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REKLAMA

   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 16 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

Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

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

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.

  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 
 

   

  
  
 

uWAGA!
   

  
 Promocyjna cena 

rkoron po celanowych
ina metalu  cyrkonie

Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 protezy elastyczne
 implanty

 leczenie w narkozie
 RTG

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

Nie umiemy słuchać
Żyjemy w świecie, w którym 

ułatwianie sobie życia poszło nawet 
w stronę odczytywania myśli drugiej 
osoby. Żona wie z góry, co powie 
mąż, więc mówi za niego i od razu 
przystępuje do zbijania jego argu-
mentów. Zwolennik jednej dominu-
jącej partii wie, co chciał powiedzieć 
miłośnik drugiej dominującej partii, 
więc już wie, że go nienawidzi. Mło-
dy wie, co powie stara mantyka, 
a emeryt przewiduje, jak fatalnie 
zachowa się młodzieniec. 

Oczywiście te przewidywania 
bardzo często się sprawdzają. Ale 
nie zawsze. Nie w tym jednak pro-
blem. My znamy tylko pierwsze 
zdanie wypowiadane przez naszego 
adwersarza. A bardzo często on 
(jeśli mu pozwolimy na swobodną 
wypowiedź) ma ciekawe uzasad-
nienie swojego stanowiska. Innego 
niż nasze, ale jakby się udało wysłu-
chać, to racjonalne źródło dałoby się 
w tym znaleźć. W odmiennych do-
świadczeniach, innych priorytetach, 
w innych oczekiwaniach od życia.

Nasz adwersarz wie, że nie chce-
my go słuchać (on nas zresztą też). 
Więc rzuca jakąś myśl na odczepne-
go, co pogłębia nasze przekonanie, 
że to idiota.

Oddalamy się od siebie, zbliżając 
jednocześnie do „myślących jak 
my”, bo też nam wystarczy pierw-
sze zdanie, by ocenić, czy ten jest 
w porządku. Gdybyśmy jednak 
posłuchali, co ma dalej do powie-
dzenia, mogłoby być różnie, wcale 
nie inaczej, niż przekazuje ten, co go 
uznajemy za amebę…

Tak to tylko sobie napisałem na 
kanwie ostatnich wyborów…

Tomasz szymański
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REKLAMA

Według statystyk straży miejskiej to właśnie na Pra-
dze Południe jest najwięcej interwencji związanych 
z piciem alkoholu w niedozwolonych miejscach. Rem-
bertów okazał się pod tym względem najspokojniejszą 
dzielnicą w całej Warszawie.

czytaj na str. 2

więcej na str. 2

Utoniemy w śmieciach?

niekUltUralne promile
Śmieciarki na ul. Gwarków, przed bramą mPO: wjazd i wyjazd co kilka minut.
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KRONIKA POLICYJNA
ROZBóJNicy Na PRZysTaNKu

Policjanci z komisariatu przy ulicy 
Mrówczej w Wawrze zostali po-
wiadomieni o rozboju – młodego 
mężczyznę zaczepiło na przystanku 
kilku osiłków. Chcieli papierosa, 
potem pieniędzy. Pokrzywdzony 
został pobity i okradziony. Zabrano 
mu 10 zł i zniszczono słuchawki. 
Patrole ruszyły do akcji. W podję-
tym pościgu zatrzymano wszyst-
kich mężczyzn. Jeden z nich groził 
pobitemu nożem. 

ZLiKWiDOWaLi „DZiuPLę”
Policjanci z południowopraskiej sa-
mochodówki otrzymali informację 
na temat dziupli, w której miałyby 
znajdować się kradzione pojazdy. 
Pojawili się w powiecie płońskim, 
podjęli obserwację posesji, a nastę-
pie przystąpili do działania. Odnaleźli 
dwa skradzione samochody: mazdę 
utraconą w Niemczech i peugeota 
z Warszawy. Zabezpieczyli doku-
menty pochodzące z kolejnego 
skradzionego peugeota. Właściciel 
posesji, 55-latek, trafił do celi.

GROZił DZieciOm Na 
PODWóRKu

Południowoprascy policjanci zo-
stali skierowani na interwencję do 
mężczyzny, który pod wpływem 
alkoholu groził biegającym po 

podwórku dzieciom, a także ich 
opiekunkom. Policjanci szybko od-
naleźli opisywanego mężczyznę. 
Był nietrzeźwy, szarpał się, został 
obezwładniony i zatrzymany.

uKRaDł OJcu auTO
Policjanci otrzymali zgłoszenie 
o kradzieży samochodu marki volvo. 
Właściciel auta podejrzewał o to… 
swojego syna. Zaczęły się poszuki-
wania samochodu. Funkcjonariusze 
dotarli do Otwocka, gdzie odnaleźli 
syna właściciela auta, 25-letniego 
Piotra J. Wśród jego rzeczy zabez-
pieczyli kluczyki do samochodu. Ale 
auta nie było… Kontynuowano po-
szukiwania. Odnaleziono samochód, 
który ukryty był w lesie. 

WłamyWacZe ZłaPaNi Na 
GORącym ucZyNKu

„Trwa włamanie” – taki komunikat 
w radiostacji usłyszeli policjanci 
z Wawra. Na widok nadjeżdżają-
cego radiowozu zza żywopłotu wy-
biegło dwóch mężczyzn. Policjanci 
podjęli pościg i chwilę później w ich 
ręce wpadł 43-letni Jerzy W. Został 
zatrzymany. Mężczyzna dopuścił 
się tego czynu w warunkach recy-
dywy – pod koniec 2018 r. opuścił 
zakład karny. Trwają poszukiwania 
drugiego sprawcy, któremu udało 
się zbiec.                          policja.pl

O ile mieszkający w dom-
kach z ogródkami mogą gril-
lować u siebie w zasadzie bez 
problemu, o tyle w blokach jest 
już znacznie trudniej. Oczy-
wiście palenie grilla na bal-
konie nie wchodzi w grę, a na 
podwórku jest też niemile wi-
dziane. Pozostaje więc znale-
zienie miejsca, gdzie spokojnie 
skorzystamy z tej „polskiej tra-

dycji”, jaką od jakiegoś czasu 
stało się grillowanie.

Ułatwiamy poszukiwania 
miejsc na prawym brzegu Wi-
sły, gdzie palenie grilla jest 
dozwolone. 

Największe możliwości 
mają mieszkańcy Białołęki. 
W tej dzielnicy mogą wybie-
rać spośród sześciu miejsc. 
Najmniej jest takich natomiast 

na Targówku, Pradze Północ 
i w Wawrze – tylko po jednym 
miejscu. 
n Białołęka: plaża przy Moście 
Północnym, Park Picassa, teren 
rekreacyjno-sportowy przy ul. 
Magicznej, plac zabaw przy ul. 

Kiersnowskiego, plac zabaw 
przy ul. Ruskowy Bród/Mań-
kowska i plac zabaw przy ul. 
Echa Leśne.
n Praga-Południe: Park Ob-
wodu Armii Krajowej przy ul. 
Podskarbińskiej, Plaża Saska 
oraz Plaża Poniatówka.
n Praga-Północ: Plaża Rusałka.
n Rembertów: teren rekreacyjny 
u zbiegu ul. Kordiana i Strażac-
kiej, teren rekreacyjny przy ul. 
Mokry Ług, teren rekreacyjny 
przy ul. Powroźniczej.
n Targówek: Park Bródnowski.
n Wawer: Plaża Romantyczna.

Nina Miętus

Gdzie Grillować?
sezon grillowy w pełni. Wielu mieszkańców wyko-
rzystuje dni wolne od pracy właśnie na relaks przy 
skwierczących kiełbaskach czy szaszłykach. 

Dokończenie ze str. 1
Grupki pijące alkohol w miej-

scach publicznych wzbudzają 
niepokój mieszkańców. Dlatego, 
to właśnie często na ich prośbę 
strażnicy miejscy przyjeżdżają 
zaprowadzić porządek. Wie-
lokrotnie też funkcjonariusze 
reagują sami z siebie widząc, 
że ktoś zachowuje się nieodpo-
wiedzialnie lub wulgarnie. In-
terwencji związanych z piciem 
alkoholu jest dużo. Z roku na 
rok coraz więcej.

– Zjawisko spożywania alko-
holu w miejscach zabronionych 

niekUltUralne promile
ustawą jest elementem obni-
żającym poczucie bezpieczeń-
stwa. Grupy spożywających 
lub będących pod wpływem 
alkoholu osób wzbudzają nie-
pokój i obawy mieszkańców. 
Również dla dzieci i młodzieży 
są demoralizującym przykła-
dem zachowań. Spożywanie 
alkoholu w miejscach zabro-
nionych często sprzyja wystę-
powaniu innych niepożądanych 
zdarzeń, takich jak: zakłócanie 
spokoju i porządku publicznego, 
zakłócanie spoczynku nocnego, 
a także nieobyczajnych wybry-

ków i czynów chuligańskich 
– opisuje zespół prasowy Straży 
Miejskiej.

Opracowano raport, z którego 
wynika, że w porównaniu do 
roku 2017, w ubiegłym roku aż 
o 19,8 proc. zwiększyła się liczba 
interwencji podejmowanych 
w związku z piciem alkoholu.

Strażnicy przeanalizowali też 
czas, w jakim najczęściej docho-
dzi do takich zdarzeń. Okazuje 
się, że najwięcej jest ich oczywi-
ście w weekendy między godz. 
21 a 22, a w tygodniu od godz. 
21 do 1 w nocy.

W tych niechlubnych sta-
tystykach prym wiedzie naj-
większa pod względem liczby 
mieszkańców Praga-Południe. 
To w tej dzielnicy Straż Miejska 
odnotowała aż 4016 „alkoholo-
wych” interwencji. 

Jak w raporcie wypadają inne 
dzielnice z prawobrzeżnej War-
szawy? 

Targówek „poza podium”, bo 
na 5. miejscu z wynikiem 2834, 
Praga Północ na 7. (2186), Bia-
łołęka – miejsce 13. z 534 in-
terwencjami, Wawer – 405, na 
końcu Wesoła – 116 i Rember-
tów, w którym jak widać jest 
najspokojniej – 99.  

Klara Bartuszek

Masz już nowe lokum i nadszedł czas przeprowadzki.
Cała operacja może się odbyć szybko i jest okazją do 

pozbycia się niepotrzebnych gratów, starych ubrań i bu-
tów, które zostawiłeś, bo były „jeszcze dobre”. 

Od czego zacząć?

1. Już na 4 tygodnie przed przeprowadzką zacznij 
szukać firmy przeprowadzkowej. Zapytaj o ceny i wolne 
terminy. Najczęściej przeprowadzamy się w piątki i soboty 
pod koniec miesiąca, dlatego potrzebne jest spore wyprze-
dzenie, aby zarezerwować termin. 

Stosowane są stawki godzinowe. Zależą one od ilości 
mebli, ilości kartonów z rzeczami, możliwości podjazdu 
samochodu jak najbliżej wejścia do budynku, od piętra, od 
tego, czy jest winda itp.

Wysokość stawki zależy też od liczby potrzebnych do 
przeprowadzki pracowników. Zazwyczaj jest to ekipa zło-
żona z dwóch lub trzech osób. 

Stawki wahają się od 100 zł do 200 zł za godzinę, ale 
mogą być wyższe, jeśli zlecasz usługę zapakowania i roz-
pakowania lub owinięcia mebli folią ochronną. 

Możesz poprosić o wstępną, szacunkową wycenę. 
Na przeprowadzkę zarezerwuj sobie co najmniej pół 

dnia. Przez drugie pół będziesz ustawiał meble i rozpako-
wywał najpotrzebniejsze rzeczy. 

2. Zamów kartony do przeprowadzek.
Znajdziesz je bez trudu w sklepach internetowych. 
Ceny są przystępne, na przykład za 10 kartonów o wy-

miarach 30x40x60 cm zapłacisz około 45 zł w sklepie in-
ternetowym poczty polskiej.

Jeśli przeprowadzasz się z kawalerki lub mieszkania 
dwupokojowego, to 25 dużych kartonów wystarczy.

Resztę, która nie zmieści się do kartonów, zapakujesz 
do swoich walizek i toreb.

3. Kup rulon folii bąbelkowej.
Rulon długości 100 m i szerokości 60 cm to koszt 

około 35 zł. Ale lepiej zaopatrzyć się w folię o szeroko-
ści 75 cm. Kosztuje około 50 zł. Folia jest potrzebna do 
owinięcia mebli na czas transportu, do owinięcia obrazów 

lub reprodukcji, a także do 
owinięcia półek z regałów, 
które konieczne trzeba wyjąć 
i przenosić osobno. 

4. Kup dyspenser i kilka 
rolek taśmy. Dyspenser to 
prosty przyrząd do oklejania 
pudeł taśmą. Jest niezbędny. Taśmą okleisz zapakowane 
kartony, aby nic z nich nie wypadło.

Nowe kartony będą złożone, zatem będziesz musiał je 
rozłożyć. Koniecznie zaklej taśmą spód kartonu, od we-
wnątrz i od zewnątrz. Zabezpieczy to spód kartonu przed 
otwarciem i wypadnięciem całej zawartości na ulicę pod-
czas przenoszenia. 

Tani dyspenser to koszt około 30 zł, a rolka taśmy kosz-
tuje 2-4 zł. Łatwo znajdziesz w sklepach internetowych, 
tych samych które sprzedają kartony do przeprowadzek. 
Będziesz potrzebował 4-5 rolek taśmy na przeprowadzkę 
2-3-pokojowego mieszkania. Jeden rulon folii bąbelkowej 
o szerokości 75 cm powinien wystarczyć.

5. Pakowanie zacznij już na 2-3 tygodnie przed pla-
nowanym terminem przeprowadzki. Spakuj wszystkie 
rzeczy, których teraz nie potrzebujesz. Pozwoli to ocenić, 
czy masz wystarczającą ilość kartonów i taśmy do ich za-
klejania. W razie potrzeby zdążysz zamówić kilka nowych. 

6. Wszystkie kartony wyraźnie ponumeruj flamastrem 
na górze i po bokach. Gdy wszystkie kartony znajdą się 
już w nowym miejscu, większość będzie ułożona jeden na 
drugim i numery będą widoczne tylko z boku. Dlatego po-
numerowanie kartonów na bokach jest tak ważne.

7. Zrób listę spakowanych rzeczy. Rozpakowywanie 
może zająć kilka dni. Dlatego jest bardzo ważne, abyś wie-
dział, co spakowałeś w każdym kartonie.

8. Jeśli nowy lokal ma piwnicę, strych lub komórkę lo-
katorską, to nie wyrzucaj kartonów, jeśli nie są uszkodzo-
ne. Złóż je i schowaj – przydadzą się do następnego razu!

 Przemysław Ostrzyżek, agent nieruchomości

PRZePROWaDZamy się!

Przemysław Ostrzyżek
agent nieruchomości

tel. 794 421 100
Prawobrzeżna Warszawa

Zobacz na:       /Polecanyagent



3

Spalarnia zostanie rozbudo-
wana i jest to inwestycja dla 
Warszawy priorytetowa. 

śmieci dla enerGii
Nowa spalarnia ma bowiem 

zastąpić cuchnące ponad 
miarę wysypisko Radiowo na 
Bielanach, przerabiając ponad 
305 tys. ton śmieci rocznie 
(obecnie 40 tys.), które słu-
żyć będą jako „surowiec” do 
wytwarzania energii, głów-
nie dla prawobrzeżnej War-
szawy: 200 tys. MWh ciepła 
oraz 100 tys. MWh prądu 
każdego roku. 

A wszystko to dziać się 
będzie przy pomocy najno-
wocześniejszych technologii. 
Zapewnią one zachowanie 
odpowiedniej czystości śro-
dowiska i – wbrew obawom 
ekologów, którzy nową spa-
larnię wpisali na listę inwesty-
cji szkodliwych dla otoczenia 
– nie wpłyną na jakość życia 
okolicznych mieszkańców. 

Nowa spalarnia będzie jed-
nym z najważniejszych ele-

mentów stołecznej gospodarki 
śmieciami, opartej przede 
wszystkim na odpadach zmie-
szanych, których w stolicy jest 
najwięcej, ponieważ warsza-
wiacy wolą płacić słono za ich 
wywóz, a nie segregować. 

Swoistym bonusem dla 
okolicznych mieszkańców 
będzie zaprojektowany tzw. 
zielony dach, ułatwiający re-
tencję wód opadowych oraz 
przezroczysta elewacja, która 
po zmroku stworzy specy-
ficzną iluminację. Dodatkową 
zaś atrakcją ma być ogólno-
dostępny taras na wysokości 
70 metrów nad ziemią z wi-
dokiem na kompleks zieleni 
Kozia Górka. 

a mimo to spalarnia nie ma 
szczęścia…

Po latach dyskusji i przymia-
rek jej budowa miała się zacząć 
w I kwartale tego roku, ale prze-
targ, który wygrało pewne chiń-
skie konsorcjum, został unie-
ważniony. Konkurenci (Francuzi 
i Włosi) zaskarżyli bowiem ten 
werdykt do Krajowej Izby Odwo-
ławczej, ponieważ według nich 
cena inwestycji (niewiele ponad 
1 mld złotych) została zaniżona, 
a zaproponowana w kosztorysie 
turbina, mająca istotny wpływ 
na jakość spalania, jest nie do 
wyprodukowania. 

Po wielomiesięcznych przepy-
chankach sąd i MPO ostatecznie 
oddaliły wszystkich trzech kon-

kurentów i przetarg unieważniły. 
Co dalej? Nie wiadomo. 

oczywiście spalarnia 
powstanie 

Zmarnowano tylko 16 mie-
sięcy na przetarg, prawdopo-
dobnie dlatego, że nie określono 
precyzyjnie jego warunków. 
Np. w 2015 r. MPO planowało, 
że zmieści się z kosztami inwe-
stycji w 750 milionach złotych! 
A to niemożliwe. Jak twierdzą 
bowiem eksperci, takich cen na 
rynku dla tak dużych i super 
nowoczesnych inwestycji już 
od dawna nie ma! Także takich, 
jakie zaoferowali Chińczycy 
(1,04 mld zł), a nawet Francuzi 
(1,7 mld zł). Są znacznie wyższe, 
bliższe propozycji Włochów: 
2,15 mld zł.

Warszawa takimi pieniędzmi 
na razie nie dysponuje. Skąd je 
wziąć? Najprostsza, i najtrud-
niejsza, droga to dodatkowe 
fundusze unijne z nowej per-

spektywy 2021–27. Jedyne, co 
teraz niepokoi mieszkańców 
to drogi dojazdowe, na których 
ma się pojawić osiem razy wię-
cej śmieciarek niż do tej pory.

– Już te, które jeżdżą tu dzisiaj, 
wytwarzają sporo hałasu i nisz-
czą tutejszą infrastrukturę dro-
gową – mówi Jan Rokicki, oby-
watel Targówka Fabrycznego. 
– Warto może popracować nad 
lepszą nawierzchnią… 

satysfakcja pana 
rokickieGo?

Ale już niedługo nasz roz-
mówca powinien być usatysfak-
cjonowany. W Zarządzie Miej-
skich Inwestycji Drogowych 
trwają bowiem prace projektowe 
tzw. obwodnicy śródmiejskiej, 
która swoim zasięgiem obejmuje 
również ulice w pobliżu nowej 
spalarni śmieci, przede wszyst-
kim Zabraniecką, Księcia Zie-
mowita, Księżnej Anny, Chrza-
nowskiego, Niesulicką, Naczel-

nikowską, Siarczaną. Powstaną 
na nich dodatkowe pasy ruchu, 
wiadukty, ronda i skrzyżowa-
nia. Odpowiednia nawierzchnia 
– też. Ostateczna wizja rozwią-
zań ma być gotowa w 2020 r. 
Na całą obwodnicę zarezerwo-
wanych jest 888 mln zł, z czego 
duża część na wspomniane ulice 
Targówka Fabrycznego. Doda-
jąc do tego koszt „śmieciowej” 
inwestycji, robi się sporo ponad 
2,5 mld zł, a to już bardzo po-
ważna kwota w budżecie. 

Tylko że tak naprawdę mia-
sto i dzielnica nie mają wyjścia. 
Nowa spalarnia i lepsze drogi 
dojazdowe do niej muszą osta-
tecznie powstać, choć w nie-
znanej dzisiaj precyzyjnie per-
spektywie. Inaczej, jak Neapol 
kilka lat temu, Warszawa może 
utonąć w powodzi śmieci, 
a Targówek Fabryczny przede 
wszystkim, bo obecna spalar-
nia po prostu się zatka.        wp

REKLAMA REKLAMA

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,
gab. nr 14)

02-215 Warszawa
tel. kom. 510 905 474

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

tel. kom. 505 383 187

al. Jana Pawła II 32
(niedaleko 

Hali Mirowskiej,
róg Elektoralnej)
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

Cezary Kozub
Dyplomowany audioprotetyk,

16 lat doświadczenia

Anna Cierpicka-Świtkowska
Dyplomowany audioprotetyk,

23 lata doświadczenia 

Poznaj wszystkich audioprotetyków na www.strefasluchu.pl

 PROFESJONALIZM  WYKSZTAŁCENIE

 DOŚWIADCZENIE     PASJA

NOWOCZESNE 
APARATY SŁUCHOWE

 – nowy sposób ładowania 
(bez baterii, kabli i wtyczek)

 – naturalne brzmienie 
własnego głosu

 – łatwe zrozumienie mowy 
nawet w głośnym otoczeniu

 – możliwość regulacji  
za pomocą 
smartfona lub pilota

 – rozmowy telefoniczne  
bez użycia rąk

 – dźwięk z telewizora 
bezpośrednio w aparatach

 – terapia szumów  
usznych metodą TRT

Wiedza i Technologia – tylko takie połączenie zapewni Ci
najlepsze ZROZUMIENIE MOWY

Makieta nowej spalarni 

Zdjęcia autora, M
PO

Utoniemy w śmieciach?
Przy ul. Gwarków na Targówku Fabrycznym od 19 lat działa spalarnia śmieci, która 
wzbudzała jeszcze nie tak dawno ogromne emocje. Dziś okoliczni mieszkańcy pogodzili 
się z jej istnieniem, bo okazało się, że ani specjalnie truje, ani smrodzi… Nagle jednak 
emocje pojawiły się na nowo. Z zupełnie innego powodu…
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PRAWNIK
RADZI'

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Bracia mniejsi
Święty Franciszek z Asyżu był 

niezwykłym opiekunem i żywicielem 
całych rzesz ptaków, które ufnie sia-
dały mu na ramionach czy jadły z ręki. 
Dziś w Warszawie opiekunów naszego 
ptactwa nie brakuje. Powstają poidełka 
i karmniki dla ptaków, także w prze-
strzeni publicznej, coraz rzadziej też 
widuje się na trawnikach czy chodni-
kach wyrzucone resztki obiadu „żeby 
się nie zmarnowały”, przypominające 
– przepraszam za dosłowność – wy-
miociny.

Równie nieestetycznie wyglądają 
rozmoczone bułki czy stary, sple-
śniały chleb rzucony „z dobroci serca” 
dla ptaków.

Ileż razy można nawoływać i powta-
rzać, że chleb jest fatalnym pożywie-
niem dla wszelkich ptaków, których sys-
tem pokarmowy nigdy nie był i nie jest 
przystosowany do tego rodzaju „resztek 
z pańskiego stołu”. 

Prawdziwa troska 
o ptaki to dostarczanie 
im wody i odpowied-
niego jedzenia, zwłasz-
cza wszelakich ziaren, 
ale nie tylko. Dbajmy 
o bezpieczne gniazda 
i budki lęgowe, by ptasia populacja nie 
malała tak, jak to się stało z wróblami 
czy jeżykami, których liczba jest kilka-
naście razy mniejsza niż na przykład 
piętnaście lat temu. 

Rozumiem, że nie wszyscy lubią 
wrony, gawrony, mewy czy gołębie. 

Ja też nie należę do ich entuzjastów. 
Swego czasu doświadczyłam zaanek-
towania balkonu piętro niżej przez te 
ptaki i było to doświadczenie skrajnie 
trudne do wytrzymania.

Jednak, general-
nie rzecz biorąc, te 
mniejsze warszawskie 
ptaszki, których świer-
got, ćwierkanie czy 
kląskanie potrafi umilić 
nam dzień od rana do 
wieczora, mają też inne 

zalety: ich pożywienie to także muchy, 
komary i inne dokuczliwe, nielubiane 
przez nas owady.

Troskę o ptaki obrazuje na przy-
kład historia młodego ptaszka ze 
zdjęcia. Ścigany przez wronę, która 
najwyraźniej miała ochotę go pożreć, 

usiadł na wycieraczce zaparkowanego 
samochodu, lecz wrona wytrwale czy-
hała w pobliżu. Właściciel auta, który 
z wnętrza samochodu obserwował 
całą sytuację, najpierw cierpliwie po-
zwolił młodemu ptaszkowi odpocząć, 
potem wysiadł, przepędził wronę, a gdy 
upewnił się, że ta nie powróci, zachęcił 
ptaszka do dalszego lotu. Chodzi tu nie 
tylko o wrony, i inne drapieżne ptaki, 
lecz także na przykład o koty. 

Co prawda „świętych Francisz-
ków” dziś się już nie spotyka, ale 
troska o ptaki w świecie zawłaszcze-
nia ekosystemu przez człowieka jest 
obowiązkiem każdego z nas. Oby ży-
cie w mieście z odgłosami ulicy bez 
ptasich treli, tylko z wrzaskiem wron, 
mew i innych drapieżników, nie stało 
się naszym jutrem.                   żu

Kobiecym okiem

co to jest orGazm?
– No to znakiem tego, czegoś takiego jesz-
cze u nas nie było – powiedział pan Kazi-
mierz Główka, emeryt, przycupnąwszy obok 
straganu z bielizną damską, prowadzonego 
przez jego kolegę Eustachego Mordziaka.  
Bazar na pl. Szembeka toczył się leniwie wła-
snym życiem.
– A dokładniej, proszę – zapytał zaciekawiony 
pan Eustachy.
– No wybory przecież.
– A, faktycznie. 
– „How do you do” Brukselo? 
– Z Brukseli, to na naszym bazarze tylko bruk-
selkę mamy. Znaczy taką małą kapustę. Ka-
pustkę właściwie. 
– Ale dlaczego „brukselka”? 
– Bo, to panie Kaziu, coś tam z czymś skrzyżo-
wali w Brukseli właśnie. I to stąd. 
– Mówią, że tam bez angielskiego ani w ząb…
– Bez belgijskiego chyba?…
– Nie ma żadnego belgijskiego. Są dwa miej-
scowe, ale nie do nauczenia przez normalnego 
człowieka. Dlatego w Unii po angielsku wszy-
scy szprechają. 
– Tusk się nauczył, to i nasi dadzą radę. Dwa-
trzy tygodnie i będą nawijać aż miło. 
– I ja tak myślę. Tylko – czy to warto?
– Nie rozumiem. 

– No, bo to może być jak z tym aktorem – 
Himilsbachem. Dostał propozycję zagrania 
w amerykańskim filmie. Producent postawił 
mu jednak warunek – musi się nauczyć an-
gielskiego. Pan Janek długo rzecz rozważał, 
w końcu odmówił. Pyta go kolega: – Coś ty 
frajer? Przecież kasy byś zarobił jak lodu. 
– To przez ten angielski, odpowiedział Himils-
bach. 
– Jak przez angielski? 
– Powiedzmy, że ja bym go się nauczył, a reży-
ser zrezygnowałby z kręcenia filmu. Albo pro-
ducent miałby inne plany repertuarowe… Na 
co mi wtedy ten angielski? Zostanę z nim jak… 
Jak głupek jakiś… 
– Faktycznie, jak tak pomyśleć, to warto się 
zastanowić. Weźmy taki nasz bazar dla przy-
kładu. Tu ludzie, panie Kaziu, całe życie prze-
żyli i bez angielskiego dali sobie radę. To i nasi 
wybrańcy przez pięć lat też dadzą. Kadencja 
dłużej przecież nie trwa. Faktycznie – teraz by 
zasuwali, koszty ponosili, bo przecież nauka 
kosztuje, a jak będzie po wszystkim, zostaną 
z tym angielskim jak Himilsbach… 
– Jak już Himilsbacha wspominamy, to czy pan 
wie, że on swój los złożył swego czasu w ręce 
pani Kaczyńskiej?
– Tej Kaczyńskiej?
– Tej, tej. Jadwigi. Ona „za komuny” pracowała 
w Związku Literatów Polskich. I razu pewnego 
otrzymała odręczny list napisany na kartce wy-

rwanej z zeszytu: „Proszę o przyjęcie mnie do 
Związku Literatów. Piszę od jakiegoś czasu po-
dobno nieźle”… To właśnie Himilsbach napisał 
podanie o przyjęcie go do tego związku. 
– Patrz pan, jakie to życie jest zaskakujące. 
Jak ceny nie przymierzając. Tu, panie Kaziu, 
codziennie widzę samych zaskoczonych. Pie-
truszka dwie dychy kosztuje – zaskoczeni…
– To jednak sporo jest, przyzna pan.
– Panie Kaziu, co to jest dzisiaj dwie dychy? 
A poza tym – ile pan tej pietruszki kupuje? 
Z włoszczyzną chyba tylko. A i to nie codzien-
nie, bo codziennie pan zupy warzywnej ani ro-
sołu nie gotuje, no nie?
– Powiem panu, panie Eustachy, że podziwiam 
pana. Pan nigdy rezonu nie traci. To rzadka 
sztuka, takim bystrym być. 
– E, tam. Różnie bywa. Nie raz i mnie się zda-
rzyło. 
– Tak? W jakich okolicznościach?
– Jechałem dajmy na to tramwajem z sio-
strzeńcem mojej Krysi. Awaryjnie odbierałem 
go z przedszkola, bo rodzice nie mogli. Wsie-
dliśmy do tramwaju, jedziemy, oglądamy sa-
mochody. Nagle on pyta się mnie na cały głos: 
– Wujek, a co to jest orgazm?
– No i co?
– No i nic – zatkało mnie.
– Pytanie, jak pytanie.
– Tak, ale na odpowiedź czekał cały tram-
waj…                                  szaser

Co tam panie na Pradze...

W jaki sposób mogę zawrzeć ugodę sądową z dłuż-
nikiem bez wszczynania postępowania sądowego 
o zapłatę zaległości?

Powyższe regulują art. 184-186 Kodeksu postępowania 
cywilnego. Z przepisów tych wynika, że ugoda sądowa 
może być zawarta w każdej sprawie cywilnej, której cha-
rakter na to pozwala. Dopuszczalność jej zawarcia zachodzi 

jeszcze przed wniesieniem pozwu. Według przepisów normujących powyższe postępowanie, 
należy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej do sądu rejonowego ogólnie wła-
ściwego dla przeciwnika – sądem takim będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania przeciw-
nika lub jego siedziby. 

We wniosku należy określić strony postępowania, tj. wzywającego i przeciwnika, sąd, do 
którego wniosek jest kierowany oraz zwięźle oznaczyć sprawę. Zwięzłe oznaczenie sprawy, nie 
zwalnia wnioskodawcy od ścisłego sprecyzowania jego żądania, tak, aby było wiadomo, jakie 
roszczenia, w jakiej wysokości i kiedy wymagalne, są objęte wnioskiem. Powyższe ma znaczenie 
przede wszystkim dla przerwania biegu przedawnienia roszczenia. Prawidłowo sformułowane 
zawezwanie do próby ugodowej przerywa bowiem bieg terminu przedawnienia roszczenia, co 
powoduje, że termin ten biegnie od nowa po zakończeniu postępowania pojednawczego, o ile 
nie zawarto w nim ugody kończącej ostatecznie spór między stronami. 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 40,00 
złotych w sytuacji, gdy roszczenie wynosi poniżej 10 000 złotych. Gdy roszczenie jest wyższe 
opłata sądowa od takiego wniosku wyniesie 300,00 złotych. Do wniosku należy załączyć także 
jego odpis w celu doręczenia przeciwnikowi. 

Z posiedzenia pojednawczego sąd sporządza protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę 
wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część proto-
kołu i stwierdza podpisami stron. Ugoda zawarta przed sądem stanowi tytuł egzekucyjny, co 
oznacza, że należność w nim stwierdzona może być ściągnięta od dłużnika przez komornika. 

Posiadam z inną osobą rachunek bankowy. Chciałbym z tej umowy się wycofać 
i pobrać moje środki. Czy mogę to zrobić bez udziału tej osoby? 

Rachunek bankowy może być prowadzony m.in. dla kilku osób fizycznych, wówczas określa 
się go rachunkiem wspólnym (art. 51 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku). 
Zawarcie tego rodzaju umowy wymaga zgodnego działania przyszłych posiadaczy rachunku, 
jednak rozwiązanie takiej umowy może nastąpić w wyniku działania tylko jednego z nich. 

Powyższą sytuacje reguluje art. 51 a w/w ustawy. Z przepisu tego wynika, że o ile umowa 
rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dyspo-
nować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, jak również, każdy 
ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla 
pozostałych współposiadaczy. 

Zatem, na początku należy przeanalizować umowę. Jeśli nie ma w niej odmiennych zapisów, 
można samodzielnie dokonać wypowiedzenia umowy rachunku bankowego z takim skutkiem, 
że umowa zostanie rozwiązana względem wszystkich współposiadaczy rachunku.

REKLAMA REKLAMA

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

 ZL E C 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

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy  mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 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

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

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

Gocław:
ul. Meissnera 1/3

www.stpatricks.pl
St. Patrick's - szkoła językowa

22 448 51 97

Rozpoczęły się zapisy 
na rok szkolny 

2019/2020

Gocław:
ul. Meissnera 1/3

www.stpatricks.pl
St. Patrick's - szkoła językowa

22 448 51 97

Rozpoczęły się zapisy 
na rok szkolny 

2018/2019
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to już tradycja. A co ściągnęło 
tutaj zagranicznych gości? 

– Przyszliśmy na to święto, 
aby zobaczyć nowych ludzi 
i spotkaliśmy fajną kompanię 
– łamaną polszczyzną mówili 
„Mieszkańcowi” Farida i Orhan 
z Azerbejdżanu, którzy wraz 
z wspomnianymi Polkami oraz 
Kyrszadem z Turcji do późnych 
godzin bawili się na Kępie. 

Tego dnia wszyscy byli tam 
sąsiadami. Dłużej, niż bawiący 
się na ulicach Saskiej Kępy, 
pozostali jedynie pracownicy 
południowopraskiego Centrum 
Promocji Kultury, jednego z or-
ganizatorów imprezy, którzy 
jeszcze przez kilka godzin mu-
sieli demontować sceny, zbierać 
przywiezione stoły i krzesła, tak 
aby już od rana została w tym 
rejonie przywrócona normalna 
komunikacja.              Magda K.

W sobotę 25 maja parada 
ruszyła spod ronda Wolframa. 
W rytm swingującej interpreta-
cji wspomnianej piosenki, ul. Pa-
ryską i Francuską przeszły wła-
dze samorządowe i uczniowie 
dzielnicowych szkół. Po drodze 
dołączali się mieszkańcy i go-
ście. Parada doszła aż do ronda 
Waszyngtona. Tam znajdowała 
się scena główna. 

– Trochę współcześnie się 
pogubiliśmy w tych sąsiedzkich 
relacjach. Mieszkamy w blo-
kowiskach, na zamkniętych 
osiedlach. Ale tutaj, na Saskiej 
Kępie, mieszkańcy dobrze wie-
dzą, jaka jest siła sąsiedzkich 
relacji. I co można dzięki takim 
dobrym relacjom osiągnąć… – 
powiedział Tomasz Kucharski, 
burmistrz Pragi Południe. 

Dobrej zabawy i uśmiechu ze 
sceny życzyła wszystkim wi-
ceprezydent Warszawy Renata 
Kaznowska (później na impre-
zie pojawił się również prezydent 
stolicy Rafał Trzaskowski). 

Po przemówieniach prowa-
dzący wydarzenie Krzysztof 
Tyniec zaprosił Katarzynę Żak, 

która zaintonowała nieformalny 
hymn Saskiej Kępy – „Mał-
gośkę”.

– Teraz jeszcze wielkich 
tłumów nie ma, ale na pewno 
będą na główne koncerty – do 
wiceburmistrz Pragi Południe 
Izabeli Szostak-Smith mówił 
dzielnicowy radny Sylwester 
Nowak i wskazywał w progra-
mie imprezy występy Stani-
sława Soyki i Kayah. I nie mylił 
się. Wieczorem przed sceną była 
cała masa widzów. 

Na jeden dzień ul. Francu-
ska i Paryska przeobraziły się 
w handlowo-rozrywkowe cen-
trum Pragi Południe. Na trzech 

scenach wystąpiło ponad 100 
artystów. Wzdłuż ulic ustawione 
były pawilony handlowe, w któ-
rych można było kupić prak-
tycznie wszystko to, co można 
na dobrze przygotowanym jar-
marku. Obrazy tutejszych ma-
larzy sąsiadowały z chińskimi 
zabawkami, dzieła rzeźbiarzy 
z arabskim stoiskiem z szarym 
mydłem, a designerska cera-
mika z grillowanym oscypkiem. 
Mocnym punktem imprezy był 
Targ Śniadaniowy, na którym 
popróbowno potraw z różnych 
stron świata.

Jeszcze wieczorem przy „są-
siedzkich stolikach” przy ul. 
Francuskiej 22 siedziała grupka 
ludzi różnej narodowości. Dla 
Ani z Saskiej Kępy i Uli z Żoli-
borza spotkanie z okazji Święta 

REKLAMA REKLAMA

Za nami czternasta edycja Święta saskiej Kępy, której 
motywem przewodnim były słowa piosenki napisanej 
przez agnieszkę Osiecką – „Jak dobrze mieć sąsiada”. 

jak doBrze mieć sąsiada… 

Takim przykładem jest 
Eugeniusz Grzebieliszewski, 
niezwykle zaangażowany 
spółdzielca SM „Między-
narodowa”. Trudno sobie 
wyobrazić Spółdzielnię bez 
tego człowieka. Gienio (bo 
tak na niego mówią prawie 
wszyscy) zamieszkał na ul. 
Międzynarodowej w 1970 r. 
Wtedy jego osiedle było czę-
ścią RSM „Osiedle Młodych”. 
Miał duży wkład w wydzie-
lenie się obecnej Spółdzielni, 
co nastąpiło dokładnie 20 lat 
temu – w 1999 r. Działał na 
rzecz poprawy komfortu życia 
mieszkańców i modernizacji 
otoczenia. Wspierała go żona, 
Elżbieta. Był przewodniczą-
cym tutejszej Rady Nadzor-

czej. W obronie spółdzielczości 
występował na posiedzeniach 
Komisji Sejmowych. 

Pod koniec maja br., na ze-
braniu Członków Walnego 
Zgromadzenia Eugeniusz 
Grzebieliszewski oznajmił, że 
postanowił przejść na „spół-
dzielczą emeryturę”. – Zdrowie 
trochę szwankuje, a i wiek już 
mam niemłody… – tłumaczył. 
Mówił o historii SM „Między-
narodowa”, co się udało zrobić, 
a czego nie, dziękował wła-
dzom spółdzielni (choć wcze-
śniej nieraz się z nimi spierał). 
Jego pożegnalne przemówienie 
zebrani nagrodzili brawami 
i w podziękowaniu za włożony, 
dwudziestoletni trud chóralnie 
odśpiewali „Sto lat!”.           AS

Gienio z międzynarodowej
Każde środowisko ma liderów. Niemniej ogromnie 
trudno jest utrzymywać społecznikowską aktywność 
przez kilkadziesiąt lat. udaje się to tylko niektórym…

Punkt Przyjmowania Opłat powstał w 2004 roku. 
Przez 15 lat swojej działalności zaskarbił sobie 
zaufanie oraz sympatię mieszkańców Pragi Połu-
dnie, i nie tylko. Swoje rachunki opłacają tu również 
mieszkańcy innych dzielnic, a także podwarszaw-
skich miejscowości, takich jak Zakręt, Sulejówek, 
Otwock czy Mińsk Mazowiecki. 

I choć wydawałoby się, że w dobie komputerów 
i internetu, płatności gotówkowe to już przeżytek, 
okazuje się, że dla wielu z nas to wciąż najwygod-
niejsze rozwiązanie. Do tego, biorąc pod uwagę 
niebezpieczeństwa, jakie kryją się w internetowej 
przestrzeni, najbezpieczniejsze. Dlatego dla wielu 
mieszkańców comiesięczne odwiedzanie naszej 
firmy to już tradycja. Dla wszystkich zaś, z całą 
pewnością jest to oszczędność. Prowizja za ra-
chunek wynosi bowiem tylko 2,50 zł.

Pierwszą siedzibą Punktu Przyjmowania Opłat 
był dawny budynek Univesamu Grochów. Tam na-
sza firma rozpoczęła swoją działalność i to właśnie 
z tamtym miejscem najbardziej kojarzyliśmy się 
naszym klientom. Gdy zapadła ostateczna decyzja 
o zburzeniu kultowego Universamu, konieczne było 
znalezienie nowej, równie dogodnej lokalizacji. Do-
skonałym miejscem okazała się galeria w budynku 

mieszkalno-usługowym przy samym Universamie, 
należącym do spółdzielni PAx. W galerii tej znajdo-
wało się już centrum medyczne Lux-Med, przenio-
sła się tu też apteka z Universamu.

Tak więc znaleźliśmy się zaledwie 50 metrów 
dalej. Większość klientów bez problemu odnala-
zła naszą nową lokalizację. Tym, którym się to nie 
udało, przypominamy: budynek Pax znajduje się 
pomiędzy al. st. Zjednoczonych, a ul. męcińską, 
naprzeciwko bazarku przy ul. męcińskiej 22. Do 
galerii można wejść z czterech stron. 

Po wprowadzeniu w 2012 roku przepisów, re-
gulujących pracę biur usług płatniczych, takich jak 
nasze, zostaliśmy wpisani na listę tych instytucji 
w wykazie Komisji Nadzoru Finansowego, która 
nadzoruje naszą działalność, a także zobowiązuje 
nas do posiadania gwarancji wypłacalności środ-
ków klientów w postaci ubezpieczenia. Dzięki tym 
przepisom nasi klienci zyskali dodatkowe zapew-
nienie, że ich pieniądze są bezpieczne, a my mo-
żemy spokojnie pracować, służąc mieszkańcom 
Warszawy i okolic przez co najmniej kolejne 15 lat.

Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.30  

i w sobotę w godz. 9.00-14.00.

Już 15 LaT PRZesyłamy WasZe RachuNKi

szyBko. tanio. pewnie
Rachunki, rachunki, rachunki… To zmora 
każdego z nas. co zrobić, żeby były ła-
twiejsze do zniesienia? Wystarczy płacić 
je w Punkcie Przyjmowania Opłat w gale-
rii przy al. st. Zjednoczonych 72. szybko, 
sprawnie, a przede wszystkim z najniższą 
na rynku prowizją i gwarancją, że nasze 
pieniądze dotrą na miejsce w 2 dni.

pUnkt przyjmowania opłat: al. st. zjednoczonych 72/U1 a
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MieszKanieC

W swoim życiu ma dwie pasje: motocykle i medycyna. Połączył je i dzisiaj jest ratowni-
kiem medycznym na jednośladzie. mariusz Wiśniewski, który na miejsce swojego życia 
wybrał Wawer, opowiada nam o swojej niezwykłej pracy.

mario yamaha – ratownik 
na motocyklU

sty staje się sensem życia. Tak 
właśnie było i zostało do dzisiaj 
u Mariusza. 

Mario większość życia miesz-
kał obok stacji pogotowia. Będąc 
dzieckiem obserwował, jak per-
sonel stara się pomagać ludziom, 
ratuje życie rannym w wypad-
kach czy ciężko chorym. Te do-
świadczenia wyznaczyły ścieżkę 
jego dalszego życia. 

– Ukończyłem studia pie-
lęgniarskie. Mam magisterkę 
z Pielęgniarstwa i Zarządzania 
w Służbie Zdrowia – mówi Ma-
riusz i dodaje, że to nie wszystko. 
Jest aktywnym członkiem Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, ma licencjat 
z ratownictwa medycznego, a te-
raz kończy BHP.

15 lat temu rozpoczął pracę 
jako ratownik medyczny. W ten 
sposób zaczął realizować swoje 
marzenia o pracy zawodowej. 
Motocyklem jeździł wówczas re-
kreacyjnie (ma ścigacza Yamahę 
R1) i zaczął szukać pomysłu, jak 
połączyć te dwie pasje. 

Udało się w 2017 roku, kiedy 
rozpoczął współpracę z jedną 
z warszawskich fundacji. Potem 
już „poszło samo”. 

Kupił Hondę ST1300 Pan Eu-
ropean i to na niej dojeżdża tam, 
gdzie nie dostanie się żaden sa-
mochód. Niesie pomoc właśnie 
na motocyklu. Chciał działać 
jeszcze więcej, dlatego w mię-
dzyczasie założył własną dzia-
łalność i kupił prywatną karetkę. 
Teraz pracy jest bardzo dużo, ale 
miłość do niej też jest wielka. 
Transportuje chorych, bierze 
udział w zabezpieczeniach im-
prez masowych. Mało tego, jest 
też CUTMANEM (osoba od-
powiedzialna za zapobieganie 
i leczenie urazów, uszkodzeń 
zawodnika podczas przerw 
między rundami pełnego kon-
taktu) w walkach MMA i KSW. 
Dba o bezpieczeństwo zarówno 
kibiców, jak i zawodników pod-
czas walk w klatkach i na ringu. 
Bierze udział w imprezach cha-
rytatywnych. Wszystkich zajęć 
Mariusza nie sposób wymienić. 

Jak to wygląda w praktyce? 
Mario jeździ do wszystkich zda-
rzeń, do których jest kierowany 
przez dyspozytorów pogotowia 
ratunkowego. To właśnie on uto-
rował drogę karetce jadącej do 
mężczyzny z zawałem w czasie 
jednego z protestów.

– W mediach było głośno o sy-
tuacji, kiedy podczas manifesta-
cji karetka jadąca do pacjenta 
z podejrzeniem zawału utknęła 
w tłumie. Policjanci nie chcieli 
przepuścić ambulansu na sy-
gnale, bo myśleli, że to prowo-
kacja. I wtedy wkroczył Mariusz 
– przez megafon z karetki uciszył 
tłum i poprosił o przepuszczenie 
ratowników do poszkodowanej 
osoby – mówi Marek Śliwiński 
z Warszawskiej Grupy Luka-
&Maro, z którą współpracuje 
Mario Yamaha. – Mariusz jest 
niezwykłą osobą o wielkim 
sercu. Jest zawsze tam, gdzie 
powinien i nigdy nie odmawia 
pomocy. Aktywnie udziela się 

w Stowarzyszeniu Warszawska 
Grupa Luka&Maro i pomaga 
przy kampaniach społecznych. 
Jest osobą skromną, wrażliwą 
– dodaje Marek i podkreśla, że 
to nie puste slogany. To rzeczy-
wisty opis człowieka, jakim jest 
Mario.

Praca ratownika nie jest łatwa. 
To wiele sytuacji, które wyma-
gają m.in. wielkiej cierpliwości. 

– Wkurza na pewno każdego 
z nas bezpodstawne wzywanie 
służb medycznych do błahych 
dolegliwości, którymi może za-
jąć się lekarz pierwszego kon-
taktu. Irytuje też nadużywanie 
przewozów systemowych kare-
tek do transportu z przychodni 
do szpitali – mówi ratownik 
i podkreśla, że wielkim pro-
blemem są też wulgarni ludzie 
pod wpływem narkotyków i al-
koholu. – To wszystko jednak 
można znieść, jeśli praca jest 
wielką pasją – podkreśla Ma-
riusz Wiśniewski.                  KS
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Zielona, spokojna dzielnica 
zachwyca wiele osób. Tak było 
też w przypadku Mariusza. Po-
chodzi z Siedlec, ale to w Waw-
rze czuje się jak w domu. Tę część 
miasta pokochał najbardziej. 

Ma 41 lat. Koledzy i zna-
jomi mówią do niego „Mario 
Yamaha”. Mario pochodzi od 
imienia, Yamaha wzięła się 
z miłości jego życia – moto-
cykli, z którymi jest związany 
od 15. roku życia. To właśnie 
wtedy zaczął próbować swoich 
sił na jednośladach i z roku na 
rok pasja była coraz silniejsza. 
Wolność, niesamowita radość, 
wielkie emocje, przyjemny i ko-
jący ryk silnika – to wszystko 
dla prawdziwego motocykli-

      
       

 

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
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metrem na Gocław

Ruszył przetarg na 
opracowanie studium 
technicznego dla iii linii metra. 
m3 połączy stację „stadion 
Narodowy” z Gocławiem.

Od półtora miesiąca trwa moder-
nizacja torowiska tramwajowego na 
ul. Grochowskiej. Bardzo to utrudnia 
życie zarówno mieszkańcom osiedli 
położonych wzdłuż tej ulicy, jak i prze-
mieszczających się „zbiorkomem” 
(komunikacją zbiorową) pasażerom 
z innych dzielnic. Efektem tych cier-
pień ma być torowisko ukryte w trawie 
– będzie bardziej ekologicznie i ponoć 
ciszej. 

Tymczasem mieszkańcy przygląda-
jący się pracom remontowym mocno 
zaniepokoili się „zwężaniem” jezdni 
na rzecz poszerzania wysepek przy-
stankowych.

– Zostaliśmy zaskoczeni 
tym, że przy remontowaniu 
torowiska zrywany jest asfalt 
z jezdni – mówi „Mieszkań-
cowi” Michał Sawicki z Pragi 
Południe. – Okazuje się, że 
będą poszerzane przystanki 
i zniknie jeden pas ruchu. 
Korki już tu się tworzą, a bę-
dzie jeszcze gorzej.

Sprawdzamy tę informa-
cję w Tramwajach Warszaw-
skich. W długiej rozmowie 
z Maciejem Dutkiewiczem, 

rzecznikiem TW, dowiadujemy się, 
że faktycznie docelowo Grochowska 
będzie miała dwa pasy ruchu w każdą 
stronę. Rzecznik podkreśla, że „ge-
neralnie” ta ulica po trzy pasy miała 
jedynie odcinkowo i konkluduje, że 
w zasadzie niewiele powinno się zmie-
nić, jeśli chodzi o komfort kierowców. 
– Jesteśmy zobowiązani zapewnić do-
stępność przystanków dla szeroko poj-
mowanych pieszych, czyli także ludzi 
z niepełnosprawnościami czy rodziców 
z wózkami dziecięcymi – tłumaczy 
Maciej Dutkiewicz. – A to oznacza, że 
przystanki, które były wąskie, trzeba 
poszerzyć.

– Miała być tylko wymiana torowi-
ska, a okazało się, że to jest pretek-
stem dla zwężenia ulicy – niepokoi się 
Małgorzata Witak i pyta retorycznie: 
– Jeśli teraz na jednym pasie zosta-
nie zrobiona ścieżka rowerowa albo 
buspas, to jaka będzie przepustowość 
Grochowskiej? 

O ile można uznać argumentację TW, 
to trudno nie widzieć tendencji, jakie 
od kilku lat panują w Warszawie i nie 
dziwić się, że mieszkańcy mają obawy. 
Zresztą, takie obawy mają też w innych 
dzielnicach. – W przypadku Grochow-
skiej ważne jest, aby ułatwiając życie 
osobom z niepełnosprawnościami za-
chować równowagę komfortu innych 
użytkowników drogi – mówi Piotr 
Żbikowski, były wiceburmistrz Pragi 
Południe, obecny radny stolicy. – Przy 
zwężeniu Grochowskiej wprowadzenie 

buspasa byłoby poważnym za-
grożeniem. Podobny dylemat 
mamy na Ochocie, gdzie trwa 
dyskusja na temat planowanego 
zwężenia ul. Grójeckiej.

O ewentualne plany ulo-
kowania na Grochowskiej 
buspasa pytamy w Zarządzie 
Transportu Miejskiego. To-
masz Kunert odpowiada, że ta-
kich planów nie ma. Co oczy-
wiście nie oznacza, że za rok 
sytuacja będzie taka sama.

Adam Rosiński

Grochowska do zwężenia?
Grochowska, to jedna z głównych arterii komunikacyjnych Pragi Po-
łudnie. Niemniej rola, jaką odgrywa w komunikacji, silnie oddziałuje 
także na kierowców z innych dzielnic. szczególnie tych wschodnich 
– Rembertowa, Wawra i Wesołej.

Studium jest pierwszym krokiem 
do budowy III linii metra. Ten doku-
ment będzie podstawą do dalszych 
działań. Inżynierowie, którzy wy-
grają przetarg, będą musieli dokonać 
wszechstronnej analizy. Zbadać m.in., 
jakie są możliwości połączenia III linii 
z innymi środkami transportu miej-
skiego, kolizje związane z własnością 
gruntów, jak metro będzie oddziały-
wało na swoje bliskie sąsiedztwo. 

– Opracowanie udzieli odpowie-
dzi na pytania dotyczące przebiegu 
i lokalizacji stacji III linii metra na 
odcinku od stacji C14 „Stadion Na-
rodowy” do projektowanej stacji E6 
„Gocław” wraz ze Stacją Technicz-
no-Postojową Kozia Górka. Dostar-
czy również informacji o założeniach 

lokalizacyjnych, technicznych, wła-
snościowych i szacunkowych kosz-
tach inwestycji – informuje Zarząd 
Transportu Miejskiego.

Na razie nie wiadomo, którędy III 
linia miałaby być poprowadzona. 
Są trzy warianty M3 pomiędzy Sta-
dionem Narodowym a Gocławiem 
i dzięki analizie dowiemy się do-
piero, który jest wariantem optymal-
nym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem i przetarg zostanie rozstrzy-
gnięty bez problemów, już po 3 mie-
siącach powstanie wstępny raport, 
a po 12 miesiącach szczegółowy.

Przetarg obejmuje też studium dla 
dwóch nowych stacji w linii I. Chodzi 
o obiecywane stacje: Plac Konstytu-
cji i Muranów.                                 KSMichał Sawicki pokazuje, ile jezdni zabierane jest 

pod przystanek tramwajowy.
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na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety.  
Do wygrania wiersze Andrzeja Appela „Uciszenie burzy” z autografem autora.
Rozwiązanie krzyżówki nr 10/2019 – „Żarty na bok”. Kryminał Roberta M. Rynkowskiego  
„Dwa stadiony” wylosował p. Jerzy Dudek. Po odbiór zapraszamy do redakcji do dnia 14.06.2019 r.

Gdybym na przykład stanął na 
głowie, krew spłynęłaby do niej 
i wówczas zrobiłbym się bardzo 
czerwony na twarzy – mówi 
nauczyciel, chcąc przybliżyć 
dzieciom pojęcie krążenia 
krwi w organizmie. – Prawda, 
dzieci?
– Taaaak! – odpowiedziała 
klasa.
– W takim razie dlaczego, kiedy 
stoję normalnie, krew nie spływa 
podobnie z głowy do stóp?!

– Może dlatego, że nie są puste 
– zastanawia się Zosia…

***
– Mamusiu – pyta Zosia 
– a dlaczego masz niektóre wło-
sy brązowe, a niektóre siwe?
– Hmmm… Za każdym razem, 
gdy jesteś niegrzeczna albo 
nieposłuszna i martwię się przez 
ciebie, przybywa mi jeden siwy 
włos – zażartowała mama.
– Ojej – zmartwiła się Zosia 
– to ty musiałaś być strasznie, 
ale to strasznie niegrzeczna! 
Bo babcia ma wszystkie włosy 
siwe!!! 

Kim był pan Duchesne? Gdyby 
300 lat temu nie skrzyżował po-
ziomki wirginijskiej z chilijską, nie 
mielibyśmy dzisiaj truskawek! 
A pojawienie się truskawek oznacza 
początek sezonu na przetwory. War-
to robić je w domu nawet, gdy do 
dżemu, zamiast go smażyć, używasz 
popularnych w sklepach substancji 
pozwalających przygotować go w kil-
ka minut. Unikasz w ten sposób spo-
żywania konserwantów, polepszaczy, 
sztucznych aromatów „zbliżonych do 
naturalnego”.
Dżem musi zawierać cukier, lecz sto-
sując owe żelujące przyspieszacze, 
wybieraj takie, które wymagają, by 
go dodać jak najmniej. Oznaczenie 
na opakowaniu 3:1 sugeruje, by na 
3 części owoców dać 1 część cukru, 
czyli to wariant najmniej „cukro-
chłonny”, a gdy na torebce figuruje 
1:1 – dajemy pół na pół, czyli bardzo, 
bardzo słodko. Pamiętajmy, że są 
owoce bogate w pektyny (porzeczki, 
śliwki), które galaretowacieją bez 
problemu „same z siebie”, tu dodatek 
„Fixów” może być mniejszy na kilo-
gram owoców, ale w przypadku np. 
truskawek i jagód lepiej przestrzegać 
zaleceń producenta.

Wesoły Romek

Gest potrafi doprowadzić do poważ-
nych konsekwencji, jeśli zostanie użyty 
niewłaściwie na przykład w nieodpo-
wiednim kręgu kulturowym.
Wyrażający u nas zadowolenie i wysoką 
ocenę gest – kółko z kciuka i palca wska-
zującego – dla Francuza znaczy tyle, co 
kiepskie zero, ale przez wielu Niemców, 
Greków czy mieszkańców Południowej 
Afryki kojarzony jest z… odbytem i budzi 
zdecydowanie nieprzyjemne reakcje.
Rogi ułożone z palca wskazującego i ma-
łego (gdy pozostałe palce są zwinięte) na 

południu Europy obraźliwie sugerują, że 
skierowane są w stronę „rogacza”, czyli 
mężczyzny zdradzanego przez żonę, zaś 
buddysta odczytać je może jako znak 
ochronny, a ktoś jeszcze inny jako symbol 
szatana.
Palce ułożone w kształcie litery V kojarzą 
się nam z symbolem zwycięstwa. Jednak, 
gdy pokazujemy je zwracając dłoń wierz-
chem do rozmówcy wewnętrzną stroną 
do siebie, podobno na terenie dawnego 
Imperium Brytyjskiego budzą gniew od 
czasu, gdy przed kilkuset laty angielscy 
łucznicy po zabiciu każdego przeciwnika 
wykonywali dokładnie ten gest, naśladują-
cy sposób ułożenia palców przy napinaniu 
cięciwy łuku.

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Koniecznie korzystaj ze sprzyjających okazji w pracy lub podczas załatwiania spraw prywatnych. Twój 
silny charakter i zdecydowanie sprawią, że problemy, jakie możesz napotkać na swojej drodze, pokonasz 
bez większych trudności. W sprawach sercowych gorące lato. 
Teraz możesz przeżywać trudne momenty. Uzbrój się w cierpliwość i nie rób nic więcej niż to potrzebne.
Zachowaj przytomność umysłu i spokój. Spotkanie z pewną, miłą osobą na pewno poprawi ci nastrój 
i spojrzysz na otoczenie z większym optymizmem.
Sprzyjające chwile na podjęcie ważnej decyzji w sprawach zawodowych. Perspektywa podniesienia kwa-
lifikacji i poznania nowych ludzi będzie dla ciebie dodatkowym bodźcem do dalszej pracy. W sprawach 
uczuć nie spotka cię większa niespodzianka. Natomiast pozostający w stałych związkach mogą liczyć na 
podniesienie temperatury swoich uczuć.
Niektóre Raki mogą liczyć na szczęśliwe rozwiązanie swoich zaległych problemów. Inne mogą mieć kło-
poty z nawiązaniem kontaktów w sferze koleżeńskiej. Wszystko to może zależeć od psychicznego na-
stawienia do pewnych sytuacji. Nie warto się jednak zanadto przejmować, istnieje szansa na szczęśliwe 
zakończenie trudnych spraw za parę tygodni. 
Nie daj się ponieść wiosennemu entuzjazmowi. Przed tobą trochę spraw do załatwienia, wydatków i nad-
robienia zaległości. Nie wymiguj się również od pomocy w domowych porządkach i spraw swoim najbliż-
szym miły prezent pod postacią wspólnego wypadu gdzieś na zieloną trawkę. 
Choć tempo twojego życia będzie spore, czerwcowe słońce nastawi cię optymistycznie do świata i spra-
wi, że będziesz w romantycznym nastroju. Nie będziesz mieć wątpliwości co do siły uczuć swoich i part-
nera. W sprawach finansowych łap okazje i wykorzystuj do końca. 
Najbliższe dni powinieneś wykorzystać w sposób bardziej twórczy. Będziesz mieć wiele możliwości. 
I wszystkie sprzyjające. Wzbudzić to może twój zachwyt, a jednocześnie pewien niepokój, że tyle spraw 
układa się zbyt łatwo. W sprawach sercowych możesz liczyć na uśmiech losu, w finansowych szykują 
się małe zmiany na lepsze.
Dobre dni na załatwienie kilku trudnych spraw – jesteś w bojowym nastroju i nie warto z tobą zadzierać. Ale 
powinieneś trochę przystopować i postarać się o więcej elastyczności i dyplomacji w kontaktach między-
ludzkich. Jeśli chcesz gdzieś spożytkować swoją złość lub frustrację, zrób to przy domowych porządkach. 
Nieoczekiwana wizyta kogoś z rodziny lub wiadomość wprowadzi w twoim życiu trochę zamieszania. 
Trudno będzie pogodzić propozycję z  wcześniejszymi zobowiązaniami. W najbliższych dniach inicjatywa 
w sprawach uczuciowych należeć będzie do ciebie. Postaraj się więc wybranej osobie pokazać, jak ci na 
niej zależy.  
Na twojej życiowej drodze pali się piękne, zielone światło. Może to dotyczyć twoich spraw domowych lub 
zawodowych. W twoim sercu zapanowała wiosna, będziesz w pogodnym nastroju, otwarty na ludzi, chętny 
do rozmowy i zabawy. I koniecznie zadbaj o zdrowie, twój organizm dopomina się o swoje prawa... 
W nadchodzącym czasie na pewno nie będziesz się nudzić – nawiążesz interesujące znajomości lub 
wyjedziesz w podróż albo uda ci się załatwić ważną urzędową sprawę. Jeśli teraz zainwestujesz w swój 
rozwój lub zdrowie – efekty zadziwią nie tylko ciebie!
Czeka cię jakieś fascynujące przeżycie w sferze uczuciowej. Może to prowadzić do stanu frustracji, po-
czujesz się jak na rozstaju dróg. Decydująca rozmowa z drugą osobą wyjaśni wiele trapiących cię wąt-
pliwości. W sprawach zawodowych musisz uzbroić się w cierpliwość i czekać na ewentualną podwyżkę 
pod koniec miesiąca. Merlin
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą końcowe hasło.

Truskawki, nareszcie! najlepsze są  
na surowo, ale warTo spróbować 
kilku innych wariantów.

 Dżemy. Truskawki w dżemach znakomicie 
komponują się z jagodami, malinami, drobno kro-
jonym rabarbarem, ale też – z odrobiną wanilii, 
imbiru, cynamonu, miodu, rumu, a nawet… list-
kami melisy! Naprawdę warto eksperymentować, 
byle nie dodawać wszystkich proponowanych 
składników naraz. Smak truskawek, wyrazisty, 
choć subtelny, wymaga tylko podkreślenia, a nie 
– zagłuszania.

 DeSeRy. 
1. Ubij śmietanę na sztywno (można z dodatkiem 
fixu). Blat bezowy posmaruj cienko lekko rozgrza-
nym masłem orzechowym, na to daj warstwę bi-
tej śmietany, niezbyt słodkiej, a na wierzchu ułóż 
gęsto mocno oziębione połówki pięknych truska-
wek. Przechowuj w lodówce!
2. Korpusy babeczek ustaw na tacy, do każdego 
włóż jedną truskawkę, zalej budyniem śmietan-
kowym (raczej nie waniliowym, ma zbyt mocny 
zapach). Podawaj na zimno lub natychmiast po 
przygotowaniu, na ciepło, lecz wówczas dobrze 
jest przed przygotowaniem wstawić puste korpusy 
na 2–3 minuty do piekarnika. 
3. Truskawki zalej jogurtem tak, by nawet ich nie 
przykrył. Zmiksuj. Dodaj galaretkę truskawkową, 

rozpuszczoną w maleńkiej ilości wody, lecz tak, 
by objętość truskawkowej masy nie była większa 
niż ilość wody, jaką producent przewidział dla 
sporządzenia galaretki, czyli jeśli na opakowaniu 
galaretki przewidziano na pół litra (dwie szklanki) 
wody, rozpuść ją w pół szklanki wrzątku i dodaj do 
półtorej szklanki zmiksowanych truskawek z jo-
gurtem. Ponownie zmiksuj, wstaw na 2 godziny 
do lodówki, najlepiej już w pucharkach.

 DODATKI DO mIĘS PIeCZONyCH
1. Dojrzałe, jednakowej wielkości truskawki oczyść 
z ogonków i skrop octem balsamicznym dobrej 
jakości. Pozostaw w lodówce na około 2 godziny. 
Dodaj na patelnię pod koniec smażenia maryno-
wanych polędwiczek wieprzowych, posyp świeżo 
zmielonym pieprzem.
2. Dojrzałe truskawki, starannie umyte i bez ogon-
ków, zmiksuj z kilkoma kroplami cytryny i świeżo 
mielonym czarnym pieprzem oraz z bananem 
w proporcjach 3 części truskawek, 1 część banana. 
Ozdobione listkiem świeżej mięty, podawaj do file-
tów z kurczaka i zimnych mięs. 

1          2        3        4        5          6           7         8        9        10  
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n eLeKTRycZNe iNsTaLacJe 
NOWe, WymiaNa – uPRaWNieNia. 
TeL. 504-618-888

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

n GaZ, hyDRauLiKa.  
NaPRaWy, mONTaż,  
PRZeRóBKi – 24 h.  
TaNiO. TeL. 22 610-88-27,  
604-798-744

n hyDRauLicZNe iNsTaLacJe, 
RemONTy. TeL. 504-618-888

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

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

n hyDRauLiK.  
TeL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja,  
oddymianie – montaż, projektowa-
nie, serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy  
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n Kominiarz. Tel. 660-799-638

n LODóWeK NaPRaWa.  
TeL. 22 842-97-06, 602-272-464

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

n Ocieplanie i malowanie  
budynków. Tel. 501-441-898

n PaNeLe, uKłaDaNie.  
TeL. 504-618-888

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

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

n Rolety, plisy. Tel. 514-165-445

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

n sTOLaRZ – sZaFy, ZaBuDOWy, 
GaRDeROBy i PaWLacZe.  
TeL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

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

następne wydanie 18.06.2019

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY 
„ABROS”
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
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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

REKLAMA

REKLAMA

KuPię
miesZKaNie

Bezpośrednio – Gotówka
516-044-545

sPRZeDam

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

TRaNsPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, śmieci, 
gałęzi, itp., sprzątanie piwnic, wyci-
nanie drzew, małe rozbiórki z zała-
dunkiem. Tanio. Tel. 721-002-710

n Przeprowadzki 24h/7. Wywóz  
i utylizacja zbędnych mebli,  
przedmiotów z mieszkań i piwnic. 
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, konkuren-
cyjne ceny. Tel. 502-904-764

TuRysTyKa

n MAZURY 7 DNI OD 600 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM. JEZIORO, LAS, 
KAMERALNIE. TEL. 601-270-940, 
www.szczepankowo.pl 

usłuGi

n a a Tani serwis Komputerowy. 
Dojazd 0 zł. Tel. 504-617-837

n AAAA Anteny telewizyjne 
montaż, ustawianie, naprawy.  
Tel. 883-997-800

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

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

n Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24 oraz de-
kodery 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, lakiero-
wanie, 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, insta-
lacje elektryczne. Tel. 601-93-68-05

Dam PRacę

n OPERATORÓW OBRABIAREK 
CNC NA CENTRA FREZERSKIE CNC 
I TOKARKI CNC (HEIDENHAIN)  
Z DOŚWIADCZENIEM PRZY PRA-
CACH JEDNOSTKOWYCH I SERYJ-
NYCH ZATRUDNI ZAKŁAD MECHA-
NICZNY WARSZAWA MIĘDZYLESIE. 
ZGŁOSZENIA WRAZ Z CV PROSIMY 
KIEROWAĆ NA ADRES E- MAIL:  
biuro@tobzamer.pl LUB  
TELEFONICZNIE – TEL. 512-004-100. 

n Zatrudnię malarzy szpachlarzy, 
monterów GK nr tel. 515-243-770

FiNaNse

n Kredyty-pożyczki-chwilówki  
bez BIK. Tel. 577-668-566

INNE

n Usuwanie gniazd os i szerszeni. 
Tel. 504-250-013

KuPię

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

n Antyki, obrazy, meble, książki, 
pocztówki, szable, bagnety,  
odznaczenia. Tel. 601-336-063

n Książki winyle. Dojazd do klienta. 
Tel. 798-631-511

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

n Starą srebrną biżuterię dojazd.  
Tel 691-516-316

meDycZNe

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

NauKa

n Francuski, rosyjski  
– przysięgłe i inne.  
Tel. 601-351-864, 22 815-44-91

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 – Kupię

n Bezpośrednio kupię pilnie 
mieszkanie lub lokal użytkowy 
za gotówkę. Tel. 601-366-290

NieRuchOmOŚci – mam do 
wynajęcia

n Wynajmę lokal usługowy 72 m kw. 
Warszawa, Bora-Komorowskiego 35. 
Tel. 690-197-425

NieRuchOmOŚci – sprzedam

n Działkę rekreacyjną 653 m kw., 
Załubice Stare. Tel. 695-986-958

n Działkę rekreacyjno-budowlaną 
1200 m kw., zagospodarowaną,  
media. W pobliżu: pole golfowe, 
spływ kajakiem, jazda konna.  
Śniadówko k. Pomiechówka.  
Tel. 519-844-183

OGRODNicZe

n Pielęgnacja ogrodów.  
Tel. 721-002-710

PRaca

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

PRaWNe

n Adwokat Kamila Osica-Miładow-
ska, 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, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nieruchomości, 
inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, porady, 
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 cywilne, karne, 
rodzinne, spadkowe, rozwody.  
Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

RóżNe

n OPieKa NaD GROBami  
W WaRsZaWie  
– TaNiO i sOLiDNie.  
TeL. 500-336-607

n Zabudowa tarasów i balkonów.  
Tel. 514-165-445

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

usłuGi – Budowlane

n Elewacje drewniane, tarasy.  
Tel. 504-250-013

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

usłuGi – Komputerowe

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

usłuGi – Porządkowe

n Mycie okien. Tel. 500-840-519

usłuGi – Remontowe

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

n Dachy, rynny. Papy termozgrze-
walne. Tel. 504-250-013

n Malowanie, kafelki itp. remonty 
małe i duże. Tel. 509-306-279

n Malowanie, panele, wykładziny. 
Tel. 601-20-33-13

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

n Malowanie, tapetowanie, remonty. 
Tel. 501-028-073, 22 566-17-16

n maLOWaNie, TaPeTOWaNie. 
GłOWacKi. TeL. 504-618-888

n OKNa – NaPRaWy, DOsZcZeL-
NieNia. TeL. 787-793-700

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

n RemONTy KOmPLeKsOWO. 
GłOWacKi. TeL. 504-618-888

WyPOcZyNeK

n Wypoczynek dla Seniorów 
w Stegnie. CZERWIEC 14 DNI 
17.06.-30.06.2019 cena 1299 zł/os. 
CZERWIEC 8 DNI 17.06.-24. 06.2019 
cena 815 zł/os.  
LIPIEC 8 DNI 30.06.-07.07.2019 
cena 873 zł/os.  
LIPIEC 13 DNI 01.07.-13.07.2019 
cena 1308 zł/os.  
SIERPIEŃ 8 DNI 19.08.-26.08.2019 
cena 815 zł/os. Informacje i zapisy:  
ul. Marszałkowska 81 lok. 25,  
tel. (22) 834-95-29 

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
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
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uWaGa!  
Zapisy na bezpłatne  
konsultacje do Pani  

Beaty Górskiej.
 6.06-20.06.2019 
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  
RehaBiLiTacJa

ul. Fieldorfa 10 lok.315 
(wejście w pasażu handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Puls MedyCzny
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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 –2 do +3

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

Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON LETNI!

OBWiesZcZeNie
o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia

ponownej oceny oddziaływania na środowisko 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1 
pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) informuję, że w tutejszym organie toczy się 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 
dla inwestycji kolejowej pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej linii 
e20 na odcinku Warszawa – mińsk mazowiecki, etap i Warszawa – Rembertów, 
odcinek iii – Warszawa Wschodnia Towarowa – Warszawa Rembertów”, 
w ramach projektu pn.: Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku 
Warszawa – Mińsk Mazowiecki (etap I)”, w zakresie przedsięwzięcia pn.: 
„Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego”. Adres zamierzenia 
budowlanego: działki ewid. nr: 1/1 obręb 3-03-01, 3/11 obręb 3-03-02, 8/1,  
7/1 obręb 3-03-03, 258/7, 258/8, 258/9, 258/10, 258/12, 2/2 obręb 3-07-02, 
teren kolejowy zamknięty.

Inwestorem przedsięwzięcia są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 
74, 03-734 Warszawa, działające przez pełnomocnika Pana Mirosława Bożka. 

Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest 
Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia 
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 6 czerwca 2019 r., do 6 lipca 
2019 r., w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, w godzinach: 
1300-1600 – pon., 800-1200 – czw.). 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone 
po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Wi-ii.7840.7.72.2018.ea

 
   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

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, www.redom.pl

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 800-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

Fala uderzeniowa to 
fala akustyczna o wyso-
kim, skokowym ciśnieniu 
powstającym w krótkim 
czasie. Urządzenie generuje 
ciśnienie w zakresie 10-100 
MPa w czasie ok. 10 nano-
sekund. Po przyłożeniu gło-
wicy fala wnika w ciało na 
głębokość kilku centyme-
trów. Tak w wielkim skrócie 
to wygląda. 

Centrum Boramed 
szuka pomysłów na to, jak 
poprawić komfort życia 
pacjentów borykających się 
z uciążliwym bólem różnego 
pochodzenia. W centrum 
oczywiście są świetni spe-
cjaliści, ale im też potrzebny 
jest odpowiedni, wysokiej 
jakości sprzęt. Takowy już 
jest, a teraz został jeszcze 
uzupełniony o falę ude-
rzeniową. Wszystko po to, 
by jak najszybciej pacjenci 
mogli odczuć konkretną po-
prawę po rehabilitacji. 

Kiedy powinniśmy pomy-
śleć akurat o takiej formie 
leczenia? Chociażby w przy-
padku ostrogi piętowej, do-
legliwości bólowych stawu 
łokciowego, ból ścięgna 
Achillesa, zapalenie ścięgna 
rzepki, tzw. kolano skoczka, 
ból kręgosłupa szyjnego, 
dolegliwości bólowych 
stawu barkowego, w tym 
wapniejące zmiany ścięgien, 
zmiany zwyrodnieniowe 
drobnych stawów rąk, stany 
pourazowe i ciężko gojące 
się złamania. Z tymi wszyst-
kimi problemami skutecznie 
poradzi sobie rehabilitant 
i fala uderzeniowa. 

– Fala uderzeniowa 
dokładnie trafia w dane 
miejsce poddawane tera-
pii. Przede wszystkim ma 
wpływ na chore tkanki, 
dlatego uzyskujemy szybki 
efekt w terapii. Bardzo 
silne bodźce rozbijają pa-
tologiczne zmiany, takie jak 

Ostrogi, kolano skoczka, ból kręgosłupa – większość z nas doskonale wie, jak trudno jest 
normalnie funkcjonować z takimi dolegliwościami. Jest sposób by rozprawić się z nimi 
konkretnie – fala uderzeniowa – szybka i skuteczna w rehabilitacji.

falą Uderzeniową w Ból

Beata Górska

zwłóknienia czy zwapnie-
nia. Dlatego coraz częściej 
wykorzystuje się tę formę 
terapii w takich jednostkach 
chorobowych jak: ostrogi 
piętowe, bolesność barku, 
łokciu tenisisty, golfisty, 
zapaleniu powięzi pode-
szwowej, zapalenia stożka 
rotatorów i wielu innych. 
Fala uderzeniowa cieszy 
się również uznaniem ko-
biet, które mają nadmierną 
tkankę tłuszczową, która 
odkłada się w postaci cel-
lulitu. Już po 10 zabiegach 
widać poprawę w spręży-
stości, napięciu skóry – tłu-
maczy Beata Górska, re-
habilitantka i osteopatka 
z centrum Boramed.

Zabieg trwa od 5 do 10 
minut, wszystko ustalane 
jest indywidualnie. Tak też 
dobierana jest moc i często-
tliwość fal. Bardzo często 
już po pierwszym zabiegu 
pacjenci odczuwają wy-
raźną ulgę. Aby dolegliwo-
ści ustąpiły zupełnie, po-
trzebne jest ich co najmniej 
kilka. Przy chorobach prze-
wlekłych fala uderzeniowa 
może nie zlikwidować 
zupełnie dolegliwości, ale 
zmniejszy ich nasilenie. 

Przychodnia Boramed ma do 
zaoferowania dla swoich pa-
cjentów pakiety korzyści:  fala 
uderzeniowa w pakiecie 5 i 10 
zabiegów z 10% rabatem.
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z miasta wydarzenia kUltUralne l wydarzenia 
bezpłatne

ceNTRum PROmOcJi KuLTuRy PRaGa-POłuDNie  
ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl, sekretariat@cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw
l 6.06. godz. 18.00 – Spotkanie literackie wokół poezji Grażyny Kowalskiej; 
8-9.06. – xIII Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2019: 8.06. godz. 
15.00 – koncert konkursowy, 9.06. godz. 17.00 – Koncert Finałowy Festiwa-
lu; 11.06. godz. 19.00 – Koncert uczniów Klick&Drum; 12.06. godz. 11.00 
– Spektakl dla dzieci „Detektyw Szkiełko”; godz. 17.00 – Praska Orkiestra Dre-
amUp; 13.06. godz. 19.00 – koncert finałowy Praskiej Szkoły Rocka; godz. 
19.00 – Czwartek Ceramiczny: „Najstarsza ceramika naczyniowa na ziemiach 
polskich”; 15.06. godz. 18.00 – Piosenka jest dobra na wszystko” – koncert 
w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych; 17.06. godz. 18.00 – Kon-
cert Chóru Dziecięcego MILLE VOCI i Grupy Wokalnej. 

KLuB KuLTuRy seNiORa
ul. Pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

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

l 9.06. godz. 16.00 – Recital Zespołu Jugonostalgia; 10.06. godz. 12.00 
– Warsztaty literackie; 13.06. godz. 12.00 – Kresy dalekie i bliskie: „Burki, 
kumys i araby. W Sławucieu Sanguszków”; 14.06. godz. 12.00 – Porady 
ogrodnicze: Jak uratować chorą roślinę w domu lub ogrodzie; 17.06. godz. 
10.15 – Klub Kobiet Kreatywnych: ogród zamknięty w szkle, materiały 15 zł, 
słoik o pojemności 3 litrów we własnym zakresie; 19.06. godz. 12.00 – Hi-
storia teatru.
Brydż w każdy wtorek i piątek 10.00 do 12.00 lub 12.00–14.00 (oprócz 21.06).

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
www.domykultury.waw.pl, www.facebook.com/okwesola/

wesolakultura@domkulturywesola.net

l 14.06. godz. 11.50 – Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „Dawno, 
dawno temu…”.
Ośrodek Działań Twórczych „POGODNa”
l 6.06. godz. 19.00 – „Z walizką przez świat” wernisaż wystawy podsu-
mowujący wielokulturowy projekt podróżniczy; 11.06. godz. 20.00 – TERAZ 
IMPRO! występ Pogodnej Grupy Teatralnej; 13.06. godz. 19.00 – „Wyobraźnia 
w przestrzeni” wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Kani, wystawa potrwa 
do 6 lipca; 14.06. godz. 10.50 – Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci 
w wieku przedszkolnym pt. „Dawno, dawno temu…”.

REKLAMA REKLAMA

KLuB KuLTuRy „GOcłaW” 
ul. abrahama 10, tel. 22 277-08-10

www.klubgoclaw.pl, biuro@klubgoclaw.pl
www.facebook.com/cpkpp

l 10.06. godz. 19.00 – „Oczy dziewczyny” – spektakl muzyczny; 13.06. 
godz. 19.00 – „Służąca i kupiec” – spektakl Muzycznego Teatru PARADOx 
dla dzieci w wieku od 7 lat; 17.06. godz. 18.30 – „Mieszkańcy moich miast” 
– wernisaż wystawy malarstwa Patryka Tylca; 24.06. godz. 18.30 – „Letnie 
piosenki – lekkie piosenki” – koncert na powitanie lata. 

4 czerwca na elewacji pół-
nocnopraskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 395 im. rtm Witolda 
Pileckiego została odsłonięta 
tablica upamiętniająca patrona 
placówki. Wcześniej, w czasie 
okolicznościowej mszy świętej 
w Katedrze pw. Św. Michała 
Archanioła i św. Floriana Mę-
czennika poświęcony został 
nowy sztandar szkoły. Zaś po 
odsłonięciu pamiątkowej ta-

blicy młodzież tutejszej pla-
cówki z Oddziałami Integracyj-
nymi wystąpiła z programem 
artystycznym. 

W uroczystości odsłonięcia 
tablicy wzięły udział dzieci za-
mordowanego (po sfingowanym 
procesie) pod koniec maja 1948 r.  
przez ówczesny aparat władzy 
Rotmistrza – Zofia i Andrzej. 
Nie zabrakło też posła Pawła 
Lisieckiego, wiceburmistrza 
Pragi Północ Dariusza Kac-
przaka oraz proboszcza Katedry 
ks. Bogusława Kowalskiego. 
Na tle tablicy nowy sztandar 
prezentowała dyrektor szkoły 
Joanna Stelmaszczyk.

***
„Lot na Gocław” – pod takim 

tytułem w sobotę 16 czerwca 

w godz. 12.30-18.00 odbędzie 
się w Parku nad Balatonem duża 
plenerowa impreza. Kolejna 
w tym miesiącu, gdyż w mi-
nioną niedzielę świętowano tam 
dzielnicowy Dzień Dziecka (na 
zdjęciu). 

Gwiazdą gocławsk iego 
„Lotu” będzie MEGITZA – gó-
ralka wraz z zespołem, znana 
z występów w popularnych 
programach telewizyjnych (fi-
nalistka jednej z edycji „Must 

Be the Music. Tylko muzyka” 
Polsatu oraz zdobywczyni tzw. 
Złotego Guzika w „Mam talent” 
produkcji TVN). 

Imprezę firmowaną przez 
Centrum Promocji Kultury 
Dzielnicy Praga-Południe i filię 
KK Gocław, „Mieszkaniec” ob-
jął patronatem medialnym.  

***
„4 czerwca 1989 r. w Polsce 

skończył się komunizm” – 
w całym kraju hucznie obcho-
dzono 30. rocznicę częściowo 
wolnych wyborów. Na Pradze 
Południe, w ogrodzie CPK, 
odbył się jubileuszowy kon-
cert. Wśród widzów było wielu 
działaczy dawnego Komitetu 
Obywatelskiego z Pragi Połu-
dnie, Wawra i Rembertowa.   ar

REKLAMA REKLAMA

l 8.06. w godz. 12.30 – 21.00 – ix Festyn ulicy skaryszewskiej pod znakiem 
„kolażu historii, lokalnej twórczości i hip-hopu”. Artystyczno-historyczne dzia-
łania zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W czasie Festynu zostanie odsłonięta 
tablica poświęcona związanemu z ul. Skaryszewską Tadeuszowi Borowskiemu.

l 8-15.06. – Pierwszy Festiwal na Kamionku. Przez tydzień w tej części War-
szawy będą odbywały się koncerty, spektakle, happeningi, warsztaty, potańców-
ki i wiele innych działań. Wydarzenie patronatem medialnym objął „Mieszka-
niec”, a po szczegóły zapraszamy na nasz portal www.mieszkaniec.pl 
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Budynek przy Styrskiej (w re-
jonie Podolskiej) będzie miał 
3 kondygnacje naziemne prze-
znaczone na działalność lecz-
niczą oraz jedną kondygnację 
podziemną z przeznaczeniem 
na parking oraz pomieszczenia 
gospodarczo-techniczne. W no-
wej przychodni będzie prowa-
dzona działalność w zakresie: 
podstawowej opieki zdrowotnej 
dla dorosłych i dzieci, poradnie 
zdrowia psychicznego dla doro-
słych, dzieci i młodzieży oraz 
oddział dzienny psychiatryczny 
dla dorosłych. Stworzy to moż-
liwość scentralizowania lecze-
nia psychiatrycznego w jednej 
lokalizacji wraz z zapewnie-
niem odpowiedniego zaplecza 
dydaktyczno-terapeutycznego.

Na uroczyste podpisanie Aktu 
Erekcyjnego oraz wmurowanie 
kamienia węgielnego przy-
było wielu gości. Wśród nich 
był wiceprezydent Warszawy 
Paweł Rabiej, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Sławomir 
Potapowicz z radnymi Dorotą 
Lutomirską i Pawłem Lechem 
oraz Dyrektor Biura Polityki 
Zdrowotnej m.st. Warszawy Pa-
weł Chęciński. Oczywiście nie 
zabrakło Burmistrza Dzielnicy 
Praga-Południe Tomasza Ku-
charskiego wraz z przedstawi-
cielami Zarządu oraz Radnych 

przychodnia na Grochowie
Dobra wiadomość dla mieszkańców Grochowa i Gocław-
ka – już niedługo przy ul. styrskiej zostanie zbudowana 
publiczna przychodnia. W środę 22 maja pod inwestycję 
wmurowano kamień węgielny.

Dzielnicy. Obecni byli również 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych 
ZOZ-ów i szpitali, a także pra-
cownicy Samodzielnego Ze-
społu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego War-
szawa Praga Południe. Gości 
przywitała Ewa Łagodzka – Dy-
rektor tutejszego SZPZLO.

Jako pierwszy głos zabrał 
wiceprezydent Paweł Rabiej, 
który stwierdził, że „w naszej 
pracy samorządowców mamy 
chwile trudne, ale na szczę-
ście mamy chwile radosne, a ta 
właśnie do takich należy. Pod 
koniec przyszłego roku stanie 
tu piękny, dwupiętrowy budy-
nek, który uzupełni warszaw-
ską mapę miejsc, w których za-
spokajamy potrzeby zdrowotne 
mieszkańców”.

– Intensywność istniejącej za-
budowy w pobliżu nowej przy-
chodni oraz budowa nowych 
budynków mieszkalnych na tym 
terenie wpisuje się jednocześnie 
w oczekiwania mieszkańców, 
a tym samym naszych przyszłych 
pacjentów – dyrektor Ewa Ła-
godzka w kilku zdaniach uza-
sadniła potrzebę stworzenia no-
woczesnej placówki opieki zdro-
wotnej na terenie Pragi Południe. 
– Bardzo istotną kwestią jest 
również dobre skomunikowanie 
budowanego obiektu, co stworzy 

dogodne warunki do korzystania 
z usług przychodni nie tylko oko-
licznym mieszkańcom.

– Jeśli chodzi o tego typu 
placówki, to w promieniu kilku 
kilometrów jest prawdziwa pu-
stynia – powiedział Burmistrz 
Tomasz Kucharski, a na koniec 
wystąpienia wyjawił, że Zarząd 
Dzielnicy ma niespodziankę. – 
Podjęliśmy decyzję, że w przy-
szłym roku wybudujemy ulicę 
Styrską, aby łatwiej byłoby do-
jechać do przychodni.

Dyrektor SZPZLO Praga-Po-
łudnie serdecznie podziękowała 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w realizację tej inwesty-
cji i podkreśliła że: „trud pod-
jęty przez tak wiele osób będzie 
zwieńczony kolejnym obiektem 
ochrony zdrowia i przez długie 
lata będzie służył mieszkańcom 
Warszawy”.

Przewidywany koszt inwesty-
cji wraz z wyposażeniem wynie-
sie około 22 milionów złotych, 
z czego na dzień dzisiejszy kwota 
17 milionów złotych została wy-
asygnowana przez Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy. 

Projekt nowej przychodni wy-
konała Firma Industria Projekt 
Sp. z o.o., natomiast wykonawcą 
budowy jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne Telka 
Sp. z o.o. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na koniec 
2020 roku. Teraz mieszkańcy 
Pragi Południe z niecierpliwo-
ścią będą oczekiwać zakończe-
nia tej budowy.                     AS

Akt Erekcyjny sygnowali przedstawiciele inwestora, wykonawców i przyszłego gospodarza przychodni.

Budowa trwa.

Dyrektor Paweł Chęciński podpisuje Akt Erekcyjny. W wydarzeniu wzięło udział wielu gości.

Tubę z Aktem chowa wiceprezydent Paweł Rabiej. Dyrektor Ewa Łagodzka muruje tubę. Burmistrz Tomasz Kucharski z okolicznościową kielnią.


