kowej ze ścianami pokrytymi 
żółtym jedwabiem oznaj-
miono, że takie bale będą się 
odbywały w stolicy w każdą 
niedzielę i święto. W pierw-
szej parze stanął Fryderyk 
August z małżonką. Królew-
nie Auguście tancerzy wy-
bierał szambelan. Nie wolno 
jej było bowiem zapraszać do 
tańca, a kto złamał ten przepis 
był karany. Taki zakaz złamał 
młody oficer Ignacy Wężyk, 
który po tańcu z królewną zo-
stał aresztowany i dobę spę-
dził na odwachu.

Co tańcowano? Przede 
wszystkim tańce polskie: ogni-
stego mazura, ale też i kadryla, 
menueta, walca, gawota oraz 
modny wówczas taniec szal. 

Do wieczerzy nie zasia-
dano, ale służba roznosiła na 
tacach lody, słodycze, napoje 
i ciasta w wielkich ilościach. 

Bale dworskie na Zamku 
zaczynały się o szóstej wieczo-
rem, a kończyły około dwu-
dziestej drugiej, kiedy goście 
przenosili się do Pałacu pod 
Blachą. Tu przyjmowała ich 
pani de Vauban, była kochanka 
księcia Józefa. 

Bale odbywały się też w pa-
łacu Stanisława Potockiego przy 
Krakowskiem Przedmieściu 
i u marszałka Małachowskie-
go. Najgłośniej dyskutowano 
jednak o balu u rezydenta na-
poleońskiego barona de Serra, 
który mieszkał w pałacu Tep-
pera przy ulicy Długiej. Bal 
odbył się w sali kolumnowej 
pałacu, a wieczerza, jaką poda-
no gościom była tak wspaniała, 
że jeden z zaproszonych uznał, 

iż menu pochwaliłby nawet 
Adam Broniec, marszałek zam-
ku królewskiego uznawany za 
największego znawcę kuchni 
w owych czasach. 

Balowano też u księżnej 
Pelagii Franciszkowej Sapieży-
ny w pałacu Gorzeńskich, któ-

ry stał u zbiegu Leszna i Orlej. 
Gości było około sześćdziesię-
ciu, ale nie tylko tańczyli i jedli. 
Także oddawano się innym roz-
rywkom jak gry w karty, szachy, 
a nawet… czytanie książek, 
gdyż księżna mieszkała razem 
z siostrą Antoniową Potocką, 
która szczyciła się posiadaniem 
jednej z większych warszaw-
skich bibliotek. 

Wielkim powodzeniem cie-
szyły się bale u Gutakowskich 
w pałacu na Grzybowie. Pałac 
ten słynął ze wspaniałych obra-
zów, wytwornych jesionowych 
mebli oraz koncertów, podczas 
których grywano na klawikor-
dzie i śpiewano arie operowe. 

A jak bawili się biedniej-
si? Organizowano dla nich 

reduty. Te szczególne zabawy 
odbywały się przede wszyst-
kim na placu Krasińskich przy 
ówczesnym teatrze. Do sali 
wpuszczano tylko osobników 
w maskach. 

Bale równały wszystkich 
w prawach i w konwenansach. 

Te z czasów saskich opisywał 
Jędrzej Kitowicz: 

„Nie godziło się wchodzić 
na reduty z bronią, także bez 
maski, czyli larwy, na twarzy. 
Tę jednak maskę osoby pierw-
szej rangi i szlachta, gdy chcie-
li, mogli zdjąć z twarzy, mogli 
jej nawet wcale nie kłaść na 
twarz, lecz dla zachowania 
postanowienia mogli ją przy-
wiązać do ręki blisko – ramie-
nia albo zatchnąć za kapelusz 
lub czapkę; ponieważ maska 
na to tylko była postanowioną, 
żeby równość między kompa-
nią, za równe pieniądze cie-
szącą się, bez zniewagi lub 
ujmy honoru czyjejkolwiek 
mogła być zachowana. Czło-
wiek podłej kondycji, jeżeli się 

demaskował, tym samym wy-
łączał siebie samego od spo-
łeczeństwa z zacniejszymi; 
ale póki był pod maską, 
nikt go nie mógł pogardzać 
i krzywdę mu czynić, choćby 
wiedział, że to człowiek pod-

ły, bez ściągnienia na siebie ry-
goru sądów marszałkowskich, 
pod których protekcją i za po-
zwoleniem dobrze opłaconym 
odprawiały się, obyczajami 
swymi, właśnie jak prawami 
kardynalnymi obwarowane, re-
duty. Szewc, krawiec i inny ja-
kikolwiek rzemieślniczek, okry-
ty maską, hulał sobie za równo 
z panami. Skoroby ją zaś zdjął 
i chciał się z kim godniejszym 
spoufalić, natychmiast został-
by zafrontowany”.

W XIX wieku Franciszek 
Kostrzewski, namiętny bywa-
lec redut, wspominał jak to 
w towarzystwie artystycznej 
braci, w czasie maskarady, 
spostrzegł jegomościa w cza-
marze, którego szamerunek 
zrobiony był z… parówek. 
W pewnym momencie padło 
hasło: „Zjedzmy go!”. Jak za-
świadczał satyryk, „szameru-
nek nie ostał się, zjedzony był 
na miejscu”. 

Na redutach nikogo nic nie 
dziwiło, ale prawdziwą furorę 
zrobił człowiek przebrany za… 
piec kaflowy. Przechadzał się 
wśród tłumu. Od tzw. zaplecza 
zamontowane miał drzwiczki 
z informacją: „nie otwierać”. 
Skutek był taki, że otwierał raz 
po raz każdy… rumieniąc się 
i chichocząc. 

Szczególnie śmiałe były 
damy, którym nieprzystoj-
ne „cztery litery” świeciły 
z otworu prosto w twarz. Nie-
stety żartowniś musiał żart od-
pokutować decyzją sądu, choć 
Kostrzewski milczy na temat 
rodzaju pokuty jaką wobec 
niego zastosowano. Upiekło 
się natomiast upojonemu go-
rzałką niedźwiedziowi, który 
po rosyjsku prawił straszliwe 
sprośności. Zbiegł bowiem, 
zanim policyjne hycle zdołały 
go dopaść. 

W XIX wieku i później  
– do wybuchu II wojny świa-
towej eleganckie towarzystwo 
i sfery niższe razem się nie 
bawiły. Po wojnie PRL, li-
kwidując podziały, zlikwido-
wał masę wspaniałych daw-
nych obyczajów. Powstały na 

szczęście nowe, ale jak mówią 
historycy – to już nie to samo. 

Małgorzata Karolina 
Piekarska

Zaułki 
historii

noc W aresZcie i DrZWicZki oD pieca na tyłku, 
cZyli karnaWał W DaWnej WarsZaWie

Franciszek Galiński – przedwojenny gawędziarz warszawski pisał: „Dawniej 
wielki post był czasem wstrzemięźliwości, adwent przygotowaniem, a karna-
wał weselem. Żył człek poczciwy w rytmie kalendarza liturgicznego i wyczeki-
wał karnawału niczym kania dżdżu”. Jak się wtedy bawiono? 

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 

 
RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

Płatność kartą

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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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  OKNA  ROLETY

OKNA PCV – rabat 40%
Szyba termoizolacyjna k=1,0

   Maty bambusowe    Żaluzje    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%   

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych  
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

OGŁASZA
NA DZIEŃ 30.01.2017 r. o godz. 11:00 USTNY KONKURS OFERT

(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH 

LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
Ogłoszenia z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone są na tablicach informa-
cyjnych: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. 
Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi Mieszkańców;  
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl, 
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl oraz na lo-
kalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać  
w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-29,24,88 
w godzinach pracy Zakładu.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych 
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

OGŁASZA
NA DZIEŃ 27.01.2017 r. o godz. 11:00 PISEMNY KONKURS OFERT 

(okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH 

LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC
Ogłoszenia z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone są na tablicach informa-
cyjnych: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. 
Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi Mieszkańców;  
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl,  
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl oraz na lo-
kalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać 
w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-29,24,88 
w godzinach pracy Zakładu.

ul. SZPACZA 2     tel. kom. 604-865-473
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

100 noWych metrÓW Dla rehaBilitacji!

W nowej, około stumetro-
wej siedzibie, jest stanowisko 
rejestratorki dedykowane wy-
łącznie dla potrzeb rehabili-
tacji, gdzie miła i uprzejma 
pani pokieruje odpowiednio 
każdym pacjentem, doradzając 
wyspecjalizowanego zgodnie 
z jego potrzebami terapeutę 
i proponując wygodne godziny 
zabiegów.

Warto pamiętać o nie-
ustających promocjach! Tu 
festiwal zniżek, prezentów, 
barwnych baloników dla naj-
młodszych trwa cały rok! 

Jak tam trafić? Adres: ul. 
Fieldorfa 10, lok. 315, w pa-
sażu handlowym (wejście 
na rogu budynku). Od razu 
widać w głębi nową placów-
kę. Nowy lokal dla rehabi-
litacji daje o wiele większe 
możliwości, niż w poprzed-
niej siedzibie. Znacznie 
zwiększy się też wyspecjali-
zowana oferta oraz liczba za-
trudnionych rehabilitantów 
i osteopatów. 

Nowa placówka mieści 
pięć gabinetów doskonale do-
stosowanych do potrzeb każ-
dej terapii. Od kameralnych, 
z profesjonalnym stołem do 
masażu, po gabinety do zabie-
gów takich, jak elektroprądy, 

laser, solux, ultradźwięki 
czy krioterapia, a także przy-
stosowanych do gimnastyki 
z przyrządami (lustra, drabin-
ki itp.), po gabinet z ogrom-
nym stołem z regulowaną 
wysokością, specjalnym do 
terapii dzieci (m.in. terapia 
zajęciowa i Bobath) zwłasz-
cza – najmłodszych, również 
niemowląt. W BORAMEDzie 

takie terapie nie odbywają się, 
jak to czasem bywa, na podło-
dze, która jest twarda i może 
powodować urazy. Obszerna 
toaleta jest dostosowana do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych, również – poruszają-
cych się na wózkach. Przewi-
jak zapewni wygodę mamom 
z maleńkimi dziećmi. 

Jest tu też gabinet, przy-
stosowany do diagnostyki 
i terapii kobiet w każdym 
wieku, z typowymi dla pań 
dolegliwościami, ale też dla 
ciężarnych – BORAMED 
słynie z niezwykle skutecznej 
opieki i wsparcia przyszłych 
mam, przygotowując do jak 
najbardziej komfortowego po-
rodu, a także zapewnia im, już 
po urodzeniu dziecka (także 
po cesarskim cięciu), bardzo 
szybki powrót do znakomitej 
formy i sprawności, przy oka-

zji skutecznie walcząc z roz-
stępami. Przy tym gabinecie 
jest też specjalna, tylko dla 
tych pacjentek, niekrępująca 
łazienka. 

Teraz jeszcze skuteczniej 
każdy pacjent może skorzy-
stać z pomocy przy urazach, 
w stanach pooperacyjnych, 
we wszelkich dolegliwościach 
układu kostno-stawowego 
i czy w problemach neurolo-
gicznych. Tym zajmą się wy-
soko wykwalifikowani oste-
opaci, którzy mają ogromne 
doświadczenie i dowiedzioną 
skuteczność w leczeniu…  
migren!

W BORAMEDzie poja-
wiają się nowe osoby – nieba-
wem przedstawimy Państwu, 
panią Weronikę Dziemiano-
wicz, która dołączy do ze-
społu osteopatów czy panią 
Karolinę Kusik-Iwanowicz, 
która zajmuje się wyłącznie 
terapią dzieci. Dodam, że 
niebawem zasili zespół jesz-
cze jeden osteopata, kolejna 
specjalistka od terapii dzieci, 
a obok bardzo cenionej przez 
pacjentki pani Anny Mergner 

– nowa, również świetna spe-
cjalistka od terapii kobiet, pani 
Joanna Głogowska, która na 
co dzień pracuje z kobietami 
w jednym z warszawskich 
szpitali. Każdą z tych nowych 
osób przedstawimy Państwu 
na łamach kolejnych numerów 
„Mieszkańca”.

Gdy placówka się rozwija, 
a zainteresowanie pacjentów 
rośnie, niezbędne jest sprosta-
nie nowym wyzwaniom. Stąd 
właśnie pomysł na nowy lokal, 
dedykowany wyłącznie dla 
szeroko rozumianej rehabilita-
cji i znakomicie do niej przy-
stosowany, ale też, w związku 
z nowymi możliwościami, 
znaczące rozszerzenie zespołu. 
Tu nie trafiają przypadkowe 
osoby. BORAMED od począt-
ku stawiał na najwyższą jakość 
świadczonych usług, zaś ambi-
cją placówki jest nie tylko to, 
by stale ten poziom utrzymy-
wać, lecz zwłaszcza – by go 
podnosić. Jak widać, udaje się 
to znakomicie.

W trosce o pacjentów re-
habilitacji BORAMED stale 
proponuje niezliczone zniżki, 
upusty, rabaty, które warto śle-
dzić na stronie www.boramed.
pl. Ale to nie wszystko!

Teraz, w styczniu, BO-
RAMED ma kolejną, ciekawą 

propozycję: zaprasza na dni 
darmowych konsultacji 19 
oraz 20 stycznia 2017 roku! 

W czwartek będzie można 
skorzystać bez żadnych opłat 
z konsultacji u osteopaty pani 
Weroniki Dziemianowicz, 
a w piątek zapraszamy na 
również bezpłatne konsulta-
cje niemowląt i dzieci u pani 
Karoliny Kusik-Iwanowicz.

Warto zapamiętać te daty 
i zawczasu się zapisać, ponie-
waż liczba miejsc jest ograni-
czona, a chętnych z pewnością 
nie zabraknie. 

W celu umówienia grati-
sowej konsultacji zaintereso-
wani powinni dokonać rezer-
wacji telefonicznie, dzwoniąc 
w godzinach pracy placówki 
na numer 22 250 15 77, lub 
osobiście, w dotychczaso-
wej siedzibie BORAMEDu 

lub w nowym miejscu przy  
ul. Fieldorfa 10, lok. 315. 

Warto skorzystać. Nie war-
to cierpieć i nadal żyć w prze-
konaniu, że „tak musi być”, 
a pigułki, proszki i tabletki 
to jedyny możliwy i dostęp-
ny ratunek. Zdziwicie się, ilu 
pacjentów odchodzi stąd, na-
wet już po kilku zabiegach, 
zdumionych i szczęśliwych, 
że ich problem, który latami 
przysparzał im cierpień, bólu 
lub krępującego wstydu, wła-
śnie znikł! Bo BORAMED to 
nie tylko świetne miejsce, by 
znajdować pomoc w sprawach 
doraźnych – pourazowych, po-
operacyjnych czy podobnych.

Myślisz, że jesteś ze swo-
im problemem sama lub sam? 
Nieprawda. Przekonaj się…

Zapraszamy serdecznie! 
(AS 2017)

Rehabilitacja przychodni BORAMED – już w nowym lokalu! To kilka kroków na pie-
chotę, tuż obok dotychczasowej siedziby. Dojazd autobusami dokładnie ten sam, 
parking dla samochodów jest, numery telefonów rejestracji – bez zmian. 

REKLAMA REKLAMA

ul. Fieldorfa 10, lok. 315, w pasażu handlowym
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