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Szwedzka 37

czynne 9-20
Tel. 22 818 07 91 

 Protezy elastyczne

 Cyrkonowe 
korony i mosty

 Implanty

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

EKSPRESOWA
NAPRAWA PROTEZ!

STACJA KONTROLI POJAZDÓW do 3,5 t DMC 
ul. Korkowa 77 

(przy rondzie) ZaprasZaMy 
pon.-pt. 7-20 
sobota 8-16

www.stacjastacja.pl 22 613-13-00 

NoWa NormalNość
Wraca normalność. Wresz-

cie bez maseczki na ulicach, 
wreszcie w restauracyjnym 
ogródku z przyjaciółmi, wresz-
cie w pensjonacie na urlopie. 
Ale czy to będzie dawna nor-
malność? Nie sądzę.

Młodzież nie chce na tych 
kilka tygodni wracać do szkół, 
a wydawało się, że będą tak 
siebie stęsknieni, że pognają 
w te pędy. W jednej z korpo-
racji przeprowadzili sondę: 
czy chcesz wracać ze zdalnej 
pracy? 85 proc. odpowiedzia-
ło, że absolutnie nie, a 7 proc. 
nie miało zdania….

Odwykliśmy od dawnej 
normalności, przywykliśmy 
do (nielicznych) przywilejów 
czasów pandemii. Zmienić to 
będzie diablo trudno, bo za-
smakowaliśmy pracy i nauki 
bez konieczności dojazdów, 
zdalnej pracy z pozamiej-
skich działek, łączenia pracy 
z domowymi obowiązkami. 
To, co kiedyś wydawało się 
fantasmagorią, dziś zaczęło 
„nawet smakować”.

Zobaczymy więc, co będzie 
dalej. Ja sądzę, że spotkamy 
się gdzieś w połowie drogi 
pomiędzy starą normalnością 
(czyli nie będzie jak dawniej) 
a nowym porządkiem. Bliżej 
czego? Chyba… nie wiem.

Tomasz Szymański

W numerze:

797 703 503
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Maksymalne RRSO 689 %

Nawet
do5000

Szybka
 decyzja

Minimum 

śmieci jak bumerang

Pomimo wielu akcji ProPagujących ekologię i wydawałoby się coraz modniejszego stylu życia eko, 
wciąż toniemy w śmieciach. na terenie miasta jest Pełno dzikich wysyPisk, na których znaleźć można 
wszystko: od codziennych resztek Po gabaryty budowlane. CZYTAJ NA STR. 7

W piątek, 7 maja, około godziny 
14.00 na Gocławiu, wewnątrz pral-
ni przy ulicy Bora Komorowskiego 
(u zbiegu z ul. Umińskiego) roze-
grały się tragiczne zdarzenia. 

krWaWa jatka 
W pralni 

* 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 
   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

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

dokończenie nA STR. 2

Co SŁYCHać W WarSZaWIE 

Podziękowania dla policji str. 2
Stare zmienia się w nowe str. 3
Kapsuła Czasu  str. 3
Bez maskotki, ale z linijką str. 3
Dąb pamięci str. 5

Parkowanie pod specjalnym 
nadzorem str. 6
Pumptruck niezgody str. 9
Komunikacją  
na szczepienie str. 9
Noc bez spacerów str. 11

KroNIKa PolICYJNa str. 2

KoBIECYm oKIEm str. 4

Co Tam PaNIE Na PraDZE str. 4

PraWNIK raDZI str. 4

WYWIaDY 30-lECIa
Czesław majewski str. 12

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

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

K    RTY TENISOWE
„OLSZYNKA GROCHOWSKA”

www.tenis-olszynka.pl

NOWA KAWIARNIA GEM
Rezerwacja kortów na sezon letni: 
osobiście, telefonicznie lub on-line
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kronika policYjna
PoBIlI WIETNamCZYKa

Wczesnym wieczorem patrol policyjny został skierowany przez 
dyżurnego na jeden z przystanków autobusowych Pragi Po-
łudnie. Tam czekał pokrzywdzony – poobijany Wietnamczyk. 
Napadło na niego dwóch młodych mężczyzn i pobiło, ponieważ 
był… Azjatą. Gdy patrol dotarł na miejsce, Wietnamczyk zoba-
czył po drugiej stronie ulicy jednego ze sprawców! Policjanci 
ruszyli w pościg i zatrzymali go. 24-latek trafił do celi, trwa 
poszukiwanie drugiego napastnika.

WŁamalI SIę PrZEZ CUKIErNIę
Po włamaniu do jednej z cukierni (zginęło 100 zł) okazało się, że 
nie o cukiernię tu chodziło, ale o wybicie dziury do sąsiedniego 
lokalu – sklepu z telefonami komórkowymi, skąd zginął sprzęt 
o wartości przekraczającej 20 tys. złotych. Praca operacyjna 
doprowadziła do ustalenia dwóch potencjalnych sprawców: 
Ukraińca i Gruzina. Obaj mieszkali…. w samochodzie w ustron-
nym miejscu. Zostali zlokalizowani i zatrzymani. Znalezione 
przy nich dowody pozwoliły potwierdzić przypuszczenia, że to 
oni byli sprawcami włamania.

Bo TaK!
Na ul. Grochowskiej pewien mężczyzna wyrzucał z mieszka-
nia na drugim piętrze różne przedmioty. Patrol nie został przez 
niego powitany łaskawie: policjanci dowiedzieli się, gdzie… 
mają sobie pójść, a obywatel przedmioty wyrzuca, bo mu się 
tak podoba. Pokazał w końcu dowód osobisty, ale… nie swój. 
No i wreszcie okazało się, że jest poszukiwany, bo nie stawił 
się w zakładzie karnym. To teraz już się stawił. 

Na roNDZIE Z NarKoTYKamI
Wracający po służbie samochodem dwaj policjanci z Wawra 
przy jednym z rond zauważyli dziwnie zachowującego się 
ok. 30-letniego mężczyznę. Sprawiał wrażenie, że chce ukraść 
rower, dziwnie się z nim szarpał. Policjanci postanowili spraw-
dzić, o co chodzi. Rower faktycznie należał do mężczyzny, 
ale policjantów cały czas zastanawiała jego nerwowa reakcja 
i chęć jak najszybszego oddalenia się. Okazało się, że w kie-
szeni miał kilka działek marihuany. Został więc zatrzymany

policja.waw.pl
REKLAMA REKLAMA

licjanci oddali więc strzały 
w jego kierunku. Sytuacja 
była dynamiczna – to rejon, 
w którym zwykle o tej porze 
przebywa wielu mieszkań-
ców Gocławia. Ciężko ran-
nego 37-latka odwieziono do 
szpitala, gdzie został zopero-
wany. Ojciec zmarł na skutek 
poniesionych ran.

Policja oczywiście bada 
wszystkie wątki tego tra-
gicznego zdarzenia i nie 
chce wchodzić w szczegóły. 
Zdarzenia mają być zrekon-
struowane w wyniku prze-
prowadzonego śledztwa, ma 
ono także wyjaśnić przy-
czynę tragedii.          Toms 

krWaWa jatka W pralni 

Dokończenie ze str. 1
Policja wkrótce ujawniła 

w tej sprawie informacje, 
jednak bez wchodzenia 
w szczegóły, które są przed-
miotem śledztwa. Więcej 
można się było dowiedzieć 
z ustaleń prasowych, według 

których 73-letni właściciel 
pralni miał zwrócić uwagę 
swojemu 37-letniemu sy-
nowi, że źle pierze dywan. 
Od słowa do słowa doszło 
do awantury, a potem bija-
tyki z użyciem noży. We-
zwani policjanci (że „coś” 

niepokojącego dzieje się 
wewnątrz lokalu) sforsowali 
drzwi pralni przy pomocy 
strażaków. Na podłodze 
leżał pokaleczony starszy 
z mężczyzn, a syn, rów-
nież obficie krwawiący, nie 
chciał odrzucić noża. Po-

Pod koniec stycznia, pe-
wien obywatel Ukrainy został 
okradziony – stracił plecak, 
a w nim m.in. prawo jazdy, 
paszport, 1000 dolarów. 

Policjanci nie od razu 
wpadli na trop sprawcy kra-
dzieży, ale ich żmudna praca 
doprowadziła do zatrzymania 
36-letniego Gruzina, podej-
rzewanego o inne kradzieże. 
Sprawdzono, czy nie ukradł 
również plecaka Ukraińca. 

Okazało się, że to był dobry 
trop – mało tego, po kradzieży 

Gruzin odrzucił ten plecak 
w pobliskie krzaki, a znalazł 
go właściciel sąsiedniego 
warsztatu. Policjanci udali 
się do niego, a ten im wręczył 
plecak, z którym nie wiedział, 
co ma zrobić. Wszystkie zagi-
nione dokumenty i pieniądze 
wciąż w nim były. Ukrainiec 
odzyskał więc wszystko. 
Jeszcze tego samego dnia 
wyjechał do swojego kraju. 
Teraz znów jest w Polsce 
i przysłał policjantom wiel-
kie podziękowania!  Toms

podziękoWania  
dla policji

Fot. policja

Fot. policja

Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności imigracyjnych? 
Zadzwoń i umów się na spotkanie: tel. 530 046 701

10% rabatu dla nowych klientów!

Brak znajomości prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. O tym wiemy 
wszyscy, jednak odnalezienie się w gąszczu przepisów nie jest łatwe, szcze-
gólnie jeśli chodzi o cudzoziemców. Oni mają wyjątkowo trudne zadanie, 
bo przyjeżdżając do naszego kraju często nie wiedzą, gdzie szukać pomocy 
przy załatwianiu formalności, które pozwolą im na legalny pobyt w Polsce.  
Na szczęście są ludzie, którzy oferują kompleksowe usługi imigracyjne. 

KomPleKsowa Pomoc dla imigrantów

 Firma „Usługi Imigracyjne” szybko 
zyskała grono klientów dzięki solidno-
ści i sprawnemu działaniu. Jej oferta 
jest skierowana zarówno do klientów 
indywidualnych, jak i firm, które chcą 
zatrudnić obcokrajowców. Specjaliści 
doradzają, jak wypełnić odpowiednie 
dokumenty i gdzie należy je złożyć, albo 
działają jako pełnomocnicy w urzędach 
pracy i urzędzie marszałkowskim.

 To znacznie ułatwia załatwienie 
wszystkich formalności, które dla wielu 
osób są kompletnie niezrozumiałe. Tym 
bardziej, że ciężko nadążyć za zmiana-
mi w przepisach dotyczących legalizacji 
pobytu i zatrudniania cudzoziemców, 
bo te wprowadzane są dość często, 
a weryfikacja legalności pobytu obco-
krajowców jest coraz bardziej rygory-
stycznie dokonywana. 

 Specjaliści z firmy „Usługi Imigra-
cyjne” doskonale wiedzą z jakimi pro-
blemami borykają się w naszym kraju 

obcokrajowcy i pomagają we wszyst-
kim – wystarczy zadzwonić, umówić 
się na spotkanie i przyjść porozmawiać, 
przedstawić swoją sytuację. 

 Tutaj można znaleźć pomoc w zała-
twieniu formalności związanych z le-
galizacją pobytu: zezwolenie na pobyt 
czasowy, zezwolenie na pobyt stały, 
zezwolenie na pobyt Rezydenta Długo-
terminowego Unii Europejskiej i Kartę 
Polaka. 

 Firma zajmuje się również obsługą 
w zakresie legalizacji pracy, czyli ze-
zwoleniami typu: A, B, C, D, E, S, pomo-
cą w uzyskaniu przedłużenia zezwoleń 
i oświadczenia o powierzeniu wykona-
nia pracy. 

 Co istotne: „Usługi Imigracyjne” to 
również fachowa pomoc w odwoła-
niach od decyzji urzędowych, załatwia-
niu zameldowania czy numeru PESEL, 
a także przy tłumaczeniu dokumentów.
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Na początku maja pierwsza 
rodzina odebrała klucze 
do swojego komunalnego 
mieszkania w zrewitalizo-
wanej kamienicy przy ul. 
rybnej 28. W ramach proce-
su rewitalizacji zmienia się 
spory fragment południowo-
praskiego Kamionka.

W jednym z lokali ka-
mienicy przy ul. Rybnej za-
mieszkała rodzina państwa 
Stasiaków. Małżeństwu, 
z dwojgiem nastolatków, 
klucze do wymarzonego 
mieszkania przekazała za-
stępczyni prezydenta m.st. 
Warszawy Aldona Mach-
nowska-Góra.

Czteroosobowa rodzina 
państwa Stasiaków miesz-
kała do tej pory w ciasnej 
kawalerce przy ul. Sygietyń-
skiego. – Na zmianę mieszka-
nia czekaliśmy prawie dwa 
lata – mówi „Mieszkańcowi” 

Agnieszka Stasiak. – Ale te-
raz jesteśmy przeszczęśliwi… 
Rodzinę zakwaterowano 
w lokalu półtora razy więk-
szym.  – Niech Wam się do-
brze tu mieszka! – życzyła ro-
dzinie Stasiaków zastępczyni 
prezydenta m.st. Warszawy 

Aldona Machnowska-Góra 
i podpisała umowę najmu. 

Rewitalizacja kamienicy 
przy Rybnej 28 rozpoczęła 
się w 2018 roku. Budynek 
przeszedł gruntowną moder-
nizację. Zakres prac remonto-
wych był imponujący – m.in.  
rozebrano i odtworzono 
dach, drewniane stropy oraz 
wewnętrzne ściany, wzmoc-
niono fundamenty, wymie-
niono instalację elektryczną, 
teletechniczną, sanitarną 
oraz cieplną (zasilaną z miej-
skiej sieci ciepłowniczej) 
oraz odtworzono elewację 

zewnętrzną. Łączny koszt 
tych wszystkich działań wy-
niósł prawie 3 mln złotych. 
Dzięki temu powstało 8 no-
wych lokali (w tym mieszka-
nie przystosowane dla osób 
z niepełnosprawnościami).

– Dziękujemy Pani Prezy-

stare zmienia się W noWe…

dent za środki na rewitaliza-
cję, która w naszej dzielnicy 
postępuje bardzo sprawnie 
– mówił w czasie przekaza-
nia kluczy burmistrz Pragi 
Południe Tomasz Kuchar-
ski. – I prosimy o więcej. Tym 
bardziej, że Pani Prezydent 
sama widzi, w jak wysokim 
standardzie została ta ka-
mienica wyremontowana 
przez nasz zespół…

Burmistrz Tomasz Ku-
charski podziękował też za 
wkład w ten efekt rewitali-
zacji swojemu zastępcy Ka-
rolowi Kowalczykowi, wi-
ceprzewodniczącemu Rady 
Pragi Południe Bogdanowi 
Jeziorskiemu, radnemu Syl-
westrowi Nowakowi oraz 
dyrekcji i pracownikom 
dzielnicowego Zakładu Go-
spodarowania Nieruchomo-
ściami, reprezentowanego 
przez zastępcę dyrektora 
Marka Czarneckiego…

Kamienica przy Rybnej 28 
jest jedną z kilku rewitalizo-
wanych w ostatnich latach 
nieruchomości w rejonie ulic 
Wawerska – Mińska – Rybna 
– Kamionkowska. Gruntow-
nie odnowione i zmoderni-
zowane budynki komunalne 
nie tylko cieszą nowych lo-
katorów, ale także pozytyw-
nie wpływają na wizerunek 
Pragi Południe.            aS

od lewej: rodzina Stasiaków, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy 
aldona machnowska-Góra,  burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski

kapsuła czasu 

Obok Syrenki ustawiona 
została specjalna Kapsuła 
Czasu, do której trafią wi-
zje przyszłości miasta za 
100 lat. Jak zapowiada po-
mysłodawca akcji Fundacja 
IDEANOVA, artystyczne, 
plastyczne i multimedialne 
wyobrażenia o Warszawie 
zostaną zapieczętowane pod 
tą złotą kopułą.

Do udziału w tym wyjąt-
kowym projekcie, zgłosić 
może się każdy, kto ma jakąś 
wizję przyszłości stolicy, nie 
ma żadnych ograniczeń.

– Wszystkie prace, które 
zostaną wysłane do Funda-
cji, będą zamknięte w Kap-
sule Czasu. Jeśli będą 
papierowe, zamkniemy je 
w formie oryginałów, jeśli 
będą to skany, wówczas zo-
staną dołączone do multime-
dialnej biblioteki na dysku 
wewnątrz Kapsuły – mówi 
Agnieszka Cudek Dyrektor 
ds. Strategii i Rozwoju Fun-
dacji IDEANOVA. 

Prace można wysyłać za 
pośrednictwem bezpłatnej 
aplikacji „Kapsuła Czasu” 
lub formularza na stronie 
www.kapsulaczasu.org, 
a także pocztą na adres Fun-
dacji IDEANOVA (ul. Syro-
komli 3/1, 30-102 Kraków).

– Prosimy o wysyłanie 
prac literackich, plastycz-

nych i nagrań opisujących 
wizję przyszłość odległej 
o sto lat od dzisiaj. Nie mogą 
być to prace przestrzenne, 
ponieważ skrzynia kapsuły 
ma skończone gabaryty, 
a chcemy w jej wnętrzu za-
mknąć maksymalną moż-
liwą ilość prac – to chyba je-
dyne ograniczenie – dodaje 
Agnieszka Cudek.

Pierwsze otwarcie Kap-
suły jest planowane za 10 lat, 
a następne w równych odstę-
pach czasowych, co 25 lat. 
Warszawa jest trzecim mia-
stem w Polsce, które gości 
u siebie Kapsułę. Mobilna 
rzeźba została ustawiona 
obok Syrenki na Powiślu 
i będzie tam stała do 31 lipca. 
Później wyruszy do kolej-
nego miasta.       Nina miętus

Zastanawialiście się kiedyś, jak może wyglądać 
Warszawa za 100 lat? Na pewno nie będzie to ta-
kie samo miasto jak dzisiaj, a każdy z nas inaczej 
ją sobie wyobraża w przyszłości. Wszystkie wizje 
stolicy zostaną zapieczętowane pod złotą kopułą.

REKLAMA REKLAMA

bez maskotki, ale z linijką

W Warszawie do pisem-
nego egzaminu z języka 
polskiego, matematyki i ję-
zyka obcego, kończącego 
naukę w szkole podstawo-
wej, pod koniec maja przy-
stąpi 17,3 tys. uczniów.

Po wielu miesiącach zdal-
nej nauki, ten sprawdzian 
z pewnością nie będzie 
należał do łatwych, dlatego 
jego zasady są zupełnie inne 
niż na wcześniejszych ta-
kich sprawdzianach wiedzy 
ósmoklasistów 
– nie jest okre-
ślony minimalny 
w y n i k ,  j a k i 
trzeba uzyskać 
z egzaminu, aby 
zaliczyć go po-
zytywnie. Zmie-
niły się m.in. 
wymagania z ję-
zyka polskiego 
i matematyki (zmiana pro-
porcji między zadaniami 
otwartymi a zamkniętymi, 
ograniczenie listy lektur) 
oraz języka obcego (średni 
poziom biegłości języko-
wej, mniejsza liczba zadań 
otwartych).

Przypominamy harmo-
nogram tegorocznych eg-
zaminów ósmoklasistów:
n język polski – 25 maja 
(wtorek), godz. 9.00,
n matematyka – 26 maja 
(środa), godz. 9.00,
n  język obcy nowożytny 
– 27 maja (czwartek), godz. 
9.00.

Uczniowie, którzy są 
chorzy, przebywają na 
kwarantannie lub miesz-
kają z taką osobą, będą mo-

gli przystąpić do egzaminu 
w terminie dodatkowym 
w czerwcu. Wyniki egza-
minu będą znane 2 lipca.

Zasady, jakie będą obo-
wiązywać na egzaminie:
n Uczniowie mogą zabrać 
ze sobą jedynie przybory 

do pisania – pióro lub dłu-
gopis z czarnym tuszem 
lub atramentem (maskotki 
wykluczone), a na egzamin 
z matematyki – linijkę.
n  Podczas sprawdzianu 
wiedzy nie można korzy-
stać z kalkulatorów oraz 
słowników i używać urzą-
dzeń telekomunikacyjnych 
(telefonów, tabletów, smart-
fonów).
n Należy zachować co naj-
mniej 1,5-metrowy odstęp 
od innych osób. Zakrywać 
usta i nos do czasu zajęcia 
miejsca w sali egzamina-
cyjnej.

n  Jeśli uczeń nie 
może nosić ma-
seczki, powinien 
zgłosić to wcześniej 
dyrekcji szkoły. 
Trzeba zakrywać 
usta i nos podczas 
rozmowy z na-
uczycielem i wy-
chodzenia z sali 
egzaminacyjnej.

n Można zabrać własną bu-
telkę z wodą.
n  Należy przestrzegać 
zasad mycia i dezynfekcji 
rąk. Jeżeli uczeń poczuje 
się źle, powinien natych-
miast poinformować o tym  
nauczyciela.              aG

Na innych zasadach niż dotychczas, w rygorze 
sanitarnym, 25 maja ósmoklasiści przystąpią do 
pierwszego w życiu poważnego egzaminu.

SPRAWNE-OKNA.PL     ¥ 788 949 222     biuro@sprawne-okna.pl

IMiGW opublikował prognozę pogody opracowaną no-
watorską metodą, z której wynika, że w czerwcu czekają 
nas średnie temperatury powyżej przeciętnej z ostatnich 
lat. Brzmi dobrze? Nie dla wszystkich, bo niewielu z nas 
przed wakacjami może pozwolić sobie na letnie wyjazdy, 
więc zapowiada się na nieznośne ciepło przed urlopem. 
O ile jeszcze w biurach z klimatyzacją można znieść upa-
ły, to w mieszkaniach wdzierające się przez okna słońce 
funduje nam piekielną saunę trudną do wytrzymania i za-
miast cieszyć się latem, sąsiedzkie spotkania zaczynamy 
od naszego tradycyjnego, polskiego narzekania: „jak ja nie 
cierpię upałów, oby do zimy”… Znacie to? Na pewno! 

Na szczęście coraz więcej osób zamiast narzekać, szuka 
sposobu na to, by żyło się lepiej, tym bardziej, że rozwią-
zania na takie problemy (w tym przypadku „problem” 
to słowo zdecydowanie na wyrost) są proste, niedrogie 
i w zasięgu ręki, o czym przekonuje Karol, śmiejąc się wła-
śnie z podobnej rozmowy ze znajomym.

– Jak usłyszałem już w drugi dzień ciepła, że kumpel 
nie lubi upałów, bo w pokoju słońce mu daje popalić cały 
dzień, to myślałem, że spadnę z krzesła prosto na grilla, 
przy którym siedzieliśmy. Co za problem w tych czasach 
założyć na okna rolety czy żaluzje i „rządzić” słońcem 
w domu? Wpuszczam je kiedy chcę, odkąd mam rolety – 
śmieje się mieszkaniec Gocławia. – W tamtym roku już zro-
biłem porządek w salonie i sypialni, bo latem nie dawało się 
wytrzymać. Nie mądrzę się, bo mam dwie lewe ręce i kom-
pletnie na tym się nie znam, ale zrobili mi to fachowcy z fir-
my SPRAWNE-OKNA.PL. Szybko, niedrogo, a mało tego – jak 
cokolwiek teraz się zacina (nie jestem zbyt ostrożny przy ob-
chodzeniu się z takimi rzeczami), to dzwonię i przyjeżdżają 
naprawiać. Mało tego, mieszkam w okolicy Balatonu, więc 

moją zmorą nocami były komary – uwolnili mnie od tego 
w banalny sposób – zamontowali moskitiery. Proste, praw-
da? A na takie pomysły najtrudniej zawsze wpaść!

Karol nie ukrywa, że specem nie jest, a firmę znalazł 
zupełnie przez przypadek, oglądając rolety na półce 
w markecie. Starszy pan podpowiedział mu, że zamiast 
głowić się nad ich montażem, co wiąże się z ryzykiem ich 
uszkodzenia, lepiej zadzwonić po speców i to on podał na-
miary na sprawdzoną przez jego rodzinę ekipę techników. 

Innym rozwiązaniem zabezpieczającym przed 
nagrzewaniem, a cieszącym się coraz większą po-
pularnością, szczególnie wśród młodych ludzi, któ-
rzy lubują się w oryginalnych pomysłach na urzą-
dzanie swoich pokoi, jest folia. Dzięki oklejeniu szyby 
zabezpieczamy ją przed stłuczeniem, słońce nie dostaje 
się do środka, ale też można zmienić jej kolor, więc mamy 
trzy korzyści w jednym. Założenie folii na szybę wydaje się 
proste, ale ci, którzy próbowali choć raz oklejać np. wy-
świetlacz smartfona, doskonale wiedzą, że to naprawdę 
trudne zadanie, dlatego lepiej powierzyć je specjalistom 
z firmy SPRAWNE-OKNA.PL.

Firma ma w swojej ofercie również żaluzje i montaż 
żaluzji (podobnie jak rolety i folie – można zamówić sam 
montaż lub produkt z montażem), to idealne wyjście dla 
tych, którzy chcą sobie dowolnie regulować dopływ pro-
mieni słonecznych do pomieszczenia. 

JAK ZABEZPIECZYĆ OKNA NA UPALNE DNI

A wszyscy, którzy nie wiedzą na co się 
zdecydować, powinni po prostu zadzwonić 
i umówić się na konsultację. Specjaliści 
obejrzą okna i znajdą rozwiązanie, które 
sprawi, że zamiast narzekać: „oby do 
zimy” zaczniemy się cieszyć, że „w końcu 
mamy lato!”.
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GóralE I maSECZKI
– Nasz bazar jest jak kobieta, panie Eu-
stachy…
Kazimierz Główka przysiadł na zydelku, 
który obok swojego straganu wskazał mu 
Eustachy Mordziak, kupiec tutejszy bieliź-
niany. Jak to się emerytom zdarza, pan 
Kazimierz zmęczył się troszkę zakupami.
– Dlaczego niby jak kobieta.
– Bo taki zmienny. Onegdaj ludzie chodzili 
skuleni, kupcy cali okutani. Minął dzień, 
dwa – i całkowita odmiana: kwiaty, sa-
dzonki, gołe ramiona, gołe nogi, gwar, 
ruch… A po kolejnych kilku dniach burze, 
grad, podtopienia, chłód.
– To fakt. 
– Żeby chociaż ten covid szlag tracił. Niby 
ku temu idzie, ale ludzi ciągle umiera, oj 
umiera. 
– Różnie mówią z tym covidem. Że lipa, 
generalnie. 

– Powiem panu, panie Eustachy, że aż 
mnie w dołku skręca, jak słyszę, że do tej 
pory tylko jedna trzecia z nas się zaszcze-
piła. Już na Unię zwalić się nie da, bo teraz 
szczepionki na pacjentów czekają, a nie 
odwrotnie.
– I myśli pan, że ludzie nie mają racji, po-
wątpiewając w tę całą pandemię?
– Panie Eustachy, jak rany! Ja miałem 
pana za łebskiego gościa, a pan mi tu ta-
kie dyrdymały opowiada jak jakaś ciemna 
masa. Nie widzi pan w telewizji tych łó-
żek z chorymi? Nie robi na panu wrażenia 
liczba zmarłych? Wszystko miałoby być 
udawane? 
– Tego nie powiedziałem, na pewno 
w tym, co mówią coś jest… 
– „Coś jest”? Znakiem tego pan nie wie-
rzy nauce, doświadczeniom, fachowcom. 
Nadstawia za to ucha w stronę „babek” 
albo jakichś szemranych kaznodziei. Po-
wiem panu, niech pan się nie obrazi, że na 
głupotę, to ja już nic nie poradzę. Jak po-

wiedział pewien fraszkopisarz: – Fortuna 
toczy się kołem, pod kołem to pojąłem.
– To może by jakichś znanych ludzi po-
prosili, żeby dali przykład?
– Janda już dała. Razem ze Zborow-
skim. Złoczyńców z nich zrobili. Mają 
Pazurę, sportowców, niech oni teraz ludzi 
namawiają… 
– Pazura to ten z „Kiepskich”?
– Z „Kiepskich” to Paździoch. Już nie żyje. 
A Pazura to „Kiler”. 
– Ten, co z Lusią w dworku mieszkał?
– W dworku to mieszkał jego brat, ale 
krótko, tylko w jednym odcinku. A on pro-
szę pana, to w „Psach” grał.
– To nie znam. To pewnie coś z „Animals 
Planet”, a tego kanału nie mamy.
– A wracając do pogody, to lato musi być. 
Starzy górale przepowiadają, że niedługo 
będzie można chodzić w samej masecz-
ce. Oczywiście, jeśli nie będzie można 
zachować 1,5 metrowego odstępu. 

Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– radca prawny Marcin Kluś 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'męSKI, żEńSKI

Co to znaczy patrzeć na coś 
kobiecym okiem? Czy to lepiej, 
czy gorzej niż męskim? A może 
po prostu inaczej? Może jest 
tak, że oba te sposoby wzajem-
nie się uzupełniają, lecz jeden 
nie wyklucza drugiego? 

Właśnie dlatego lepiej jest 
dorastać w rodzinie pełnej niż 
pod opieką tylko jednego z ro-
dziców. Nie chodzi mi tylko o ro-
dziny tak zwane „rozbite”, lecz 
również o te, w których jedno 
z rodziców poświęca cały swój 
czas na pracę, zarabianie pienię-
dzy, dbałość o odpowiedni sta-
tus materialny rodziny, a drugie, 
nawet jeśli pracuje zawodowo, 
skupia się na dzieciach, budo-

waniu więzi z nimi i sprawuje 
niemal stuprocentową opiekę 
nad najmłodszymi członkami 
rodziny. Dziś, w tak szybko 
zmieniającym się świecie, nie 
zawsze jest to mama. Znam 
rodziny, w których to kobieta 
zarabia, zaś mąż skupia się na 
domu: zaopatrzenie, sprzątanie, 
opłaty, a zwłaszcza – dzieci. 

W jednej z tych rodzin mama 
jest popularną aktorką, świetnie 
zarabiającą, więc z oczywistych 
względów rodzina musiała się 
podporządkować jej karierze. 
W drugiej znakomicie wy-
kształcona mama jest na coraz 
wyższych stanowiskach w kor-
poracjach, zaś przystojny mąż, 
który poprzestał na maturze, 
nawet nie ma co marzyć o za-
robkach, które by jemu i rodzi-

nie zapewniły podobny standard 
życia. Ale nie narzeka, robi, co 
do niego należy. Trzeci przypa-
dek, to rodzina, w której mąż ma 
bardzo poważne problemy zdro-
wotne, które sprawiły, że od lat 
jest na rencie, więc siłą rzeczy 
ktoś musiał przejąć rolę loko-
motywy w tym związku. Dzieci 
nie narzekają, bo choć nieduże, 
to są świadome sytuacji.

W Internecie krąży taki ob-
razek: malutka dziewczynka 
siedzi na podłodze i bawi się 
lalką, a przed nią, po turecku, 
jej ojciec: zwalisty, muskularny 
olbrzym o łapach wielkich, 
niczym bochny. Tata mówi: 
„…a jeśli ktoś ci będzie doku-
czał, to weź łopatę i pier…nij go 
w łeb!”. Na to mała: „Tatusiu, ale 
ja jestem dziewczynką!”. Tata, 

po namyśle: „To weź różową”. 
Bez zbędnych komentarzy wi-
dać, że jest to zdecydowanie 
męski punkt widzenia. Co go 
różni od kobiecego?

Zawody sportowe dla sześcio-
latków. Dzieciaki na linii startu. 
Rodzice patrzą na swojego Mi-
chasia. „Żeby się nie przewrócił 
w tym tłoku, żeby się nie przezię-
bił, jak się spoci” – pomyśli wiele 
mam. „Daj czadu, wygraj! Pokaż 
im, kto tu rządzi” – myśli tata.

Cóż, dziecku potrzebne jest 
jedno i drugie. Prawdę mówiąc 
nam, dorosłym, też. Nikt z nas 
nie jest ani najmądrzejszy, ani 
nieomylny. Szanujmy cudze 
opinie, warto je znać i rozwa-
żyć. Dlatego z uwagą, bez kry-
tykanctwa, słuchajmy siebie 
nawzajem. Bo warto.              żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Jadąc ulicą potrąciłem dzikie zwierzę. Jakie 
mam możliwości naprawienia szkody w tej 
sytuacji?

W tej sytuacji jest kilka rozwiązań. Jeśli posiada Pan ubezpieczenie AC i po-
lisa z tego tytułu nie wyłącza odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej za 
szkodę powstałą w wyniku potrącenia danego zwierzęcia, zapewne uzyska Pan 
odszkodowanie z tytułu posiadanego ubezpieczenia. Jeżeli nie ma Pan wyku-
pionego ubezpieczenia AC bądź zawarta umowa w tym zakresie nie przewiduje 
odpowiedzialności ubezpieczyciela, to wówczas będzie Pan musiał pokryć szko-
dę z własnych środków. 

Można w tej sytuacji rozważyć także uzyskanie odszkodowania za uszkodze-
nie auta od zarządcy drogi. Uzyskanie takiego odszkodowania nie jest jednak 
łatwe. W postępowaniu sądowym przeciwko zarządcy drogi należy bowiem 
wykazać przesłanki jego odpowiedzialności, tj. niezgodne z prawem działanie 
lub zaniechanie przy realizacji swoich obowiązków, szkodę oraz związek przy-
czynowy między bezprawnym działaniem lub zaniechaniem obowiązków przez 
zarządcę drogi, a zaistniałą szkodą.

W praktyce można domagać się naprawia szkody w sytuacji niewypełnienia 
przez zarządcę drogi obowiązku ustawienia odpowiedniego oznakowania. W tej 
sytuacji może być rozpatrywana kwestia ustawienia przez zarządcę drogi znaku 
A-18b „zwierzęta dzikie”. Znak ten stosuje się do oznaczania miejsc, w których 
zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu 
o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodo-
poju. Miejsca takie można ustalić m.in. na podstawie informacji służby leśnej 
o szlakach wędrówek dzikich zwierząt. Jeśli kolizja ze zwierzęciem nastąpiła na 
drodze, przy której ustawiono taki znak, szanse na uzyskanie odszkodowania od 
zarządcy drogi mogą być bardzo ograniczone.

Jednocześnie należy wskazać, że nawet w przypadku braku takiego znaku 
w miejscu kolizji, nie ma pewności, że sprawa zostanie rozpatrzona na korzyść 
poszkodowanego kierowcy. Trzeba w tym miejscu przytoczyć aktualne do dzisiaj 
orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1974 roku, który wskazał, że 
Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za powstałą na drodze ruchu pu-
blicznego szkodę, w wyniku zderzenia się zwierzęcia, żyjącego w stanie wolnym, 
z mechanicznym środkiem komunikacji, gdy do zderzenia doszło poza obszarem, 
którego charakter uzasadniałby ustawienie ostrzegającego znaku drogowego.

Z powyższego wynika, że każdą sprawę w tym temacie należy oceniać indy-
widualnie. Istotne są bowiem okoliczności w jakim konkretnie miejscu doszło do 
kolizji (np. czy na drodze prowadzącej przez teren zalesiony czy na terenie zabu-
dowanym), jak często zwierzęta w tym miejscu przekraczają ulicę, oraz czy w tej 
okolicy często dochodziło w przeszłości do kolizji z udziałem zwierzęcia. Powyższe 
informacje można uzyskać na podstawie danych od służb leśnych lub policji.

Radca prawny Marcin Kluś specjalizuje się w sprawach cywilnych,  
o błędy medyczne i szkody komunikacyjne.

OKULARY TYLKO 49 ZŁ
Oprawa + szkła + robocizna 
(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03

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

Sfera –2 do +3,0
Dodatek do bliży 1– 3

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 60 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

Pracujemy pon.-pt. 10-18 
sobota od 9 do 13

Twoje mieszkanie jest zadłużone? 
Stanowi przedmiot zastawu lub innych zabezpieczeń?
Została wszczęta procedura komornicza?

PomożEmY W NEGoCJaCJaCH  
Z WIErZYCIElamI, oDDŁUżaNIU

SKUP – SPrZEDaż – ZamIaNa
PośrEDNICTWo W oBroCIE
NIErUCHomośCIamI

BEZPŁaTNa PomoC PraWNa

  501 089 898     biuro@tadwil.pl     www.tadwil.pl

5% rabatu z gazetą „Mieszkaniec”
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Śp. 
Bogusława Janiec-Wołowska

– pielęgniarka Izby Przyjęć 
Szpitala Grochowskiego

„Zgasła jak płomyk świecy, bez 
buntu, bez słowa skargi, bezbronna, 
samotna w tej ostatniej drodze…”

W 2008 roku ukończyła studia pie-
lęgniarskie. Pierwszą pracę podjęła na 

oddziale chorób wewnętrznych w Radom-
skim Szpitalu Specjalistycznym. Następnie przez wiele lat 
była zatrudniona w Szpitalu Wolskim w Warszawie oraz 
w Lux Med Onkologia. Ostatnio pracowała w Izbie Przyjęć 
w Szpitalu Grochowskim. 

Dyżury w Izbie Przyjęć to ciężka i odpowiedzialna praca. 
Bogusia kochała swój zawód i ludzi, z którymi pracowała, 
każdego pacjenta traktowała jako kogoś wyjątkowego. Nikt 
nie przypuszczał, że 3 listopada 2020 roku będzie pełniła 
ostatni w swoim życiu pielęgniarski dyżur na pierwszej linii 
frontu walki z pandemią…

Cały listopad 2020 roku był czasem zmagania się Jej z cięż-
kim przebiegiem choroby i walki o życie. Modliliśmy się o Jej 
zdrowie, mieliśmy nadzieję, że da radę. Kiedy było bardzo 
ciężko czekaliśmy na cud uzdrowienia. Jednak stało się ina-
czej – pośrodku życia przyszła śmierć.

Odeszła cicho, bez słów pożegnania, jakby nie chciała 
swym odejściem zasmucić… 

DZIĘKUJEMY, że była wśród nas. Dziękujemy za Jej pracę, 
za fachowość, życzliwość, odpowiedzialność i zaangażowanie, 
za łagodność, takt i uśmiech. Za to, że tak sumiennie wyko-
nywała swoją pracę, z wielkim zaangażowaniem pomagając 
chorym. Była bardzo lubiana w zespole Współpracowników.

Jej nagłe odejście napełniło nas żalem, smutkiem i poczu-
ciem ogromnej straty. 

Śp. Bogusia Janiec-Wołowska pozostaje na zawsze w na-
szej pamięci! 

Ewa Szkiela, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala 
Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie

dąb pamięci
17 maja na dziedzińcu Szpitala Grochowskiego od-
było się uroczyste zasadzenie Dębu Pamięci i od-
słonięcie tablicy pamiątkowej dla uhonorowania 
pielęgniarki Bogusławy Janiec-Wołowskiej, pracu-
jącej w Izbie Przyjęć w czasie pandemii Covid-19, 
zmarłej w wyniku zarażenia koronawirusem.

W uroczystości wzięli udział (od lewej): Witold Bromboszcz (Prezes  
Zarządu Szpitala Grochowskiego), renata Kaznowska (Wiceprezydent 
Warszawy), Zofia małas (prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych), 
anna Dudzińska (Przewodnicząca Warszawskiej okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych), Ewa Szkiela (Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala 
Grochowskiego), Sebastian Wołowski (mąż zmarłej pielęgniarki), Bożena 
Przybyszewska (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe).

Pamięć Bogusławy Janiec-Wołowskiej uczciły również koleżanki ze Szpi-
tala Grochowskiego, które razem z Nią walczyły i nadal walczą o zdrowie 
i życie swoich pacjentów.

 CUD Grochów to miejsce, w którym kompleksowo zadbamy 
o ciało, umysł i duszę, a dzięki temu nasze życie nabierze barw 
i zrozumiemy, co tak naprawdę jest ważne. Odnajdziemy harmo-
nię i równowagę. To miejsce, w którym każdy, niezależnie od wie-
ku i płci, poczuje się wyjątkowo. Już od progu wita nas muzyka 
relaksacyjna, zapach orientalnych kadzidełek i blask świec.

 CUD Grochów przy ul. Osowskiej 84a narodził się na nowo 
i powrócił na mapę niezwykłych miejsc Warszawy dzięki nowej 
właścicielce, Annie Szczygielskiej, osobie pełnej zapału i chęci 
do pracy z człowiekiem. Jej pomysł na to miejsce jest prosty: 
pomagać ludziom, aby życie stało się lepsze i prostsze w każdy 
możliwy sposób. Sama również prowadzi zajęcia z rozwoju osobi-
stego, warsztaty i szkolenia, ćwiczenia z pewności siebie, rozwoju 
duchowego i medytacje. Znajdziemy tu wielu specjalistów, którzy 
nam pomogą.

 CUD Grochów powstał z pasji do pracy z ludźmi i chęci niesienia 
wsparcia zarówno osobom poszukującym rozwoju, jak i osobom 
w kryzysie. Wszyscy doskonale wiemy, jak trudne i zaskakujące 
bywa życie, co prowadzi czasem do sytuacji, gdy bez pomocy spe-
cjalisty nie jesteśmy w stanie sprostać codziennym obowiązkom. 
Tutaj ją znajdziemy. Specjaliści udzielają również wsparcia w kryzy-
sowych momentach życia par/małżeństw – terapia bywa ratunkiem 
dla wielu pozornie już „straconych” związków.

 CUD Grochów zaprasza również na konsultacje wychowaw-
cze rodziców. To oferta dla tych, którzy nie wiedzą, jak nawiązać 
z dzieckiem budujący kontakt, a widzą, że dzieje się coś niepokoją-
cego lub chcą zapobiec różnym trudnym sytuacjom w przyszłości. 

 CUD Grochów prowadzi także terapię czaszkowo-krzyżową, 
która jest skuteczna w wielu schorzeniach, m.in. bólach głowy, 
kręgosłupa, przy alergiach czy problemach z koncentracją i ze 

snem. Jest ona spokrewniona z osteopatią. Terapeuta pracuje 
w sposób nieinwazyjny, posługując się bardzo delikatnym doty-
kiem – tzw. motylkowym, którego siłę nacisku szacuje się na ok.  
5 gramów. Te niezwykle subtelne techniki oddziałują na funkcjo-
nowanie całego układu nerwowego, mięśniowego, powięziowe-
go, endokrynologicznego, limfatycznego, pokarmowego, odde-
chowego, a nawet kostnego. Ten rodzaj terapii cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem.

 CUD Grochów ponadto zajmuje się regresją hipnotyczną, po-
pularnie zwaną hipnozą. Dzięki niej można poznać, zrozumieć 
i usunąć źródło niekorzystnych, ciągle powtarzających się pro-
blemów. 

 CUD Grochów w swojej bogatej w ofercie ma kilka rodzajów 
masażu. W zależności od upodobań i potrzeb, można skorzystać 
z masażu LOMI LOMI NUI (jest też specjalna wersja dla pań w cią-
ży) oraz masaż ajurwedyjski np. masaż Shirobhyanga, jak również 
konsultacje ajurwedyjskie. 

 CUD Grochów oferuje również zajęcia JOGI, czyli zestaw ćwi-
czeń fizycznych, oddechowych oraz technik medytacyjnych i relak-
sacyjnych zaczerpniętych z dorobku starożytnych Indii. Jak wiado-

mo, joga jest świetnym panaceum na stres i zmęczenie, pozwala 
zregenerować i odprężyć ciało i umysł. Na terenie ośrodka znaj-
dziemy kilka rodzajów tej aktywności fizycznej zarówno dla kobiet 
w ciąży, jak i na zdrowy kręgosłup, który w dzisiejszych czasach 
jest szczególnie obciążony przez pracę zdalną: joga Vinyasa – joga 
dynamiczna, która poprawia funkcjonowanie narządu ruchu, joga 
ogólna, joga Kundalini – relaksacja, medytacja wyciszająca, praca 
w sobie; joga łącząca w sobie medytacje i krie.

 CUD Grochów prowadzi zajęcia PILATESU w formie grupowej 
i indywidualnej. Pilates harmonijnie rozwija elastyczność wszyst-
kich mięśni. 

 CUD Grochów zaprasza na warsztaty, szkolenia oraz grupy 
wsparcia – to kolejna część działalności ośrodka stawiającego 
na wszechstronny rozwój. Jednym z nich np. jest „Krąg kobiet” 
i Krąg męski”. Kręgi są spotkaniami, w którym wszyscy jesteśmy 
równi, traktujemy się z szacunkiem. To spotkania na poziomie ser-
ca, w autentyczności, w chęci bycia wysłuchanym i otwartości 
na wysłuchanie innej osoby. W kręgu nie oceniamy, nie dajemy 
sobie rad (chyba, że ktoś o to prosi). Wiemy, że każda z nas ma 
w sobie wewnętrzną mądrość. Towarzyszymy sobie w jej odkry-
waniu. W Kręgu dzielimy się swoim doświadczeniem, nie zajmu-
jemy stanowiska wobec doświadczeń innych kobiet – tak opisują 
spotkania prowadzący.

 CUD Grochów to duży budynek o powierzchni ponad 140 m2 
z ogromnym potencjałem. Posiada również do wynajęcia 3 ga-
binety i salę, które są wyposażone i nadają się do prowadzenia 
zajęć lub spotkań. 

Szczegóły na stronie: www.cudgrochow.pl  
tel. 539 969 070 mail: kontakt@cudgrochow.pl

CUD Grochów, czyli miejsce, w którym każdy, niezależnie od wieku i płci, czuje się wyjątkowy.

WARSZTATY KONSULTACJE WYNAJEM  
SAL I GABINETÓW

JOGA PILATES ODDECH  
KRĄG KOBIET PSYCHOTERAPIA
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W ubiegłym roku w War-
szawie pojawiły się trzy 
auta do e-kontroli, skanu-
jące tablice rejestracyjne 
zaparkowanych w SPPN aut 
i wyłapujące tych, którzy 
nie wykupili biletów parkin-
gowych. Wyniki z 2020 r. 
robią wrażenie: sprawdzono 
1,3 mln samochodów, wy-
stawiono 165 tys. mandatów. 
ZDM kupuje następne samo-
chody do e-kontroli, w sumie 
ma być ich 9.

Wiadomość dobra, bo kie-
rowcy zaczną grzecznie pła-
cić za parkowanie, ale trudno 
nie odnieść wrażenia, że nie 
dopracowano szczegółów. 

Wygląda na to, że karę 
można zapłacić za… błąd, 

brak skoordynowanych ru-
chów czy problemy z obsługą 
urządzeń elektronicznych. 
Brzmi absurdalnie? Być 
może, ale jak podsumować 
przykłady opisane w wiado-
mościach na naszym fb? 

– Opłat za parkowanie 
pilnuję, dlatego jak dostałam 
karę za brak biletu, zaczęłam 
analizować, w czym rzecz. 
Samochody do e-kontroli 
przejeżdżają, robią zdjęcia 
i jadą dalej. Parkometry nie 
są gęsto poustawiane, więc 
nieraz samo dojście do nich 
wymaga chwili. Przy próbie 
opłaty można zrobić błąd 
i trzeba wszystko zaczynać od 
początku albo – co nagminnie 
mi się zdarza – trzeba wrócić 

parkoWanie pod specjalnYm nadzorem

Powiększa się strefa płatnego parkowania, 
w mieście będzie ok. 52 tys. płatnych miejsc par-
kingowych. aby zmusić krnąbrnych kierowców do 
opłat, niezbędne są kontrole i kary finansowe. 

opłacić czas „wstecz”, można 
to zrobić, aby nie płacić kary, 
skoro nie było to zamierzone, 
a opłata została wniesiona, 
tylko na zbyt krótki czas po-
stoju? Gdybym chciała oszu-
kać, to siedziałabym cicho, 
ale na taką niesprawiedli-
wość mojej zgody nie ma! 

Z wiadomości od miesz-
kańców wynika, że podob-
nych przypadków jest wiele. 
Zapytaliśmy, na przykładzie 
tych konkretnych sytuacji, 
Zarząd Dróg Miejskich o to, 
co mogą zrobić kierowcy, 
aby uniknąć tych skądinąd 
niesłusznych kar, bo przecież 
nie chodzi o kombinowanie, 
a o życiowe sytuacje, które 
mogą się zdarzyć każdemu 
z nas.

Do tematu odniósł się Ja-
kub Dybalski, rzecznik pra-
sowy ZDM: 

– Nie widzę problemu 
w opisanych sytuacjach. Za-
sady obowiązujące w strefie 
są jednoznaczne, jeśli ktoś 

w niej parkuje, to powinien 
opłacić postój za czas par-
kowania. Postój to unieru-
chomienie pojazdu na ponad 
minutę. Auta kontrolujące 
strefę zawsze robią dwa 
przejazdy – w odstępie kilku 
minut – i żeby zostać ukara-
nym samochód musi zostać 
„złapany” bez opłaty w cza-
sie obu z nich. Dzieje się tak 
właśnie po to, by uniknąć 
sytuacji, w której kierowca 
dopiero co się zatrzymał i nie 
zdążył podejść do parko-
matu lub kliknąć w aplikacji. 
Poza opłatą w parkomacie, za 
postój można zapłacić jedną 
z dwóch smartfonowych apli-
kacji. To kilka kliknięć. Można 
to zrobić od razu po zatrzy-
maniu się na postoju, siedząc 
w poczekalni u lekarza, etc. 
Każdy kierowca powinien 
przewidzieć, ile czasu będzie 
zajmował miejsce postojowe 
(nie da się płacić wstecz), 
a płacąc aplikacją nie zosta-
nie w ten sposób zaskoczony. 

Pisze pani o sytuacji, gdy ktoś 
ma wizytę u lekarza i ta wizyta 
się przeciąga, po czym odjeż-
dża godzinę później. Odwró-
ciłbym tę sytuację – ktoś ma 
wizytę u lekarza i się na nią 
spóźnia, bo nie może zapar-
kować. Nie ma miejsca, które 
teoretycznie powinno być 
wolne, ale zajmuje je jakiś 
„pirat parkingowy”.

T ł u m a c z e n i a  Z DM 
brzmią logicznie, jednak są 
sytuacje, kiedy to wszystko, 
o czym mówi rzecznik, tak 
proste nie jest, szczególnie 
dla przyjezdnych, korzysta-
jących np. z wizyt w poradni 
Szpitala Praskiego i podob-
nych miejsc. Z reguły uczciwi 
seniorzy pilnują opłat, ale 
potrzebują więcej czasu na 
zrobienie chociażby właśnie 
opłaty parkingowej, a dla 
wielu z nich samo określe-
nie, że trzeba ściągnąć apli-
kację na smartfona, a potem 
„wystarczy kilka kliknięć” 
brzmi jak „czarna magia”, 
więc nauka obsługi tej formy 
płatności graniczy z cudem. 
Czy zatem naprawdę jest 
przesadą stwierdzenie, że ła-
piąc kombinatorów, karze się 
też uczciwe osoby, które nie 
chcą oszukać, a są po prostu 
mniej zaradne życiowo..? 

Klara Bartuszek

do auta, bo nie pamiętam 
numeru rejestracyjnego. To 
wszystko wydłuża czas doko-
nania opłaty, a wtedy samo-
chód e-kontroli może zrobić 
jedno zdjęcie, potem kolejne. 
Patrol straży miejskiej, który 
byłby na miejscu w takim 
przypadku, widziałby całą 
sytuację i problemu by nie 
było, a przy samochodzie do  
e-kontroli trzeba zapłacić 
karę, chociaż chwilę póź-
niej jest zapłacone np. za 
4 godziny – tak właśnie 
było owego feralnego dnia. 
I gdzie tu logika i sprawie-
dliwość???? – pyta Joanna, 
a Elżbieta, opisując podobną 
sytuację, chciałaby wiedzieć, 
co zrobić, jeśli zbyt długo zej-
dzie jej się np. u lekarza, bo 
właśnie w takiej sytuacji do-
stała karę.

– Zapłaciłam za godzinę 
i poszłam na wizytę, która 
miała trwać 15 minut, więc 
miałam spory zapas czasowy. 
Niestety, wizyta się przecią-
gnęła i finalnie odjechałam 
godzinę później niż czas, do 
którego było opłacone. Nie 
miałam możliwości zapłace-
nia wstecz za czas postoju, 
bo patrzyłam w parkoma-
cie, chciałam uregulować 
należność, ale jak miałam to 
zrobić? W jaki sposób, chcąc 

Fot. ZDM

Fot. ZDM

wybierZ aKademię słysZenia

   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa
 biuro@akademiaslyszenia.pl   www.akademiaslyszenia.pl    tel. 517 224 111

co oFerUJemy nasZym Klientom?

Kim jesteśmy? – Jesteśmy firmą założoną przez dwoje przyjaciół. 
Naszym celem od zawsze był zadowolony pacjent. Chcieliśmy wpro-
wadzić dużo świeżości na rynek aparatów słuchowych, dać pacjen-
tom duży wybór najwyższej jakości sprzętu w cenach przystępnych 
dla każdego. Najważniejsze dla nas jest osiągnięcie jak najlepsze-
go zrozumienia mowy i tym samym cieszenia się ze słyszenia na 
nowo. Priorytetem dla nas jest komfort pacjenta i utrzymanie z nim  
długotrwałej relacji.

Jak rozpoznać, że mamy problemy ze słuchem? Kiedy zgłaszać 
się do protetyka słuchu? Właśnie wtedy, gdy męczymy się słuchając. 
Gdy musimy wysilać nasz słuch podczas prowadzenia konwersacji, 
gdy zaczynamy mieć trudności z oglądaniem naszego ulubionego 
programu, bo nie jesteśmy w stanie usłyszeć wszystkich słów, gdy 
bliscy skarżą się, że radio lub telewizor grają u nas za głośno. Nie na-
leży zwlekać – im szybciej pójdziemy do protetyka, tym lepiej. To tak 
jak z problemami wzrokowymi, szybsza reakcja jest równa mniejszej 
wadzie wzroku.

Ważne jest, aby z takim problemem zdrowotnym wybrać się do  
zaufanego protetyka. Jako Akademia Słyszenia wychodzimy naprze-
ciw. Mamy wieloletnie doświadczenie na rynku, zwracamy uwagę na 
potrzeby klienta i jesteśmy świadomi, że wizyta u protetyka może 
równać się z ogromnym stresem. Dlatego też podchodzimy do każ-

dego pacjenta indywidualnie, dobierając mu jak najlepszy aparat,  
który ułatwi codzienne funkcjonowanie. Oferujemy również możli-
wość wypożyczenia aparatu słuchowego, aby każdy mógł przetesto-
wać sprzęt, który ma mu służyć długie lata.

Chcielibyśmy też przedstawić jedną z opinii na nasz temat. Jeste-
śmy bardzo wdzięczni za to, że tak dobrze odbieracie Państwo Aka-
demię Słyszenia:

Akademia Słyszenia to pierwsze miejsce, w którym można poczuć,  
że ludzie w nim pracujący dbają o Twój słuch jak o swój własny. Mimo, że 
z aparatów korzystałem już od kilku lat, dopiero opieka pana Tomka zmie-
niła moje życie na dużo lepsze. Bardzo celnie dobrał aparaty, które przeka-
zał mi na testy, a potem skonfigurował te „najlepsze” tak, że mój słuch, jak 
i komfort mojego życia, zmieniły się zdecydowanie na lepsze. Po zakupie 
pozostaje ze mną w stałym kontakcie, co bardzo pomaga w mniejszych 
lub większych zmianach ustawień i kontynuacji poprawy mojego słuchu. 
Polecam z całego serca – opinia z Google od Pana Piotra Bordo.

 badanie słUcHU

 dobór aParatU 

słUcHowego

 beZPłatne testowanie  

aParatU słUcHowego

 test na ZroZUmienie mowy 

 aParaty słUcHowe  

wewnĄtrZUsZne i ZaUsZne

 aKcesoria  

do aParatów

 ŚrodKi PielęgnacyJne  

do aParatów i UsZU

 wiZyty domowe

 doFinansowanie nFZ

 doFinansowanie PcPr

Zapraszamy Państwa do naszego gabinetu, mieścimy się przy ul. ostrobramskiej 126/U2 w warszawie. mogą Państwo skontaktować się z nami pod numerem:  
517 224 111 lub poprzez e-mail: biuro@akademiaslyszenia.pl na naszej stronie internetowej: www.akademiaslyszenia.pl znajdą Państwo różne modele aparatów 

słuchowych wraz z informacją o ich cenach. Zadbajcie o siebie, zadbajcie o swoje zdrowie i o komfort życia z waszymi bliskimi!
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Okazuje się, że podczas 
zimowych miesięcy wiele 
zbędnych rzeczy, zamiast na 
wysypiska, trafiło w różne 
zakątki miasta. Skala pro-
blemu przeraża i nie poma-
gają ani apele o zachowanie 
zdrowego rozsądku, bo 
przecież wyrzucając odpady 

np. do lasu zaśmiecamy 
swoje, chociaż wspólne 
„podwórko” i stwarzamy 
zagrożenie dla zwierząt, 
niszczymy przyrodę, ani też 
wizja wysokich kar, które 
grożą za takie występki. 

W mediach społeczno-
ściowych bardzo często 
pojawiają się zdjęcia dzi-
kich wysypisk. Bezmyśl-
ność jest piętnowana przez 
wszystkich, jednak nic nie 
przynosi skutku. Co można 
zrobić, jak już natkniemy 

się na wyrzucone śmieci? 
Trzeba zgłosić znalezisko, 
wtedy odpowiednie służby 
postarają się wyjaśnić 
sprawę i ustalić sprawcę, 
a śmieci zostaną finalnie 
uprzątnięte.

Najlepiej powiadomić 
Straż Miejską. Funkcjona-
riusze wówczas ustalą wła-
ściciela/zarządcę działki 
(jeśli takie ustalenie będzie 
możliwe, bo nie zawsze jest 
np. ze względu na współ-
własność, toczące się spory 
o daną działkę, nieuregu-
lowaną sytuację prawną 
miejsca itp.) i zobligują go 
do uprzątnięcia śmieci. Je-

śli zauważymy składowisko 
odpadów na działce u są-
siada, a sąsiedzkie prośby 
o uprzątnięcie terenu nie 
działają, również możemy 
poinformować o tym fakcie 
Straż Miejską. 

– Strażnicy (mający pi-
semne upoważnienie wy-
dane przez Prezydenta  
m.st. Warszawy do wejścia 
na teren posesji prywat-
nej) wykonają kontrolę 
takiej posesji pod kątem 
składowania na niej odpa-

dów. Sprawdzą, czy wła-
ściciel działki ma złożoną 
deklarację na wywóz od-
padów stałych i płynnych, 
czy pozbywa się ich zgod-
nie ze złożoną deklaracją, 
czy nie składuje odpadów 
niebezpiecznych i czy nie 
przekształca ich termicz-
nie, co jest zabronione. 
W zależności od tego, co 
wykaże kontrola, strażnicy 
podejmą odpowiednie dal-
sze kroki, z nałożeniem su-
rowych grzywien w drodze 
mandatu karnego lub skie-
rowaniem sprawy do sądu 
– wyjaśnia Referat Prasowy 
Straży Miejskiej. 

Składowanie śmieci, 
nawet na własnej działce, 
może być kosztowne, co 
warto podkreślić, bo za 
takie wykroczenie grozi 
grzywna do 500 zł, ale sąd 
może zasądzić większą 
karę. Od 1 stycznia 2020 r. 
do 11 maja 2021 r. do Straży 
Miejskiej wpłynęło 545 
zgłoszeń dotyczących nie-
legalnych wysypisk odpa-
dów (w tamtym roku 376). 
Najwięcej przypadków jest 
na Białołęce.      Jan Paśnik

śmieci jak bumerang
Temat dzikich wysypisk wraca jak bumerang. Zro-
biło się ciepło, więc podczas spacerów mieszkańcy 
znajdują coraz więcej „skarbów”, które do tej pory 
były niewidoczne – w krzakach nad Wisłą, przy le-
śnych drogach, a nawet na działkach u sąsiadów. 

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

    501  089  898
      biuro@tadwil.pl   
   www.tadwil.pl

Ó SPraWaCH  
SPaDKoWYCH 

Ó SKUPIE SPaDKóW 
Ó ZaKUPIE UDZIaŁóW 

W NIErUCHomośCIaCH 
Ó ZamIaNIE  

NIErUCHomośCI

pomoŻemY przY:

oFErUJEmY BEZPŁaTNĄ 
PomoC PraWNĄ

Ó SKUP 
Ó SPrZEDaż 
Ó ZamIaNa 

PośrEDNICTWo 
W oBroCIE 

NIErUCHomośCIamI

Profilaktyka,  
edukacja  
i rozwój

Rusza czwarta edycja projektu „Partnerstwo dla dzieci Pragi POŁUDNIE” wspierającego 
edukację i rozwijającego umiejętności komunikacyjne oraz społeczne

Program będzie prowadzony przez cztery 
organizacje pozarządowe: Stowarzysze-
nie „Wspólne Podwórko”, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego, Oddział Tere-
nowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności 
Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota oraz 
Stowarzyszenie Gradiam. 

WYRÓWNAĆ SZANSE
To już czwarta edycja projektu, obejmu-
jąca pracę z dziećmi w wieku 6-18 lat oraz 
ich rodzinami. Polega na wsparciu edu-
kacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym, 
profilaktycznym, specjalistycznym, so-
cjalnym oraz socjoterapeutycznym. Pro-
gram przewiduje także możliwość uczest-
nictwa w atrakcyjnych zajęciach pozalek-
cyjnych, sportowych, wycieczkach i wy-
jazdach. Celem nadrzędnym jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i społecz-
nych dzieci oraz zwiększanie kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych ich rodzin.  
W zajęciach weźmie udział co najmniej 
1600 uczestników. 

NAUKA I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO
Liderem zadania jest Stowarzyszenie 
Wspólne Podwórko, które poza zarządza-
niem projektem będzie także realizowało 
zajęcia służące rozwojowi kompetencji 
społecznych mi.in. w ramach warszta-
tów „Mów do mnie grzecznie”. Zapewni 
wsparcie socjoterapeutyczne przez re-
alizację tematycznych półkolonii oraz 
obozów. Towarzystwo Przyjaciół Oddział 
Praga Południe Zarząd Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego zajmie się zada-
niami z zakresu organizacji czasu wolnego 
dzieci i młodzieży, organizując zajęcia 
teatralne, plastyczne, taneczne i sporto-
we. Przewidziano również warsztaty inno-
wacyjne z nauk przyrodniczych, zajęcia 
z robotyki i programowania oraz zajęcia 
kulinarne i naukę języków obcych.

PRZYJAZNE RELACJE  
I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwija-
nia Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa 
Ochota będzie pracowało nad budowaniem 
przyjaznych relacji na terenie placówek 
edukacyjnych, zarówno w klasach jak i po-
między między nauczycielami i rodzicami. 
Chętni uczniowie będą mogli rozwijać 
swoje umiejętności w ramach szkolnego 
wolontariatu. Zaplanowano również dzia-
łania z zakresu mediacji koleżeńskich, 
wsparte elementami negocjacji z rodzicem 
oraz nauczycielem. Działanie to docelowo 
wpłynie na zminimalizowanie konfliktów 
na linii uczeń − nauczyciel czy rodzic − na-
uczyciel. Stowarzyszenie Gradiam będzie 
prowadziło zajęcia profilaktyczne, doty-
czące uzależnień od alkoholu i Internetu. 
Przewidziano gry miejskie przestrzegające 
przed zagrożeniami czyhającymi w sieci 
oraz integrujące rodziny, poprzez kreatyw-
ne spędzanie wolnego czasu. 

POMOC DLA WYKLUCZONYCH
Adresatami prowadzonych działań będą 
dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem 
społecznym, pochodzące z rodzin dys-
funkcyjnych, często z problemami alko-
holowymi, nieporadnych życiowo. Dzieci 
z tych rodzin mają zaniżoną samoocenę, 
cechuje je niestabilność emocjonalna 
oraz sprowadzanie świata wartości do 
korzyści materialnych. Program jest skie-
rowany zarówno do uczniów najsłabszych, 
cechujących się deficytami edukacyjnymi  
i społecznymi, a także do dzieci zdolnych, 
które z uwagi na sytuację rodzinną nie 
mogą rozwijać swoich talentów. Działania 
będą jednak przewidziane dla wszystkich 
dzieci z Dzielnicy Praga–Południe z myślą 
o integracji i likwidowaniu społecznych 
barier. Wsparciem zostanie objętych  
co najmniej 1600 uczniów.

Więcej informacji na stronie https://dziecipragi.org.pl/  
Zapraszamy do współpracy Szkoły z terenu Pragi-Południe

PRZEDŁUŻYLIŚMY PROMOCJĘ!30
% JAK OTRZYMAĆ RABAT NA ZAKUPY? 

WEJDź DO sKLEPU WWW.PRAgAUNITED.PL 
WPIsZ KOD PROMOCYJNY: 30URODZINY PRZY fINALIZACJI ZAKUPU

RABAT

RABAT NA KAŻDĄ KOSZULKĘ. PROMOCJA TRWA OD 8.05 DO 6.06.2021 R. 

Redakcja „Mieszkaniec” 
ul. Grenadierów 10,  
04-062 Warszawa,  
pn.-pt. 10.00-16.00,  
tel. 604 77 55 98. 
Odbiór osobisty:  

po wcześniejszym 
uzgodnieniu

27,30zł

CENA PROMOCYJNA

39,00 zł

UWAgA! W PODZIĘKOWANIU ZA ŻYCZENIA KOLEJNYCH 30. LAT
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i zamienić go w Centrum 
Lokalne Kamionek.

W ramach projektu „Re-
witalizacja wspólna sprawa” 
współf inansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, 
w okresie od 29 listopada 
2017 r. do 17 stycznia 2018 r. 
przeprowadzono konsultacje 
społeczne, dotyczące utwo-
rzenia centrum lokalnego na 
terenie dawnego Bazarku Ro-
gatka. To część procesu rewi-
talizacji Kamionka. Wszyst-
kie działania wpisują się rów-
nież w realizację programu 
miejskiego „Warszawskie 
Centra Lokalne” opartego na 
opracowaniu „Studium kon-
cepcyjne dotyczące centrów 
lokalnych w Warszawie”, 
przygotowanym przez Od-
dział Warszawski SARP.

Wśród głównych postu-
latów zgłaszanych przez 
uczestników konsultacji 
wskazano na konieczność 
pełnienia przez to miejsce 
funkcji usługowo-handlo-
wej, kulturalno-rekreacyjnej 
i komunikacyjnej. Według 
osób, które wzięły udział 
w konsultacjach, centrum 
lokalne powinno być quasi-
rynkiem dla Kamionka.

Na podstawie konsultacji 
powstał raport, który wraz 
z wytycznymi był podstawą 
dla podmiotów biorących 
udział w konkursie na pro-
jekt architektoniczno-urba-
nistyczny, rozpisanym przez 
Oddział Warszawski Stowa-

rzyszenia Architektów Pol-
skich w lipcu 2018 roku.

Ogółem ocenianych było 
siedem projektów. 

Oceniał je Sąd Konkur-
sowy w składzie dr inż. 
arch. Katarzyna Sadowy 
– przewodnicząca, inż. arch. 
Marek Sawicki – sędzia kon-
kursowy, Adam Cieciura 
– zastępca burmistrza Dziel-
nicy Praga-Południe, Emilia 
Stępniewska-Królik z Za-
kładu Gospodarowania Nie-
ruchomościami w dzielnicy 
Praga-Południe, Dorota Jan-
kowska-Lamcha – Przewod-
nicząca Rady Osiedla Kamio-
nek, a także dr inż. Stanisław 
Lessaer oraz Sławomir Tront 
– przedstawiciele Centrum 
Doradztwa Strategicznego 
(firmy, która prowadziła kon-
sultacje społeczne). 

Oficjalne wyniki kon-
kursu zostały ogłoszone 

Grupka uczestniczących 
w tym wydarzeniu akty-
wistów mogła jednak nie 
wiedzieć, iż decyzja o przy-
stąpieniu do kolejnego etapu 
rewitalizacji placu została 
podjęta już kilka miesięcy 
temu, a ZGN Praga-Południe 
przygotowuje się właśnie do 
ogłoszenie przetargu w tej 
sprawie. 

Proces rewitalizacji tego 
miejsca został przerwany 
w efekcie nagłego odcięcia 
Warszawy od środków rzą-
dowych, a później wybuchu 
epidemii COVID-19. Skut-
kowało to tym, że dokończe-
nie podjętych w roku 2017 
i częściowo zrealizowanych 
w 2019 roku, działań władz 
dzielnicy, mieszkańców 
i działaczy Samorządu 
Kamionka, musiało zostać 
odłożonych na później. 
Władze dzielnicy jednak 
nie zapomniały o Rogatce 
i dzięki ich determina-
cji oraz stałej współpracy 
z samorządem osiedla Ka-
mionek, udało się w marcu 
tego roku przekonać Radę 
Warszawy do przyznania 
środków na kolejny etap 
modernizacji, w wyniku 
którego na terenie dawnego 
bazarku powstanie Centrum 
Lokalne Kamionek!

Był czas, że bazarek Ro-
gatka tętnił pełnią życia, że 
handlowało tu prawe 200 
kupców. Jednak dynamiczny 
rozwój dzielnicy, pojawienie 
się w okolicy nowych wiel-
kopowierzchniowych skle-
pów i punktów handlowych 
(np. na Dworcu Wschodnim) 
spowodowało, że bazarek 
zaczął umierać śmiercią na-
turalną. Ceny przestały być 
konkurencyjne, świeżość 
towaru pozostawiała coraz 
więcej do życzenia, a teren 
wokół zaczynał przypo-
minać wysypisko śmieci. 
Bajora kałuż i nieciekawe 
towarzystwo powodowały, 
że ulubiony skrót komunika-
cyjny na odcinku Dworzec 
Wschodni – Grochowska 
zaczął być niebezpieczny. 
Kolejni kupcy rezygnowali 
z wynajmu lub bankruto-
wali. A zatem, wbrew ha-
słom działaczy miejskich, 
nikt tu niczego nie niszczył, 
nie zamykał i nikogo nie wy-
ganiał.

Trzeba podkreślić, że to 
na wyraźne prośby miesz-
kańców Kamionka, prze-
kazywane do Urzędu przez 
działaczy z samorządu 
tego osiedla, postanowiono 
ucywilizować teren upa-
dającego bazarku Rogatka 

centrum lokalne kamionek  
na daWnYm bazarze rogatka

Niedawno kilkoro stołecznych działaczy społecz-
nych zorganizowało pikietę, w trakcie której doma-
gali się natychmiastowego uruchomienia bazaru 
na terenie Centrum lokalnego Kamionek.

14 września 2018 r. Najwy-
żej oceniona została praca 
zespołu: Zuzanna Szpociń-
ska, Tomasz Marcinkiewicz, 
Krzysztof  Kamieniobrodzki, 
Grzegorz Rejniak. Następnie 
wykonano dokumentację 
techniczną i przystąpiono do 
pierwszego etapu prac.

Niestety, na tym etapie 
prace zostały przerwane 
z powodów wymienionych 
na początku artykułu.

Obecnie jednak powró-
cono do tego działania i trwa 
aktualizacja kosztorysów 
inwestorskich na wykona-
nie Centrum Lokalnego 
Kamionek. Od 2019 roku 
znacznie wzrosły bowiem 
ceny surowców i robocizna. 
Wszystko trzeba wycenić na 
nowo. 

Planowany termin ogło-
szenia przetargu na wyko-
nanie I etapu modernizacji 

to 26 maja. Wstępnie plano-
wane jest wykonanie części 
bazarowej, w której skład 
wchodzi siedem pawilonów 
(cztery pawilony handlowe, 
dwa sanitarne oraz pawilon 
wielofunkcyjny, dwupię-
trowy, z miejscem aktywno-
ści lokalnej) oraz dwa stoły 
handlowe. 

W dalszej kolejności zo-
stanie wykonana scena wie-
lofunkcyjna, a wzdłuż pa-
sażu głównego usytuowane 
zostaną ławki. Planowany 
jest również plac zabaw z na-
turalną nawierzchnią. Wy-
konane zostanie ogrodzenie 
od strony ul. Grochowskiej 
wraz z bramą wejściową, zaś 
od strony ul. Kamionkow-
skiej zostanie posadowiona 
wiata śmietnikowa. 

andrzej opala
rzecznik Urzędu Dzielnicy 

Praga-Południe

rok 2010

rok 2018

Wizualizacja

Wizualizacja Wizualizacja
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Największy punkt ze szczepieniami przeciwko CO-
VID-19 znajduje się na stadionie Legii przy ul. Łazien-
kowskiej. Do tego miejsca dojedziemy specjalnym auto-
busem linii 901, który kursuje z Dworca Centralnego co 
15 minut w godzinach od 7.30 do 18.40. Trasę zaplano-
wano tak, by były dogodne przesiadki z obu linii metra:
n  DW. CENTRALNY – E. Plater – Świętokrzyska 
– Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. 
Trzech Krzyży – Książęca – Rozbrat – Łazienkowska 
– ROZBRAT, a w przeciwną stronę:
n ROZBRAT – Łazienkowska – Rozbrat – Książęca – pl. 
Trzech Krzyży – Nowy Świat – Świętokrzyska – al. Jana 
Pawła II – DW. CENTRALNY.

Oczywiście, poza specjalnie uruchomioną linią auto-
busową 901, do stadionu Legii można dojechać również 
normalnie kursującymi liniami: 107, 108, 138, 143, 151, 
159, 162, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523 i 525. Te 
autobusy zatrzymują się na przystanku „Rozbrat”. Wró-
cić do centrum można liniami 109 i 171.

Pozostałe trzy punkty szczepień, zorganizowane przez 
Miasto, znajdują się na prawym brzegu Wisły. Do nich 
również bez problemów dotrzemy komunikacją miejską. 

Na Targówku szczepienia odbywają się w hali spor-
towej OSiR Targówek (ul. M. Ossowskiego 25). Doje-
dziemy tam autobusami: 120, 156, 160, 212, 269 i 527 
(wysiadamy na przystanku „DKS Targówek”). Blisko 
punktu jest również stacja II linii metra „Targówek 
Mieszkaniowy”.

Białołęka udostępniła na szczepienia miejsce w Biało-
łęckim Ośrodku Sportu (ul. Strumykowa 21). Tutaj dojazd 
zapewniają autobusy linii: 126, 186, 211, 509, 516 i 518 
(przystanek „Nowodwory”). Można również skorzystać 
z tramwaju linii 2. 

Kolejny miejski punkt szczepień powszechnych znaj-
duje się w Wawrze. Do Wawerskiego Centrum Kultury, 
przy ul. Żegańskiej 1 dowiozą mieszkańców autobusy 
115, 119 i 147 (przystanek WTP „Wawer-Ratusz”). Nieda-
leko jest też stacja PKP Międzylesie, do której dojeżdżają 
pociągi SKM linii S1 i Kolei Mazowieckich R7.                    KS

komunikacją 
na szczepienie

od piątku 14 maja funkcjonują cztery miejskie 
punkty szczepień powszechnych. Wszyscy chęt-
ni, mogą dojechać do nich komunikacją miej-
ską. Podpowiadamy, jak zaplanować podróż.

REKLAMA REKLAMA

Fo
t. 

W
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Na otwarcie tego miejsca 
z niecierpliwością czekali 
amatorzy sportów wyczyno-
wych z całej okolicy. Pump-
truck przy ul. Paczkowskiej, 
który w budżecie obywatel-
skim zdobył 1100 głosów 
mieszkańców, to prawdziwa 
frajda dla wielbicieli desko-
rolek i rowerów, którzy chcą 
czegoś więcej, niż jazda po 
równym terenie w tej części 
Wawra. Od początku tor cie-
szył się dużym zaintereso-
waniem, podobnie jak drugi 
z pumptrucków w dzielnicy, 
na osiedlu Nadwiśle przy 
ul. Cyklamenów. Ten rów-

nież został wybrany przez 
mieszkańców i od kilku 
lat cieszy się ogromnym 
powodzeniem wśród mło-
dych sportowców żądnych 
ciekawszych wrażeń, niż 
te, które mają obok swoich 
domów na podwórkach.

Na Nadwiślu zadowoleni 
są wszyscy, inaczej jednak 
wygląda sprawa na Sadulu. 
Tu okazało się, że sąsiedz-
two pumprucku jest zbyt 
uciążliwe dla okolicznych 
mieszkańców, choć tak na-
prawdę obok nie ma wielu 
domów, o czym mówią zwo-
lennicy tego miejsca rekre-

acji, podkreślając, że pomysł 
jest strzałem w dziesiątkę. 
Świadczy o tym duża liczba 
użytkowników placu.

– Przecież na tym odcinku 
Paczkowskiej domy są tylko 
z jednej strony, z drugiej jest 
jakiś instytut. Gdzie na Sa-
dulu jest inne miejsce, w któ-
rym pumptrack nikomu by 
nie przeszkadzał? Jest tam 
zawsze mnóstwo dzieci, co 
pokazuje, że pomysł chwycił 
– opisuje pan Jakub w dysku-
sji na fb, a inna mieszkanka 

precyzuje, że „blisko” są dwa 
domy i ewentualnie jeden 
segment plus duże tereny 
przemysłowe. To bardzo do-
bra lokalizacja i fantastyczna 
infrastruktura.

Przeciwnicy pumptrucku 
mówią natomiast o jeszcze 
jednej kwestii – wadzie w sa-
mym torze, która stwarza za-
grożenie dla jego użytkow-
ników. Chodzi o fragment 
nasypu, który jest na łuku 
i znajduje się blisko ulicy. 
Jest ryzyko, że rozpędzony 

Fot. YouTube Veloprojekt

pumptruck niezgodY
Powstał z budżetu obywatelskiego, więc głoso-
wali na niego mieszkańcy, a teraz budzi sprzeciw 
– pumptruck na osiedlu Sadul w Wawrze. 

rowerzysta wypadnie z toru 
i wyląduje na jezdni pod koła 
jadącego samochodu. Nieco 
inaczej patrzą na to sami 
użytkownicy toru.

– Przecież tam jest wy-
soka banda, nie jedziesz po 
wierzchołku, więc niby jak 
ktoś ma z tego wypaść?! 
– pyta oburzony Krzysiek. 
– Szukanie dziury w całym, 
tak to widzę! Trzeba byłoby 
naprawdę się bardzo posta-
rać, żeby stamtąd wypaść i to 
na ulicę, nawet specjalnie to 
zrobić nie byłoby łatwo – do-
daje Artur.

Ponieważ o całej sprawie 
zrobiło się głośno, Urząd 
Dzielnicy sprawdził poja-
wiające się informacje.

– Jesteśmy już po wizji lo-
kalnej, na której sprawdzili-
śmy fragment mogący stwa-

rzać zagrożenie. Niestety, 
postawienie ogrodzenia nie 
poprawi bezpieczeństwa na 
tym fragmencie, a zależy 
nam na skutecznym wyeli-
minowaniu problemu i za-
pewnieniu bezpieczeństwa 
dzieci użytkujących obiekt. 
Przygotowujemy projekt 
innego rozwiązania, które 
będzie można zastosować 
i będziemy starać się o jak 
najszybszą jego realizację 
– zapewnia Aleksandra Sło-
wińska, rzeczniczka Urzędu 
Dzielnicy Wawer i zaznacza, 
że to jedynie część całego 
planu na najbliższy czas dla 
osiedla Sadul, bo mieszkańcy 
zgłaszają wiele problemów 
w tej części dzielnicy, dla-
tego niedługo odbędą się 
konsultacje społeczne doty-
czące całej okolicy.     KaSa
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od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

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: pon.-pt. w godz. 8.00-17.00
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 22 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market

SBm „aTEńSKa” 
WYNaJmIE loKal  

PrZY Ul. EGIPSKIEJ 4/I PIęTro o PoW. 135,20 m²
TEl. KoNTaKToWY:  

603 703 870, 22 672 03 24 wew. 5
REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE

Dam PraCę

n Emeryci lub renciści do sprzą-
tania budynków w Międzylesiu. 
Dzwonić w godz. 10–13 pon.- pt. 
Tel. 508-332-840

n opiekunka do starszego pana. 
Tel. 605-046-062

FINaNSE

n PożYCZKI, CHWIlóWKI.  
TEl. 517-861-459

KUPIę

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

mEDYCZNE

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

NaUKa

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

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

NIErUCHomośCI – Kupię
n 1–2 pokoje. Tel. 601-299-055

n Skup nieruchomości – miesz-
kania do remontu i działki budow-
lane również do przekształcenia 
– zadłużone itp. szybka transakcja 
tylko bezpośrednio – agencjom 
dziękuję; płatność gotówką, War-
szawa i okolice – Marki, Radzymin 
itp. Proszę o kontakt w godz. 
8.00–17.00. Tel. 502-904-708

NIErUCHomośCI  
mam do wynajęcia

n Garaż murowany w zabudowie 
szeregowej przy ul. Kutnowskiej, 
światło, wynajmę lub sprzedam. 
Tel. 692-146-854

n Suterena na biuro. Saska Kępa. 
Tel. 22 617-27-20 

NIErUCHomośCI  
Zamienię

n Kwaterunek 24 m kw. na spół-
dzielcze podobne zadłużone lub do 
remontu. Tel. 516-206-835

PraWNE
n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii 
Adwokackiej na Grochowie przy 

ul. Grenadierów 12. Sprawy karne, 
cywilne, rodzinne, spadkowe 
(umowy, odszkodowania, rozwody, 
alimenty, nieruchomości, inne). 
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – 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 cywil-
ne, 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

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

TraNSPorT
n AAA wywóz gruzu, mebli, 
gałęzi, itp. Rozbiórki, wyburzanie 
ścian, skuwanie glazury, posadzek, 
wycinanie drzew. Porządkowanie 
piwnic, garaży, działek. Załadunek. 
Tanio. Tel. 721-002-710

n Przeprowadzki i magazyno-
wanie 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 Taxi osobowe, sztywny hol, od-
prowadzanie aut. Tel. 792-195-471

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny. 
Tel. 502-904-708

USŁUGI
n aGD – loDóWKI, PralKI, 
ZmYWarKI – NaPraWa.  
TEl. 694-825-760

n aGD, aNTENY, TElEWIZorY 
– NaPraWa. TEl. 602-216-943

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 Cyklinowanie, lakierowanie 
– osobiście Jacek Szpakowski.  
Tel. 502-920-316.

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

n Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, reperacje parkietów 
– Stefan Słomski.  
Tel. 501-126-177, 500-240-976.

n Dezynfekcja instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Tel. 502-904-708

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

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

n GaZ, HYDraUlIKa. 
NaPraWY, moNTaż, PrZE-
róBKI – 24 H. TaNIo. TEl. 
22 610-88-27, 604-798-744

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

n HYDraUlIK SolIDNIE.  
TEl. 888-329-094

n HYDraUlIK.  
TEl. 502-031-257

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

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

n KlImaTYZaCJa, 
WENTYlaCJa, SErWIS 24 H, 
TEl. 604-771-096

n loDóWEK NaPraWa.  
TEl. 602-272-464

n malowanie, remonty, montaż 
paneli, wymiana armatury.  
Tel. 665-879-100

n NaPraWa maSZYN Do 
SZYCIa. DoJaZD GraTIS. 
TEl. 508-081-808

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

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

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

n STolarZ – SZaFY, ZaBUDo-
WY, GarDEroBY I PaWlaCZE. 
TEl. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Zabiorę nieodpłatnie książki, 
gazety. Tel. 796-371-666

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

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

n Pranie dywanów i mycie 
okien. Tel. 796-371-666

USŁUGI – remontowe
n Abc Malowanie, kafelki itp. 
remonty małe i duże.  
Tel. 509-306-279

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

n Dachy, rynny naprawa, 
wymiana, Tel. 504-250-013

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

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

n oKNa – NaPraWY, DoSZCZEl-
NIENIa. TEl. 787-793-700

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

WYPoCZYNEK
n Wczasy dla Seniora – Krynica 
Morska – 8 dni od 799 zł/os., 
Stegna – 8 dni od 749 zł/os. Tel. 
534-244-044, (22) 834-95-29 
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kańców, nie zostało znisz-
czone przez wandali, którzy 
właśnie pod osłoną nocy 
czują się najbardziej bez-
karni. Chodzi tylko o kilka 
godzin w ciągu doby. Nie-
stety, tak jak w przypadku 
pana Piotra, to zbyt długo. 
Zmiany jednak nie będzie 
– godziny otwarcia i tak zo-
stały już wydłużone. 

– Do Parku im. J. Poliń-
skiego można wejść w go-
dzinach od 5:00 do 23:00 (do 
parku OPAK również). Go-
dziny te zostały wydłużone 
od 30 marca br. Nigdy obiekt 
nie był otwarty całodobowo 
i nie jest obecnie planowane 
przyjęcie takiego rozwiąza-
nia – mówi Andrzej Opala, 
rzecznik Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe. – Przy 
otwartych parkach w nocy 
nie ma możliwości zapew-
nienia bezpieczeństwa osób 
i mienia. Chcemy także, aby 
obiekt parkowy, wraz z jego 
infrastrukturą, nie ulegał 
szybkiemu zużyciu i dewasta-
cji. Warunki nocne sprzyjają 
różnym incydentom i często 

Kiedy słupki r tęci na 
termometrach idą w górę, 
wszyscy zaczynamy myśleć 
o jednym – spędzaniu czasu 
wśród zieleni. Każda chwila 
na łonie natury, w oderwa-
niu od betonowej miejskiej 
dżungli jest na wagę złota. 

Mieszkańcy Grochowa 
mają swoje ulubione oazy 
zieleni do relaksu i space-
rów wiosenną porą. Jednak 
zastanawia ich od lat jedno 
– dlaczego wieczorami nie 
mogą dać się ponieść uro-
kowi chwili i stracić po-
czucia czasu na parkowych 
alejkach, tylko ciągle muszą 
sprawdzać, kiedy bramy par-
ków zostaną zamknięte? Na 
romantyczne chwile nocną 
porą przy świetle księżyca 
wciąż liczyć nie można. Park 
Polińskiego i OPAK na noc 

zostają zamknięte na cztery 
spusty. Zatem zanim wybije 
23, musimy grzecznie za-
kończyć randkę czy spacerek 
i grzecznie wrócić do domu. 
A szkoda…

– Codziennie rano biegam 
przed pracą. Nie jestem wy-
czynowcem, ale ok. 40 minut 
truchciku z psem „robi mi 
dzień” – lepsze niż kawa, za-
pewniam! Problem w tym, że 
pracę zaczynam o 6, więc żeby 
zdążyć ze wszystkim o 4 wy-
chodzę z domu, po bieganiu 
szybki prysznic, śniadanko 
i „do fabryki”. Mieszkam 
w okolicy parku Polińskiego 
i krew mnie zalewa, jak prze-
biegam codziennie obok i nie 
mam szansy wejść tam, tylko 
muszę dreptać z psem po 
chodniku przy jezdni, bo ktoś 
wymyślił, że ma być otwarty 

REKLAMA REKLAMA

noc bez spaceróW
Wybierasz się wieczorem na spacer do parku na 
Grochowie – patrz na zegarek, bo możesz w nim 
spędzić noc. Dlaczego park oPaK i park Polińskie-
go nie są otwarte całą dobę?

Park obwodu Praga armii Krajowej – oPaK to zagospodarowany 
teren zielony między ulicami: Grochowską, Podskarbińską, Kobielską 
i Weterynaryjną. I to ostatnia z tych ulic ma spore znaczenie w całej 
historii tego miejsca, bo park utworzono na terenie po targach bydła 
i koni (odbywały się do lat 50. XX w.) i obok funkcjonował Instytut 
Weterynaryjny. Park pierwotnie nosił imię Hanki Sawickiej, potem 
Romana Dmowskiego. W 2005 r. otrzymał nazwę obowiązującą do 
dziś. Zaniedbane miejsce zmodernizowano i teraz są w nim m.in. dwa 
place zabaw, fontanna, boisko. W centralnym miejscu umieszczono 
tablicę poświęconą 6-XXVI Obwodowi Praga Armii Krajowej.

Park im. J. Polińskiego znajduje się między ulicami: Garwoliń-
ska, Szaserów i Kobielska. Utworzono go w 1962 roku (wów-
czas nazywał się Park Szaserów, obecna nazwa funkcjonuje 
od 2000 r.) na terenie, gdzie wcześniej znajdowały się ogródki 
działkowe i wysypisko gruzu. Poza zielenią, alejkami, ławkami 
w parku znajduje się m.in. plac zabaw, górka i boisko. Od strony 
ul. Szaserów stoi pomnik patrona, czyli Józefa Polińskiego.

od godz. 5! Podobnie jest 
w drugim miejscu, w parku 
OPAK – opisuje pan Piotr. 
– Zamiast spokojnie pobiegać 
z psem po parkowych alej-
kach, odetchnąć i nabrać siły, 
zasuwam jak pajac wzdłuż 
parku, bo za wcześnie, żeby 
do niego wejść?! Kto i po co to 
wymyślił? Przecież to nie pry-
watny park, tylko publiczne 
miejsce?! Jeszcze niech bilety 
zaczną tam sprzedawać, wej-
ściówki, karty miejskie albo 
abonament – denerwuje się 
mieszkaniec, który nie jest 
w stanie zrozumieć powodów 
zamykania parku na noce 
(szczególnie w sezonie wio-
senno-letnim, kiedy widno 
robi się bardzo wcześnie).

Okazuje się, że grochow-
skie parki są zamykane przez 
Urząd Dzielnicy i nie jest to 
kaprys urzędników czy wy-
mysł wprowadzony bez za-
stanowienia. Chodzi o to, by 
było bezpiecznie, a wszystko 
to, co cieszy w nich miesz-

pod osłoną nocy dochodzi do 
dewastacji urządzeń i obiek-
tów użyteczności publicznej. 
W porze nocnej służby mun-
durowe nie zawsze mogą 
dotrzeć na czas, aby np. 
skutecznie wyeliminować 
niebezpieczne zachowania 
młodzieży, która pod osłoną 
nocy niejednokrotnie, na 
miejscach osłoniętych ziele-
nią, spożywa napoje alkoho-
lowe i zachowuje się głośno – 
podkreśla rzecznik i dodaje, 
że taki sam problem wystę-
puje w parku OPAK. Zamy-
kanie parku na noc eliminuje 
tego rodzaju przypadki. 

A co jeśli ktoś się za-
gapi (zmęczony przyśnie 

na ławce albo wpatrując się 
w oczęta ukochanej straci 
poczucie czasu) i ocknie, 
w chwili kiedy park jest już 
zamknięty? 

– Wykonawca przed za-
mknięciem parku ma obo-
wiązek sprawdzić, czy ktoś 
nie pozostał na jego terenie. 
Przez ostatnie 5 miesięcy, 
dostaliśmy informację o jed-
nej takiej sytuacji w parku 
OPAK. Osoba, która została 
w parku po jego zamknięciu, 
wezwała straż miejską, a ta 
przecięła łańcuch, którym 
zamykana jest brama – 
opowiada Ewa Langow-
ska z Wydziału Ochrony 
Środowiska.  alina Gruszka

Fot. Anna Haleta
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senkami, wspaniała jest też 
„Księga Dżungli”. 

– Kabaret olgi lipińskiej 
i Pana słynne „mam Grać?”, 
które słyszało się wszędzie, 
które zna każdy i każdy starał 
się dowcipnie zastosować na 
swój użytek niemal na zasadzie 
„Pomożecie?”, a wykreowany 
przez Pana uroczy pan Czesio 
cieszył się powszechną sym-
patią i był symbolem tego ka-
baretu…

– Z kabaretem Olgi Li-
pińskiej współpracuję od 
1978 roku, czyli blisko 16 
lat, był to i „Gallux Show”, 
i „Właśnie leci kabarecik”, 
i obecnie, „Kabaret Olgi 
Lipińskiej”. W tym czasie 
były dwie dwuletnie prze-
rwy: po pierwszym dniu 
realizacji kolejnej edycji 
kabaretu wprowadzono stan 
wojenny, powstał wówczas 
taki żart, że to Lipińska jest 
temu winna; potem znów, 
w latach 1991–93 rozstali-
śmy się z p. Olgą, nie na za-
sadzie kłótni, lecz na zasa-
dzie odpoczynku od siebie, 
by nie wpaść w rutynę. 

Jeżeli chodzi o samo po-
wiedzonko „MAM GRAĆ”, 
to przyznaję: że nie jest ono 
moje: w poprzedniej edycji 
pt. „Gallux show” występo-
wał Jurek Derfel – pianista, 
który w momencie jakiegoś 
zagubienia oznajmił: „To ja 
już nie wiem, czy mam grać, 
czy nie grać?”. Mnie się to 
strasznie spodobało, dosta-
łem zgodę, aby tego używać 
w nieco zmienionej formie 
i tak już zostało.

Powiedzonko trwa, choć 
kabaret się zmienił – jest 
inna obsada, inna forma 
– w ostatnich kabaretach 
Olga interesuje się aktual-
nymi sprawami, dziejącymi 
się wokół nas, tymi, które 
denerwują i które cieszą 
(tych drugich jest, nie-
stety, znacznie mniej), jest 
to wszystko mniej ogólne, 
choć niezmiennie szalenie 
dowcipne, i to tym rodzajem 

dowcipu, który bardzo lubię. 
Jest to jakby, w porównaniu 
z poprzednimi, „kabaret za-
angażowany”. 

– a co z tymi „bąbelkami 
w szampanie”? 

– A! To jest praca w domu! 
Przez wiele lat skomple-
towałem aparaturę do na-
grywania muzyki przez 
komputer. To wspaniałe, 
kiedy zakładam słuchawki 
(nie przeszkadzam nikomu 
ani nikt mnie) i mogę so-
bie tymi dziesięcioma pal-
cami robić wielką orkiestrę 
symfoniczną, a wszystko to 
dzięki technice, która do-
szła już tak daleko. Wiele 
podkładów muzycznych na-
grywam w domu, po czym 
następuje dalsza ich obróbka 
w radiu telewizji czy studiu. 
Po prostu, dałem się uwieść 
elektronice. 

– Wróćmy na praską stronę 
Wisły. Dom, rodzina, relaks…

– Rodzina to syn, z wy-
kształcenia muzykolog, był 
przez długi czas prezente-
rem „okienek muzycznych” 
w „Teleekspressie”, radiowej 
„trójki”, obecnie łączy częste 
wyjazdy za granicę z dzia-
łalnością w pewnej spółce 
edytorskiej. Córka, skrzy-
paczka, jest od trzech lat 
na kontrakcie w filharmonii 
w Lizbonie. Żona, aktorka 
teatrów STS i Rozmaitości, 
również tancerka, od pew-
nego czasu zwolniła tempo 
życia zawodowego i zajmuje 
się domem oraz naszą suką 
Melą. Mela – nie wiadomo, 
co to jest, ma wszystkie para-
metry wilka, tylko o połowę 
mniejsze. Marek Siudym, 
wielbiciel i znawca wszelkich 
zwierząt zaopiniował, iż jest 
to „owczarek mazowiecki łą-
kowy”. Z żoną i psem każdą 
wolną chwilę staramy się 
spędzać na naszej działce 
– też na Pradze Południe, 
dziesięć minut samochodem 
– jeśli tylko pora roku na to 
pozwala. Jest to nasz zielony 
azyl bez telefonu. 

– Nadchodzą święta, a przed-
tem porządki…

– Jestem potwornym ba-
łaganiarzem, a mój wkład 
pracy w porządki świąteczne 
polega wyłącznie na tym, 
że staram się mniej bałaga-
nić. Mikołaj przynosi nam 
prezenty pod drzwi i tam 
zostawia. Muszę przyznać, 
że chętnie otrzymałbym coś 
praktycznego – w sklepach 
jest tyle wspaniałych rzeczy, 
z których wiele by przydało, 
a nie sposób wydać na nie 
rozsądnie pieniądze. Święta 
spędzimy w Warszawie lub 
Łodzi z pewnością razem 
z Mamą, spokojnie, do-
mowo, rodzinnie. 

– Czy podobnie spędzicie 
Państwo Sylwestra? 

– Sylwestra od wielu 
lat spędzamy w domu we 
dwójkę, choć nie, oczywi-
ście w trójkę – muszę tak 
powiedzieć, bo jest jeszcze 
Mela. Jednak zmieniło się to 
w zeszłym roku, ponieważ 
nasz dyrektor, pan Korpo-
lewski, wymyślił „spektakl 
sylwestrowy” w teatrze Sy-
rena, tak więc spędziłem 
ten wieczór przy fortepia-
nie, a moja żona była obok 
mnie. Natomiast w tym roku 
nie wiem, jak będzie, może 
przyjdziemy w trójkę? Suka 
jest młoda, dobrze ułożona, 
kto wie? 

– W takim razie życzę Pań-
stwu w imieniu Czytelników 
i redakcji wspaniałych świąt, 
wielkiego worka prezentów 
pod drzwiami, szampańskiego 
Sylwestra, i – panie Czesławie 
– proszę grać…
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czesłaW majeWski

Czesław Jerzy majew-
ski (ur. 14 czerwca 1939 
w Łodzi) – kompozytor, dy-
rygent, pianista oraz aktor. 
Popularność przyniosły 
mu występy w telewizyj-
nym Kabarecie olgi li-
pińskiej (pan Czesio) oraz 
programach muzycznych 
„śpiewające fortepiany” 
(TVP2) i „Singa Dinga” 
(TV Puls). Źródło: wikipedia.pl

– mieszka Pan na Pradze 
Południe. Jest to wybór, przy-
padek czy konieczność? I wła-
ściwie, jak tu się mieszka? 

– Wybór i przypadek za-
razem. Jestem łodzianinem, 
tam kończyłem studia i roz-
począłem pracę; od 25 lat je-
stem w Warszawie, do czego 
zmusiły mnie względy za-
równo zawodowe, jak i pry-
watne. Najpierw mieszka-
łem przy ul. Brazylijskiej, to 
oczywiście Saska Kępa, ale 
– Praga Południe; potem, 
przy kolejnych zamianach 
(Al. Stanów Zjednoczonych, 
Igańska), była to już zawsze 
Praga. Tak więc całe moje 
„warszawskie” życie spę-
dziłem na Pradze Południe, 
choć nie wiem, czy jest to 
już docelowy przystanek. 
Muszę jednak powiedzieć, 
że w przeciwieństwie do 
n iek tór ych rodowitych 
warszawiaków, dla których 
„prawdziwa” jest tylko le-
wobrzeżna Warszawa, nie 
mam z tego powodu kom-
pleksów, przeciwnie, po-

doba mi się moja dzielnica, 
nie podobają mi się nato-
miast niektóre rzeczy wokół 
mojego miejsca zamieszka-
nia, zwłaszcza w klatkach 
schodowych, w windach, 
nie podoba mi się brud, 
zaniedbanie tzw. „graffiti”, 
lekceważenie jakichkolwiek 
norm międzysąsiedzkich, 
oczywiście w najgorszym 
tego słowa znaczeniu, sto-
sunek ludzi do siebie, często 
pełen niechęci i złości. Poza 
tym, mieszkając na Pradze 
Południe, mam jednak co-
dzienne kontakty zawodowe 
z Warszawą lewobrzeżną; 
przejazd przez most w nie-
których godzinach jest ka-
torgą, nigdy nie wiem: czy 
zdążę, czy się spóźnię… 

– życie zawodowe Czesława 
majewskiego: co jest jego pod-
stawą, co częścią nieco lżej-
szą, a co tym, czym bąbelki dla 
szampana? 

– Wspólnie z panem Ry-
szardem Poznakowskim 
jestem kierownikiem mu-
zycznym teatru „Syrena”. 

Przygotowujemy spektakle 
muzyczne, w niektórych 
także uczestniczę muzycz-
nie, a w jednym ze spekta-
kli – „Maniery miłosne” –  
udzielam się trochę „twarzą 
grając i mową” – nie chcę 
użyć słowa „aktorstwo”, 
bo to nie jest aktorstwem. 
Poza tą moją bazą współ-
pracuję, oczywiście, z ra-
diem, filmem, z wieloma 
instytucjami zajmującymi 
się muzyką – a wszystko to 
w lewobrzeżnej Warszawie! 
Na szczęście („odpukać”) 
zajęć mi nie brakuje – kom-
pozycje, aranżacje czy na 
przykład dubbingi, gdzie 
poza wszystkim muszę m.in. 
nauczyć aktora zsynchroni-
zowania ruchów ust postaci 
na ekranie z tym, co aktor 
śpiewa po polsku. To praca 
ciekawa i zajmująca, choć 
nieco inna niż wszystko, 
co robiłem do tej pory. Naj-
dłuższym filmem był serial 
niedzielny „Zamek Eureki”, 
oglądany przez dzieci i przez 
dorosłych, z pięknymi pio-

muzyk, kompozytor, aranżer. od ćwierćwiecza mieszkaniec Pragi Południe, krócej 
– osiedla Grenadierów, wraz z żoną i psem. Dziś – na kawie – z „mieszkańcem”. 
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