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OFERUJE WSPÓLNOTOM 
MIESZKANIOWYM
I DEWELOPEROM

PROFESJONALNE I RZETELNE 
USŁUGI W ZARZĄDZANIU  

I ADMINISTROWANIU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Firma posiada:
 wieloletnie doświadczenie
 profesjonalną kadrę 

specjalistów
 konkurencyjne ceny

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY!
Biuro: ul. Igańska 22,  

04-087 Warszawa
 22 810 13 40, 501 742 485

e-mail: biuro@manakia.pl
www.manakia.pl

manakia

Centrum Kredytowe 
urokredyt 

• Sfinansujesz potrzeby Twojej firmy

• Otrzymasz kredyt bez zaświadczeń

U NAS  

• Otrzymasz szybką gotówkę bez BIK

• Obniżysz ratę

ul. Targowa 35
Warszawa

tel. 730 050 051

Nie masz
 zdolności kredytowej

  - pomożemy w każdej
     sytuacji !!!

dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów  
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. 22 673-08-01  
lub wizytę w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.

Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl 

   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

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

A ZNAJDŹ NAS N

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto
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Dajcie mi spokój!
Jeśli ktoś całe życie był reforma-

torem, to może się spodziewać, że na 
stare lata zrobi się konserwatystą. Ja 
marzę, by wreszcie przestano mi zmie-
niać to, co już oswoiłem. Ale nic z tego: 
w cenie są i politycy, których treścią ży-
cia jest wmawianie, że jakaś konkretna 
sfera życia wymaga zdecydowanych 
reform (owszem zmieniają wszystko, ale 
jak było słabo, tak jest nędznie – patrz 
służba zdrowia) i prezesi wszelkiej ma-
ści firm i organizacji, deklarujących na 
starcie, że zmienią wszystko, a więc 
z założenia będzie lepiej…

Po upadku socjalizmu, rzeczywi-
ście bagno było wszędzie i to co szum-
nie nazywano reformami, było porząd-
kowaniem. W wielu dziedzinach udało 
się osiągnąć średni poziom europejski 
(np. komunikacja miejska w Warszawie) 
i oczywistym jest, że teraz można działać 
tylko inaczej, ale z tego wielkiej poprawy, 
do czasu aż rewolucja technologiczna 
nie przewróci wszystkiego – nie będzie. 

A my wciąż stawiamy na gości, 
którzy z błyskiem w oku zapowiadają, że 
przenicują wszystko co dotychczasowe 
(bo jest złe), wprowadzą nowe (bo głę-
boko wierzą, że gorzej niż teraz już być 
nie może)… Potem bezradnie rozkładają 
ręce, sorry, nikt nie mógł przewidzieć, że 
będą takie trudności, że to Polacy winni, 
bo mają stare nawyki itp., itd. 

Mnie się wydaje, że dyscyplin do 
głębokiej reformy zostało już niewiele 
(oprócz służby zdrowia, na której so-
juszniczo poległy już wszystkie opcje 
polityczne, chodzi mi po głowie jedynie 
uporządkowanie przestrzeni w której 
żyjemy, nieokiełznanej, budującej bez 
ładu i składu deweloperki i mało wydol-
nego wymiaru sprawiedliwości). Więc 
zaczynam cenić tych, którzy doceniają 
to, co zostało zrobione i silą się co naj-
wyżej na korekty. 

          Tomasz Szymański

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA REKLAMA

DWA LATA 
UTRUDNIEŃ

czytaj na str. 9O budowie wawerskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy

Latem 2016 roku Targówek obiegła informacja o planach budo-
wy sortowni drobiu. Od tamtej pory część mieszkańców protestuje 
przeciwko tej inwestycji. W ostatnim czasie akcja przeciwko nowej 
firmie przy Staniewickiej przybrała na sile.                          Czytaj na str. 6

Czy DRób wpłyNIE Na TaRgówEk?

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

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PEŁEN ZAKRES PRZEGLĄDÓW REJESTRACYJNYCH   

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

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

mieszkaniec.pl
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Promocyjna cena 
rkoron po celanowych
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G A B I N E T

Szwedzka 37

czynne 9-20

 leczenie w narkozie

Tel. 22 818 07 91 
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KRONIKA POLICYJNA
Narkotyki w głośniku
Policjanci podejrzewali, że 

mężczyzna podróżujący czer-
wonym seatem może posiadać 
środki odurzające. Podjęli ob-
serwację i zatrzymali samochód 
do kontroli. Okazało się, że  
39-letni Paweł O. rzeczywi-
ście ma narkotyki. Policjanci 
ujawnili 5 paczuszek z białym 
proszkiem, które były ukryte 
w… głośniku samochodowym. 

Pożyczali, nie oddawali
63-letni Andrzej K. i 60-

-letni Andrzej Z., właściciele 
kantorów od kilku lat pożyczali 
od znajomych znaczne sumy 
pieniędzy. Mieli zainwestować 
w budowę nieruchomości na 
Mazurach. Niestety żadne inwe-
stycje nie powstały, natomiast 
zniknęły pieniądze i nigdy nie 
zostały oddane. W ten sposób 
pokrzywdzeni łącznie utracili 
co najmniej ponad 5 milionów 
845 tysięcy złotych. Zgłosili 
sprawę policjantom. 63-latek 
usłyszał 10 zarzutów, natomiast 
60-latek – pięć. Zatrzymani od-
powiedzą za przywłaszczenie 
pieniędzy i oszustwa znacznej 
wartości. Decyzją sądu zostali 
tymczasowo aresztowani.

Dziupla w Pułtusku
Prascy policjanci z wy-

działu do walki z przestępczo-
ścią samochodową prowadzili 
działania związane z kradzie-
żami pojazdów. Dotarli aż 
do… posesji w Pułtusku. Za-
stali tam mężczyznę i kobietę. 
W ich garażu znajdowała się 

skradziona w Niemczech maz-
da, a inna mazda nosiła ślady 
przerabiania pól numerycz-
nych. W domu podejrzanych 
funkcjonariusze znaleźli zega-
ry, moduły elektroniczne oraz 
kluczyki wykorzystywane do 
kradzieży pojazdów. Sprawą 
zajęli się funkcjonariusze z ko-
mendy w Pułtusku.

Na urlopie zatrzymał 
pijanego kierowcę

St. sierż. Paweł Jastrzęb-
ski z Wawra, podczas swojego 
urlopu, pojechał do Siedlec. 
Jadąc ulicami miasta zauważył 
audi, którego kierowca jechał 
wężykiem. Policjant podjął 
działania: udaremnił dalszą 
jazdę kierującemu i odebrał mu 
kluczyki. Zawiadomił komendę 
policji w Siedlcach… Jak się 
okazało zatrzymany kierowca 
audi miał ponad 3 promile al-
koholu w organizmie.

Tak uciekał, że się poranił
Patrolowcy pozyskali in-

formację o tym, że poszukiwa-
ny listem gończym mężczyzna 
(skazany na dwa lata więzienia 
nie stawił się w areszcie) może 
pojawić się w domu. Drzwi 
otworzyła matka, w tym czasie 
33-letni Andrzej S. wybił szybę, 
wyskoczył przez okno i z ka-
wałkami szkła w dłoniach ucie-
kał. Krzyczał, że nie podda się 
policji. Został obezwładniony 
i zatrzymany. Podczas ucieczki 
uszkodził zaparkowany samo-
chód, bo wbiegł na auto i po-
wgniatał karoserię... policja.pl

RING

ProhibicjA  
TWorzy mAfie

Wprowadzanie ograniczeń 
sprzedaży alkoholu jest formą 
prohibicji, która, jak pokazuje 
doświadczenie amerykańskie, 
nie sprawdza się. Mało tego – to 
prohibicja stworzyła mafię ame-
rykańską, a nie na odwrót. Jestem 
przekonany, że zakaz sprzedaży 
legalnego alkoholu w legalnie 
działających punktach spowo-
duje powstanie czarnego rynku 
i szarej strefy dystrybucji.

Pewnie nie wrócą „meliny” 
rodem z Peerelu, ale może po-
wstaną mobilne punkty sprzeda-
ży..? W każdym razie to oznacza, 
że na rynek może być wprowa-
dzony alkohol niewiadomego po-
chodzenia, niespełniający norm 
jakościowych, a nawet groźny dla 
zdrowia i życia konsumentów.

Jeśli byśmy przestrzegali 
już obowiązującego prawa oraz 
respektowali przepisy dotyczące 
zakazu zakłócania porządku pu-
blicznego, jeżeli by się posypały 
mandaty i inne formy kar, to je-
stem przekonany, że w krótkim 
czasie zlikwidowane by zostały 

sytuacje uciążliwe dla innych 
mieszkańców. Tylko proszę nie 
zrozumieć, że uważam, że wina 
za takie uciążliwe sytuacje leży 
po stronie służb porządkowych 
– za każdym razem winne są 
osoby, które nie przestrzegają 
standardów i dopuszczają się 
zakłóceń porządku publicznego. 
Tylko trzeba surowo egzekwo-
wać obowiązujące prawo.

Nie w zakazach siła, ale 
w informacji i edukacji. Tradycja 
polskiej wódki i kultura jej picia 
liczy ponad 500 lat. Będzie o tym 
można się dowiedzieć w Muzeum 
Polskiej Wódki, które w czerwcu 
zostanie otwarte na Pradze w hi-
storycznym „Koneserze”. Fakt, 
czasami jako społeczeństwo nad-
używaliśmy alkoholu, zresztą tak 
samo, jak inne europejskie nacje. 
Ale w ostatnich latach bardzo 
zmieniła się na plus kultura pi-
cia Polaków – pijemy więcej al-
koholi słabszych. Do tych tren-
dów dostosowali się producenci 
i sprzedawcy. A wódkę powinno 
się pić „pod krawatem”…

Liczymy na to, że wprowa-
dzenie ograniczenia sprzedaży 
alkoholu rozwiąże wiele proble-
mów związanych z jego spożywa-
niem w pobliżu sklepów, w któ-
rych alkohol można kupić przez 
całą dobę. Tu chodzi o poczucie 
bezpieczeństwa i spokój miesz-
kańców, których lokale znajdu-
ją się w pobliżu całodobowych 
punktów sprzedaży alkoholu.

Nocna sprzedaż alkoholu nie-
stety wiąże się z licznymi uciąż-
liwościami dla mieszkańców. Na 
przykład takimi, jak hałas, które-
go źródłem są nietrzeźwe osoby 
spożywające alkohol w miejscach 
publicznych lub chociażby tylko 
udające się do sklepów w tzw. 
stanie wskazującym na spożycie. 
To zanieczyszczanie klatek scho-
dowych, terenów publicznych, 
zniszczenia mienia, czy właśnie 
wspomniany już brak poczucia 
bezpieczeństwa innych mieszkań-
ców. Służby mundurowe odnoto-
wują miesięcznie na Targówku 
ponad 200 interwencji związa-
nych z takimi incydentami.

W dzielnicy funkcjonuje po-
nad 40 całodobowych sklepów, 
które oferują alkohol. Szczegól-
nie liczne interwencje mieszkań-
ców dotyczą ok. 15 placówek. 
Oczywiście, najprostszym spo-
sobem na walkę z takimi uciąż-
liwościami byłoby odebranie 
koncesji punktom, przy których 
dochodzi do częstych interwen-
cji. Ale naszą intencją nie jest 
walka z przedsiębiorcami, bo to 
przecież nie przedsiębiorcy po-
wodują te problemy.

Przyznam, że nie mam pew-
ności, czy proponowane przez 
nas ograniczenie jest najlepszym 
pomysłem na zagwarantowanie 
mieszkańcom bezpieczeństwa 
i spokoju, ale niczego lepszego 
nie wymyślono… Warto więc 
wypróbować, jak będzie działa-
ło w praktyce. My nie chcemy 
wprowadzać żadnej prohibicji. 
Jeśli ktoś chce ugościć znajomych 
w godzinach nocnych, to po pro-
stu będzie musiał nabyć alkohol 
przed godziną 23 i to jedyna nie-
dogodność takiego rozwiązania.

bEzpIECzEŃsTwo 
mIEszkaŃCów

ANdRZEJ SZUMOWSKI
prezes Stowarzyszenia  
Polska Wódka

SŁAWOMIR ANTONIK
burmistrz dzielnicy Targówek  
m.st. Warszawy

Tematem starcia są zmiany w zasadach sprzedaży alkoholu, które umożliwia znowelizowana niedawno 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. Władze Targówka wystąpiły z inicja-
tywą, aby cały obszar dzielnicy objąć zakazem sprzedaży alkoholu w godzinach od 23.00 do 6.00. 

NoCNa pRoHIbICJa?
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MODELE ZAUSZNE I WEWNĄTRZUSZNE 
BEZPŁATNIE I BEZ KAUCJI 

 WIELKI TEST APARATÓW SŁUCHOWYCH 

 

www.strefasluchu.pl

Przygotowaliśmy dla Państwa do testowania  największą ilość 
aparatów słuchowych renomowanych producentów w wersjach demo

Porównaj topowe modele klasy business z tańszymi aparatami w klasie ekonomicznej 

PRZED WYPOŻYCZENIEM WYKONAMY BEZPŁATNIE KOMPLEKSOWE 
BADANIA SŁUCHU WRAZ Z TESTEM NA ZROZUMIENIE MOWY 

 Wypróbuj 

zanim się 

zdecydujesz 

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zapraszają do gabinetów Strefy Słuchu

ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa
tel. 22 831 10 31,

tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze 
Wileńska)

03-402 Warszawa
tel. 22 404 64 64

al. Jana Pawła II 32
(róg Elektoralnej,

niedaleko
Hali Mirowskiej)

00-141 Warszawa
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie
rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,
gab. nr 14)

02-215 Warszawa
tel. kom. 510 905 474

REKLAMAREKLAMA

Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego usta-
la m.in. przeznaczenie danego 
obszaru oraz możliwości jego 
zabudowy. Jeśli dla takiego ob-
szaru nie ma planu, to często pa-
nuje „samowolka” budowlana. 
Obowiązujący plan jest pewną 

formą zabezpieczenia, choćby 
przed zakusami części dewelope-
rów, którzy chętnie by zagospo-
darowali każdy kawałek jeszcze 
niezabudowanych warszawskich 
gruntów.

Władze Pragi Południe 
wiele lat temu deklarowały, 

że plan dla rejonu ogródków 
działkowych przy al. Waszyng-
tona powstanie bardzo szybko. 
Zresztą, przy odrobinie dobrej 
woli, to nie musi być jakiś na-
der skomplikowany plan, gdyż, 
teoretycznie wszystkim, zarów-
no urzędnikom, jak i miesz-
kańcom dzielnicy, a także 
działkowcom, zależy, aby cały 
obszar ogródków był zakwalifi-
kowany jako teren zielony. Nie-
mniej przez lata projekt planu 
nie powstawał. I to mimo tego, 
że o ogródkach wielokrotnie 
było głośno – choćby za sprawą 
planowania kontrowersyjnej 

trasy tramwajowej pomiędzy 
al. Waszyngtona a al. Stanów 
Zjednoczonych.

Na początku kwietnia 
mieszkańcy doczekali się wyło-
żenia do publicznej wiadomości 
projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
dla tego rejonu. Jego główne za-
łożenia zostały m.in. pokazane 
w gablocie, którą ustawiono 
przy bramie do ogródków od 
strony ul. Kinowej. Działkowcy 
będą zgłaszali uwagi do projektu 
planu, ale samo wyłożenie przy-
jęli z zadowoleniem. 

– Pojawiła się szansa, że 
znikną obawy, że nas zlikwidują 
– mówił „Mieszkańcowi” Mate-
usz Cyrankowski, który korzy-
stając z pięknej wiosennej aury, 
razem z przyjaciółmi, porządko-
wał swoją działkę (na zdjęciu). 
Dodał, że niepokój działkowców 

wiązał się nie tylko z planowa-
nym przebiegiem tramwaju, ale 
także z wcześniejszą, reprywa-
tyzacją ogródków, która została 
anulowana.

Projekt planu w zasadzie za-
chowuje dotychczasową, rekre-
acyjno-wypoczynkową funkcję 
ogródków działkowych. Oczy-
wiście, jako terenów zielonych. 

– Z informacji, które do-
cierają do nas wynika, że „pod 

tramwaj” zostanie przeznaczony 
pas działek przy Kanałku Wy-
stawowym – mówią działkowcy 
– o szerokości półtorej działki, 
a reszta naszych ogródków ma 
być bezpieczna. 

Opinie o projekcie zbierają 
nie tylko urzędnicy Ratusza, 
ale także południowoprascy 
społecznicy. Uwagi do pro-
jektu planu można wnosić do  
29 maja.     Adam Rosiński

Rodzinne ogródki działkowe pomiędzy ul. Kinową, al. Waszyngtona  
i ul. Międzynarodową doczekały się wyłożenia projektu planu zagospoda-
rowania. do projektu można składać uwagi.

pamIęTaJCIE o ogRoDaCH…

REmbERTowska gawęDa o paRkowaNIU

Problem zapewne został-
by zminimalizowany, gdyby 
dzielnicy przybyło kilka par-
kingów, ale na jak na razie 
na to się nie zanosi. Deficyt 
miejsc postojowych powodu-
je, że kierowcy często zosta-
wiają swoje auta tam, gdzie nie 
powinni. Takim, szczególnie 
zagrożonym rejonem jest ul. 
Gawędziarzy. 

Ostatnio w sprawie na-
gminnego nieprawidłowego 
parkowania na Gawędziarzy 
interweniowała Warszawska 
Grupa Luka&Maro (team foto-

reporterów dokumentujących 
życie i wydarzenia). 

„To tutaj przy bibliotece 
kierowcy zostawiają swoje auta 
gdzie popadnie. Zastawione 
chodniki, parkowanie na lub 
bezpośrednio przy przejściu 
dla pieszych – takie obrazki 
można tu zobaczyć codziennie. 
Dochodzi do tego, że piesi mu-
szą lawirować pomiędzy auta-
mi, by przejść na druga stronę 
ulicy…” – piszą na swoim Fa-
cebooku fotoreporterzy.

Nagminność nieprawidło-
wego parkowania w tym rejonie 

potwierdza radny Rembertowa 
Marek Jarzęcki, szef dzielnico-
wej komisji bezpieczeństwa. 

– Właśnie jestem w naszym 
urzędzie i patrzę przez okno na 
ul. Gawędziarzy – mówi w roz-
mowie telefonicznej z „Miesz-
kańcem”. – I już widzę trzy źle 
zaparkowane auta na chodni-
ku w taki sposób, że pieszy nie 
przejdzie… 

Przewodniczący Jarzęcki 
podkreśla, że dzielnicy bar-
dzo potrzebny jest parking 
typu Park&Ride, gdyż auta na 
rembertowskich ulicach często 
pozostawiają mieszkańcy oko-
lic Warszawy – Zielonki, Wo-
łomina, którzy przyjeżdżają do 
stolicy do pracy.

Postojowy problem tego 
rejonu mogłaby częściowo roz-
wiązać budowa parkingu przy 
rembertowskim Ratuszu. Ale ta 
inwestycja nie powstanie. 

– Przygotowywaliśmy re-
alizację podziemnego parkin-
gu na tyłach Urzędu Dzielnicy 
Rembertów w ramach two-
rzenia przez dzielnicę w tym 

miejscu centrum lokalnego. 
Jednak w połowie 2017 r. de-
cyzją władz miasta zrezygno-
wano z realizacji zadania ze 
względu na brak zasadności 
ekonomicznej w stosunku do 
potencjalnych korzyści. Koszty 
realizacji inwestycji w porów-
naniu do możliwej do realiza-
cji liczby miejsc parkingowych 
okazały się zbyt wysokie – wy-
jaśnia Michał Grobelny z Za-
rządu Transportu Miejskiego.

O pewnym „światełku w tu-
nelu” mówi „Mieszkańcowi” 
Marek Karpowicz, wieloletni 
samorządowiec z Rembertowa: 
– Prace nad projektem planu 
miejscowego dla Starego Rem-
bertowa wskazywały na potrze-
bę zabezpieczenia miejsca pod 
budowę wielopoziomowego 
parkingu w rejonie Cyrulików 
i Strażackiej i mam nadzieję, że 
taki parking tam powstanie.

Tymczasem mieszkańcom 
nie pozostaje nic innego, jak 
zgłaszanie nieprawidłowego 
parkowania służbom porząd-
kowym. I trzeba to robić, gdyż 
jak ustaliła Warszawska Gru-
pa Luka&Maro, Straż Miejska 
przez ponad półtora miesiąca 
nie wystawiła na zastawionej 
ul. Gawędziarzy żadnego man-
datu…                            ar, ks

Parkingowy problem dotyczy praktycznie wszyst-
kich dzielnic Warszawy. Nie omija też oddalone-
go od centralnej części stolicy Rembertowa.

Tadeusz Rudzki ze Stowarzyszenia „Wiatrak” 
i Samorządu Saskiej Kępy.
Mieszkańców i działkowców bardzo zaniepokoił po-
mysł wydzielenia części obszaru na funkcję komu-
nikacyjną oraz zapisy dotyczące uzbrojenia terenu 
w infrastrukturę. Będziemy jeszcze weryfikować, czy 
proponowane sformułowania nie rodzą zbędnego ry-

zyka. Poza tym entuzjazmu nie wzbudził pomysł przekształceń brzegu 
Kanału Wystawowego wzdłuż ogrodów „EGN” i „Kinowa”. Ludzie są 
przywiązani do naturalnego charakteru tego miejsca i przeważają głosy 
za jego zachowaniem w formie zbliżonej do obecnej. 

Na chodniku przed biblioteką przy ul. Gawędziarzy nagminnie 
nieprawidłowo parkują auta.



4

      
       

 

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

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

kołdry i poduszki

artykuły pościelowe,  
piżamy, obrusy, ręczniki.

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt. godz.10-19,sob. 9-13

Tel. 793-129-744

Weź bezpiecznie

SZYBKĄ POŻYCZKĘ
do 2000 zł

tel. 792 307 229

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

ul. Patriotów 237 tel. 22 615-40-40, tel. 730-630-630  
e-mail: biuro@oknamaro.pl      www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

ZABUDOWY BALKONÓW
SIATKI NA OWADY
ROLETY
514 165 445
602 224 956
ABC DLA DOMU

REKLAMA

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

 Wniosłam do sądu pozew rozwodo-
wy, jednak po pewnym czasie uznałam, 
że chcę wycofać to pismo? Czy mogę to 
zrobić i co się wtedy stanie z uiszczoną 
przeze mnie opłatą za ten pozew?

Tak. Zgodnie z art. 203 § 1 i 2 Kodeksu 
postępowania cywilnego, pozew może być 
cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do 
rozpoczęcia rozprawy. Jeśli zatem rozprawa 

jeszcze się nie odbyła, to dla skutecznego cofnięcia pozwu nie jest nawet 
wymagana zgoda pozwanego małżonka.

W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wy-
znaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w ter-
minie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy 
skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez 
niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się 
za wyrażenie zgody. 

Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże 
z wytoczeniem powództwa. Następstwem procesowym skutecznego cof-
nięcia pozwu jest umorzenie przez sąd toczącego się postępowania (art. 
355 § 1 k.p.c.).

Jeżeli chodzi o poniesione koszty, to na podstawie z art. 79 Ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, sąd z urzędu zwraca stronie 
całą uiszczoną opłatę od cofniętego pozwu, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed 
wysłaniem odpisu pisma drugiej stronie. Jeżeli pozew został cofnięty przed 
rozpoczęciem posiedzenia (tj. przed wywołaniem sprawy) wówczas sąd 
zwróci Pani połowę uiszczonej opłaty. Jednocześnie trzeba w tym miejscu 
dodać, że niezależnie od powyższego, sąd z urzędu zwraca stronie całą uisz-
czoną opłatę od pozwu o rozwód w razie cofnięcia pozwu na skutek pojed-
nania się stron w pierwszej instancji. 

Warto też pamiętać, że w wyjątkowych przypadkach sąd może zakwe-
stionować cofnięcie pozwu. Zgodnie bowiem z art. 203 § 4 k.p.c., sąd może 
uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, gdy okoliczności sprawy wska-
zują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współ-
życia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. W świetle powyższe-
go, sąd powinien uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne, gdy stwierdzi 
przede wszystkim, że strona pod wpływem błędu, podstępu lub przymusu 
– z jakiejkolwiek strony – działa na swoją niekorzyść lub nie zdaje sobie 
sprawy z następstw swej czynności, a więc np. gdy sąd uzyska informacje, 
że małżonek został przymuszony do wycofania pozwu rozwodowego.

Czy powyższe zasady obowiązują również przy wniosku o sepa-
rację i czy opłata sądowa za pozew o rozwód i o separację jest taka 
sama?

Zasady rozliczenia kosztów, w sytuacjach o których mowa powyżej, 
mają zastosowanie również do separacji. Opłata sądowa od pozwu o roz-
wód i od wniosku o orzeczenie separacji małżonków jest taka sama i wynosi 
600,00 złotych (art. 26 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych).

– Witam, witam… ale o zdrowie nie pytam, bo z daleka widać, 
że kwitnące!
Tym razem Eustachy Mordziak przywitał kolegę Kazimierza 
Główkę mową cokolwiek wiązaną.
– Faktycznie, nie narzekam, ale tylko dlatego, panie Eustachy, że 
wiosnę mamy. Piękną, ciepłą – to co tu narzekać? 
– A ja, wiesz pan, lekutko wkurzony jestem.
– A to niby z jakiego powodu?
– Z powodu tych nagród.
– Ktoś panu nie dał? Od kiedy to prywatny kupiec od kogoś na-
grody dostaje?
– Jasne, że nie o nagrody dla mnie chodzi, ale panie Kaziu o to, 
co rząd zrobił. W porządku to nie jest.
– Mówi pan o pani Beci?
– Żeby tylko o niej. Wszyscy brali.
– Przecież nie sami…
– Jak to nie sami?
– No nie sami. Najpierw ludziom dali, czyli społeczeństwu. 
– Ludziom pińcet, a sobie pięćdziesiąt tysięcy…
– No nigdy tak nie było, żeby minister dostawał tyle samo, co 
sklepowa albo księgowa. Przecież to i odpowiedzialność, i ciężar 
władzy, że tak powiem… 
– Ja to wszystko rozumiem i nawet nie mam o to pretensji.
– Tylko o co?
– No o to, że obiecywali, że oni będą uczciwi, skromni, praco-
wici…
– Każdy dostaje jakieś nagrody, premie. O, Stoch dostał…
– Ale to co innego. Mnie chodzi o to, że co innego obiecywali, 
a co innego robią.
– Rząd przecież zawsze się wyżywi – to każde dziecko w Polsce 
wie. 
– Pan mnie ciągle zrozumieć nie chce.

– Ja pana panie Eustachy rozumiem bardzo dobrze, tylko różnica 
między nami jest taka, że pan na nich głosował, a ja nie. Znakiem 
tego, to pan ma teraz kaca, nie ja. Ja uważam zresztą, że niesłusz-
nie pan ma tego kaca. Władza pożera ludzi, ich czas, ich życie 
rodzinne i w jakiś sposób rekompensować im to trzeba. Jak świat 
światem nikt nie będzie pracował 24 godziny na dobę za frico.  
Pan tylko niepotrzebnie uwierzył, że teraz będzie inaczej. A inaczej 
nie może być. I tak, co trzeba uczciwie przyznać, ludziom sypnę-
li, jak nigdy nikt wcześniej. Wszyscy dotąd kombinowali tylko, jak 
zabrać, a ci na odwrót – macie pińcet plus, macie wcześniejsze 
emerytury… Teraz jeszcze na gumki, ołówki i zeszyty – po trzysta. 
– Ale sobie po kilkadziesiąt tysięcy, a ci ze spółek po kilka  
milionów. 
– Pan ciągle swoje! Jak ten szewc, co zazdrości kanonikowi,  
że został prałatem. Trzeba było się nam uczyć, tytuły naukowe 
zdobywać, politykę robić i karierę, a nie teraz zazdrościć. Nikt 
nam nie bronił, panie Eustachy.
– Tylko, że panie Kaziu teraz kariery robią nie tylko książkowe 
mole, facetki i faceci uczeni, ale za przeproszeniem każdy – od 
perukarza do czyściciela akwarium. Moja Krysia, jak patrzy na 
panie z rządu, to mówi, że niektóre z nich są wykształcone znacz-
nie ponad próg własnej kompetencji. Czarna rozpacz! 
– A może nie żadna czarna rozpacz, tylko skromność, która nie 
pozwala im zaprezentować pełni możliwości. A są też takie sytu-
acje, że komuś na stanowisku nie wypada tak wprost pytać o to 
czy o tamto. Nie każdemu wypada, nie każdy może…
– Policjant na pewno może, a przecież też osoba publiczna jest…
– No wie pan – co to ma do rzeczy.
– Nic, przypomniało mi się: 

Policjant sporządza protokół i pyta kolegi:
– Jak się pisze „róże”?
– To akurat wiem, bo moja żona ma na imię Róża: „u” za-
mknięte i „z” z kropką – odpowiada kumpel.
– Ok, dzięki, cieszy się policjant i pisze dalej: „Podejrzany 
wszedł na balkon po róże spustowej”…                         Szaser

Co tam panie na Pradze...
Rura, czyli samo życie 

Kobiecym okiem

Po tej zimie-niezimie, bez 
wydawałoby się typowego dla 
naszego klimatu przedwiośnia, 
które w tym roku gościło chy-
ba tylko w ostępach Puszczy 
Białowieskiej, nareszcie i bez 
wątpliwości mamy wiosnę! To 
zmienia bardzo wiele.

Po pierwsze, na trawni-
kach już bez wątpliwości wi-
dać psie „wizytówki”, z któ-
rych można wyczytać: „Mój 
pan/pani to straszny leń i flej-
tuch, bo po mnie nie sprząta”. 
Po drugie, dzień stał się jasny, 
długi i często bardzo słonecz-
ny. Praca pracą, ale po niej 
zostaje jeszcze każdego dnia 
tyle pięknej, kuszącej pogo-
dy! Spacery (uwaga na klesz-
cze!) czy tzw. „balkoning”, 
co kto lubi. Nawet zakupy na 
bazarze są znacznie przyjem-

niejsze, wśród tylu kuszących 
nowalijek!

W weekendy rzecz wygląda 
zupełnie inaczej. To nie tylko 
okrawki wiosennego dnia, lecz 
przynajmniej dwie pełne doby! 
A na początku maja – napraw-
dę długi weekend, jeśli ktoś 
może i chce wziąć kilka dni 
wolnego pomiędzy 
dniami ustawowo 
wolnymi od pracy. 
Byle pogoda dopi-
sała.

Każdy medal ma 
jednak dwie strony. 
Wiosna i długi week-
end oznaczają wysyp 
kierowców nie tylko 
„niedzielnych”, lecz 
i tych, którzy odstawili samo-
chody na całą zimę, a teraz 
znów wsiadają za kółko. Dla-
tego na jezdni uważaj nie tyl-
ko na siebie, lecz czujniej niż 
zwykle strzeż się tych, których 

umiejętności są zdecydowanie 
poniżej ich ambicji. Zagrażają 
sobie samym, ale też nam i na-
szym pasażerom. Dodatkowym 
utrudnieniem są zachwyceni 
ciepłą aurą rowerzyści i moto-
cykliści, szczególnie „królowie 
szos” uważający, że pasy na 
jezdni to jedynie ozdobny wzo-

rek, a nie jakieś zasady, które 
obowiązują także ich. Bądźmy 
ostrożni i za nich, i za siebie.

Ale za to u końca podróży 
(nieważne, czy na działkę, czy 
do pobliskiego parku) czekają 

na nas widoki sielskie, czeka 
stęskniona wiosny natura, cze-
ka relaks i odpoczynek, może 
też beztroskie grillowanie. Bar-
dzo sobie na to zasłużyliśmy.

Jeszcze tylko drobiazg: po-
informujmy zaufanego sąsia-
da, że nas nie będzie. Wyłącz-
my gaz i wodę. Na wypadek 
burzy, nie zostawiajmy otwar-
tych okien. A jeśli nigdzie 
nie wyjeżdżamy, zostajemy 
w domu, zwróćmy uwagę na 
pętające się po schodach obce 
osoby. Nigdy nie wahajmy się, 
by w razie podejrzeń zgłaszać 
sprawę na policję i prosić 
o interwencję. Lepiej pięć razy 
niepotrzebnie, niż jeden jedyny 
raz zaniechać…

Teraz pozostaje nam trzy-
mać kciuki za słońce i za cie-
pło, za polskie truskawki pełne 
smaku i aromatu, za tulipany, 
żonkile i fiołki. 

Miłego wypoczynku!    żu

Nareszcie!

REKLAMA

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Wykonanie 5-letniego przeglądu stanu technicznego budynków 
będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Międzynarodowa” w Warszawie.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są 
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

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

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

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

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

TAPICER
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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)

wyDaRzENIa kULTURaLNE l wydarzenia
bezpłatne

PROM KULTURY SASKA KĘPA
ul. Brukselska 23 
tel. 22 277-08-03

www.promkultury.pl
www.facebook.com/PROMkultury

bilety@promkultury.pl

l 26.04. godz. 19.00 – Teatr Twojej Wyobraźni: „Umrzeć ze 
śmiechu” Jacka Janczarskiego; 3.05. godz. 17.00 - Koncert 
muzyki polskiej z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja; 
8.05. godz. 19.00 - Cały ten jazz! MEET! Dawid Lubowicz; 
9.05. godz. 19.00 - GALERIA PROM: wernisaż wystawy 
„Miasto Łozowsko Wielkie”, malarstwo i rysunek Krzysztofa 
Łozowskiego; wystawa otwarta do 20 maja.

CENTRUM PROMOCJI KULTURY  
PRAGA-POŁUdNIE  

ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw
sekretariat@cpk.art.pl

l 29.04. godz. 17.00 – Salon Literacki: spotkanie 
z Aleksandrem Slepakovem; 2.05. godz. 18.00 – Koncert 
„Witaj Majowa Jutrzenko” wraz z opowieścią  na temat 
Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi; 6.05. godz. 17.00 – 
Spotkanie Warszawskiego Fanklubu Star Wars „Centerpoint”; 
godz. 19.00 – Koncert „Formacja Tango Para Todos dla 
Tej, co nie zginęła” zorganizowany dla uczczenia 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

tel. 22 277-08-48
www.kkseniora.art.pl

www.facebook.com/klubkulturyseniora
kkseniora@cpk.art.pl

l 26.04. godz. 12.00 – Zacznij pisać – warsztaty literackie; 
27.04. godz. 13.00 – Historia Teatru: „Eugeniusz Poręda – życie 
i twórczość”; 7.05. godz. 12.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: 
„Ludzie kina – Zdzisław Maklakiewicz”; 9.05. godz. 12.00 – 
Podróże w nieznane: „Orisa – wielobarwny klejnot Indii”. 

Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

OŚROdEK KULTURY w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Starzyńskiego 21

tel. 22  773-61-88, 22 773-55-99
http://www.domykultury.waw.pl 
www.facebook.com/okwesola/

wesolakultura@domkulturywesola.net

l 14.04. godz. 17.00 – Pokaz slajdów i opowieści z podróży 
Marka Łasisza: Meksyk poza utartym szlakiem; 20.04. 
godz. 11.50 – Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci 
pt. „Kalejdoskop rytmów i melodii”; 22.04. godz.16.00 
– „Przygoda z piosenką” koncert w wykonaniu Zespołu 
„Młodzieżówka z Sulejówka”. 6.05. godz. 16.00 – „Polskie 
dróżki” przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatrzyku 
Parandyk, wejściówki od 30.04.
Filia POGOdNA, ul. Jana Pawła II 25, tel. 22 427-37-74
5.05. godz. 11.00 – Rodzinne warsztaty tworzenia zabawek 
z kartonu „Pudełkowa kraina”. 

z mIasTa

REKLAMA REKLAMA

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Książki i Praw Autor-
skich, 23 kwietnia w Bibliotece 
Publicznej przy ul. Meissnera 5, 
odbył się uroczysty wernisaż 
prac uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 246. Młodzi plasty-
cy wystawili rekordową liczbę 
(niemal 230) obrazków zwią-
zanych z Maciejem Wojtysz-
ko. Wystawę można oglądać 
do końca maja.

***
30 kwietnia upływa termin 

złożenia rocznej deklaracji PIT 
za 2017 rok. – Z roku na rok 
wzrasta liczba zeznań wysłanych 
drogą elektroniczną – mówi nam 
Dorota Radzikowska, zastępca 
Naczelnika US Praga. – Zachę-
camy wszystkich do skorzystania 
z elektronicznej formy rozliczenia 
poprzez aplikację e-Deklaracje. 

To świetne rozwiązanie dla tych, 
którzy zostawiają ten obowiązek 
na ostatnią chwilę.  26 i 27 kwiet-
nia wszystkie urzędy skarbowe 
mają wydłużony czas pracy do 
godz. 18.00.

***
W sobotę, 21 kwietnia, 

minęło 99 lat od nadania gen. 
Józefowi Hallerowi tytułu  
„Honorowy Obywatel War-
szawy”. Z tej okazji na pół-
nocno-praskim placu, które-
mu patronuje generał, odbyły 
się patriotyczne uroczystości. 
W wydarzeniu, firmowanym 
przez Społeczny Komitet Or-
ganizacyjny, wzięli udział m.in. 
poseł Paweł Lisiecki i burmistrz 
Pragi Północ Wojciech Zabłoc-
ki. Nie zabrakło też mieszkań-

ców, radnych, uczniów, harce-
rzy i Wojska Polskiego.

***
„Książę Niedźwiedź” – to 

tytuł legendy, która w tym sezo-
nie będzie wyświetlana na ekra-
nie wodnym w Multimedialnym 
Parku Fontann na Podzamczu. 
Piękna, a zarazem wzruszająca 
historia o miłości, będzie się 
przeplatać ze spektakularnym 
tańcem fontann w rytm muzyki 
i w otoczeniu barwnych lase-
rów. Pokazy specjalne odbędą 
się 1, 2 i 3 maja o godz. 21.00.

***
Rozpoczęła się sprzedaż 

biletów na rejsy Wisłą do Se-
rocka. Rejs statkiem „Zefir” 
to prawdziwa wyprawa, któ-
ra trwa kilka godzin i w obie 
strony ma aż 65 kilometrów. 
Statek płynie Wisłą i Kanałem 
Żerańskim. „Zefir”  pływa od  
1 maja do 30 czerwca w soboty, 
niedziele i dni świąteczne, a tak-
że 2 i 4 maja oraz 1 czerwca.

Bilety można kupić w Punk-
cie Obsługi Pasażerów Metro 
Dworzec Wileński w środy 

i czwartki w godzinach 16.00- 
-20.00, piątki w godzinach 
7.00-11.00 oraz w soboty od 
8.00 do 12.00, a także online za 
pośrednictwem strony interne-
towej bilety24.pl. 

***
Na szkolnym stadionie przy 

ZS nr 37 im. Agnieszki Osiec-
kiej (al. Stanów Zjednoczonych 
24) rusza cykl Praskie Czwart-
ki Lekkoatletyczne w „Łączno-
ści” – na 100-lecie odzyskania 
niepodległości. Impreza orga-
nizowana przez UKS „Impuls” 
Warszawa skierowana jest do 
uczniów stołecznych szkół. 
Szczegółowe informacje odno-
śnie „Czwartków” można uzy-
skać m.in. na naszym portalu 
www.mieszkaniec.pl w zakład-
ce „Sport”.    Ab, ar, ztm, um

KLUB KULTURY „GOCŁAW” 
ul. Abrahama 10,  
tel. 22 277-08-10

www.klubgoclaw.pl
www.facebook.com/cpkpp

biuro@klubgoclaw.pl

l 7.05. godz. 18.30 – Pomysł na podróż: „Kostaryka – 
w krainie ary i tukana”.  

REKLAMA REKLAMA
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OBWIESZCZENIE
dzielnicowej Komisji Wyborczej w wyborach  

do rad jednostek niższego rzędu istniejących na terenie 
dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Rada dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2018 r. 
podjęła uchwałę nr 257/XLVIII/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek niższego 
rzędu istniejących na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W dniu 17 czerwca 2018 roku w godzinach 9.00-20.00 odbędą się wybory do następujących 
Rad Osiedli:

1) Osiedla Gocław,
2) Osiedla Grochów-Centrum,
3) Osiedla Grochów-Kinowa,
4) Osiedla Grochów-Południowy,
5) Osiedla Grochów-Północny,
6) Osiedla Kamionek,
7) Osiedla Przyczółek Grochowski,
8) Osiedla Saska Kępa.

KALENdARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
CZYNNOŚĆ TERMIN

Zgłaszanie kandydatów na członków 
osiedlowych i obwodowych komisji 
wyborczych 

W dni robocze od dnia 23 kwietnia 2018 r.  
do dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Powołanie osiedlowych i obwodowych 
komisji wyborczych do dnia 18 maja 2018 r.

Zgłaszanie kandydatów na członków rady 
jednostek 

Od dnia 21 maja 2018 r.  
do dnia 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów do dnia 1 czerwca 2018 r.

Sporządzenie spisu wyborców do dnia 28 maja 2018 r.

Udostępnienie spisu wyborców Od dnia 4 czerwca 2018 r.  
do dnia 6 czerwca 2018 r.

Przekazanie spisu wyborców 
przewodniczącym osiedlowych  
i obwodowych komisji wyborczych

W dniu 16 czerwca 2018 r.

Przeprowadzenie głosowania W dniu 17 czerwca 2018 r.  
w godz. 9:00-20:00

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Obsługi Rady dla dzielnicy  
Praga-Południe w Warszawie ul. Grochowska 274, pokój 314,  

pod telefonem  22 – 44 35 340 oraz na stronie internetowej www.pragapld.waw.pl

Przewodnicząca
 dzielnicowej Komisji Wyborczej

/-/ Katarzyna Niwińska

NIE TyLko REgały…

Trudno Czytelniczce od-
mówić prawa do własnych 
odczuć, niemniej wydaje się, 
że sytuacja nie jest tak zła, jak 
ją pani Kasia odebrała. Zarzu-
tów w liście jest dosyć dużo, 
ale główny, to dysproporcja 
w efektach remontu części 
przeznaczonej dla najmłod-
szych, a części dla dorosłych.

W zasobach SBM „Ateń-
ska”, przy ul. Egipskiej 7, od 
lat działają filie południowo-

praskiej Biblioteki Publicznej 
im. Zygmunta Jana Rumla. 
Są nimi Wypożyczalnia dla 
Dorosłych i Młodzieży nr 62 
oraz Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 55. W mar-
cu zakończony został ponad 
dwumiesięczny remont filii. 
Zmiany w bibliotece faktycz-
nie są znacznie większe niż 
zmiany w wypożyczalni dla 
dorosłych.

– Od początku wiedzieli-
śmy, że przyznane nam fundu-
sze nie wystarczą na gruntow-
ny remont obydwu placówek 
– tłumaczy Mirosława Ma-
jewska dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Praga-
Południe. – W związku z tym 
zdecydowaliśmy, że całkowi-
tą metamorfozę przejdzie filia 
nr 55, a część dla dorosłych, 
w miarę możliwości, odświe-
żymy i przearanżujemy. 

I tak też się stało. Stąd 
też może wynikać odczucie 
dysproporcji, o którym pisała 
Czytelniczka Kasia. Pracow-
nicy biblioteki przypuszczają, 
że negatywne odczucie Czytel-
niczki było też wynikiem tego, 
że odwiedziła ona placówki 
przed zakończeniem remontu.

Sprawdziliśmy na miej-
scu, jak się sprawy mają. Po 
placówkach przy Egipskiej 
oprowadziła nas kierownik 
filii Małgorzata Kalbarczyk. 
Z uśmiechem prezentowała 

wyremontowaną część dla 
dzieci, gdzie m.in. wygospo-
darowano trzy stanowiska do 
korzystania z komputerów (na 
zdjęciu). 

– W części dla dorosłych 
nie można było takich stano-
wisk usytuować, gdyż tam po 
prostu nie ma na to miejsca. 
Ale każdy dorosły, który chce 
skorzystać z komputera śmiało 
może to zrobić właśnie tutaj – 
zachęca pani kierownik. 

W innych pomieszcze-
niach filii jest schludnie i czy-
sto. Widać, że placówka na 
stałe pożegnała się z aranżacją 
z lat 70. ubiegłego wieku…

Jednym z zarzutów Czy-
telniczki było to, że w biblio-
tece znalazły się pluszowe 
maskotki, a to nie miejsce na 
tego typu zabawki. Pracowni-
cy biblioteki tłumaczą, że taki 
jest trend, że współczesne bi-
blioteki i czytelnie, między in-
nymi dzięki takim gadżetom, 
stają się bardziej przyjazne dla 
najmłodszych. 

– Nowoczesna biblioteka, 
to instytucja kultury, w której 
nie tylko można wypożyczyć 
książkę – mówi dyrektor Mi-
rosława Majewska. – To prze-
strzeń do wystaw, wieczorów 
poetyckich i autorskich, róż-
nego rodzaju działań eduka-
cyjno-kulturalnych, a nawet 
spotkań towarzyskich.

– Na remont placówek przy 
Egipskiej przeznaczyliśmy 
około 200 tysięcy złotych – 
podlicza wiceburmistrz Pragi 
Południe Michał Wieremiej-
czyk. Projekt biblioteki po-
wstawał we współpracy z ar-
chitektami z Akademii Sztuk 
Pięknych. Smutna prawda 
o bibliotecznej rzeczywisto-
ści jest taka, że na podobne 
modernizacje, zresztą w całej 
Warszawie, czekają dziesiątki 
placówek…                Ada M.

Tematem remontu biblioteki i wypożyczalni przy 
ul. Egipskiej zainteresował nas list Czytelnicz-
ki Katarzyny, w którym krytycznie wyrażała się 
o przeprowadzonej modernizacji. Sprawdziliśmy, 
jak sprawy mają się w rzeczywistości.

Dokończenie ze str. 1
Czego obawiają się miesz-

kańcy? Hałasu, niszczenia 
dróg, wzmożonego ruchu 
samochodów i smrodu. Jak 
podkreślają w petycji prze-
ciwko sortowni, ta inwesty-
cja niekorzystnie wpłynie na 
wizerunek Targówka – dziel-
nicy prężnie rozwijającej no-
woczesną, atrakcyjną infra-
strukturę mieszkaniową. 

W sąsiedztwie działki 
przy ul. Staniewickiej 12 są 
same zakłady, nie ma tam 
mieszkań. Najbliższe osiedla 
znajdują się pół kilometra od 
niej. Daleko? Kwestia dysku-
syjna, ponieważ to obok tych 
domów będą jeździły ciężkie 
samochody, a już teraz ta oko-

lica (Odrowąża/Pożarowa/
Staniewicka) ma ich dość. 
Mieszkańcy i tak są zmęczeni 
wzmożonym ruchem związa-
nym m.in. z ogromnym cen-
trum logistycznym, biurami 
czy hurtownią. 

– Konsekwencje odczuje 
cała dzielnica, gdyż wzmo-
żony ruch w opisywanej oko-
licy wpłynie niekorzystnie 
na jej główne szlaki komuni-
kacyjne: Rondo Żaba w kie-
runku Centrum i wyjazd na 

Trasę Toruńską w kierun-
kach wschodnim i zachod-
nim – opisują mieszkańcy, 
którzy mają żal do władz 
dzielnicy o to, że wydała ze-
zwolenie na budowę takiego 
obiektu.

Urząd Dzielnicy na 
Targówku rozumie obawy 
mieszkańców, ale też uspoka-
ja i wyjaśnia, że wszystko od-
bywa się zgodnie z prawem. 

– Wydano zezwolenie na 
budowę dwóch pawilonów: 
biurowy oraz magazynowo-
dystrybucyjny mięsa i wędlin 
wraz z dzieleniem drobiu. Tak 
to ujęte jest w dokumentach. 
Pawilon biurowy będzie miał 
pow. 626 m kw., a magazyno-
wy niemal 2330 m kw. Miej-

scowy Plan Zagospodaro-
wania Przestrzennego prze-
widuje w tym miejscu  usługi 
przemysłowe, więc nic nie jest 
tutaj niezgodne z przepisami 
– zapewnia rzecznik Urzędu 
Dzielnicy, Rafał Lasota. Do-
daje też, że jest opinia Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. Zdaniem ekspertów, 
ta inwestycja nie będzie miała 
wpływu na środowisko. Wy-
gląda więc na to, że miesz-
kańcy mogą spać spokojnie.

„We wspomnianym bu-
dynku magazynowo-dystry-
bucyjnym przewiduje się 
przygotowywanie wybrane-
go towaru w celu zaopatry-
wania sieci sklepów. W części 
magazynowej dla wszystkich 
produktów będą wydzielone 
sektory z obniżoną tempera-
turą, w których w niewydzie-

lonych kubaturowo strefach 
będą składowane poszczegól-
ne produkty. W sektorze dla 
drobiu przewiduje się stoły do 
dzielenia tuszek kurczaka.(…) 
Przedsięwzięcie nie należy do 
mogących znacząco wpływać 
na środowisko” – czytamy 
w piśmie z GDOŚ.

Bardzo wątpliwe, by 
mieszkańcom Targówka 
udało się zablokować tę in-
westycję. Wygląda na to, że 
pomimo protestów, sortownia 
powstanie. Mamy nadzieję, 
że faktycznie nie będzie ona 
uciążliwa dla całej okolicy. 
Niestety, budując czy kupując 
mieszkania przy terenach za-
planowanych jako usługowe 
czy przemysłowe, wszyscy 
musimy się liczyć z tym, że 
takowe tam powstaną...

Nina Miętus

Czy DRób wpłyNIE Na TaRgówEk?

Foto: FB/Nie dla sortowni na Staniewickiej
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Wieści z Wawra

– Hale zwiększą możliwości wyko-
rzystania boisk przyszkolnych także 
w okresie jesienno-zimowym – pod-
kreśla burmistrz dzielnicy Wawer Łu-
kasz Jeziorski.

Hale pneumatyczne staną w Szko-
łach Podstawowych:  Nr 128 w ZSP9 
SP przy ul. Kadetów, nr 140 przy ul. 
Wilgi,  nr 218 w Aninie,  nr 204 przy 
ul. Bajkowej, nr 216 przy ul. Wolnej 
i nr 86 przy ul. Korynckiej.  Inwesty-
cja, realizowana przez dzielnicę, ma 
być gotowa do września. 

Pneumatyczne hale ciśnienio-
we pojawią się nad sześcioma 
wawerskimi boiskami przyszkol-
nymi i nad obiektem sportowym 
w Nadwiślu.

HaLE CIśNIENIowE 
Na wawERskICH 
boIskaCH 

Ta sesja nie należała do spokoj-
nych. Licznie przybyli mieszkańcy 
i aktywiści (m.in. z Warszawskiego 
Stowarzyszenia Lokatorów) domagali 
się decyzji w sprawie niedogrzanych 
kamienic na Pradze-Południe. Swoim 
protestem skutecznie uniemożliwili 
rozpoczęcie i prowadzenie sesji. Nie 
można jednak nie przyznać im racji. 
Temperatura spadająca do 10 stopniu 
Celsjusza, sypianie w kurtce i czapce, 
wilgoć, grzyb. To tylko przykłady, 
w jakich warunkach mieszka część 
mieszkańców Pragi-Południe. 

Oczywiście trudno jest nam z cie-
płych mieszkań zrozumieć bolączki 
sąsiadów z Kamionka czy Grochowa. 
Trudno zrozumieć, ale warto wiedzieć 
i być empatycznym. Mieszkańcy ze-
brani na sesji chcieli, aby Rada przyję-
ła po prostu stanowisko w sprawie pod-
łączenia do centralnej sieci grzewczej 
kamienic komunalnych wolnych od 
roszczeń i zarządzanych przez Zakład 
Gospodarowania Nieruchomościami. 
Wydaje się, że stanowisko zasadne 
i potrzebne. To dla mieszkańców dużo 
i radni są im to winni. 

Z racji, że mieszkańcy nie mogli ze 
względów proceduralnych sami wnieść 
stanowiska pod obrady Rady, zrobili to 
radni PiS. Niestety, przedstawiciele PO 
i SLD skutecznie uniemożliwili prze-
głosowanie tego stanowiska. Trudno 
odpowiedzieć dlaczego. Stanowisko 
miało być wyrazem nadziei i pomo-
cy oraz wyciągniętej dłoni, a także 
mobilizacji dzielnicy w pozytywnych 

działaniach na rzecz najsłabszych. 
Mieszkańcy podkreślali i wskazywali 
na ubóstwo energetyczne, a więc sytu-
ację, w której gospodarstwo domowe 
nie może sobie pozwolić na energię lub 
usługi energetyczne w celu zapewnie-
nia podstawowych potrzeb, takich jak 
gotowanie czy ogrzewanie. 

Mieszkańcy nie doczekali się 
pozytywnej odpowiedzi i na kilka-
dziesiąt minut zablokowali obrady 
Rady Dzielnicy. Zachodzę w gło-
wę jak można było tak potraktować 
obywateli, podatników, a przecież 
już niedługo wyborców. Na łamach 
„Mieszkańca” powtarzam już to po raz 
kolejny. Ponad 50% z naszego PIT-u  
zostaje w samorządzie. Mamy więc, 
Państwo i ja, możliwość wymagania 
od tegoż samorządu sprawiedliwego 
dzielenia tych niemałych sum. Liczę, 
że dialog, którego dzisiaj w Urzędzie 
Dzielnicy nie ma, powróci już po je-
siennych wyborach.

Dariusz Lasocki
radny dzielnicy Praga-Południe

Marcowa sesja Rady dzielnicy Praga-Południe 
pokazała jak w soczewce, że mieszkańcy, którzy 
domagają się podstawowych praw nie są mile wi-
dziani w Urzędzie przy Grochowskiej 

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

DIaLog… kTóREgo NIE ma

Trzynas ta  edyc ja 
„Jarmarku Floriańskie-
go” odbędzie się 6 maja, 
w pierwszą niedzielę mie-
siąca. Miejscem aktywno-
ści będzie oczywiście ul. 
Floriańska, która znajduje 
się przy Katedrze Diece-
zji Warszawsko-Praskiej. 
Wzdłuż całej ulicy znaj-
dą lokalizacje różnego 
rodzaju stoiska i kramiki. 
Tradycyjnie na jarmarku 
można będzie poznać sma-
ki regionalnych wyrobów 
spożywczych czy kupić 
różnego rodzaju wyroby 
artystyczne. Nie zabraknie 
atrakcji dla najmłodszych 
– dzieci będą mogły się 
wyszaleć na tzw. dmuchań-
cach i innych zabawowych 
urządzeniach. 

– Ta część handlowo-
wystawiennicza będzie 
otwarta już od godziny 
dziewiątej – zapowiada 
Małgorzata Staniak z Urzę-
du Dzielnicy Praga-Północ, 
który jest organizatorem 
wydarzenia. 

O godzinie 15.00 
rozpocznie się część ar-
tystyczna imprezy, któ-
ra zapowiada się bardzo 
energetycznie. Na scenie 
ustawionej przy zbiegu 
ul. Floriańskiej i Kłopo-
towskiego wystąpią m.in. 
dobrze znane tutejszej pu-

blice „Praskie Małmazyje” 
oraz „Cała Praga Śpiewa”, 
grupa, której szeroką po-
pularność przyniósł udział 
w programie telewizji Pol-
sat „Must Be The Music”. 

Poznamy też repertuar 
Orkiestry Dętej Akademii 
Muzycznej w Katowicach. 
Wystąpi Grupa Teatral-
na Warszawiaki, 
a z koncertem An-
drzej Rosiewicz, 
jedna z najwięk-
szych gwiazd pol-
skiej muzyki roz-
rywkowej sprzed 
kilku dekad. Miło 
by było usłyszeć 
znów „Chłopców 
Radarowców” czy 
„Najwięcej wita-
miny” w autorskim 
wykonaniu…

Gwiazdą wie-
czoru będzie grupa 
„Weekend”, której 
teledysk do piosen-
ki „Ona tańczy dla 
mnie” był jedynym 
polskim klipem 
znajdującym się na 
liście TOP 100 ka-
nału YouTube.

Tradycją „Jar-
marku Floriańskie-
go” jest wręczanie 
„Florianów”. 

– To nagrody 
za wkład w roz-

wój kultury i tożsamości 
Pragi-Północ – wyjaśnia 
burmistrz dzielnicy Woj-
ciech Zabłocki. Nie zna-
my jeszcze tegorocznych 
laureatów. W ostatniej 
edycji imprezy prestiżo-
wymi statuetkami prascy 
samorządowcy uhonoro-
wali prof. Dariusza Iwana 

z Muzeum i Instytutu Zoo-
logii Polskiej Akademii 
Nauk, Pracownię tańca, 
ruchu i relaksu „Aglaja” 
oraz warszawski oddział 
Towarzystwa Miłośni-
ków Wilna i Ziemi Wi-
leńskiej.

XIII edycję „Jarmarku 
Floriańskiego” objął hono-
rowym patronatem Ordy-
nariusz Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej bp Romuald 
Kamiński, a „Mieszkaniec” 
patronatem medialnym. ar

Przed nami kolejna edycja jednego z najbar-
dziej praskich wydarzeń – „Jarmarku Flo-
riańskiego”. Każdego roku impreza na Pra-
dze Północ gromadzi tysiące uczestników.

goRąCy „wEEkEND” Na FLoRIaŃskIEJ
patronat medialny
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Mieszkańcy

Z Białołęką jest związany 
od roku 2004. Po ukończeniu 
studiów na warszawskiej AWF, 
rozpoczął pracę jako nauczyciel 
gimnastyki korekcyjnej w SP 
342 (z którą związany jest do 
dzisiaj). Jak to się zaczęło? 
Przez zupełny przypadek. Ko-
lega znalazł ogłoszenie w gaze-
cie, a sam miał już inną ofertę 
pracy, zadzwonił do niego…

Co z perspektywy lat po-
doba mu się w dzielnicy, a co 
chciałby w niej zmienić?

– Przez lata najbardziej na 
Białołęce podobała mi się, w po-
równaniu do innych dzielnic, 
duża ilość przestrzeni zielonej, 

która ze względu na ogromny 
napływ mieszkańców zostaje 
ostatnio zalana betonem nowych 
osiedli i bloków. Podoba mi się 
również wspieranie sportu mło-
dzieżowego na terenie Białołęki 
oraz bardzo wysoka rywalizacja 
w sporcie szkolnym – mówi tre-
ner i podkreśla, że jako człowiek 
związany ze sportem dostrzega 
potrzebę dalszego rozwijania 
infrastruktury sportowej. 

Na Białołęce brakuje base-
nu i kolejnej wielofunkcyjnej 
hali sportowej z bieżnią lekko-
atletyczną, zapleczem rehabili-
tacyjnym, gdzie oprócz przed-
stawicieli gier zespołowych mo-

głaby znaleźć się również sala 
do sportów walki tj. judo, karate 
czy zapasów lub np. szermierki. 
Brakuje tu też wielosekcyjnego 
klubu sportowego.

– Przy takiej ilości dzieci 
i młodzieży chętnych do upra-
wiania sportu, przez kilka lat 
Białołęka mogłaby stać się li-
derem w warszawskim sporcie 
młodzieżowym – tłumaczy Ra-
dek Radtke. 

Od lat trenuje białołęcką 
młodzież. Myślał o tym „od 
zawsze”, jednak na początku 
miał wiele obaw. Wiedział, że 
aby osiągnąć sukces w sporcie 
i przyciągać dzieci do tak trud-
nej i wymagającej dyscypliny 
sportu, jaką są zapasy, trzeba 
się poświęcić i nie można tego 
robić „na pół gwizdka”. 

Impuls do rozwoju zapasów 
na Białołęce dali trenerzy Le-
gii Warszawa Mariusz Stępień 
i Ksawery Biedermann. Począt-
kowo sekcja zapaśnicza działała 
pod egidą tego klubu, a od roku 
2009 już jako Uczniowski Klub 
Sportowy Talent Białołęka. 

Dlaczego akurat ta dyscy-
plina jest dobra dla najmłod-
szych? Radek Radtke nie ma 
wątpliwości.

– Zapasy wspaniale roz-
wijają organizm i harmonijnie 
kształtują sylwetkę, wzmacniają 
poczucie własnej wartości oraz 
potrzebę wyładowania energii 
tkwiącej w młodym człowieku, 
dzieci i młodzież mają możli-
wość ciekawych zajęć po szkole, 
udziału w rywalizacji sportowej 
oraz poznawanie ciekawych 
miejsc w Polsce i za granicą – 
wyjaśnia.

Dzisiaj na Białołęce trenuje 
ok. 150 zawodników i zawodni-
czek w 7 grupach wiekowych, 
zarówno dziewcząt jak i chłop-
ców od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej do trzeciej klasy 
gimnazjum. Najlepsi zawodnicy 
trafiają do klubu AZS AWF War-
szawa, gdzie mogą dalej rozwi-
jać się sportowo i co jest bardzo 
ważne – łączyć sport z nauką.

Wychowankowie Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Ta-
lent Białołęka to medaliści 
Mistrzostw Polski w katego-
riach wiekowych młodzików, 
juniorów i juniorów młodszych 
oraz reprezentanci Polski w Mi-
strzostwach Świata i Mistrzo-
stwach Europy. Wielu z nich to 
laureaci Plebiscytu na Najlep-
szych Młodych Sportowców 
Białołęki. W latach 2016-2017 
klub wygrał rywalizację w ra-
mach Warszawskiej Olimpia-
dy Młodzieży, a w roku 2017 
w rankingu Polskiego Związku 
Zapaśniczego uplasował się na 
pierwszym miejscu w rywaliza-
cji Uczniowskich Klubów Spor-
towych w kategorii młodzików. 
Klub organizuje na Białołęce 
zawody zapaśnicze o zasię-
gu lokalnym, wojewódzkim 

i ogólnopolskim oraz zawody 
w uproszczonych formach mo-
cowania dla najmłodszych. 

Od roku 2013 na terenie 
Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi Nr 342 
działają też oddziały sportowe 
o profilu zapasy. Uczniowie 
klas sportowych mogą pochwa-
lić się wieloma sukcesami spor-
towymi w wielu dyscyplinach 
sportu, nie tylko zapasach, ale 
również osiągają bardzo wyso-
kie wyniki w nauce. 

– Treningi odbywają się 
w SP 342 oraz salce klubowej 
przy ul. Myśliborskiej 53. Na-
bór prowadzimy przez cały rok 
i można dołączyć w dowolnym 
momencie. Serdecznie zapra-
szamy!!! – zachęca Radek 
Radtke i dodaje, że w całym tym 
„zamieszaniu” ma bardzo mało 
wolnego czasu, a każdą wolną 
chwilę poświęca Jaśkowi, który 
urodził się w styczniu i żonie, 
która wspiera go we wszyst-
kich działaniach.       KaSa

Radek RaDTkE
Tego trenera wielu rodzicom i dzieciakom na Białołęce przedstawiać nie trzeba: 
Radek Radtke, czyli uwielbiany przez najmłodszych trener zapasów, które są 
jego wielką pasją. Był medalistą Mistrzostw Polski i członkiem kadry narodowej 
juniorów i juniorów młodszych. Jego przygodę ze sportem wyczynowym osta-
tecznie zakończyła kontuzja kolana. Teraz trenuje dzieci.

REKLAMA REKLAMA
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śwIęTo koszykówkI 

Pomysł okazał się przy-
słowiowym strzałem w „10” 
i dzięki temu 12 maja amato-
rzy koszykówki znowu sta-
ną do sportowej rywalizacji 
w Białołęckim Ośrodku Spor-

tu. Wszystko dzięki Izabelli 
Adamczewskiej i jej wielkiej 
miłości do koszykówki.

– Uwielbiam tę grę, dla-
tego ponad trzy lata temu 
zainicjowałam regularne me-
cze dla pasjonatów basketu. 
Rozwinęłam grupę społecz-
nościową Basket Tarchomin. 
Dziś kilkanaście osób spotyka 
się dwa razy w tygodniu, by 
spędzić zdrowo i aktywnie 
czas. A chcąc zarazić małych 
i dużych sąsiadów pasją do 
kosza, w ubiegłym roku, po 
raz pierwszy jako Stowarzy-
szenie Razem dla Białołęki, 

zorganizowaliśmy otwarty 
turniej koszykówki. Była to 
okazja do bycia razem, a dzie-
ci pod okiem swoich rodziców 
i gościa turnieju, próbowały 
swoich sił w rzutach do kosza 

– mówi Iza Adamczewska ze 
Stowarzyszenia Razem dla 
Białołęki (na zdjęciu w pierw-
szym rzędzie).

Po ubiegłorocznym suk-
cesie turnieju, w tym roku za-
powiada się jeszcze ciekawiej, 
dlatego „Mieszkaniec” objął 
patronatem medialnym to wy-
darzenie, które jest swojego 
rodzaju świętem koszykówki 
na Białołęce. Swoim patrona-
tem objął turniej Wicemarsza-
łek Sejmu Stanisław Tyszka. 
Ambasadorem tegorocznych 
zmagań sportowych będzie 
Katarzyna Dulnik – była 

reprezentantka Polski w ko-
szykówce kobiet, Mistrzyni 
Europy z 1999 roku. 

– Podobnie jak w ubiegłym 
roku, razem z radną Ewą Ga-
jewską, łączymy turniej z ak-

cją społeczną „Zagraj z nami, 
nie daj się cukrzycy!”. Chcia-
łybyśmy, by nasz turniej był 
impulsem do zejścia z kanapy 
i zaktywowania mieszkańców 
– tłumaczy pomysłodawczyni 
całego „zamieszania”.

Wszyscy, którzy chcą 
wziąć udział w białołęckim 
„święcie” koszykówki i zmie-
rzyć się z innymi pasjonatami 
tej gry powinni zgłosić chęć 
udziału na stronie Stowarzy-
szenia Razem dla Białołęki 
w specjalnej zakładce „Ko-
szykówka”. 

Karol Sadol

Kiedy rok temu po raz pierwszy organizowano Otwarty Białołęcki Turniej 
Koszykówki Amatorskich drużyn Mieszanych 18+, nikt nie spodziewał 
się, że wydarzenie będzie cieszyć się aż tak dużym zainteresowaniem. 

W realizację wszedł kolej-
ny etap budowy Południowej 
Obwodnicy Warszawy. Będzie 
to droga ekspresowa łącząca 
Węzeł „Puławska” (tunelem na 
Ursynowie, mostem przez Wisłę 
i estakadami nad Mazowieckim 
Parkiem Krajobrazowym) z Wę-
złem „Lubelska” (okolica Maj-
danu). Cały odcinek ma mieć 
prawie 19 kilometrów długości. 

Jednak, zanim auta pomkną 
trzypasmową szosą, to miesz-
kańcy Miedzeszyna i Falenicy 
będą musieli znosić uciążliwości 
związane z budową. 16 kwietnia 
wykonawca (Warbud) zamknął 
fragment ul. Patriotów. Wywo-
łało to dużą dezorientację wśród 
kierowców. Korkował się prze-
jazd kolejowy w Miedzeszynie. 
Mimo wyznaczonych objazdów, 
na odcinku od ul. Drozdowej do 
Walcowniczej nie wszyscy wie-
dzieli, jak mają jechać.

Od wprowadzonej zmiany 
organizacji ruchu mija już półto-
ra tygodnia, ale kierowcy nadal 
mają problem choćby z tym, że 
teraz pierwszeństwo na wspo-
mnianym przejeździe kolejowym 
mają auta, które z zachodniej nitki 
ul. Patriotów wjeżdżają na szosę 
po drugiej stronie torów. 

– Często słychać tu pisk ha-
mujących opon i samochodowe 
klaksony! – mówi nam jeden ze 
stojących w korku kierowców. 
– Zresztą pan zobaczy, jak już 
zdarte są poziome znaki drogo-

we, choćby ten napis „STOP” 
przed skrzyżowaniem. Tam nawet 
nie wiadomo, co jest napisane… 
(na zdjęciu).

Mieszkańcy tego rejonu 
Wawra skarżą się także na inne 
uciążliwości związane z realizo-
waną inwestycją. – Kurzu i pyłu 
z budowy jest tak dużo, że mycie 
okien co dwa tygodnie jest ko-
niecznością – mówi pan Roman 
z bloku przy Drozdowej 5. – 
A nasza ulica jest teraz bardzo 
niebezpieczna i tu konieczne jest 
ograniczenie ruchu. 

Faktycznie, gdy na wąskiej 
Drozdowej ciężarówka mija sa-
mochód osobowy, to jeden z nich 
musi wjechać na chodnik. – Nie-
dawno byłem świadkiem, jak przy 
takiej sytuacji młoda dziewczyna, 
która szła chodnikiem, w ostat-
niej chwili uskoczyła… – dodaje 
pan Roman.

– Też jestem mieszkańcem 
Miedzeszyna i także odczuwam 

te wszystkie utrudnienia, ale cie-
szę się, że GDDKiA uwzględniła 
nasze postulaty – mówi Adam 
Godusławski, radny Wawra 
i szef dzielnicowej komisji bu-
dżetowej. – Pierwotnie chcieli 
zostawić funkcjonowanie tylko 
jednej nitki ul. Patriotów, a dru-
gą całkowicie wyłączyć. To by 
była totalna katastrofa. 

Po interwencji władz Wawra 
te plany zmieniono. 

Przewodniczący Godusław-
ski dodaje, że są podejmowane 
także bardzo lokalne działania: 
– Na prośbę pani dyrektor pod-
stawówki nr 216 Zarząd Dzielni-
cy uruchomił specjalny autobus, 
który przewozi uczniów z jednej 
strony budowy na drugą.

Jednak mimo problemów wy-
nikających z budowy, większość 
mieszkańców nie ma wątpliwo-
ści, że inwestycja jest konieczna. 
– Musimy teraz pocierpieć, aby 
później było lepiej – mówi nam 
kobieta przechodząca przez toro-
wisko. Niemniej to „cierpienie” 
trochę potrwa – inwestycja ma 
być skończona dopiero w dru-
giej połowie 2020 roku. rosa

W połowie kwietnia wyłączono z ruchu część ul. 
Patriotów. To niezmiernie ruchliwa i ważna ko-
munikacyjna arteria zarówno dla mieszkańców 
Wawra, jak i pobliskich miejscowości.

wawER – Dwa LaTa UTRUDNIEŃpatronat medialny Białołęka

Pierwsza edycja Turnieju okazała się sukcesem.



10

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

Zaułki historii

Przedwojenna prasa, w za-
leżności od zabarwienia poli-
tycznego, z pochodów była albo 
dumna albo je krytykowała. 
Pisma satyryczne przeważ-
nie pochody obśmiewały. Na 
przykład satyryczny „Cyrulik 
Warszawski”, który ukazywał 
się z podtytułem „goli w każdą 
niedzielę”. 

Zdaniem gazet robotni-
czych przedwojenne pochody 
pierwszomajowe były dość 
tłumne. W zabezpieczaniu ich 
przed prowokatorami brały 
udział Milicja PPS. Jak napisa-
no w „Gazecie Robotniczej” 
z 1934 roku „Każda placów-
ka P.P.S. deleguje na pochód 
pierwszomajowy co najmniej 
10 milicjantów”.

W 1934 roku „Kurjer Wi-
leński” informuje, że „1 maja 
odbyły się w stolicy pochody 
i wiece robotnicze. Na pl. Te-

atralny przybyły organizacje 
PPS i d. frakcja rewolucyjna 
w liczbie 4500 z 71 sztandara-
mi i 10 orkiestrami. Na Starym 
Rynku zebrali się członkowie 
ZZZ z orkiestrą i transparenta-
mi w liczbie około 2500. Na pl. 
Grzybowskim zgromadzili się 
członkowie PPS-GKW w licz-
bie nie przekraczającej 4000 

osób, do których przyłączył się 
pochód Bundu, liczący około 
2000 osób. W pochodach PPŚ-
CKW i Bundu było dużo dzieci 
i kobiet i luźnych grup”.

W 1935 roku żydowskie pi-
smo „5 rano” podało, że „za-
dano sobie trud dokładnego 
obliczenia uczestników wszyst-
kich pochodów pierwszomajo-
wych. Obliczeń dokonano na 
trzy ręce, poczem je zestawio-
no. Z dokładnością do 90 proc. 
ustalono, że pochód CKW PPS 
i Bundu liczył łącznie 9200 

osób, z czego 4200 CKW PPS 
i 5000 Bundu, pochód Frakcji 
Rewolucyjnej PPS liczył 3200 
osób, a ZZZ 2400, łącznie oko-
ło 15000 osób, nie wyłączając 
dzieci i orkiestr”.

Z kolei w 1936 roku „Ro-
botnik” podaje liczbę uczestni-
ków pochodu w Warszawie na…  
50 tysięcy ludzi, a rok później 

jest już ich 60 tysięcy. Jednocze-
śnie „Robotnik” pisze o… licz-
nych prowokacjach: „Młodzież 
robotnicza Warszawy, ostrzega, 
że ostatnie prowokacyjne an-
tyrobotnicze wystąpienia en-
deckich faszystów, rozpoczęte 
rzucaniem oszczerstw na boha-
terskich robotników Krakowa 
i Lwowa, próbami zakłócenia 
spokoju i powagi pochodów 
pierwszomajowych, a ostatnio 
bandyckiemi napadami na aka-
demików, uczestniczących w tych 
pochodach, napotkają w razie 

dalszego trwania na szybką 
i zdecydowaną odpowiedź”.

W 1937 roku „Robotnik”, 
piórem Mieczysława Niedział-
kowskiego, informuje, że wśród 
robotników i członków PPS or-
ganizujących pochody wzrosła 
świadomość socjalistyczna, 
a także dyscyplina. Robotnicy 
odczuwają też wsparcie ruchu 
ludowego. Jednocześnie Nie-
działkowski przestrzega przed 
utożsamianiem obozu sanacyj-
nego z ruchem narodowym. 
Przywołuje majestat marszałka 
Piłsudskiego pisząc: 

(…) dajcie spokój robieniu 
z Piłsudskiego... „ukrytego en-
deka”. To za „gruba robota” 
nawet, jak na polską przeciętną 
znajomość historii. I „popraw-
ki historyczne” mają też swoje 
granice... absurdu. Czekają 
jeszcze Polskę trudne i ciężkie 
chwile. Nie ma w tym nic dziw-
nego. Taka jest rzeczywistość 
dzisiejszej epoki dziejowej. Po 
dniu 1 Maja my mamy tę pew-
ność, że jednostkom i grupom, 
pragnącym na gwałt sklecić 
„wspólny front” wszelakich 
prądów faszystowskich w Pol-
sce pod batutą naczelną p. Ro-
mana Dmowskiego od „Słowa” 
i „Małego Dziennika” aż po 
„Warszawski Dziennik Naro-
dowy” poprzez „radykalnie 
opozycyjny „Goniec Warszaw-
ski” (specjalność – oskarżanie 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego o... „komunizm”) mo-
żemy powiedzieć krótko, jasno, 
dobitnie, po prostu: NIE DACIE 
RADY! Tak jest! Nie zawracaj-
cie sobie głowy.

Z kolei „Kurjer Warszaw-
ski” z 1938 roku donosił, że np. 
w Poznaniu pochód pierwszo-
majowy wypadł bardzo blado. 
Członkowie stronnictwa naro-
dowego w sposób manifesta-
cyjny przeszkadzali odbyciu 
się pochodu, który zresztą był 
ograniczony do bocznych ulic 
miasta.

W 1939 roku, gdy w Polsce 
zakazano pochodów pierwszo-
majowych, „Robotnik” pisał 
o zbiórce na cele statutowe PPS. 
Tymczasem Kurjer Wileński 

donosił o tym, że z polecenia 
władz bezpieczeństwa został 
wczoraj aresztowany mieszka-
niec miasta Wilna Rubin Ru-
binowicz, z zawodu lakiernik, 
którego tegoż dnia zesłano do 
obozu odosobnienia w Berezie. 
Rubinowicz agitował ostatnio 
wśród bezrobotnych namawia-
jąc do urządzenia nielegalnego 
pochodu pierwszo-
majowego, wbrew 
zakazowi władz.

Z kolei „Czas” 
pisał o pierw-
s z o m a j o w y c h 
demonstracjach 
w Meksyku, które 
miały charakter 
nie prorobotniczy, 
ale… antyhitle-
rowski, a dziennik 
„Dzień dobry” 
pisał o zorganizo-
wanych z okazji  
1 maja demonstra-
cjach antyniemiec-
kich w Czechach 
i na Morawach. 

Nie mieli więc 
lekko zarówno 
przedwojenni zwo-
lennicy, jak i prze-
ciwnicy pierwszo-
majowych marszy. 
Ale, gdy wybuchła 
II wojna światowa 
spory światopo-
glądowe odeszły 
na bok. Stanisław 
Niedziałkowski 
czołowy redaktor 
„Robotnika” zgi-
nął rozstrzelany 

w Palmirach w 1940 roku, dzia-
łacze Bundu w getcie i obozach 
koncentracyjnych, a narodowcy 
w obozach koncentracyjnych 
i w gestapowskich więzieniach. 
Bo nagle okazało się, że krew 
ich wszystkich ma ten sam  
kolor.

Opr. Małgorzata  
Karolina Piekarska

1 maJa pRzED woJNą
W powojennej Polsce aż do 1989 roku dla wielu pochody pierwszomajowe 
były obowiązkowe. Niby dzień wolny od pracy, ale… stawić się na pocho-
dzie trzeba było i jeszcze podpisać listę obecności. A jak to wyglądało przed 
wojną? Tego dowiedzieć się można przeglądając międzywojenną prasę. Co 
innego pisał socjalistyczny „Robotnik”, czyli organ PPS, a co innego np. 
„Pielgrzym”, czyli pismo katolickie. A lektura pokazuje, że dzisiejsze podzia-
ły polityczne nie są niczym nowym. 

REKLAMA REKLAMA

Za i przeciw pochodom, czyli… 

Gazeta „Robotnik” z 2 maja 1938 r.

Pochód 1 maja 1936 zorganizowany przez PPS.

Pochód Pierwszomajowy

Sztandarami! Sztandarami narzućcie i nakryjcie
ten krzyk czerwony, jak wolność, jak zapał
gdy wiosna majem na ulice wyjdzie
z pod zadymionych roboczych pułapów.

Dynamit buntu zgromadzony w krtani
usta po jezdniach miasta słowami rozrzucą
protest w piwnicach piersi tłumiony latami
eksploduje dziś pieśnią, tak jak rewolucją.

Już go ręce za gardło nie porwią nie zamkną
gdy będzie chorągwiami na brukach wykwitał
w twarze wyzyskiwaczy, jak zwinięty banknot
tłum rzuci pieniądz pieśni, trwalszy niż kapitał.

To nie jest zwykły pochód, jak piszą gazety
nie ujmie go ni pióro, ani statystyka
tutaj serca na serca idą na bagnety
z domów, balkonów, okien – kamiennych barykad.

Nie zatrzaskujcie okien, nie cofajcie oczu
wyjdźcie i zapraszajcie do otwartych drzwi
to przecież serce wielkie ulicą się toczy
święte, bo opętane poezją własnej krwi.

Tadeusz Juliusz demczyk (1908-1942) 
(1934) z tomu: „Wichry republikańskie”

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Wykonanie kompleksowej wymiany instalacji co wraz z grzejnikami 
w budynkach mieszkalnych Międzynarodowa 58/60 A kl. I,  

Międzynarodowa 32/34 A kl. I i II.
2. Malowanie klatek schodowych w budynkach Londyńska 12, 14.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są 
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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Krzyżówka Mieszkańca nr 8

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

Mały chłopiec 
chce wejść na 

mecz. Ochrona pyta;
– To twój bilet?
– Tak!
– Skąd go masz?
– Tata kupił!
– A gdzie jest twój tata?
– W domu. Szuka biletu!

***
W szkole rozpoczęła pracę 
młoda pani pedagog. Ob-
serwuje dzieci na boisku. 
Podchodzi do chłopczyka 
i mówi:
– Popatrz, inni chłopcy bie-
gają wesoło, bawią się pił-
ką… Nie trzeba stać tak na 
uboczu. Biegaj z nimi!

– Ale ja nie mogę!
– Dlaczego?
– Jestem bramkarzem!

***
W domu zainstalowano 
wykrywacz kłamstw.
– Dostałem dziś piątkę 
z polskiego!
– Piii!
– Kłamiesz – mówi mama. 
Ja w szkole uczyłam się 
bardzo dobrze, i…
– Piii!
– No dobra, miałam proble-
my…
– Ale za to – mówi tata – 
jak ja chodziłem do szkoły…
– Piii!

RADY
CiotKi
AGATY

Jak się spakować na krótki wy-
jazd, na przykład weekendowy? 
l Najpierw sporządź bardzo 
szczegółową listę rzeczy do za-
brania. Osobno żywność i napo-
je, osobno ubrania, kosmetyki 
i niezbędne akcesoria. Następ-
nego dnia sprawdź ją, ewentu-
alnie uzupełnij i spójrz, w jakie 
torby, kosze czy walizki chcesz to 
wszystko zmieścić. 
l Potem wróć do listy i bezli-
tośnie dokonaj skreśleń. Musisz 
brać aż tyle ubrań? A buty, czy 
nie wystarczą te zwykłe i te na 
niepogodę, jeśli zapowiadano 
deszcz? Jeśli ma być ładnie, także 
je wykreśl. Po co ci tyle bluzek? 
Naprawdę chcesz użyć wszyst-
kich kosmetyków i założyć na 
miejscu (to tylko 2-3 dni!) mały 
zakład fryzjerski? Im mniej rze-
czy, tym lepiej.
l Sprawdź listę żywności – wie-
le rzeczy można kupić w lokal-
nych sklepikach, nie warto ich 
wieźć!
l Pamiętaj o ładowarce, doku-
mentach, pieniądzach, lekach 
i czymś na kleszcze. Koniecznie!Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

Dlaczego co roku Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne apelują 
o zachowywanie higieny osobistej? Ponieważ tak zwane choro-

by brudnych rąk atakują co roku tysiące osób, w tym dzieci i osoby starsze. 
O co chodzi? O zwykłe mycie rąk. Zwykłe, lecz systematyczne i staranne.
Dlaczego? Ponieważ brudne ręce, których nie umyto po powrocie do domu, po 
zakończeniu prac w ogrodzie czy przy samochodzie, każdorazowo po skorzystaniu 
z toalety, gromadzą i przenoszą wiele niezwykle niebezpiecznych bakterii.
A konkretnie? To nie tylko zatrucia i biegunki. Tak mogą wyglądać pierwsze ob-
jawy żółtaczki, salmonellozy, czerwonki. Typowa choroba brudnych rąk to WZW 
typu A (wirusowe zapalenie wątroby), ma źródło bardzo często w brudnych (choć 
z niby czystych) dłoniach. Pustoszy organizm, trudno się leczy. Co gorsza, osoba 
zarażona nieświadomie zaraża innych nawet na 2 tygodnie przed wystąpieniem 
objawów u niej samej!
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wielu chorób bakteryjnych i wirusowych, 
myj ręce, a także w razie potrzeby dezynfekuj specjalnymi chusteczkami i płyna-
mi. Dbajmy zwłaszcza o dzieci.

Pyszna Józia

Stare zieMNiaKi potrafią 
SMaKoWać WSpaNiale! 
j GOTOwane, z wODy – świetnie 
zmienisz smak i aromat, jeśli do goto-
wania wrzucisz grube gałązki koper-
ku, a drobnymi piórkami, starannie 
posiekanymi, posypiesz podając je 
z odrobiną masła lub twarożku, wy-
mieszanego – jak wolisz – z chrzanem 
czy z czosnkiem.

j KuleczKi ziemniaczane (pommes dauphine) – trochę pracochłonne, ale część, 
po lekkim podsmażeniu, można mrozić! Kilogram ziemniaków obierz, ugotuj w osolo-
nej wodzie, rozbij na purée. Gdy przestygną, dodaj starannie mieszając cztery żółtka, 
5-6 łyżek (nie łyżeczek) masła, sól i gałkę muszkatołową do smaku. Osobno przygo-
tuj ciasto parzone: w garnku zagotuj szklankę wody z  2 pełnymi, dużymi łyżkami ma-
sła i solą, a gdy wrze, na małym gazie dodawaj energicznie mieszając szklankę mąki 
pszennej. Gdy ciasto będzie szkliste i zacznie odchodzić od ścianek garnka, przestudź 
je, a potem dodaj, ucierając, dwa jajka i – w kolejności – masę ziemniaczaną. Sprawdź 
smak. Całość porządnie wystudź. Gdy jest zimne, formuj kuleczki nie większe, niż mały 
włoski orzech (uwaga! lepi się do rąk!), obtaczaj je w drobno mielonej bułce tartej lub 
tartych orzechach, smaż w głębokim tłuszczu (nie za ostry gaz). Te „na już” wyjmuj, gdy 
będą rumiane. Te do mrożenia niech się tylko zazłocą, mroź gdy całkiem ostygną. 

j zapieKane (au gratin) – żaroodporną formę natrzyj szczodrze czosnkiem i masłem 
klarowanym (daje świetny zapach i nie pali się). Ziemniaki obierz i pokrój na plasterki 
o grubości 1-2 milimetry (malakser lub obieraczka do ziemniaków), które układaj rów-
niutko w formie tak, by każdy plasterek zachodził nieco na poprzedni. Każdą warstwę 
sól i układaj następną. Całość zalej słodką śmietanką 30%, przykryj i zapiekaj przez ok. 
1 godz. w 200°C, potem wyjmij, odkryj, posyp tartym serem (Cheddar, Bursztyn – dobry 
i wyrazisty), zapiekaj bez przykrycia jeszcze kwadrans. Jeśli chcesz, podczas układania 
ziemniaków daj też ser między warstwy. To wszystko!

j placKi ziemniaczane – najlepsze ze starych, młode ziemniaki są zbyt wodniste. 
Ziemniaki zetrzyj, nieco odsącz, dodaj spore jajko, całą tartą cebulę, 2 łyżki mąki i sól. 
Wymieszaj, smaż na rumiano na smalcu lub oleju rzepakowym.

1        2        3        4         5         6         7        8       9          10        11      12      13      14

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Do wygrania książka.
Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2018: „Wiedz kiedy pora”. Książkę wylosowała p. Krystyna Gryglas. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 7.05.2018 r.
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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. TANIO. 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, 
gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n KSIĘGOWOŚĆ JPK OBSŁUGA 
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. 501-441-898

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

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

REKLAMA REKLAMA

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

tel. 870-68-95
601 305 779; 601 99 59 59
Pełen zakres usług w kraju i zagranicą

Własna kaplica w Wawrze ul. Widoczna 6
Siedziba firmy: Warszawa Grochów

ul. Grenadierów 34 tel/fax 22 810 94 80
Nasza oferta w internecie

www.gojscy.pl; e-mail: info@gojscy.pl

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

Marek Gójski
firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
43 000 egz.

yn aw ol ort noK  przez 
kez ¹iwZ  il ort noK   

ijc ub yrt syD  .ys arP

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

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

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. 

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 
Tel. 721-002-710

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

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

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

n Wywóz mebli, gruzu, porząd-
kowanie piwnic, działek, wywóz 
krzaków. Tel. 789-166-542

TURYSTYKA

n MAZURY – TYDZIEŃ 600 ZŁ, 
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. 
TEL. 89 621-17-80,  
www.szczepankowo.pl

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputerowy. 
Dojazd 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

FINANSE

n Pożyczki pozabankowe.  
Tel. 609-545-270

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

INNE

n Pomoc finansowa lub w opie-
ce starszej samotnej osobie za 
mieszkanie na przyszłość.  
Tel. 518-154-273

KUPIĘ

n ! Przedmioty z likwidowanych 
mieszkań oraz znaczki, monety, 
książki, pocztówki i meble.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

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

n Antyki, obrazy, srebra, platery, 
brązy, szable, bagnety, odznacze-
nia. Tel. 601-336-063

n Kupię książki. Dojazd do 
klienta. Tel. 798-631-511

n Meble, obrazy, znaczki, książ-
ki, monety, medale.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

MEdYCZNE

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

NAUKA

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

n Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.  
Tel. 793-507-212

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 Działka pracownicza 470 m2 
przy ul. Kinowej r. Rozłuckiej.  
Tel. 22 610-78-19

NIERUCHOMOŚCI    –    Szukam 
     do wynajęcia

n Młoda, spokojna wynajmie 
pokój na Pradze Południe.  
Tel. 790-774-479

OGROdNICZE

n Sprzedam nowy ul Dadant 
z wyposażeniem. Cena: 400 zł. 
Tel. 600-019-611

PRACA

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

PRAWNE

n Adwokat Kamila  
Osica-Miładowska, sprawy  
cywilne, lokalowe, rodzinne, 
spadkowe, administracyjne 
i inne.  
Al. Waszyngtona 146 lok. 212. 
Kancelaria została przeniesiona 
z Universamu Grochów.  
Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

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

n Doradca Podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, po-
rady, wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl

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

RÓŻNE

n Makijaż okazjonalny profe-
sjonalnie. Tel. 663-900-241

n OPIEKA NAd GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO  
I SOLIdNIE.  
TEL. 500-336-607

SPRZEdAM

n dWA PIĘKNE FOTELE 
„RELAKSY” NOWE, SKÓRA NA-
TURALNA KOLOR CZEKOLAdA. 
CENA 1200 ZŁ ZA SZTUKĘ.  
TEL. 509-065-999

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

n Tanio rowery młodzieżowe 
używane. Tel. 22 615-75-95

TOWARZYSKIE

n Niemłoda inżynier zapozna 
nieżonatego, Marynaline@onet.pl

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

n Pranie dywanów.  
Tel. 664-676-664

n Rolety antywłamaniowe  
i naprawy. Tel. 602-228-874

n Rolety dzień-noc.  
Tel. 514-165-445

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

USŁUGI – Budowlane

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

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

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

USŁUGI – Remontowe

n Adaptacje, glazura, hydraulika, 
malowanie. Tel. 606-181-588

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

n Malowanie, panele, wykładzi-
ny. Tel. 601-20-33-13

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

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

n OKNA – NAPRAWY,  
dOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

n Remonty kompleksowo  
i solidnie. Tel. 502-218-778, 
 www.remonty4u.pl

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

SprzeDam 
BezpOśreDniO  

dom/segment  212 m2,  
działka 240 m2 
w wyszkowie,  

ul. miła 46. 

atrakcyjna cena  
Tel. 660-697-365

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

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

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
 renowacjê stolarki i tapicerki   

mebli nowoczesnych i stylowych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 700-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

 
   skup  sprzeda¿

    sim-locki
    akcesoria
    naprawy
    CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

ZAGINĄŁ KOT, ZGUBIŁEŚ PSA
portal „Mieszkańca”

ZA DARMO info o tym da!*
www.mieszkaniec.pl

www.facebook.com/gazetamieszkaniec
* ilość informacji ograniczona; osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 22 810-64-12
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Zdania są podzielone, 
a wybór niełatwy. Takich, 
którzy swoje działanie opie-
rają wyłącznie na praktyce, 
bez solidnej podbudowy teo-
retycznej, kiedyś nazywano 
znachorami. Trudno ocenić, 
ilu osobom pomogli, a ilu 
zaszkodzili. Z drugiej stro-
ny, czy ktoś pozwoliłby, żeby 
zoperował mu wyrostek ktoś 
wykształcony, lecz bez żadnej 
praktyki i doświadczenia? Ja – 
niechętnie.

Najlepiej sprawdza się 
tak zwany złoty środek, czyli 
– umiejętne połączenie jedne-
go i drugiego we właściwych 
proporcjach. Najbezpiecz-
niej dla pacjenta, gdy wysoki 
poziom wiedzy teoretycznej 
jest wielokrotnie sprawdzony 
w praktyce. A życie – czyli 
praktyka – stanowczo weryfi-
kuje najlepsze nawet teorie.

Dlatego właśnie BORA-
MED jest wyjątkowo cenio-
ną placówką, cieszącą się za-
ufaniem pacjentów: zatrudnia 
wyłącznie najlepszych fizjote-
rapeutów, co do których udoku-
mentowanej wiedzy i doświad-
czenia nie ma wątpliwości. 

To tu spotkacie wśród te-
rapeutów największy odsetek 
osteopatów, czyli fizjoterapeu-
tów, którzy dodatkowo zdobyli 
podyplomowe, wysokospecja-
listyczne wykształcenie. Holi-
styczne, całościowe podejście 
do chorego, umiejętne wyszu-
kanie przyczyn dolegliwości, 
zamiast opierania się tylko na 
– niekiedy mylących – obja-
wach, to najlepsze, co można 
oferować pacjentom.

Zamiast uporczywie usu-
wać objaw, czyli ból, który po 
kilku tygodniach czy miesią-
cach powraca, lepiej pozwo-
lić, by osteopata odnalazł jego 
prawdziwą przyczynę i wyeli-
minował ją.

Jednym z takich terapeutów 
jest Brian Gudaniec. Pogodny, 
pełen optymizmu, ze świetnym 
podejściem do pacjentów. Czy 
łączy teorię z praktyką? Oczy-
wiście! 

Jest świetnie wykształco-
ny: dyplomowany magister 
fizjoterapii (licencjat w Colle-
gium Medicum im. Mikołaja 
Kopernika) obecnie kończący 
prestiżowe, pięcioletnie stu-
dia osteopatyczne w Warsza-

wie w międzynarodowej Flan-
ders International College of 
Osteopathy (FICO) z ponad 
dwudziestoletnią tradycją 
uznawanej za jedną z naj-
lepszych w świecie.

Tyle o teorii, choć może 
warto byłoby tu wspomnieć 
o licznych kierunkowych kur-
sach, jakie ukończył ten oste-
opata. A co z praktyką?

Brian Gudaniec jest jed-
nym z niewielu terapeutów 
w Polsce, którzy łączą prak-
tykę w Polsce z bogatym 
doświadczeniem pracy we 
Francji, gdzie zajmował się 
także kinezyterapią. 

– Moim zdaniem zawsze 
musi być równowaga między 
teorią a praktyką. Obydwie 
rzeczy są ważne, jeśli chcemy 
się rozwijać, podnosić swój 
poziom, a jedna inspiruje 
drugą. Ważne, żeby zacząć 
od teorii, ale najszybciej, jak 
to możliwe, włączyć do tego 
praktykę – mówi Brian Gu-
daniec. 

– Ma Pan doświadczenie 
międzynarodowe. Jakie są róż-
nice między pacjentem polskim 
i francuskim?

– To nie tylko różnice 
między ludźmi czy między 
społecznościami. Trzeba pa-
miętać, że francuski pacjent 
ma szybki i bezpłatny dostęp 
do tego rodzaju leczenia. To ma 
plusy – nikt nie czeka, aż pro-
blem „sam minie”, nie próbuje 
go zagłuszyć lekami, tylko po 
prostu idzie po pomoc i otrzy-
muje ją natychmiast. Ale są też 
bardzo istotne minusy: inaczej 
podchodzi do terapii i inaczej 
współpracuje pacjent, który 
ma wszystko „jak na tacy”, 
a inaczej – o wiele bardziej 
odpowiedzialnie i z większym 
zaangażowaniem – pacjent, 
który za nią płaci. 

– Różnica jest aż tak za-
uważalna?

– Tak, ponieważ, jeśli ktoś 
otrzymuje coś za darmo, nie 
zawsze to doceni i szanuje. 
Nawet niewielki wkład finan-

sowy wpływa motywująco 
na przebieg leczenia i zaan-
gażowanie pacjenta. Polscy 
pacjenci o wiele lepiej współ-
pracują z terapeutą i rzadko 
zdarza się, by całkowicie nie 
chciało im się wykonywać 
ćwiczeń „zadanych” do domu. 
Francuz przychodzi z proble-
mem i oczekuje natychmiasto-
wej poprawy, błyskawicznego 
efektu, bez wysiłku ze swojej 
strony. A to najczęściej nie jest 
możliwe, choć niełatwo im to 
wytłumaczyć.

– To utrudnienie dla tera-
peuty…

– Owszem, wymaga sporo 
dodatkowej pracy. Ale muszę 
dodać, że choć pacjent francu-
ski jest mniej odporny, może 
znieść o wiele mniej bólu, któ-
ry czasem musi towarzyszyć 
terapii, stara się być pogodny, 
uśmiechnięty.

– Czy tu i tam problemy 
zdrowotne są podobne?

– Niezupełnie. Tam wie-
le dolegliwości ma podłoże 
psychosomatyczne, co u nas 
nie jest tak częste. Francuzi 
są inni emocjonalnie, stąd 
zaskakująco często ich bóle 
kolan, barków czy kręgosłupa 
mają źródło nie w samym kość-
cu czy układzie mięśniowym, 
ale „w głowie”. Tu, w Polsce, 
zwłaszcza w BORAMEDzie, 
zwracamy uwagę na wnikli-
wą diagnozę, o wyniku której 
informujemy pacjenta i po-

dejmujemy wspólnie decyzję 
o dalszych działaniach. Tam 
jest inaczej – pacjent przycho-
dzi do terapeuty, ma „jakiś” 
problem, chce szybko wyjść 
bez niego. Polski pacjent ma 
inne nastawienie, współpracuje 
i stara się zrozumieć swój pro-
blem. Łączenie doświadczeń 
z pracy w Polsce i za granicą 
uczy bardzo wiele i wskazuje 
nowe możliwości! (AS 2018)

TEoRIa Czy pRakTyka?
Co jest ważniejsze dla nas, pacjentów, gdy szukamy pomocy? Wykształcenie 
lekarza lub terapeuty, czy raczej praktyka, czyli sprawdzone wielokrotnie w dzia-
łaniu umiejętności?

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
26.04.–09.05.2018,  
tel. 22 250 15 77.  

Liczba miejsc ograniczona.  
Świadczeniodawca wskazuje 
fizjoterapeutów do konsultacji  

i decyduje o ilości miejsc.

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
Boramed  

REHABILTACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

KORTY
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  challange 

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PPRZYJMUJEMY ZA ISY  
NA ABONAMENTY  

  NA SEZON LETNI!

CARIDENT
Gabinet

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32
502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

w w w . j a s k r a . o r g

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

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 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

– 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

Brian Gudaniec

LEKARZE
BEZ 

KOLEJEK
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 
 kończyn dolnych (owrzodzenia, polineuropatie np. w cukrzycy) 
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby) w fibromylagii 
 w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze mózgu) 
 neuralgią nerwu trójdzielnego 
 oczekujących na leczenie operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, 
chirurgiczne)  jak też i po operacjach

N I E  M U S I  B O L EĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście
Informacje i zapisy tel. 730 266 030
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