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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

REKLAMA

Upały Nie były mądre
Upały to nie był dobry czas 

na podejmowanie decyzji. Wielki 
operator telewizyjny i internetowy 
i całkiem spory usług telewizyjnych 
postanowili w wakacje zmienić swo-
je numery rachunków bankowych. 
W wakacje, gdy ludzie bywają w do-
mach sporadycznie, przychodzą za-
wiadomienia, że trzeba płacić „po 
nowemu”, a przecież nie każdy po-
trafi samemu zmienić zlecenie stałe. 
Dla starszych ludzi to Golgota. Byli 
na działkach, przyjeżdżają, już po 
terminie, trzeba dreptać na pocztę, 
odkręcać. A pomiłuj nie ma: „wzy-
wamy do natychmiastowej wpłaty 
należności”. Człowiekowi skacze 
ciśnienie, bo czy on temu winien, że 
jaśnie państwo postanowiło w waka-
cje zmienić sobie rachunek?

Albo wspólnota mieszkaniowa – 
od września podwyżka czynszów, 
ale z wyrównaniem… od stycznia. 
Więc do zapłaty jakby 13. wpłata. 
„No bo weszła w życie uchwa-
ła”, której procedowanie zajęło 
tyle miesięcy. Ale tak jest od roku, 
czyli wiadomo, że podwyżki będą 
mogły wejść w życie dopiero po 
wakacjach, to – przepraszam – nie 
można albo planować budżetu od 
września do września, albo proce-
dować wcześniej, by był od stycz-
nia do stycznia?

Tak, decyzje podejmowane 
w „ciepłych” miesiącach zdecydo-
wanie wymykają się racjonalnym 
przesłankom. Może jesień będzie 
pod tym względem mądrzejsza? 

 Tomasz Szymański

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

TARGI
MEDYCYNY

NATURALNEJ
KOSMETYKI  KAMIENIE

JUBILERSTWO

21-22
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-17.00 

ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

września

www.kameleon.targi.pl
Znajdź nas na Facebooku

Więcej o aWarii i o oczyszczalni ściekóW czajka czytaj na str. 5

ścieki już płyną... 
mostem

KONKUrS
Wejściówki do Farmy iluzji   str. 16

CO SłyCHaĆ W WarSZaWie 
Jedząc – pomagasz str. 2
atrakcyjna Noc pragi str. 6
Seniorzy na dyskotece str. 6
park Żerański 
– jest koncepcja str. 8
pszczoły w wielkim mieście str. 10
Grochowska niemal gotowa? str. 11
„budzik” dla dorosłych str. 11
Wawer podzielony… str. 12
dostosuj prędkość 
do świateł str. 13
Sztuka czy wandalizm? str. 13
KrONiKa pOLiCyJNa str. 2
KObieCym OKiem str. 4
CO Tam paNie Na pradZe str. 4
praWNiK radZi str. 4
TO WarTO prZeCZyTaĆ str. 12

W numerze:
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KRONIKA POLICYJNA
ZabóJSTWO pOdCZaS LibaCJi

Do zabójstwa doszło podczas libacji 
alkoholowej. Policjanci, którzy przy-
byli na miejsce, byli przekonani, że 
jadą interweniować z powodu zbyt 
głośnej imprezy. Na miejscu jednak 
znaleźli zwłoki kobiety. Fakty wska-
zują, że domniemanym zabójcą jest 
22-letni mężczyzna, a jego matka, 
która była na miejscu, nie wezwała 
pomocy i nie udzieliła pomocy ofie-
rze. Zarówno kobieta, jak i jej syn 
zostali zatrzymani. 

dZieLNiCOWy W aKCJi
Dzielnicowy podczas obchodu re-
jonu służbowego zauważył znanego 
mu z wcześniejszych interwencji 
mężczyznę, który był poszukiwany 
listem gończym. 31-latek na widok 
funkcjonariusza zaczął uciekać. 
Dzielnicowy podjął pościg i za-
trzymał poszukiwanego. W trakcie 
szamotaniny policjant doznał urazu 
prawej ręki, ale poszukiwanego za-
trzymał. 

pOrWał dZieWCZyNę braTa
Idąca ulicą Grochowa mieszkanka 
stolicy zauważyła, że kierowca 
hondy próbuje zamknąć bagażnik, 
z k tórego usiłuje wydostać się 
dziewczyna. Kobieta spisała numery 
rejestracyjne pojazdu i zawiadomiła 
policję, która podążyła tym tropem.
Policjanci dotarli do posesji w Sule-

jówku i zatrzymali mężczyznę, który 
wszystkiego się wypierał twierdząc, 
że nie wie, o co chodzi. W bagażniku 
pojazdu policjanci zabezpieczyli jed-
nak ślady krwi. Jak się okazało ofiarą 
uprowadzenia była partnerka brata 
podejrzanego, który pozbawił ją 
wolności prawdopodobnie dlatego, 
że brat nie chciał z nim współdzia-
łać. Kobietę odnaleziono. 37-latek 
usłyszał zarzut pozbawienia wolno-
ści ze szczególnym udręczeniem, za 
co grozi kara pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy niż 3 lata.

SKOOrdyNOWaNe dZiałaNie 
pOLiCJaNTóW Z WaWra

Policjantka z Wawra, wracając 
do domu po służbie zauważyła 
samochód, w którym rozpoznała 
podejrzewanych o kradzież na tzw. 
kolec. Zawiadomiła dyżurnego, a ten 
z kolei skierował do akcji policjan-
tów pełniących ponadnormatywną 
służbę. Dzięki wskazówkom funk-
cjonariuszki, jak przemieszczają się 
podejrzani, szybko ich zatrzymano. 
Trzej obywatele Gruzji trafili do celi. 
Dwóch z mężczyzn podejrzewa się 
kradzieże saszetek z dokumentami, 
kartami płatniczymi, kluczykami do 
samochodów. Cała trójka odpowie 
także za włamania na konta ban-
kowe poprzez użycie skradzionych 
kart płatniczych. 

policja.pl

prawdopodobnie najtaniej w mieście, przepysznie i w wy-
jątkowym klimacie – tak właśnie można zjeść w Kuchni 
Czerwony rower w podwórku przy ul. Targowej 82. 

Wiele lat temu stowarzyszenie 
Otwarte Drzwi przy ul. Targo-
wej 82 założyło schronisko (tzw. 
dom rotacyjny) dla bezdomnych 
mężczyzn. To tutaj dostawali 
oni (i tak jest do dziś) szansę na 
powrót do normalnego życia. 
W niewielkim budynku w po-
dwórku funkcjonowała stołówka, 
w której jedli posiłki. 

Kilka lat temu pojawił się po-
mysł przekształcenia jadłodajni 
dla osób bezdomnych w przed-
siębiorstwo społeczne.

– Stwierdziliśmy, że chcemy się 
trochę uniezależnić od środków 

jedząc – pomagasz

miejskich, od środ-
ków państwowych, 
więc stworzyliśmy to 
przedsiębiorstwo, żeby zarabiać 
na nasze działania – mówi Jakub 
Grotowski, menedżer Kuchni 
Czerwony Rower.

Początki nie były lekkie, ale 
w końcu udało się. Dzisiaj ten 
wyjątkowy bar odwiedza coraz 
więcej osób, choć tak naprawdę 
nie jest łatwo do niego trafić. Nie 
mieści się przy głównej ulicy, 
a w podwórku i w dodatku jest 
zasłonięty murkiem poma-
lowanym graffiti. Kieruje do 

niego tablica informacyjna i… 
znaczki na chodniku, ale najpro-
ściej zwyczajnie zapytać kogoś 
z mieszkańców. Wskażą bez-
błędnie lokal, w którym można 
zjeść pyszny i niedrogi obiad.

Co najważniejsze – Czerwony 
Rower to nie tylko świetna ga-
stronomiczna miejscówka. To 
również, a w zasadzie przede 
wszystkim miejsce, w którym 
osoby bezdomne dostają przy-
słowiową wędkę, aby mogły 
same nauczyć się, jak złowić tę 
potrzebną do życia rybę.

Osoby bezdomne czy z niepeł-
nosprawnościami umysłowymi 
dostają tutaj szansę na pracę, na 
naukę zawodu i wyćwiczenie 
umiejętności społecznych, aby 
potem potrafiły radzić sobie 
same. To swojego rodzaju reha-
bilitacja zawodowa. 

– Dajemy pracę, szansę, or-
ganizujemy praktyki i staże dla 
osób z różnymi trudnościami. 
Jest tu niesamowity klimat. 
Pracownicy są lojalni, chętni do 

pracy i do pomocy sobie i przy 
okazji temu miejscu – mówi Ja-
kub. – Jesteśmy przedsiębior-
stwem społecznym, w którym 
osoby wykluczone społecznie 
znajdują pracę, siłę, motywację 
i odwagę do zmiany swojego 
życia. Cały dochód z działalno-
ści przekazujemy na cele statu-
towe stowarzyszenia Otwarte 
Drzwi.

Nad debiutującymi w gastro-
nomii czuwa sam mistrz kuchni 
Wojciech Balicki. To on wprowa-
dza ich w tajniki kuchni i efekty 
są naprawdę bardzo dobre. Idąc 
na obiad na Targową 82 mamy 
pewność, że kucharze zawsze 
dbają o walory smakowe dań, 
które przygotowywane są wy-
łącznie ze świeżych i zdrowych 
składników. 

W ofercie Kuchni znajdziemy 
dania mięsne, wegetariańskie 
i wegańskie. Za talerz ciepłej 
zupy płacimy od 3 do 5 zł, dania 
obiadowe kosztują od 6 do 15 zł. 
W czwartki możemy poznać 
smaki świata, co tydzień pysz-
ności z innych zakątków globu.

Czerwony Rower zajmuje 
się też cateringiem i imprezami 
okolicznościowymi. Szczegóły 
można uzyskać pisząc na ad-
res: j.grotowski@otwartedrzwi.
pl lub przez wiadomość na fB 
Kuchnia Czerwony Rower.

Klara Bartuszek
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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 l eleganckie i dyskretne 
– całkowicie chowane w uchu

l lepsze zrozumienie mowy 
nawet w głośnym otoczeniu 

l naturalne brzmienie 
własnego głosu

l możliwość regulacji za pomocą 
smartfona lub pilota

l gotowe natychmiast do założenia

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

WYPOŻYCZ I PRZETESTUJ  
BEZPŁATNIE PRZED ZAKUPEM

Silk Nx Black

ARTYKUŁ SPONSOROWANYARTYKUŁ SPONSOROWANY

Spotkanie odbędzie się w dniu 30.09.2019 
w godzinach od 9.00 do 17.00 w Centrum me-
dycznym bonifratrów przy ul. Sapieżyńskiej 3. 

Jest to dzień otwarty dla wszystkich Pań-
stwa, którzy zechcą spotkać się z ekspertami 
w dziedzinie audiologii i aparatów słuchowych. 
W tym jedynym dniu będzie można dowiedzieć 
się o najnowszych rozwiązaniach w aparatach 
słuchowych. 

Zaprezentujemy systemy poprawy zrozumienia 
mowy i słyszenia własnego głosu, łączność bez-
przewodową, czyli jak rozmawiać przez telefon 
nosząc aparaty słuchowe, możliwości sterowa-
nia aparatami słuchowymi za pomocą aplikacji 
w telefonie, najmniejsze i najładniejsze aparaty 
słuchowe, zastosowanie akumulatorów i ładowa-
rek, ale również przedstawimy proste, automa-
tyczne aparaty słuchowe dla wszystkich, którzy 
nie korzystają ze smartfonów. 

Jeśli interesują Państwa te zagadnienia, zna-
komici eksperci będą do dyspozycji. Ponadto 
specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące 
budowy narządu słuchu, przyczyn niedosłuchu, 
wskazań do założenia aparatu słuchowego.

NiedOSłUCH i aparaTy SłUCHOWe 
dZień eKSperTa W WarSZaWie

W prOGramie: 
 prezentacja najnowszych 

funkcji w aparatach słucho-
wych – pokażemy, jak dzia-
łają aparaty słuchowe;

 będzie można posłuchać 
na żywo, jak pracuje aparat 
słuchowy;

 pokażemy pod mikrosko-
pem, jak zbudowany jest 
aparat słuchowy;

 udzielimy porad na temat 
pielęgnacji i serwisowania 
aparatów słuchowych;

 konsultacje protetyka słu-
chu;

 spotkanie z ekspertem apa-
ratów słuchowych marki 
Signia – czołowego świato-
wego producenta aparatów 
słuchowych.

personel Strefy Słuchu – protetycy słu-
chu i audiofonolodzy wraz z Centrum 
medycznym bonifratrów mają przyjem-
ność zaprosić wszystkich zainteresowa-
nych na dzień eksperta. Zaprosiliśmy 
do Warszawy najlepszych specjalistów 
marki Signia, jednego z wiodących pro-
ducentów aparatów słuchowych. 

NOWOCZESNE APARATY SŁUCHOWE

REKLAMA REKLAMA

W tym dniu udział W poradach, konsultacjach, pokazach  
i prezentacjach jest bezpłatny.
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Bezpieczna

EKSPRESOWA
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797-705-110*

Maksymalne RRSO 689% 

* USŁU GI
* Narożniki wg wymiarów klienta     
* 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
691-75-50-50

TAPICER

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

ul. Płowiecka 27 (róg Świeckiej)
tel. 731 224 464 

ul. gen. R. aBRaHaMa 1e
tel. 504 429 091

www.koliberek-karmy.pl

Polub nas na

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

PRAWNIK
RADZI'

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

rOZmOWy W pOdróŻy
Letni czas sprzyja podróżom, zmianie otoczenia, 

a to z kolei – zawieraniu nowych znajomości. Nie omija 
to i mnie, a jedną z tych rozmów chciałabym się dzisiaj 
podzielić. 

Oto zawodowy strażak od 2008 r., mł. kapitan Łu-
kasz Sędal, lat 30. Spełnił marzenie z dzieciństwa. 
Przystojny, 184 cm wzrostu i 90 kilo zawsze gotowe 
do akcji. Sama siła i energia, plus świetny stosunek 
do życia i bardzo pozytywny do ludzi.

Żona, gdy przyjmowała jego oświadczyny, wie-
działa, na co się decyduje: być u boku zawodowego 
strażaka. Dziś mają dwóch synków i są sym-
patyczną rodziną.

– Pierwsza prawdziwa akcja? Jeszcze 
w szkole pożarniczej. Usuwaliśmy nawisy 
śnieżne.

– Czyli nic trudnego?
– O, nie. Nigdy wyjeżdżając na akcję nie 

można tak powiedzieć. Czasem coś niepo-
zornego sprawia wielkie kłopoty i okazuje się 
niebezpieczne. Strażak nigdy nie powinien 
tracić czujności i gotowości nawet do eks-

tremalnych działań. Dobrze, gdy będą niepotrzebne. 
Każda spokojna akcja może się przerodzić w bardzo 
groźną. Wyjeżdżając na akcję opieramy się na tym, 
co zgłaszający przekazał dyspozytorowi, a on – nam. 
Nigdy nie wiemy, do samego końca, co zastaniemy na 
miejscu i z czym będzie trzeba się zmierzyć. Dlatego 
bardzo ważne jest, gdy dzwonimy na numer alar-
mowy, by przekazać jak najwięcej szczegółów.

– Sytuacje ekstremalne? 
– Trzeba znaleźć swój sposób na nie branie sobie 

tego do serca. Strażak musi być twardy, panować nad 
emocjami. Wspieramy się nawzajem, a w skrajnych 
sytuacjach mamy do dyspozycji psychologa. 

– Ludzka głupota…
– To wielki temat. Podczas akcji to niestosowa-

nie się gapiów do poleceń kierującego akcją i źle 
zaparkowane samochody, utrudniające nam dojazd. 
Głupota ludzka jest najczęściej przyczyną naszych 
interwencji.

– Jakieś rady?
– Na przykład podczas rozgrzewania tłuszczu na 

patelni trzeba mieć pod ręką pokrywkę. Gdyby tłuszcz 
się zapalił (częsta przyczyna domowych pożarów), 
wystarczy natychmiast przykryć płomień. Nigdy nie 
zalewać go wodą! Warto mieć też w domu gaśnicę, 
choćby małą, do gaszenia m.in. tłuszczu.

W czerwcu Łukasz miał wypadek w pracy. 
Dziś jeździ na wózku inwalidzkim. Specjal-
nym, bo nie może nawet samodzielnie 
utrzymać głowy. Walczy dzielnie o siebie, 
a poprawa z każdym dniem jest większa. 
Cóż, pech może niespodziewanie dopaść 
każdego. 

– Michasiu, przypilnuj kotletów na patelni. 
Ja zejdę tylko po ogórki – to dobry przepis 
na domowy pożar. Lecz to nie dziecko od-
powiada za bezpieczeństwo domu…         żu

Kobiecym okiem

emi
Kazimierz Główka przysiadł jak zwykle przy straganie 
bieliźniarskim swojego kolegi Eustachego Mordziaka. 
– Witam, panie Kaziu! Jak zdrówko?…
Długo jednak nie pogadali, bo ich uwagę przyciągnę-
ły dwie klientki, które przerzucając koszulki, staniki 
i majtki dyskutowały zawzięcie o jakiejś Emi. 
– Czytała pani?
– Oczywiście! Co to się dzieje? Żeby tak na zimno 
ludzi oczerniać… 
– O czym pani mówi?
– No, o tej Emi, co to z tym wiceministrem ten, 
tego… No wie pani, na ludzi różne świństwa pisała 
w Internecie. Ten wiceminister jej podpowiadał i haki 
dostarczał. 
– To, co ona winna, jak jej kazali? 
– Też tak uważam. Ale mój stary mówi, że w tym mi-
nisterstwie trzeba by wszystko wyczyścić. Do zera.
– E, powiem pani, że na polityce to się nie znam. 
Mnie tylko o tę biedną Emi chodzi. Że ją te chłopy 
w to wszystko wciągnęli.
– Bo my, kobiety, łatwowierne jesteśmy. 
– A to przez to, że od dziecka pragniemy miłości. 
Łakniemy ciepła, czułości, oddania… Jak kania 

dżdżu. Tylko, że potem następuje na ogół proza 
życia.
– Faktycznie, coś w tym jest. Jak byłam małą dziew-
czynką, miałam misia, ale chciałam chłopaka. Jak 
miałam chłopaka, chciałam męża… Do dziś się nie-
raz zastanawiam, co mi się, kurczę, w tym misiu nie 
podobało?!
– Nie pani jedna. Ale ja już nie jestem łatwowierna, 
taka, co to na każde kiwnięcie leeeci do tego męża… 
Niech czeka. Może się doczeka.
– A co – dokucza pani? 
– Nie, w sumie dobry człowiek jest. Modliłam się 
o dobrego męża, to mam. A on się nie modlił, to ma, 
co ma, proszę pani.
– No, tak. Ale my kobiety mamy w sobie coś takiego, 
co każe nam wierzyć za każdym razem od początku. 
To w genach jest, czy co?
– I chyba tak samo miała ta Emi? Ona ma męża, 
ale wpadł jej w oko jeden taki. Też sędzia, jak ten 
wiceminister. Młody, dobrze zbudowany…
– Skąd pani wie, że dobrze zbudowany?
– Bo proszę pani, poza tym, że ona tych wrogów 
wiceministra załatwiała, to z tym młodym korespon-
dowała prywatnie. I raz on jej swoje zdjęcie posłał. 
Nagusieńkie. Jak go pan Bóg stworzył. 

– A to świnia!
– Czy ja wiem… W sumie niczego sobie. I pisał jej 
takie różne, że pod prysznicem i w ogóle…
– I tej Emi to się w sumie podobało, co nie?
– Do czasu, proszę pani, do czasu, gdyż okazało 
się, że jej mąż jakąś flamę na boku ma. Ona zaro-
biona przy tym komputerze, a ten cham się puszczał 
w tym czasie! 
– A to cham?!
– No i rozwód. Bo jak inaczej. 
– Ale co biedna kobieta zrobi? Przecież on ją  
zniszczy.
– Nie tak łatwo! Kobieta jest pokrzywdzona? Jest! 
Upokorzył ją zadając się z drugą? Upokorzył. No, 
to adwokat już będzie wiedział, co mówić. A wła-
ściwie adwokatka, bo to kobieta jest. I sędzia też 
będzie kobieta, bo tak ze statystyki wynika. Policz 
sobie pani: pokrzywdzona, adwokatka, sędzia! A on 
jeden… Posiekają go na kawałki. Odechce mu się 
kochanek. 
– Odzwyczai się? 
– Na bank. Mój Marian zawsze po seksie palił papie-
rosa. Pomalutku, pomalutku i też się odzwyczaił…                                                  

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Czy będąc właścicielem akcji danej spółki mogę nią roz-
porządzać, a jeżeli tak to w jakim zakresie?

Na wstępie należy zauważyć, że akcje mogą występować 
w dwojakiej formie – jako imienne bądź na okaziciela. Doku-
ment akcji imiennej wskazuje osobę przynajmniej pierwszego 
akcjonariusza, legitymując osobę wpisaną do księgi akcyjnej, 

zaś dokument akcji na okaziciela, której treść nie zawiera wskazania osoby akcjonariusza, 
legitymuje każdoczesnego posiadacza akcji. 

Istnieją również akcje dopuszczone do publicznego obrotu, tzw. akcje zdematerializowane, 
które są pozbawione formy tradycyjnego dokumentu i są wyłącznie zapisami na rachunkach 
papierów wartościowych akcjonariuszy. W tej sytuacji za posiadacza akcji uważa się posiadacza 
rachunku prowadzonego przez uprawniony podmiot, na którym dokonano zapisu zdemateriali-
zowanej akcji (art. 7 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2009 roku o obrocie instrumentami finansowymi).

To, czy akcje są imienne czy na okaziciela precyzuje statut. Spółce mogą zostać wyemito-
wane zarówno akcje jednego, jak i drugiego rodzaju, a wówczas także statut określa liczbę 
każdej z nich. 

Możliwość zbycia akcji reguluje m.in. art. 337 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, 
że akcje są zbywalne. Przedmiotem rozporządzenia może być także część ułamkowa akcji. 

Jednakże statut spółki akcyjnej może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od 
zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. 
W przypadku gdy statut uzależnia przeniesienie akcji od zgody spółki, zgody udziela zarząd 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. 

Jeżeli spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. 
Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa 
statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. 
Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia 
spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga 
zgody spółki.

Mogą istnieć również pozastatutowe ograniczenia w rozporządzaniu akcjami spółki. Moż-
liwe jest bowiem umowne ograniczenie na określony czas rozporządzania akcją lub częścią 
ułamkową akcji. Powyższe ograniczenie nie może być jednak ustanowione na okres dłuższy 
niż pięć lat od dnia zawarcia umowy.

Dopuszczalne jest również zawarcia umowy co do pierwokupu lub innego prawa pierw-
szeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania, wynikające 
z takich umów, nie mogą trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

Przed zbyciem akcji należy rozważyć, czy istnieją powyższe okoliczności.
Zgodnie z art. 339 Kodeksu spółek handlowych, przeniesienie akcji imiennej następuje 

poprzez pisemne oświadczenie, albo na samym dokumencie akcji, albo w odrębnym doku-
mencie, oraz wymaga przeniesienia posiadania dokumentu akcji. Z kolei dla akcji na okazi-
ciela, wystarczające jest wydanie dokumentu akcji, o ile towarzyszy temu wola obydwu stron 
przejścia akcji, choć w praktyce (zwłaszcza przy większym pakiecie akcji) zawierana jest także 
pisemna umowa dotycząca przeniesienia akcji. 

Reguły wskazane powyżej dotyczą akcji istniejących w postaci dokumentu, a wyłączone 
są w publicznym obrocie papierami wartościowymi, gdzie przeniesienie zdematerializowa-
nych akcji odbywa się w drodze stosownych zapisów na rachunkach prowadzonych przez 
uprawnione podmioty. 

REKLAMA REKLAMA
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śCieKi JUŻ płyNą... mOSTem

REKLAMA REKLAMA

Oczyszczaln ia ścieków 
Czajka zajmuje wielki, niemal 
53-hektarowy teren na białołęc-
kiej Choszczówce. Obiekt jest 
największym tego typu w kraju.

– Jego przepustowość to 
435,3 tys. m3 dziennie. Tutaj 
oczyszczane są ścieki z pra-
wobrzeżnej i dużej części le-
wobrzeżnej Warszawy, a także 
kilku okolicznych miast, takich 
jak Marki, Ząbki czy Legionowo. 
Ta wartość nie robi wrażenia, 
dopóki nie uświadomisz sobie, 
że zbierając te wszystkie nieczy-
stości do jednego zbiornika – po 
pół roku otrzymalibyśmy… drugi 
Zalew Zegrzyński – tłumaczy fi-
lip Turczyński, który na swoim 
blogu skomplikowane.pl opisuje 
ciekawostki z całego kraju i po-
stanowił też przyjrzeć się wła-
śnie Czajce.

Ze zdziwieniem stwierdził, 
że największym wyzwaniem 
dla oczyszczalni nie są ścieki 
komunalne odprowadzane z na-
szych domów, a… deszcze.

– Czajka odbiera nie tylko na-
sze nieczystości, ale zajmuje się 
również odbiorem deszczówki, 
jak chociażby tej pozyskanej 
ze studzienek kanalizacyjnych. 
W efekcie w dni deszczowe ze 
wspomnianych 435,3 tys. m3, 
czasem odbieranych ścieków jest 
nawet milion! – podkreśla filip.

Ciekawe jest też samo oczysz-
czanie ścieków, bo ten proces 
składa się z kilku kroków. Jako 
pierwsze są kraty, dzięki którym 
oddzielane jest wszystko to, co 
trafia do rur: folie, pampersy czy 
inne „ciekawostki”. Okazuje się, 
że z nimi nie jest aż tak trudno, 
bo udaje się je wyłapać już na 
tym pierwszym etapie oczysz-
czania. Największy problem jest 
m.in. z patyczkami do uszu. 

– Kraty mają prześwit 6 mm 
i większe zanieczyszczenia 
są tutaj zatrzymywane, płyny 
przepływają dalej. W ciągu 
24 godzin takich zanieczyszczeń 
odfiltrowywanych jest aż 5 ton 
tzw. skratek, czyli jedna sporej 
wielkości ciężarówka – mówi 
autor bloga skomplikowane.pl.

Kolejny etap to cztery napo-
wietrzane piaskowniki z od-
tłuszczaczami. Jak wyjaśnia 
MPWiK, piaskowniki oddzie-
lają i zatrzymują zawiesiny mi-
neralne (piasek, żwir i drobne 
kamienie). Odtłuszczacze nato-
miast usuwają tłuszcze i oleje.

Później ścieki trafiają do 
osadników wstępnych. To 
ogromne okrągłe komory, które 
eliminują kolejne zawiesiny. 

Zebrane zanieczyszczenia 
trafiają do zagęszczaczy grawi-
tacyjnych. Później, zagęszczone 
osady do komory fermentacyj-
nej, a ścieki bez zawiesin prze-
pompowywane są do reaktorów 
biologicznych. Tam mieszane są 
z tzw. osadem czynnym, czyli 
pożytecznymi mikroorgani-
zmami. 

Ścieki z reaktorów biologicz-
nych trafiają do 20 okrągłych 
osadników wtórnych (każdy 
o średnicy 48 m). Osadniki 
te służą do oddzielenia osadu 
czynnego od oczyszczonych 
ścieków. 

– W procesie oczyszczania 
biologicznego następuje ciągły 
przyrost mikroorganizmów. 
Powstaje wówczas nadmierny 
osad czynny, który usuwany jest 
z osadników do wirówek zagęsz-
czających. Do wirówek doda-
wany jest polielektrolit, ułatwia-
jący zagęszczenie osadu, przez 
co zmniejsza się jego objętość. 
Zagęszczone osady wstępne 

tajemnice czajki
i osady nadmierne przesyłane 
są do komór fermentacyjnych, 
gdzie zachodzi proces tzw. sta-
bilizacji osadów ściekowych, 
czyli biologiczny rozkład orga-
nicznej części osadów w warun-
kach beztlenowych – wyjaśnia 
MPWiK.

Następnie osady w komo-
rach fermentacyjnych podda-
wane są odwadnianiu w wi-
rówkach, które usuwają z nich 
wodę. Osad trafia do Stacji 
Termicznej Utylizacji Osadów 
Ściekowych. Tam jest suszony 
i spalany. W tym samym czasie 
oczyszczone ścieki – spełnia-
jące wszystkie nałożone przez 
prawo wymogi jakości – trafiają 
do pompowni odpływowej, 
a następnie do Wisły.

Nina Miętus

Oczyszczalnia Czajka – obiekt, o którym w ostatnim czasie 
jest głośno w całym kraju z powodu awarii kolektora od-
prowadzającego do niej ścieki. Największy w polsce, je-
den z najnowocześniejszych zakładów oczyszczania ście-
ków w europie. Co warto wiedzieć o stołecznej Czajce?

Oczyszczalnia Czajka jest jedną z największych i najnowocześniejszych w europie. Jakość oczyszczonych w niej ście-
ków spełnia wszelkie restrykcyjne normy oraz przepisy krajowe i unijne. prace związane z modernizacją obiektu roz-
poczęły się w 2008 roku, zakończyły cztery lata później. Koszt inwestycji, która była realizowana przy udziale środków 
unijnych, wyniósł ponad 2,5 mld zł.

Foto: UD Białołęka

27 sierpnia br. doszło do awarii jedne-
go z dwóch rurociągów, odprowadza-
jących ścieki z części lewobrzeżnej 
Warszawy do oczyszczalni ścieków 
„Czajka”. Wówczas zdecydowano 
o przesyłaniu ich drugą nitką. Niestety, 
także i ta nie zdała egzaminu. 28 sierp-
nia nieczystości z części lewobrzeżnej 
Warszawy trzeba było wpuścić do Wi-
sły. Po kilku dniach Miasto zdecydowało 
o ich ozonowaniu (sobota 31.08.2019), 
a następnie zastosowano mechaniczne 

oczyszczanie. Rozpoczęła się też bu-
dowa mostu pontonowego, którym 
poprowadzono rury. Zakończono ją  
8 września. Dzień później tą instalacją 
zastępczą część ścieków popłynęła do 
Czajki, która cały czas działa bez za-
rzutu. Trwają analizy dotyczące czasu 
naprawy układu przesyłowego. Jeśli 
potrwa ona dłużej, prawdopodobnie zo-
stanie wybudowana instalacja na mo-
ście Skłodowskiej-Curie. Na konkretne 
ustalenia musimy jeszcze poczekać.
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Senioralia na Pradze Połu-
dnie organizowane są już po 
raz trzeci. I zdaje się, że im-
preza już na stałe zagościła 
w kalendarzu dzielnicowych 
wydarzeń. To dobrze, gdyż 
po pierwsze, przez lata osoby 
„60+” były marginalizowane, 
a po drugie jest to okazja do 
szerszego, międzypokolenio-
wego kontaktu. Co zresztą 
było widać zaraz po tym, jak 
wiceburmistrz Pragi Południe 
Adam Cieciura oficjalnie otwo-
rzył imprezę.

Pierwsi na scenie wystąpili 
„zerówkowicze” z Przedszkola 
„Misia Czarodzieja”. Dzieci były 

mocno oklaskiwane zarówno 
przez opiekunów, rodziny, jak 
i całą publiczność. Przedsta-
wienie podobało się seniorom. 
– Bardzo się cieszę, że jest tutaj 
tak wielu seniorów, ale też dla-
tego, że jest tak dużo dzieci… 
– mówiła Zofia Backiel, przed-
stawicielka Rady Seniorów. 

Przy występach przedszkola-
ków „międzypokoleniowy kon-
takt” miał szczególny wymiar, 
gdyż wśród oglądających była 
zarówno Krystyna Smolińska, 
wieloletnia dyrektorka „Misia 
Czarodzieja”, która właśnie 
przeszła na emeryturę, jak i jej 
następczyni Izabela Łabudzka, 
dla której to są pierwsze dni 
kierowania tym przedszkolem 
(obydwie panie na zdjęciu po 
prawej).

Wiele się działo zarówno na 
scenie, jak i w alejkach Parku 
Polińskiego. Przed publiką 
koncertowały m.in. „Praskie 
Małmazyje” i chór Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Były pokazy 
tańca zumba oraz warszawsko-
łódzki pokaz mody „Stylowa 
Seniorka”. 

Zaś w alejkach, prócz takich 
dziecięcych atrakcji, jak „dmu-

chańce” czy wioska indiańska, 
rozstawione były liczne pawi-
lony z ofertą takich instytucji, 
jak Biblioteka Publiczna czy 
Centrum Promocji Kultury 
Dzielnicy Praga-Południe, 
partnerów imprezy. 

Ostatnim punktem programu 
była wieczorna dyskoteka, na 

której bity zapodawała znana 
dyskotekowa seniorka DJ 
Wika. A przy gorących ryt-
mach tańczyli zarówno starsi, 
jak i młodsi mieszkańcy. 

Ada M.

Fotorelacja z imprezy na naszym 
portalu www.mieszkaniec.pl.

seniorzy na dyskotece
Sporo się działo w miniony weekend w grochowskim 
parku polińskiego. W sobotę ratusz pragi południe 
razem z tutejszą radą Seniorów zorganizowali tam 
Senioralia, a w niedzielę, pod egidą Ośrodka pomocy 
Społecznej bawiono się na pikniku rodzinnym.

Sobota na Pradze Północ 
upłynęła pod znakiem ulicznych 
zabaw, muzycznych występów 
i biesiadowania w licznych ka-
fejkach i barach. Sygnał do roz-
poczęcia zabawy dała gospodyni 
dzielnicy burmistrz Ilona Soja-
Kozłowska, po której na scenie 
wystąpiły takie gwiazdy jak: 
Masters, Dede Negra, Poparzeni 
Kawą 3, Baranovski i Grubson. 

Między występami tutejszy 
Ratusz przeprowadzał różnego 
rodzaju konkursy z nagrodami. 
Najważniejszy jednak był wie-
czorny konkurs, którego sponsor, 
marka „Królewskie”, ufundował 
zwycięzcy voucher na kolację 
z przyjaciółmi w Restauracji 
Warszawski Mostek. Bardzo za-
cięta była walka wśród biorących 

udział w konkursie, który pole-
gał na odpowiadaniu na pytania 
z wiedzy o dzielnicy, Legii War-
szawa oraz sponsorze. Poziom 
poprawności odpowiedzi był tak 
wyrównany, że prowadzącym 
zaczynało brakować pytań. 

Kluczowe okazało się pyta-
nie, od kiedy sponsorem Legii 
jest marka Królewskie. Tylko 

jedna z grających wiedziała, że 
od 2004 r. Zwyciężczynią kon-
kursu została pani Danuta. Jak 
później się okazało w rozmowie 
z „Mieszkańcem” laureatka 
wcale nie jest mieszkanką Pragi. 
– Teraz mieszkam na Bródnie, 
a wcześniej na Grochowie – mó-
wiła rozradowana naszemu re-
porterowi. Królewski Voucher 

wręczali jej m.in. wiceburmistrz 
Dariusz Kacprzak i wiceprze-
wodniczący rady dzielnicy Ja-
cek Wachowicz.

Świetnie bawiono się także 
poza rejonem głównej sceny 
imprezy. Choćby na Brzeskiej 
i Bazarze Różyckiego. Tutaj 
ekwilibrystyczne cuda na de-
skach wyczyniali m.in. ska-
terzy. Na lokalnych scenkach 
królował rap i rodzimi hip-
hopowcy. Widać było, że Praga 
umie się bawić. Nie zabrakło 
też wątków edukacyjnych, jak 
„Gra Warszawiak” czy wystawa 
o historii pobliskiej ulicy Skary-
szewskiej. A okoliczne knajpki 
przeżywały oblężenie do póź-
nych godzin nocnych. 

Adam Rosiński

Fotorelacja z imprezy na naszym 
portalu www.mieszkaniec.pl.

atrakcyjna noc pragi
W sobotę 7 września br. mieszkańcy pragi północ i in-
nych dzielnic Warszawy już po raz siedemnasty bawili 
się u zbiegu ul. Ząbkowskiej i brzeskiej. Za nami kolejna 
edycja Nocy pragi i święta Ulicy Ząbkowskiej…

      
       

 

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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Materiał przygotowany przez Urząd dzielnicy wawer

Po licznych dyskusjach na 
temat terenu przy Kanale Że-
rańskim w końcu wiadomo, jak 
zostanie on zagospodarowany. 
Rozstrzygnięto konkurs, który 
zorganizowało stowarzyszenie 
Akademia Sztuki Architektury 
Krajobrazu (ASAK) na zlecenie 
Zarządu Zieleni. Zwyciężyła 
pracownia topoScape sp. z o.o. 

Architekci mieli konkretne 
wytyczne dotyczące tego wy-
jątkowego, do tej pory niewyko-
rzystanego miejsca. Ma się ono 
stać terenem zieleni o funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowo- 
-sportowej. Wszystko po to, by 
aktywizować oraz integrować 
lokalną społeczność. W parku 
zachowany zostanie zielony, 
naturalny charakter. Modyfika-
cjom ulegną natomiast obszary 
nabrzeża. 

Przewidziano modernizację 
całości ścieżki holowniczej, 
dzisiaj stanowiącej główny ciąg 
spacerowy nad Kanałem. Przez 
park mają przebiegać także trasy 
rowerowe, niezależnie lub w po-
wiązaniu z ciągami pieszymi. 
Zagospodarowanie brzegu Ka-

park żerański – jest koncepcja
plac zabaw, wybieg dla psów, wieża widokowa i pomost 
dla łodzi – a to wszystko wśród zieleni. park Żerański na 
nabrzeżu Kanału będzie wyjątkowy!

nału ma być przyjazne wędka-
rzom. Pomyślano też o pomoście 
dla łodzi rekreacyjnych.

W parku znajdą się m.in.: plac 
zabaw, wybieg dla psów i polana 
parkowa służąca aktywnemu 
wypoczynkowi. Będzie strefa 
zabaw sprawnościowych, boisko 
do siatkówki plażowej oraz miej-
sca piknikowe. Mają się pojawić 
także pawilony wielofunkcyjne, 
w których znajdą się: wypoży-
czalnia sprzętu wodnego, obiekt 
o funkcji miejsca aktywności lo-
kalnej i siłownia z urządzeniami 
pomocnymi w przygotowaniu do 
treningu wioślarskiego. W pół-
nocnej części, w pobliżu ul. 
Płochocińskiej, stanie natomiast 
wieża widokowa.

– Park Żerański powoli na-
biera kształtów. Wyłonienie 
w konkursie koncepcji jego 
zagospodarowania to kolejny 
krok do utworzenia terenu zie-
leni i rekreacji, jakiego jeszcze 
na Białołęce nie było. Dzięki 
zaangażowaniu Zarządu Zieleni 
wreszcie będzie możliwe wyko-
rzystanie potencjału Kanału 
Żerańskiego, o co od dawna 

postulowaliśmy. Teraz czekamy 
na uregulowanie kwestii jednej 
z działek oraz na rozpoczęcie 
procesu projektowania Parku 
Żerańskiego. Rada Warszawy 
wpisała do WPF 17,6 mln zł 
na lata 2020–23 na realizację 
parku – podsumowuje Mateusz 
Senko ze Stowarzyszenia Ra-
zem dla Białołęki, który razem 
z inicjatywą „Ocalmy tereny 
nad Kanałem Żerańskim” od 
dawna zabiegają o utworzenie 
terenu parkowego na Żeraniu.

Zapowiada się naprawdę cie-
kawie, ale… są też wątpliwo-
ści. Inicjatywa świetna, jednak 
biorąc pod uwagę komunikację 

miejską, która w tym rejonie 
najlepsza nie jest, nietrudno 
się domyślić, że wiele osób do 
parku przyjedzie samochodem. 
I tu zaczyna się problem. Kie-
rowcy będą musieli jechać ul. 
Modlińską i skręcić w Kowal-
czyka. A tu już dzisiaj tworzą 
się korki… W ramach koncepcji 
parku przewidziano co prawda 
miejsca parkingowe, niemniej 
dużo korzystniejszym rozwią-
zaniem byłoby skomunikowanie 
tego rejonu chociażby w oparciu 
o tramwaj wzdłuż Modlińskiej, 
a nie wyłącznie komunikację 
kołową. 

Maciej Groszek

WiZUaLiZaCJe ZaGOSpOdarOWaNia parKU ŻerańSKieGO

Wieża wodna

bulwar

pawilon aktywności Lokalnej
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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 13.09. godz. 18.30 – Maria Marzena Grochowska oraz Beata Tomecka 
„Niezłomna Warszawska Syrena” oraz „1927–1944” zbiór wierszy Krystyny 
Krahelskiej”; 14.09. godz. 18.00 – Kabaret Literacki Scena Autorów ZAKR; 
15.09. godz. 12.00–16.00 – Dzień otwarty w CPK; 15.09. godz. 14.00 – Róg 
ul. Skalskiego i ul. Bora-Komorowskiego piknik rodzinny „Pożegnanie Lata 
na Pradze Południe”; 16.09. godz.18.00 – Bal Pierwszaków: impreza ta-
neczna dla dzieci w wieku 6–9 lat; 17.09. godz. 18.00 – Kino Azerbejdżanu: 
„Ostatnie spotkanie”; 19.09. godz. 18.00 – „Polska motoryzacja zrodziła się 

na Grochowie” wernisaż 
wystawy prezentującej 
historię motoryzacji na 
Grochowie; czynna do 
20.11. br.; 20.09. godz. 
19.00 – Pokaz filmowy: 
„Arwand”; 21.09. godz. 
18.00 – Koncert „Miłość 
Ci Wszystko Wybaczy” 
Zespołu Tango Mio 
i pary tancerzy; 22.09. 
godz. 13.30 – XV Festyn 
Rodzinny Pożegnanie 
Lata na Gocławiu ze 
św. Ojcem Pio u zbie-
gu ulic Fieldorfa i Wał 
Miedzeszyński; 24.09. 
godz. 18.30 – Okiem 
fotografa: Amadeusz 
Andrzejewski „Fotogra-
fia inscenizowana”.

KLUb KULTUry SeNiOra
ul. pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

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

l 11.09. godz. 12.00 – Fascynujące europejskie zabytki UNESCO „UNESCO 
w Norwegii”; 15.09. godz. 16.00 – Recital Kasi Dubaniowskiej oraz Janka 
Samołyka; godz. 17.00 – Finisaż wystawy fotografii Włodka Pawłowa; 19.09. 
godz. 12.00 – Kresy dalekie i bliskie: „Bastion Polesie – Kresowa „Linia Magi-
nota”; 22.09. godz. 16.00 – Warszawskie Dni Seniora: koncert Danuty Stan-
kiewicz „Wernisaż – piosenki różne”.
BRYDŻ w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 12.00 lub od 12.00–14.00. 

DOM SPOTKAń Z HISTORIą,  
ul. Karowa 20, tel. 22 255 05 00 

www.dsh.waw.pl
www.facebook.com/domSpotkanzHistoria

l 12.09. godz. 18.00 – W 30. rocznicę powołania rządu T. Mazowieckie-
go pokaz filmu „Niespodzianka ’89” oraz spotkanie z twórcami i bohaterami 
filmu; 14.09. godz. 20.30 – Warszawski Moonwalk – nocny spacer po mie-
ście, zbiórka przy kościele garnizonowym przy ul. Długiej 13/15; 17.09. godz. 
18.00 – Kino Kresowe: w 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę pokazy 
filmów o obronie Grodna: „Msza za miasto Grodno”, „Liczył się tylko honor”; 
18.09. godz. 12.00 i 18.00 – Opowieści z Kresów: „Wehrmacht i Luftwaffe 
na Kresach we wrześniu 1939 roku”; 19.09. godz. 18.00 – Pokaz filmu do-
kumentalnego „Panie na zamku” oraz spotkanie na temat historii i przyszłości 
legendarnego Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii; 20.09. godz. 
18.00 – Autorzy książki „Człowiek. Istota kosmiczna” przybliżą historię podbo-
ju kosmosu; 21.09. godz. 20.00 – Podróż na Księżyc: mini maraton filmowy; 
22.09. godz. 16.00 – Warszawa zapamiętana: „Spacer po Warszawie 1939”.

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 Ośrodek Kultury w dzielnicy Wesoła 
14.09. godz. 17.00 – O plemionach Etiopii z Doliny Omo opowie Anita Po-
gorzelska – podróżniczka; 21.09. godz. 18.00 – „Zakochaj się w Warszawie 
w Wesołej” – koncert galowy w Klubie „Kościuszkowca” 1. Warszawskiej Bry-
gady Pancernej przy Placu Wojska Polskiego 12.
l Ośrodek działań Twórczych „pOGOdNa” 
12.09. godz. 19.00 – Wernisaż wystawy Wiesława Sawickiego „Dzikość ser-
ca”, wystawę można oglądać do 2.10. po wcześniejszym umówieniu; 13.09. 
godz. 11.00 – Wspomnienia z wakacji z małym dzieckiem; 14.09. godz. 11.00 
– Dzieciaki świata: „Idziemy do szkoły z Yu XinXin”, warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 5–10 lat wraz z opiekunami; 22.09. godz. 17.00 – Artur Barciś 
Show; odbiór wejściówek od 16.09. od godz. 18.00. 

z miasta
Ruszył remont konstrukcji 

ceglanego zjazdu z mostu Po-
niatowskiego. Prace mają po-
trwać do końca listopada tego 
roku. Do tego czasu nie można 
wjechać z Wisłostrady na most 
w kierunku centrum ani zje-
chać z mostu (jadąc od strony 
Grochowa) na Wisłostradę. Ob-
jazdy poprowadzone są Trasą 
Łazienkowską.

***
Zgodnie z zapowiedziami, 

ogłoszono przetarg, który ma 
wyłonić wykonawcę dokumen-

tacji projektowej dla nowej linii 
tramwajowej na Gocław. Wy-
konawca będzie miał dziewięć 
miesięcy na opracowanie pro-
jektów budowlanych. Sama bu-
dowa planowana jest w latach 
2021-2023. Inwestycja jest dofi-
nansowana ze środków unijnych 
na lata 2014-2020. 

***
W sobotę 14 września br. przy 

SP nr 124 w falenicy, ul. Barto-
szycka 45/47, odbędzie się XV 
Bieg „Młodzi w hołdzie Janowi 
Pawłowi II”. Start pierwszego 
biegu planowany jest o godz. 
10.00. W ramach imprezy odbę-
dzie się Bieg Krasnoludków dla 
przedszkolaków na dystansie ok. 
250 metrów. Wszyscy uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe medale. 

***
Pomiędzy ulicami św. Win-

centego i Gilarską, powstaje 
jedna z największych placówek 
oświatowych. Na dwóch piętrach 
będą m.in. 24 sale lekcyjne, pra-
cownie, aula, świetlica, sala do 
ćwiczeń, stołówka oraz szatnie. 
W obiekcie znajdą się też 3 we-
wnętrzne dziedzińce z małą 
architekturą i zielenią. Umoż-
liwi to prowadzenie zajęć edu-
kacyjnych i świetlicowych na 
wolnym powietrzu. 30 sierpnia 
uroczyście wmurowano kamień 

węgielny pod budowę placówki. 
Pierwszy dzwonek zabrzmi 
w niej już za rok. 

***
W Klubie Kultury Seniora 

przy ul. Pawlikowskiego 2 działa 
już Punkt Cyfrowego Wsparcia 
Seniorów (PCWS). Każda osoba 
60+ mieszkająca na terenie sto-
licy może skorzystać z indywi-
dualnych konsultacji w zakresie 
obsługi urządzeń cyfrowych (tj. 
komputera, smartfona, tableta, 
aparatu cyfrowego itp). Kon-
sultacje są bezpłatne i trwają 30 
min lub 60 min. Obowiązują za-
pisy telefoniczne: 720-997-027 
w poniedziałki i środy w godz. 
16-17, wtorki w godz. 14-16 oraz 
w czwartki w godz. 12-14.

ks, uw
REKLAMA REKLAMA



10

REKLAMAREKLAMA

mieszkają w ulach, dają miód i mogą użądlić – najczę-
ściej taka jest wiedza na temat pszczół. a że boimy się 
tego, czego nie znamy, nikt nie chce mieć obok siebie 
hodowli tych owadów. Jest szansa by to zmienić – pasie-
ka edukacyjna ma pomóc obalić mity i stereotypy, które 
znamy z filmów czy bajek.

W ulu jest nawet 8 kg pszczół. 
1 kg to 10 tys. tych owadów, 
więc łatwo policzyć, że w małym 
drewnianym domku mieszka ich 
aż 80 tysięcy! Patrząc na pasieki 
niewiele osób zastanawia się nad 
fenomenem, jakim są te często 
przeganiane owady. Boimy się 
pszczół, a wystarczy dowiedzieć 
się o nich więcej, by nie reagować 
strachem na ich widok, a wręcz 
docenić ich obecność. 

Taki właśnie ma pomysł Ma-
riusz Kurpiewski, który na swojej 
działce przy ul. Kinowej od kilku 
lat hoduje pszczoły. Pasieka edu-
kacyjna pomogłaby zrozumieć, 
że przebywanie w jej okolicy nie 
wiąże się z ryzykiem pokąsania 
i nie jest niebezpieczne.

po użądleniu umiera
Przede wszystkim warto 

podkreślić różnice pomiędzy 
pszczołami a osami i szersze-
niami. Hodowane w ulach owady 
żywią się miodem, który wytwa-
rzają z zebranych pyłków (w du-

żym uproszczeniu), natomiast te 
z rodziny osowatych są drapież-
nikami. One atakują pszczoły 
i pozbawiają je życia. Osy i szer-
szenie mogą ukąsić wielokrot-
nie, natomiast pszczoła tylko 
raz, zostawia bowiem żądło, 
a wraz z nim fragment odwłoku, 
przez co później umiera. Żądło 
pszczoły ma maleńki haczyk, 
przez co zaczepia się w ciele 

pszczoły W Wielkim mieście
człowieka. Jak podkreśla Ma-
riusz Kurpiewski (na zdjęciu), 
warto wiedzieć, że żądło najle-
piej jest zdrapać, a nie wyrywać, 
wtedy usuniemy je całe.

pracoWity jak pszczoła
Jak wszyscy wiemy, pszczoły 

robią miód. Okazuje się, że 
z jednego ula, w dobrym roku, 
może być aż 70 kg tego cennego 
produktu. Biorąc pod uwagę, 
że na 1 kg miodu pszczoły po-
trzebują aż milion kwiatków, 
nie trudno sobie wyobrazić, jaki 
ogrom pracy muszą w to wło-
żyć (powiedzenie „pracowity 
jak pszczoła” na pewno nie jest 

na wyrost). Najbardziej 
pracowite w tym całym 
pszczelim towarzystwie 
są robotnice, ich jest naj-
więcej. To one dbają o to, 
by matka, która mieszka 
na samym dole ula miała 
co jeść, a to ona odpowiada prze-
cież za kolejne pokolenia owa-
dów, składa jajeczka, z których 
wylęgają się larwy.

Kolejne ciekawostk i – 
pszczoły słabo latają, a jeśli 
czują zagrożenie dla rodziny 
opuszczają ul. 

– Najpierw pszczoły wywia-
dowcze szukają odpowiedniego 
miejsca, gdzie potem przenosi 
się cały rój. Najważniejsza jest 
matka i to przy niej robotnice 
ciasno się skupiają. Nie powin-
niśmy wpadać w panikę widząc 
rój na przykład na drzewie. 
Pszczoły trzymają się na tyle 

ciasno, że można je ręką zdjąć 
do jakiegoś pojemnika – tłuma-
czy Mariusz i dodaje, że przed 
laty bywały gatunki, które sta-
wały się agresywne w takich 
sytuacjach i to znamy z bajek 
czy filmów – cały rój atakujący 
człowieka. W dzisiejszych cza-
sach takich sytuacji nie ma.

edukacyjna pasieka
Hodowle pszczół stają się 

coraz popularniejsze, pasieki 
powstają m.in. na dachach 
wieżowców, a wciąż niewiele 
wiemy na ich temat. Dlatego 
warto zmienić podejście miesz-

kańców do tych niegroźnych, 
a bardzo pożytecznych owa-
dów. Mariusz Kurpiewski zain-
teresował edukacyjną pasieką 
sporo osób, więc jest szansa, 
że pomysł uda się zrealizo-
wać. Jako przykładowe miejsce 
wskazuje wysepkę na jeziorku 
Skaryszewskim. Tam mogłoby 
stanąć kilka uli, które odwie-
dzaliby mieszkańcy. 

– Chętnie opowiem o praw-
dziwym życiu pszczół, obalając 
mity i stereotypy, które znamy 
tylko z bajek – mówi mieszka-
niec Kamionka i dodaje, że po-
kochał tę część miasta kilkana-
ście lat temu, choć zamieszkał 
tu w zasadzie przez przypadek. 
Szybko docenił spokój i zieleń, 
których nie znalazł w innych 
dzielnicach. Dzisiaj Kamionek 
to jego miejsce na ziemi.

Wiktoria Czupurek
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Dokładnie 27 kwietnia br. rozpo-
częły się prace związane z moderni-
zacją torowiska pomiędzy rondem 
Wiatraczna a ul. Zieleniecką. Z utrud-
nieniami liczyli się wszyscy i więk-
szość kierowców ze stoickim spokojem 
znosiła kolejne etapy prac, wiążące się 
z ograniczeniami i zmianami w organi-
zacji ruchu wzdłuż ul. Grochowskiej. 

Cierpliwość jednak się wyczerpała, 
kiedy pod koniec sierpnia w dwóch 
miejscach ulica została zwężona do 
jednego pasa ruchu. 

– Stoi wszystko – Wiatraczna, Ko-
bielska, rondo – alarmowali kierowcy 
i z przekąsem mówili o tym, że w gigan-
tycznych korkach tkwią też autobusy. 
– W tej sytuacji samochodem i tak jeździ 
się szybciej, bo przynajmniej odchodzi 

czas oczekiwania na przystanku i nie 
ma postojów na każdym z nich – mówił 
pracujący w centrum pan Krzysztof 
i nie kryjąc oburzenia tłumaczył, że 
okolice Grochowskiej zostały odcięte 
od świata. – Autem utkniesz w korku, 
autobusem – jeszcze dłużej, tramwaje 
nie jeżdżą, a metra nie wybudowali! 
Mam nadzieję, że ten remont wart jest 
takich gigantycznych utrudnień.

Czas wielkich korków spowodowa-
nych pracami na szczęście przeminął, 
ale kierowcy i tak zadowoleni ze zmian 
nie są, bo Grochowska teraz ma po dwa 
pasy ruchu, a wcześniej, w niektórych 
miejscach były trzy. 

Taki był jednak plan od początku 
– aby dostosować przystanki m.in. 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

konieczne było ich poszerzenie. Zro-
biono to kosztem jezdni, innej możli-
wości nie było. 

– Grochowska na całej długości ma 
zachowane dwa pełne pasy ruchu. Bez 
zmian na skrzyżowaniach, a co jest 
ważne dla przepustowości, pozostaje 
liczba pasów do jazdy na wprost i do 
skrętów – tłumaczy rzecznik TW Ma-
ciej Dutkiewicz.

„Chwilowe” zwężenia do jednego 
pasa były konieczne ze względu na zale-
wanie betonem konstrukcji torowiska, 
na której w przyszłości znajdzie się war-
stwa ziemi porośnięta rozchodnikiem. 
– W pierwszych planach na Grochow-
skiej miała pojawić się trawa. W te 
wakacje zebraliśmy jednak nowe do-
świadczenia z podlewania zielonych to-
rowisk. Trawę na torach podlewaliśmy 
co drugi dzień. Wykorzystywaliśmy do 
tego cztery pojazdy, w tym i tramwaj 
konewkę. Rozchodnik lepiej znosi wyż-

sze temperatury od trawy i nie będzie 
musiał być podlewany – mówi Maciej 
Dutkiewicz.

Dzięki remontowi bezpieczniej po-
czują się piesi, którzy będą mogli ko-
rzystać z dwóch nowych przejść z sy-
gnalizacją świetlną. Miejsca wybrano 
nieprzypadkowo. Pierwsze z nich 
– przy ul. Mińskiej było jednym z naj-
bardziej niebezpiecznych w Warszawie 

(przed remontem zainstalowano tam 
dodatkowe oświetlenie). Druga sygna-
lizacja będzie przy ul. Siennickiej. 

Prace na torowisku dobiegają końca. 
Położono 9 kilometrów nowych szyn 
i za kilka dni, według planów TW, na 
trasę powrócą tramwaje. Pozostaną 
tylko niewielkie roboty wykończe-
niowe, które nie powinny powodować 
już większych utrudnień.                 KB
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Do „Budzika” przy Centrum 
Zdrowia Dziecka trafiają dzieci 
po ciężkich urazach mózgu, 
przebywający w śpiączce nie 
dłużej niż 12 miesięcy od urazu 
lub 6 miesięcy, jeśli śpiączka 
wystąpiła z przyczyn nieurazo-
wych. Takie są procedury i w ta-
kich przypadkach szanse na po-
wrót do zdrowia są największe. 
Klinika odnosi sukcesy w le-
czeniu małych pacjentów.

Niestety, do tej pory nie ma 
w Polsce podobnej placówki dla 
dorosłych. W końcu ma się to 
zmienić. Klinikę wybuduje, tak 
jak tę w Międzylesiu, fundacja 
Ewy Błaszczyk „Akogo?”. „Bu-
dzik” dla dorosłych powstanie 
przy Mazowieckim Szpitalu 
Bródnowskim. Podpisano 
umowę na użyczenie działki. 

– U lica  Kondra towi -
cza 8 w Warszawie – to wła-
śnie tu, zgodnie z umową, już 
niebawem powstanie klinika 
„Budzik” dla dorosłych. Część 
nieruchomości o powierzchni 
1850 m kw. została przekazana 
przez samorząd województwa 
w użyczenie fundacji. Ta nato-
miast deklaruje wybudowanie 
i wyposażenie w tym miejscu 
nowoczesnej kliniki. Będzie to 
wyjątkowe miejsce na mapie sto-
licy. To właśnie w nim otrzymają 
pomoc dorośli pacjenci w stanie 

śpiączki – po urazach neuro-
logicznych – informuje Urząd 
Marszałkowski, który przekazał 
fundacji działkę pod klinikę. 

Pacjenci w „Budziku” będą 
hospitalizowani, leczeni i re-
habilitowani. Plany są bardzo 
ambitne. To tutaj mają być wy-
konywane pionierskie zabiegi 
medyczne i rehabilitacyjne. 
Wszystko po to, by wybudzić 
pacjentów ze śpiączki.

Ewa Błaszczyk zapewnia, 
że prace budowlane ruszą już 
jesienią. 

– Mamy nadzieję, że budowa 
będzie przebiegać sprawnie. 
Zależy nam na tym, by jak naj-
szybciej móc przyjmować do-
rosłych pacjentów w śpiączce, 
wśród których niestety jest bar-
dzo duże zapotrzebowanie na 
tego rodzaju placówkę – mówi 
prezes fundacji „Akogo?”.

Z pewnością dużym plusem 
będzie sąsiedztwo szpitala 
bródnowskiego, który jest pla-
cówką wielospecjalistyczną. 
Szpital słynie z dynamicznie 
rozwijającej się m.in. neurochi-
rurgii, neurologii oraz rehabili-
tacji, a więc tych profili, które są 
cenne dla kliniki „Budzik”. 

Klinika wyposażona będzie 
w 18 łóżek oraz specjalistyczny 
sprzęt medyczny i rehabilita-
cyjny.                                      NM

W ciągu sześciu lat istnienia kliniki „budzik” dla dzieci 
udało się wybudzić ze śpiączki ponad 40 małych pacjen-
tów. Teraz przyszła kolej na „budzik” dla dorosłych. 

WizualizacjaFo
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„budzik” dla dorosłych

grochoWska niemal gotoWa? 
Według zapewnień Tramwajów Warszawskich, remont torów na ulicy 
Grochowskiej zakończy się zgodnie z planem, czyli w połowie wrze-
śnia. przed nami ostatnie dni z utrudnieniami.
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Nie od dziś wiadomo, że nic 
tak bardzo nie dzieli miasta jak 
torowiska. Praktycznie codzien-
nie doświadcza tej uciążliwości 
znaczna część wawerczyków, 
którzy usiłują pokonać kolejowe 
tory w ciągu ul. Patriotów. Korki 
tworzą się na przejazdach, kie-
rowcy klną na czym świat stoi, 
a piesi po kilkanaście minut mu-
szą czekać, aby przedostać się 
na drugą stronę torów. Ci ostatni 
najczęściej, wbrew przepisom 
i własnemu bezpieczeństwu, 
przechodzą przez torowisko przy 
opuszczonych szlabanach.

Tymczasem szykuje się 
w Wawrze kolejna niedogod-
ność związana z koleją. Chodzi 
o modernizację linii PKP War-
szawa-Lublin i budowę nowego 
torowiska, po którym pociągi 
będą mogły jechać 160 km/h. 
Inwestycja jest w fazie projek-
towania, niemniej PKP PLK 
zakłada, że nowe torowisko czę-
ściowo zostanie poprowadzone 
na wysokim na prawie 7 me-
trów nasypie. Byłby to kolejny 
element, który wzmocni wizu-

alny i faktyczny podział Wawra, 
mimo że przy tej modernizacji 
mają powstać tunele w Radości 
i falenicy, a także kilka przejść 
podziemnych dla pieszych.

Mieszkańcy wawerskich 
osiedli położonych wzdłuż kole-
jowej trakcji obawiają się także 
natężonego hałasu, który będzie 
generowany przez pędzące na-
sypem pociągi, a także zlikwi-
dowania parkingów przy sta-
cjach Międzylesie i Radość. Tuż 
przed wakacjami mieszkańcy 
zorganizowali protest przeciwko 
takim planom PKP. Wyszli na 
ulicę z transparentami „PKP 
morduje Wawer”, „Nie dzielcie 
nam Radości” czy „Kolej na 

dobry projekt!”. Razem z rad-
nym Wojciechem Godlewskim, 
szefem dzielnicowej komisji ds. 
inwestycji, proponują koleja-
rzom inne rozwiązanie, spraw-
dzone chociażby w Śródmieściu 
– ukrycie torowiska w wykopie 
i tunelu. Do rozważenia takiego 
wariantu chce nakłonić spółkę 
PKP PLK także wspomniana 

komisja, która przyjęła w tej 
sprawie stosowne stanowisko. 

Ostatnio zwolennicy tego roz-
wiązania uzyskali silne wsparcie 
Rady Warszawy. Otóż sprawa 
modernizacji linii kolejowej tra-
fiła 29 sierpnia pod obrady sto-
łecznych rajców. Uznali oni, że 
inwestycja w planowanym przez 
PKP kształcie jest niezgodna 
z interesem mieszkańców. Rada 
przyjęła stosowne stanowisko 
i co zdarza się niezbyt często 
ten akt prawny przyjęto jed-

WaWer podzielony…
Zbliża się budowa linii kolejowej, którą m.in. przez wa-
werskie osiedla pociągi będą mknęły z prędkością 160 
km/h. Sprawa budowy tej nowej linii wywołuje wiele kon-
trowersji wśród mieszkańców.

nogłośnie – żaden z rajców nie 
był przeciwny i żaden się nie 
wstrzymał od głosowania. 

Inicjatorem stanowiska był 
Sławomir Potapowicz, wiceprze-
wodniczący Rady Warszawy.  
– Już kilka miesięcy temu zwróci-
łem się do władz Warszawy oraz 
PKP wskazując, że w ramach 
procesu uzgadniania inwestycji 
PKP, nie brano pod uwagę po-
trzeb mieszkańców. Teraz cze-
kamy na zdecydowaną reakcję 
ze strony PKP – mówi Sławomir 
Potapowicz i podkreśla, że jego 
także cieszy „wspólny głos war-
szawskich radnych w obronie 
mieszkańców Wawra”.

Rajcy oczekują analizy przez 
PKP planów inwestycji, rezy-
gnacji z nasypu i wiaduktu, 
a w konsekwencji ukrycia (na 
odcinku Radość – Międzyle-
sie) torowiska w zagłębieniu 
i tunelu. Wskazują też na po-
trzebę konsultacji społecznych 
i uwzględnienia głosu okolicz-
nych mieszkańców. Podsuwają 
również PKP pomysł takiego 
zaprojektowania modernizo-
wanych peronów, aby w przy-
szłości można było włączyć tę 
linię kolejową w sieć transportu 
komunikacyjnego stolicy.

Czy PKP „pochyli się” nad ta-
kim rozwiązaniem? Jeśli nie, to 
wawerczycy zapowiadają dalsze 
protesty.                                       ar 

Tak w zagłębieniu mogłoby przebiegać torowisko  
– radny Wojciech Godlewski na swoim Fb prezentuje  
jedną z wizualizacji z prywatnego archiwum. 

warto 
przeczytać!

„Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska 
w świecie współczesnym”  
pod redakcją dr. hab. Marcina Wojciecha 
Solarza, prof. UW
Atlas, wydany przez południowopraskie wydaw-
nictwo Trzecia Strona, zajął III miejsce w konkur-
sie na najlepszy atlas na Międzynarodowej Wy-
stawie Kartograficznej. Do konkursu zgłoszono 
38 atlasów wydanych w ciągu ostatnich 2 lat. 
Publikacje pochodziły z 23 państw. 
Przedstawiono w nim geopolityczną i gospodarczą pozycję Polski na tle 
pozostałych państw Europy i świata, jak również dane dotyczące ekonomii 
i społeczeństwa polskiego. Informacje o Polsce ujęto na około pół tysiąca 
kolorowych map. Dzięki temu publikacja jest łatwa w odbiorze. 
Publikacja została podzielona na cztery części: stosunki międzynarodowe, 
państwo, społeczeństwo i rozwój. Atlas dostarcza wiedzy o Polsce, zmia-
nach granic jej terytorium, ale też ewolucji systemów politycznych w kraju, 
jego przynależności do organizacji międzynarodowych, pozycji w regionie, 
kulturze, sytuacji ekonomiczno-zawodowej czy wyznaniu mieszkańców itp. 
Znaleźć tu można dodatkowo polsko-angielski słowniczek nazw geograficz-
nych i polskich partii politycznych. 
Publikację wydano z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, jak również 100-lecia geografii na UW. 

Wieści z Wawra Materiał przygotowany przez Urząd dzielnicy wawer
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totemu powstała we współpracy 
ze stołecznym Biurem Architek-
tury i Planowania Przestrzen-
nego. Urzędnicy są otwarci na 
uwagi ze strony mieszkańców 
dotyczące wyglądu, treści oraz 
czytelności wyświetlanych in-
formacji. Można je przesyłać 
mailowo na adres: rowery@
um.warszawa.pl.

„Graffiti – nazwa zbiorcza 
dla twórczości artystycznej, 
bazującej na umieszczaniu np. 
podpisów lub rysunków w prze-
strzeni publicznej lub prywatnej, 
najczęściej malowanie sprayem. 
Zazwyczaj tworzone jest anoni-
mowo i bez odpowiednich ze-
zwoleń lub – rzadziej – za zgodą 
albo na zamówienie właściciela 
pomalowanego obiektu. Graffiti, 
szczególnie nielegalnie umiesz-
czane w przestrzeni publicznej, 
przez jednych traktowane jest 
jako akt wandalizmu, przez in-
nych – jako forma sztuki”. Tyle 
o graffiti mówi Wikipedia. 

Postanowiliśmy nieco zgłębić 
ten temat. 

Warszawskie mury w prze-
różnych miejscach pokryte są 
wątpliwej jakości arcydziełami. 
Najczęściej są one wyrazem 
sprzeciwu albo wielkiej miłości, 
chociażby do klubów piłkar-
skich. Bardzo często „artyści”, 
którzy wylewają na mury swoje 
uczucia i emocje, nie unikają też 
niecenzuralnych słów. Przez to 
bardzo często graffiti jest koja-
rzone po prostu z wandalizmem. 
A graffiti to też sztuka, ale pod 
warunkiem, że pojawia się w do-
zwolonych miejscach.

Jednym z najbardziej znanych 
takich miejsc jest z pewnością 
„Patelnia”, czyli plac przed sta-
cją metra Centrum. Tam spe-
cjalne dzieła okolicznościowe 
zamawia Urząd Miasta.

Tak swoją pasję opisują graf-
ficiarze, którzy często spotykają 
się z krytyką zarówno ze strony 
mieszkańców, jak i władz mia-
sta: Idziesz i nie patrzysz czyja 
to ściana. Widzisz kawałek muru 
i pracujesz na nim bez względu 
na wszystko. Jak sportowiec 
– trenujesz, rysujesz, malujesz. 
Masz 10 minut, by pomalować 
np. pociąg, dlatego tempo musi 
być konkretne. To jest twój czas. 
Czas, by się sprawdzić. 

Zarząd Dróg Miejskich, chcąc 
uporządkować przestrzeń pu-
bliczną, wyznaczył specjalne 
miejsca, gdzie artyści w pełni 
legalnie mogą malować po mu-
rach. Na prawym brzegu Wisły 
znajdziemy je u zbiegu Alei 
Stanów Zjednoczonych i Ostro-
bramskiej oraz skrzyżowaniu 
ul. Płowieckiej z Wydawniczą. 
Legalne miejsca „free graffiti” 
mają specjalne oznaczenie i to 
tam pasjonaci powinni ćwiczyć 
swoje artystyczne umiejętności.

Nina Miętus

sztuka czy Wandalizm?
malowidła na murach – sztuka czy wandalizm? Jedno-
znacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma, wszystko zale-
ży od miejsc, w których się pojawiają. Gdzie na prawym 
brzegu Wisły można legalnie malować na murach?

Totem warszawski to robo-
cza nazwa urządzenia, którego 
sercem jest radar mierzący sza-
cunkową prędkość rowerzysty. 

– Po wykryciu nadjeżdżają-
cego jednośladu następuje wy-
miana danych między totemem 
a sterownikiem sygnalizacji 
świetlnej na najbliższym skrzy-
żowaniu. Efektem jest wyświe-
tlenie na ekranie odpowiedniej 
informacji dla rowerzysty – wy-
jaśnia Zarząd Dróg Miejskich, 
który niedawno zainstalował 
urządzenie przy ścieżce rowe-
rowej na ul. Okopowej, przy 

dostosuj prędkość do śWiateł
Totem warszawski – animowana postać syrenki, która 
wskazuje rowerzystom, jakim tempem jechać, by na naj-
bliższym skrzyżowaniu przejechać na zielonym świetle. 
Nowość testowana jest na ul. Okopowej. System pojawi 
się przy 30 skrzyżowaniach w mieście, w tym na ciągu 
Szaserów-dwernickiego.

skrzyżowaniu z ul. Anielewicza. 
Przejeżdżający obok rowerzyści 
widzą komunikaty w postaci 
kolorowej, animowanej syrenki 
warszawskiej: 

Możesz zwolnić – na przejeź-
dzie rowerowym jest nadawany 
aktualnie sygnał czerwony. 
Utrzymując prędkość, rowe-
rzysta zatrzyma się na skrzyżo-
waniu. Jeśli zwolni, przejedzie 
płynnie na zielonym. 

Utrzymaj tempo – na prze-
jeździe rowerowym jest nada-
wany aktualnie sygnał zielony. 
Utrzymując prędkość, rowe-

rzysta przejedzie płynnie przez 
skrzyżowanie. 

Możesz przyspieszyć – na 
przejeździe rowerowym jest 
nadawany aktualnie sygnał 
zielony. Utrzymując prędkość, 
rowerzysta zatrzyma się na 
skrzyżowaniu. Jeśli przyspie-
szy, przejedzie płynnie na zie-
lonym.

Nie przejedziesz – niezależ-
nie od prędkości jazdy, rowe-
rzysta zatrzyma się na skrzy-
żowaniu.

Widząc komunikat rowerzy-
sta wie, czy powinien zwolnić, 
czy przyspieszyć, aby na skrzy-
żowaniu bez oczekiwania prze-
jechać na zielonym świetle.

Jak podkreśla ZDM, ani-
mowana postać syrenki nadaje 
urządzeniu unikatowy warszaw-
ski charakter. Strona wizualna 

– Odnoszę chwilami wraże-
nie, że rowerzyści w naszym 
mieście są traktowani w szcze-
gólny sposób. Wszędzie ścieżki 
rowerowe, co jakiś czas nowe 
pomysły na ułatwienie im ży-
cia. Nic dziwnego, że chwilami 
czują się jak uprzywilejowani 
użytkownicy dróg, którym 
wszystko wolno. Może bardziej 
powinno się dbać o pieszych 
i ich bezpieczeństwo zamiast 
pakować kolejne pieniądze 
w rowerzystów! – komentuje 
na fb Michał. 

Nie zgadza się z nim 
Agnieszka, która jakiś czas 
temu zamieniła samochód 
na dwa kółka. – Jeśli chcemy 
ograniczyć smog i zmniejszyć 
liczbę aut na ulicach, infra-
struktura rowerowa musi być 
zachęcająca do zmiany! To-
temy powinny być na wszyst-
kich większych ulicach miasta 
– podkreśla internautka.    KS

Totem przy ul. Okopowej 
jest urządzeniem testowym. 
Po jego dopracowaniu, kolejne 
pojawią się w ok. 30 miejscach 

w Warszawie. Na na-
szej (prawej stronie) 
Warszawy animo-
wana, kolorowa sy-
renka zostanie zain-
stalowana na ciągu 
ulic Szaserów-Dwer-
nickiego. 

–  Na pra w y m 
brzegu wytypowany 

został ciąg Dwernickiego-Sza-
serów. Poza tym totemy mają 
się pojawić w ciągu ul. Oko-
powej, Świętokrzyskiej, Czer-
niakowskiej czy Powsińskiej 
– zapowiada Mikołaj Pieńkos 
z Zarządu Dróg Miejskich.

Zdania mieszkańców na te-
mat tej nowości są podzielone. 
Ci, którzy na co dzień nie ko-
rzystają z rowerów zachwy-
ceni nie są.
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na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Gimnazjalista do kolegi:
– Była awantura z ojcem, ale 
potem przyszedł do mnie na 
kolanach! Nie wierzysz? Spytaj 
moją młodszą siostrę!
– Tak! – mówi mała. – Tata 
krzyczał: „Wyłaź spod łóżka, 
tchórzu!”

***
Męskie rozmowy o urlopie:
– Założyliśmy się, kto najdłużej 
wytrzyma w wodzie. Jacek 
wytrzymał minutę, więc pytamy 
go, jak to zrobił. A on na to: 

„Trening, trening i jeszcze raz 
trening”. Zenek – 2,5 minuty 
i mówi to samo: „Trening, tylko 
trening!”
– A ty długo wytrzymałeś?
– Ja? Wygrałem! Ponad  
4 minuty.
– Jak to zrobiłeś?!
– O coś chyba zahaczyłem 
gaciami!

***
Chłopczyk chwali się koledze:
– Na wakacjach pływałem 
z moim tatą! On pływa w ma-
rynarce!
– Phi! Ja z moim też pływałem! 
Ale mój pływa normalnie, w ką-
pielówkach!

Jak zadbać o kondycję? Kilka 
prostych rad:
1. Pij przed posiłkiem, nie pod-
czas ani po. Pozwól, by soki żołąd-
kowe działały w stanie nierozcień-
czonym, łatwiej im trawić!
2. Jedz powoli, starannie gryząc. 
Staraj się gotować w domu; nawet 
najprostsze potrawy są zdrowsze od 
masowej, gotowej garmażerii.
3. Stosuj zasadę nie łączenia 
niektórych pokarmów w tym sa-
mym posiłku, np. węglowodanów 
i białek. W przeciwnym wypadku 
twoje enzymy nie wiedzą, za co się 
mają brać, a ty czujesz dyskomfort.
4. Nie leż, a zwłaszcza nie śpij 
tuż po posiłku. Nie bierz się także 
za forsowne prace. Ruch – to pomo-
że organizmowi działać prawidłowo. 
Potem czas na kawę lub herbatę. 
Zamiast słodyczy jedz owoce.
5. Jedząc codziennie śniadanie za-
wiadamiasz organizm, że wszystko 
jest OK, nie musi robić zapasów, bo 
nadeszły trudne czasy. Zapobiegasz 
tyciu i masz energię, by działać!
6. Żadnego jedzenia ani przeką-
sek na 3 godziny przed snem! 
Jeśli musisz, wypij kakao lub ciepłą 
wodę z cytryną.

Wesoły Romek

Odchudzasz się? Nie omijaj w diecie 
oleju! 
To bogactwo nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Oleje (do sałatek zwłaszcza 
orzechowy z orzechów włoskich, z pestek 
dyni, z sezamu, z pestek winogron, sło-
necznikowy, lniany, oliwa) w rozsądnych 
ilościach wpływają na wygląd skóry, wło-
sów, paznokci, wspomagają nasz mózg 
i układ nerwowy. Ale nie tylko. 
Olej z wiesiołka to jeden z najcenniej-
szych. Wspomaga obniżanie ciśnienia 

krwi, stymuluje odporność i korzystnie 
wpływa na wygląd. Dlaczego i w jaki 
sposób oleje wspomagają odchudzanie? 
Bo między innymi dzięki ich działaniu 
szczególny hormon, jakim jest leptyna, 
skuteczniej reguluje poziom glukozy we 
krwi i normuje apetyt. Leptynę wytwarza 
podskórna tkanka tłuszczowa. Dokład-
niej – leptynę produkuje gen Obese od 
angielskiego słowa obesity – otyłość.
Im leptyny więcej w naszym ciele, tym 
wyższy jej poziom i wynikające z tego 
problemy, związane z gospodarką tłusz-
czami i pobieraniem pokarmu. 
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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

Czas wakacyjnego wypoczynku niestety już za tobą. Na myśl o powrocie do pracy dostajesz gęsiej 
skórki. No trudno, trzeba będzie się kiedyś do niej zabrać. Nie popadaj jednak w rozpacz, przyjdzie 
czas na zabawę i chwilę oddechu. Nie zapominaj o kontrolnych badaniach. 
W potyczkach z zawodową konkurencją twoja inteligencja może być gwarancją zwycięstwa. Nowe 
pomysły mogą okazać się zaskakujące, a tym samym twoje plany nabiorą realnych kształtów. Posta-
raj się unikać sytuacji konfliktowych, które mogą doprowadzić do pogorszenia stosunków z najbliż-
szymi. Teraz wymagany jest spokój i dystans do całego otoczenia.
W najbliższym czasie w sprawach zawodowych i finansowych nie powinno wydarzyć się nic za-
skakującego. Nie będziesz natomiast narzekał na brak wrażeń w sferze uczuciowej. Ale panuj nad 
porywami serca, ważne jest, abyś do pewnego stopnia miał sytuację pod kontrolą. Chociaż trudno 
zachować rozsądek z miłości.
Udało ci się podładować akumulatory, ale daj sobie jeszcze chwilę oddechu? Druga połowa miesiąca 
może obfitować w wiele ciekawych i zaskakujących dla ciebie wydarzeń. W sprawach uczuciowych 
nastąpi pewien przełom, który nie zadowoli cię aż tak do końca. Musisz uzbroić się w cierpliwość.
Twój umiar i takt znajdą uznanie w oczach przełożonych. Możesz być wynagrodzony nie tylko finan-
sowo, istnieje szansa na awans. Musisz o to zadbać jednak sam i zabrać się do działania w sposób 
metodyczny i przemyślany. Pamiętaj jednak o poprzestaniu na jednym działaniu, resztę spraw odłóż 
na później. Najważniejsza jest konsekwencja.
Jesteś teraz w takim nastroju, że możesz każdego zauroczyć, więc wokół ciebie zaroi się od wielbicie-
li. Tylko pamiętaj, żebyś się zbytnio nie rozpędził w tych podbojach, bo z uczuciami nie wolno igrać. 
W innych sprawach nie musisz martwić się o dzień jutrzejszy. Finanse masz pod kontrolą.
W dobrej formie, pełen zapału i bojowej gotowości zabierzesz się do swoich codziennych obowiąz-
ków. Może to być wymarzony czas do walki o awans. Istnieje szansa na okres stabilizacji, także 
w sprawach uczuciowych. Warto, abyś zbudował spokojną, solidną przystań, która będzie mogła 
oprzeć się życiowym burzom. Z wymarzoną osobą stanie się to bardziej realne.
Może się tak zdarzyć, że będziesz miał sporo okazji do świętowania i to niekoniecznie podczas rodzin-
nych uroczystości. Będzie okazja do poznania ciekawych osób, które natchną cię nowymi pomysłami 
na życie. W sprawach finansowych – huśtawka, ale cóż, nie ma sytuacji do końca doskonałych. 
A zresztą czy ty sam nie możesz sobie pomóc i coś zmienić? 
W ciągu najbliższych dni może zdarzyć się coś szczególnego. W pracy zmiana na stanowisku, może 
awans? W sprawach prywatnych spotkanie z kimś z dawno niewidzianym, ale wciąż bliskim twojemu 
sercu. Nie ma mowy o nudzie i stagnacji, burza w uczuciach doda twojemu życiu nowych barw.
Wrzesień napawać cię będzie nostalgią za odchodzącym latem. Pomyślnie ułożą się sprawy zawo-
dowe, zrealizowane zostaną pewne ambicje, w sprawach uczuć zaś potrzebna będzie delikatność 
i rozwaga. Opłaci się na pewno, tym razem to może do ciebie uśmiechnie się fortuna?
Nie wolno ci teraz za bardzo popuścić w sprawach finansowych. Uważaj na wydawaną gotówkę, 
zastanów się dwa razy, zanim coś kupisz. Słuchaj głosu rozsądku i swoich bliskich, ich rady okażą 
się bardzo cenne. W sprawach uczuciowych – stagnacja, w zawodowych – lepiej się nie wychylać. 
Gorący okres w pracy i zły humor szefa najlepiej przeczekać, robiąc tylko to, co do ciebie należy.
Możesz być troszkę zbyt rozkojarzony i dlatego „łapiesz wiele srok za ogon”. Ta nietypowa dla ciebie 
metoda działania może skończyć się niepotrzebnym pogorszeniem sytuacji i tak już trudnej. Postaraj 
się jakoś to „odkręcić”. Tutaj potrzebować będziesz pomocy, wskazany jest ktoś rozważny i życzliwy. 
Pamiętaj, że „wiara w siebie jest kluczem do sukcesu”. Merlin

 Najprościej: 1 kg dojrzałych węgierek umyć, 
przekroić wzdłuż, wyjąć pestki i posypać 1 i 1/4 
szklanki cukru z odrobiną mielonego cynamonu 
i wanilii, przykryć, zostawić w temp. pokojo-
wej. Po kilku godzinach delikatnie wymieszać 
i powtarzać to przed około 1–2 dni. Gdy cukier 
całkiem się roztopi w soku, wkładać śliwki do 
pasteryzowanych słoików, zalewać ich własnym 
sokiem. Mocno zamknąć słoiki, pasteryzować 
10–15 minut. Zimą są niemal jak świeże!

 Staroświecko: powidła śliwkowe – dojrzałe 
lub przejrzałe, pomarszczone śliwki gotujemy 
bez pestek, podlane ok. 1 cm wody, na małym 
ogniu. Początkowo przykryte, aż puszcza sok, 
potem odkryte. Bardzo często mieszamy! Po 
godzinie odstawić, nazajutrz wolniutko goto-
wać przez 1–2 godziny, mieszając. Nie przypa-
lić! Drugiego lub trzeciego dnia, gdy mają już 
dobrą konsystencję, dodać cukier – zależnie 
od słodkości śliwek, 1/5 do 1/2 szklanki cukru 
na kilo wypestkowanych owoców. Cukier daje 
„połysk” i piękny kolor. Gorące wkładać do sło-
ików, zostawiając 2–3 cm wolnego. Otwarte 
słoiki wstawić do chłodnego piekarnika i po-
woli „zapiekać” przez około 20 minut, potem 
zakręcić. Można też bez piekarnika, ale wów-
czas nie powstanie specyficzna, konfiturowa 
skórka na powierzchni.

 Nowocześnie: śliwkowa masa to śliwki 
zmiksowane lub zmielone z połową wagi cu-
kru (1 kg na 2 kg śliwek ważonych bez pestek), 
gotowane powoli (mieszając!) przez ok. 2–3 
godziny, a gdy gęste – dodajemy 1 opakowa-
nie dobrego kakao i 1–2 cukry waniliowe lub 
wanilię. Smażyć stale mieszając ok. 15 minut, 
wkładać w słoiki. Najlepsze zaczynają być do-
piero po 3–4 dniach. Taka zdrowa czekolado-
wo-śliwkowa pychota.

 Tradycyjnie: śliwki bez pestek zagotować 
we wrzątku (ok. 1/2 litra na kilo), ułożyć w sło-
jach. Do wywaru dodać 1 szklankę cukru, a gdy 
powstanie syrop, wrzącym zalać śliwki i paste-
ryzować 15–20 min. Zimowy kompot gotowy!

 Wytrawnie: na lekko rozgrzanym oleju 
smażyć połówki śliwek dodając łyżkę cukru na 
kilo, sporo majeranku, ciut cynamonu lub im-
biru, sól i świeży sok z cytryny lub z jabłka (3–4 
łyżki) do smaku. Gdy masa gotowa, wkładać do 
słoiczków, pasteryzować 15 minut. 

Dzisiaj – kuchnia ze śliwką.  
Korzystajmy, póki czas!

Fot. Pixabay

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

Rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Do wygrania jedna z książek Wydawnictwa Muza.
Rozwiązanie krzyżówki nr 16/2019 – „Kto winien – ten płaci”. Jedną z książek Wydawnictwa 
Muza wylosował p. Małgorzata Wojdat. Po odbiór zapraszamy do redakcji do 20.09.2019 r.
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n GaZ, HydraULiKa. Napra-
Wy, 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 Hydrauliczne.  
Tel. 601-948-528

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, oddy-
mianie – montaż, projektowanie, 
serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy reali-
zacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n Kominiarz.  
Tel. 660-799-638

n Koparkoładowarka.  
Tel. 500-608-500

n LOdóWeK NapraWa.  
TeL. 22 842-97-06, 602-272-464

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

n NapraWa maSZyN dO 
SZyCia. dOJaZd GraTiS.  
TeL. 508-081-808

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 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

USłUGi

n A A Tani Serwis Komputerów, 
Laptopów 24h Dojazd i Ekspertyza  
0 zł. Tel. 504-617-837

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

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Najwyższa 
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,  
lakierowanie, przekładanie parkietów  
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Czyszczenie dywanów.  
Tel. 514-705-743

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

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

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

n eLeKTryCZNe iNSTaLaCJe 
NOWe, WymiaNa – UpraWNieNia. 
TeL. 504-618-888

praCa

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

praWNe

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

n Adwokat Wojciech Lipka przyjmu-
je 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, darowi-
zny, 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 Skanowanie slajdów zdjęć.  
Tel. 606-914-557

SprZedam

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

TraNSpOrT

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

dam praCę

Zespół Szkół Łączności przy 
al. Stanów Zjednoczonych 24 

poszukuje osoby na stanowisko 
starszej/go woźnej/go 

– sprzątającej/go. 
Zatrudnienie od zaraz na 

umowę o pracę – pełen etat. 
CV prosimy przesyłać na adres: 

zs37@zs37.waw.pl 
Kontakt telefoniczny 
w godz. 9:00-16:00 
nr tel. 22 871-45-36 
lub 22 672-02-29

FiNaNSe

n Chwilówki Pożyczki  
Tel. 577-668-566

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 meble, obrazy, znaczki, książki, 
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 Emerytowana nauczycielka 
udziela korepetycji z matematyki. 
Tel. 735-952-006

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 – mam do 
wynajęcia

n Garaż 19 m kw. w zabudowie 
szeregowej, solidne zabezpieczenie, 
światło, ul. Darłowska, do wynajęcia 
na dłużej. Tel. 692-146-854

NierUCHOmOśCi – Sprzedam

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

ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

następne Wydanie 26.09.2019

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

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

n STOLarZ – SZaFy, ZabUdOWy, 
GarderOby i paWLaCZe.  
TeL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

USłUGi – budowlane

n bUdOWa dOmóW.  
TeL. 506-699-537

n Konserwacja zabudowy  
balkonów. Tel. 514-165-445

n Koparkoładowarka, załadunki,  
wykopy, niwelacja. Tel. 500-608-500

n Plisy, rolety. Tel. 514-165-445

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 Czyszczenie nagrobków.  
Tel. 514-705-743

n Mycie okien. Tel. 500-840-519

n Mycie okien. Tel. 731-274-300

n Mycie witryn okien.  
Tel. 504-089-898

n Pranie dywanów u klienta.  
Tel. 731-274-300

n pranie dywanów, wykładzin.  
Tel. 605-726-258

USłUGi – remontowe

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

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 Moskitiery. Tel. 514-165-445

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

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

1. Wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych na energooszczędne z zastosowaniem 
źródła światła LED – lampy na słupach i wysięgnikach na budynkach  

i działkach należących do zasobów S.M. Międzynarodowa.
2. Wymiana systemu domofonowego w budynkach wraz z furtkami na działce  

nr 145 dla budynków Brazylijska 20, 20 A, 16 A, 16 B, 18.

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

 
   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
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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

 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

BADANIE WZROKU
WARSZAWA

profesjonalne
badanie wzroku

przez optometrystę

prOmOCJa
tylko 60 zł
rejestracja 

€ 534 044 333
Warszawa, 

ul. majdańska 9
pon.-pt. 10-18

www.badaniewzrokuwarszawa.pl

2 rodzinne  
wejściówki  

do Farmy Iluzji 
Zapraszamy  
do zabawy! 
Konkurs na

/gazetamieszkaniec

KONKURS

DO WYGRANIA

czas trwania konkursu 

13.09.   19.09.2019

I

Wiele rodzajów masażu 
można znaleźć w Centrum Bo-
ramed, którego specjaliści pod-
kreślają, że to bardzo przyjemna 
terapia, wykorzystująca tech-
niki głaskania, ugniatania oraz 
inne metody oddziaływania na 
tkanki ciała. Idealnie sprawdza 
się w rozładowywaniu stresów, 
relaksacji, jak również do le-
czenia dolegliwości i schorzeń 
fizycznych oraz emocjonalnych, 
pozwala na przywracanie rów-
nowagi zdrowotnej w całym 
organizmie, umożliwia zacho-
wanie dobrego stanu zdrowia 
fizycznego. 

Są różne rodzaje masażu. 
Jeden z nich to masaż wisce-
ralny. Ma on zastosowanie 
w chorobach pacjentów w każ-

dym wieku. Niewiele osób wie, 
że dotyczy to również takich 
schorzeń, jak chociażby refluks. 
Na ten problem pomoże rozluź-
nienie przez terapeutę struktur, 
które wpływają na jego usunię-
cie. Jednym z początkowych 
działań jest rozluźnienie prze-
pony po to, by żołądek lepiej 
pracował. Poza tym to praca na 
nerwie błędnym, który przy-
współczulnie unerwia żołą-
dek, czyli to będzie także praca 
w okolicy szyi i działania na 
kręgosłupie piersiowym, który 
z kolei współczulnie unerwia 
żołądek. 

Kolejna przypadłość to jelito 
drażliwe i inne schorzenia jelit. 
W tym przypadku potrzebna 
jest praca na obu tych układach, 
współczulnym i przywspół-
czulnym, ale najważniejsze, to 
znaleźć pierwotną przyczynę 
dolegliwości. Warto pamiętać, 
że jelita to są struktury, z któ-
rymi fizjoterapeuta może pra-

cować bezpośrednio, może ich 
„dotknąć”, poruszyć, przywró-
cić właściwe ułożenie. To nieza-
wodne działanie w większości 
przypadków zaparć i biegunek.

– Bóle menstruacyjne? Ba-
damy miednicę i kość krzy-
żową, pracujemy zwykle na 
więzadłach macicy – więzadło 
obłe, więzadła pępkowe, ale też 
między innymi na podwięziach, 
które przyczepiają jajowody, by 
osiągnąć zmniejszenie napię-
cia i ustąpienie bólu. Menstru-

acjom często towarzyszą mi-
greny. Praca na szyi i kościach 
czaszki nie daje tak dobrych 
efektów, jeśli chodzi o migreny 
pań, jak praca na kości krzyżo-
wej i przedniej części brzucha. 
Pojawienie się migreny często 
jest powiązane z tym obszarem 
– tłumaczy Mariusz Madej 
z Centrum Boramed.

Wszyscy, którzy potrzebują 
odprężenia i oderwania się od 
problemów dnia codziennego, 
powinni skorzystać natomiast 

z masażu relaksacyjnego. 
To idealny sposób na relaks 
zarówno fizyczny, jak i psy-
chiczny.

W Centrum Boramed specja-
liści wykonują również masaż 
klasyczny. Tutaj szczególną 
uwagę zwraca się na opracowa-
nie poszczególnych elementów 
strukturalnych związanych 
z tkanką mięśniową, tj. ścię-
gien, przyczepów mięśniowych, 
powięzi. Ten rodzaj masażu jest 
bardzo często stosowany przy 
bólach kręgosłupa. Jego zada-
niem jest zlikwidowanie zwięk-
szonego napięcia i wzmocnienie 
słabej tkanki mięśniowej. 

Specjalne masaże bywają 
zbawienne dla kobiet w ciąży. 
Wykonywany jest on w bez-
piecznych dla ciężarnych po-
zycjach: na boku, w pozycji 
siedzącej lub półleżącej. Masaż 
pleców lub nóg przynosi wielką 
ulgę zmęczonym plecom, po-
zwala na zredukowanie obrzę-
ków i pozbycie się uczucia cięż-
kich nóg. 

Masaże są skuteczną formą 
terapii przy wielu dolegliwo-
ściach, a w Centrum Boramed 
trwa właśnie promocja, dla-
tego warto przekonać się o tym, 
jak duże korzyści może przy-
nieść profesjonalnie wykonany 
masaż.

UWaGa!  
Zapisy na bezpłatne  

konsultacje do  
mariusza madeja

12.09-26.09.2019 
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

masaż – przyjemnie i skutecznie
Jest na pewno jedną z najprzyjemniejszych form terapii i do 
tego bardzo skuteczną. Znany już w starożytności masaż ma 
wiele rodzajów i zastosowań – od relaksu po eliminowanie 
różnych dolegliwości.

pakiet 3 masaży kręgosłupa 
(30 min.) w super cenie!!!

Oferta obejmuje wskazanych 
przez boramed rehabilitantów.

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

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

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
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23
zaprasza codziennie 
w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA ABONAMENTY 

NA SEZON ZIMOWY!

K    RTY TENISOWE

www.tenis-olszynka.pl



CH Targowa, Pasmanteria Ha-Ry 
ul. Targowa 33a, lok.10 /parter/

pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-13.00 
tel. 22 619 05 30

Redakcja „Mieszkaniec”,
ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa

pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 698-676-886

Galeria Rondo Wiatraczna,
„Universam dla Domu i dla Ciebie”,

ul. Grochowska 207 lok. U-3, I piętro
/przy schodach ruchomych/,

pn.–sob. 10.00-21.00,
niedziele handlowe 10.00-20.00

sklepy stacjonarne:

które łączą ludzi

sklep internetowy: www.pragaunited.pl

5 wzorów
damskie i męskie

od S do XXXL
2 kolory

cena
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