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ZaładoWać tacZki?
Wracamy już z urlopów? 

Ponoć wszędzie były tłumy, 
z tym że wyraźnie zmienił się 
cykl „wymiany turnusów”. Kie-
dyś nikt sobie nie wyobrażał, że 
może być krótszy wypoczynek 
niż dwa tygodnie. Teraz tydzień 
już uchodzi za wypasiony 
urlop, a coraz mocniej do drzwi 
puka formuła przedłużonego 
weekendu: od czwartku do po-
niedziałku.

Tak szybko wypocząć się nie 
da, więc to raczej jest przerwa 
w biegu (a tak śmialiśmy się 
z Japończyków). Ze wszystkimi 
tego konsekwencjami: dobrymi 
– człowiek się nie rozleniwia, 
łatwiej mu po „urlopie” wsko-
czyć w zakres swoich spraw, 
zwiedza intensywniej, wyjeżdża 
częściej (ale na krócej), nie ma 
czasu za bardzo dokazywać 
(bo trzeba wsiadać w samo-
chód i zaraz wracać).

Ale psychicznie to zdrowe 
nie jest. Proszę wybaczyć, ale 
jak idę poboczem (bo nie ma 
chodnika) i słyszę od rowe-
rzysty, żebym nie lazł jezdnią 
tylko… wszedł na chodnik, to 
myślę sobie, że jednak tygo-
dniowy jego urlop, to było za 
krótko. Albo spotykam listo-
noszkę, pytam, czy jest coś do 
mnie, mówi, że nie, a potem 
znajduję w skrzynce awizo 
z tego dnia… Może jednak 
niech odpocznie?

Świat pędzi i wielu się wyda-
je, że to takie fajne. Być może. Ja 
bym jednak załadował te taczki, 
a nie obracał nimi na pusto.

tomasz Szymański
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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!

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

dokończenie nA STR. 3

Zostało jesZcZe tylko… 5 dni wakacji. kiepska informacja dla 
dZieciaków, więc może na raZie im tej wieści nie powtarZać, ZnacZnie 
lepiej brZmi, że mają prZed sobą jesZcZe weekend laby, Zanim pójdą do 
sZkoły. tak – pójdą do sZkoły, bo to już jest pewne.

dokumentalista Paweł łoziński, mieszkaniec Sa-
skiej kępy, otrzymał Grand Prix na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym w Locarno w Szwajcarii 
za Film balkonowy. Fo
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enagroda za rozmowy 
z balkonu

Więcej nA STR. 9

dzieci wracają do szkoły! w numerze:
co SłYcHać W WaRSZaWiE 

Nie klikaj, zgłoś str. 2
Bezdomne pszczoły  
uratowane str. 3

Przebudowa wiaduktów  
na trasie str. 7
Zielona fala przyspiesza str. 7
Zabezpiecz swoje  
dwa kółka str. 7
Nauka wolności w domu  
przy areszcie str. 9

Pogralka, córka Pociemnej 
i Pomagiera str. 9
kRoNika PoLicYJNa str. 2

koBiEcYM okiEM str. 4

co taM PaNiE Na PRadZE str. 4

PRaWNik RadZi str. 4

Z MiaSta str. 5

WYWiadY 30-LEcia str. 6
Wieńczysław Gliński
MiESZkaNiEc Na LUZiE str. 10

Fot. Straż Miejska

Wizualizacja Służba Więzienna
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kronika Policyjna
WPadł Na LotNiSkU

O 4.00 nad ranem na Okęciu wylądował samolot czarterowy 
z turystami wracającymi z Turcji. Na jednego z pasażerów, 
38-latka, czekali już policjanci. Jego zatrzymanie jest ciągiem 
dalszym sprawy, która rozpoczęła się w Wawrze pod koniec 
lutego, kiedy to policjanci zatrzymali pierwszych podejrzanych 
o wycinanie katalizatorów z samochodów. Dalsze śledztwo 
wykazało, że w procesie kradzieży czynny udział brał także 
mężczyzna właśnie ostatnio zatrzymany na lotnisku…

PoSZUkiWaNY Z NiEMiEc
Dzielnicowi wylegitymowali mężczyznę idącego ulicą Gro-
chowską. Dane 49-latka zostały sprawdzone w policyjnym 
systemie i okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez 
Niemcy na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. 
Z informacji wynikało, że dopuścił się na terenie sąsiedniego 
kraju kradzieży rozbójniczej w sklepie. Dzielnicowi zatrzymali 
49-latka. Został przekazany policjantom pionu kryminalnego. 

MaRiHUaNa UPRaWiaNa W SZaFiE
Policjanci pionu operacyjnego z Rembertowa pojawili się 
mieszkaniu mężczyzny podejrzanego o uprawę marihuany. Już 
na klatce schodowej, przed drzwiami lokalu, wyczuwalna była 
charakterystyczna woń „zioła”. Podczas przeszukania miesz-
kania 33-latka policjanci znaleźli słoiki, foliową torbę i pudełko, 
w których znajdował się susz roślinny. W specjalnej szafie tury-
stycznej znajdowało się specjalne oświetlenie i osprzęt, a także 
rosnące rośliny konopi. Kryminalni zatrzymali 33-latka.

UciEkał SaMocHodEM i SPoWodoWał koLiZJę
Z kolei dzielnicowi patrolujący radiowozem ulice Rembertowa 
zauważyli jadącego toyotą mężczyznę. On na ich widok przy-
spieszył i nie reagował na wielokrotne polecenia zatrzymania. 
Podczas ucieczki spowodował kolizję z inną toyotą. I wtedy zo-
stał zatrzymany. Okazało się, że odebrane uprawnienia i kolizja 
to nie wszystkie przewinienia 58-latka. Badanie stanu trzeźwo-
ści wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 
Pirat drogowy trafił do policyjnej celi.

policja.waw.pl
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nie klikaj, zgłoś
Wystarczy nieopatrznie, bezmyślnie kliknąć w link, 
który otrzymamy w smsie czy mailu, a możemy stra-
cić wszystko, na co pracowaliśmy całe życie. dosko-
nale wiemy, z jakimi problemami wiąże się kradzież 
danych osobowych, a na tym polega ten proceder.

Przestępcy prześcigają się 
w wymyślaniu rzekomych 
nadawców, aby udawać wia-
rygodnych – podszywają się 
pod banki, firmy kurierskie 
czy naszych bliskich i znajo-
mych. Dlatego musimy być 
czujni i w chwili kiedy otrzy-
mamy podejrzaną wiado-
mość, przede wszystkim na 
nią nie reagować. Poza tym 
warto ją zgłosić, aby strona, 
za pomocą której cyberprze-
stępcy „wyciągają” dane, zo-
stała specjalnie oznaczona.

W ubiegłym roku urucho-
miona została lista ostrze-
żeń przed fałszywymi stro-
nami. Do dziś znalazło się 
na niej już prawie 23 tysiące 
adresów. 

– Każde zgłoszenie jest we-
ryfikowane w CSIRT NASK. 
Kiedy podejrzenia okazują 
się prawdziwe – strona trafia 
na listę ostrzeżeń, użytkow-
nicy są ostrzegani przed wej-
ściem na nią, a operatorzy 
mogą ograniczać obsługę 
takiej witryny. W niektórych 
wypadkach powiadamiane 
są też organy ścigania – pro-

kuratura i policja – mówi 
minister Janusz Cieszyński, 
pełnomocnik rządu ds. cy-
berbezpieczeństwa.

Kto może zgłosić podej-
rzaną stronę? Każdy. Wy-
starczy wypełnić interne-
towy formularz.

wiadomość sms z linkiem 
do podejrzewanej strony można 
przekazać ze swojego telefonu 
na numer 799 448 084. Trafi 
to od razu do analityków 
CSIRT NASK, którzy decy-
dują o dopisaniu podejrzanej 
domeny do listy ostrzeżeń. 

4 dokładNiE SPRaW-
dZaJMY WYGLąd i adRES 
StRoNY, na której podaje-
my dane (na pierwszy rzut 
oka może nie różnić się od 
oficjalnego, ale wystarczy 
się przyjrzeć, by znaleźć np. 
drobną literówkę).
4 NiE dZiałaJMY Pod 
PRESJą cZaSU, uważajmy 
na maile, SMS-y, strony 
internetowe, aplikacje 
i telefony, które skłania-

ją do natychmiastowego 
działania.
4 UWażaJMY Na SEN-
SacYJNE WiadoMości, 
strony wymagające dodat-
kowego logowania, również 
te udostępniane z kont zna-
jomych w mediach społecz-
nościowych.
4 WERYFikUJMY źRódła 
iNFoRMacJi, zanim po-
dejmiemy działania na ich 
podstawie. 

4 Jeśli nie jesteśmy pew-
ni, że dana informacja jest 
prawdziwa – SkoNtak-
tUJMY Się Z RZEkoMYM 
NadaWcą innym znanym 
kanałem i/lub poszukajmy 
potwierdzenia informacji 
w innych źródłach.
4 ZGłaSZaJciE do cSiRt 
NaSk każdą PodEJRZaNą 
StRoNę, a także wiadomo-
ści e-mail i SMS-y, które 
mogą wyłudzać dane.

Aby nas okraść, cyber-
przestępcy chwytają się róż-
nych sposobów. Najczęściej 
to tzw. phishing. Nazwa nie 
przez przypadek budzi sko-
jarzenia z fishingiem (ang. 
łowieniem ryb). Oni, po-
dobnie jak wędkarze, uży-
wają przecież „przynęty”. 
Phishing to najczęstszy 
sposób oparty na e-mailach 
albo SMS-ach. Oszuści ku-
szą sensacyjnymi tytułami, 
niepowtarzalnymi ofertami, 
promocjami, a są przy tym 
bezwzględni. – Cyberprze-

stępcy nie ustają w wysił-
kach, by stale tworzyć nowe 
metody oszukiwania nas, czy 
wyłudzenia naszych pienię-
dzy lub danych. Dlatego my 
także nieustannie musimy 
być czujni. Weryf ikujmy 
informacje, nie działajmy 
w emocjach, a jeśli mamy 
pewność, że jesteśmy świad-
kami przestępstwa, zgła-
szajmy to. Wystarczy wejść 
na stronę https://incydent.
cert.pl i wypełnić dostępny 
tam formularz – radzi mini-
ster Janusz Cieszyński.    NM

Jak ZadBać o SWoJE cYBERBEZPiEcZEńStWo:

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

JAk uzyskAć 
dOfinAnsOWAnie? 
zAdzWOŃ 517 224 111

Aby uzyskAć pomoc nAleży 
przedstAwić nAstępujące 

dokumenty:
Często słyszymy, że aparaty słuchowe 

są drogie. Trudno się z tym nie zgodzić. 
Wydatek rzędu kilku tysięcy jest dla wielu 
osób sporym obciążeniem budżetu. Jest 
jednak rozwiązanie tego problemu. Dla 
wszystkich osób, których ubytek słuchu 
przekracza 40dB możliwe jest dofinanso-

wanie z Narodowego Funduszu Zdrowia 
w wysokości 700 złotych (dla osób powy-
żej 26. roku życia) oraz 2000 złotych (dla 
dzieci i osób poniżej 26. roku życia) do 
jednego ucha. 

Drugim rozwiązaniem jest dofinanso-
wanie z PCPR (Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie), które korzysta ze środ-
ków PFRON (Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych) i na 
nim chcielibyśmy się dzisiaj skupić.

Aby uzyskać dofinansowanie z PCPR 
warunkiem koniecznym jest posiadanie 
orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności. Każda osoba, która stara się o ta-
kie dofinansowanie powinna sprawdzić, 
czy jego dochody nie przekraczają kwoty 
określonej przez PCPR. Kwota ta jest różna 
w zależności od powiatu. Wysokość dofi-
nansowania również jest uzależniona od 

miejsca zamieszkania. Każdy PCPR sam 
ustala jaką kwotę może dofinansować 
swoim podopiecznym. Obecnie w War-
szawie dofinansowanie z PCPR wynosi 
1950 złotych (dla osób powyżej 26. roku 
życia) oraz 3000 złotych (dla osób poniżej 
26. roku życia) do jednego ucha. 

Przy zakupie dwóch aparatów może-
my liczyć na pomoc w wysokości 5300 
złotych (dla osoby powyżej 26. roku 
życia) oraz 10 000 złotych (dla oso-
by poniżej 26. roku życia). Patrząc na 
powyższe jesteśmy w stanie otrzymać 
dobrej jakości aparat słuchowy zupeł-
nie za darmo! 

Przykład:
Koszt aparatu  
słuchowego: 2650 zł
Refundacja NFZ 
(powyżej 26. r.ż.): 
700 zł
Refundacja PCPR 
(powyżej 26. r.ż.): 
1950 zł
Udział własny 
pacjenta: 0 zł

ApArAty słuch we zA dArm ? 
sprAwdź jAk uzyskAć!

dofinAnsowAnie z nArodowego  
funduszu zdrowiA

2x700 zł 
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Osoba dorosła 
(powyżej  

26. roku życia)

2x2000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Dziecko i osoba 
(poniżej  

26. roku życia)

2x1000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Inwalida wojenny  
i osoba 

represjonowana

dofinAnsowAnie z powiAtowego 
centrum pomocy rodzinie

2x1950 zł 
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Osoba dorosła 
(powyżej  

26. roku życia)

2x3000 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Dziecko i osoba 
(poniżej  

26. roku życia)

2x1950 zł
(do zakupu 

dwóch aparatów 
słuchowych)

Inwalida wojenny  
i osoba 

represjonowana

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci 
dofiansowanie z nfz, a chcesz kupić aparat 
słuchowy, skorzystaj z promocji aparatów 
sprzedawanych bez dofinansowania nfz 

zadzwoń 517 224 111

 Kopia orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;

 Zaświadczenie o dochodach netto z ostat-
nich trzech miesięcy;

 Kopia zlecenia na wyroby medyczne wy-
danego przez lekarza laryngologa; 

 Wniosek o dofinansowanie dostępny 
w siedzibie PCPR lub na stronie interneto-
wej danego PCPR;

 Faktura na zakupione aparaty słuchowe 
lub faktura proforma z informacją o szaco-
wanych kosztach zakupu.

Wiemy, jak skomplikowanie wygląda cała pro-
cedura ubiegania się o dofinansowanie, dla-
tego też przeprowadzimy Państwa przez cały 
proces i pomożemy uzyskać dofinansowanie. 
Warto pamiętać, że zawsze przed zakupem 
mają Państwo możliwość bezpłatnego przete-
stowania aparatów słuchowych i sprawdzenia, 
czy dane rozwiązanie zapewnia odpowiedni 
komfort słyszenia.
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dzieci wracają do szkoły!

Dokończenie ze str. 1
Ministerstwo Edukacji 

szczegółowo zaplanowało 
nadchodzący rok szkolny 
2021/22, który rozpocznie 
się 1 września (zakończenie 
nauki – 24 czerwca). 

Placówki oświatowe przy-
gotowują się do prowadzenia 
zajęć w reżimie sanitarnym 
wyznaczonym ściśle przez 
ministerstwo i jeśli CO-
VID-19 nie okaże się jesie-
nią ponownie bardzo groźny, 
zmian w systemie nauczania 
nie będzie. Gdyby jednak 
czwarta fala pandemii nade-
szła, możliwe są różne sce-
nariusze.

Mamy nadzieję jed-
nak, że najgorsze już za 
nami i uczniowie normal-

nie przejdą przez ten rok 
szkolny, który może być na 
swój sposób „przejściowym” 
pomiędzy nauką zdalną a po-
wrotem do „normalności”, 
na co wskazują planowane 
egzaminy.

Aby ułatwić zadanie ósmo-
klasistom, miesiąc później 
niż w ubiegłych latach (więc 
tak jak w 2021 roku, w maju) 
przystąpią do sprawdzianu 
wiedzy na koniec szkoły. 
Będą mieli więcej czasu na 
opanowanie i powtórzenie 
materiału przed tym testem. 
Na egzaminie nie będzie 
czwartego przedmiotu obo-
wiązkowego, który ucznio-
wie wybierali z przedmio-
tów: biologia, chemia, fizyka, 
geografia lub historia.

Inaczej niż wcześniej ma 
wyglądać rekrutacja do szkół 
ponadpodstawowych.

– Z uwagi na rezygna-
cję z przeprowadzania 
w roku szkolnym 2021/2022 
egzaminu ósmoklasisty 
z czwartego przedmiotu 
do wyboru, dostosowano 
sposób przeliczania na 
punkty wyniku egzaminu 
ósmoklasisty z trzech 
przedmiotów. Zachowano 
rozwiązania polegające na 
tym, że maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzy-
skania za wyniki egzaminu 
ósmoklasisty powinna być 
równa maksymalnej licz-
bie punktów możliwych do 
uzyskania łącznie za uzy-
skanie świadectwa ukoń-

czenia szkoły podstawowej 
z wyróżnieniem i za oceny 
z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz za osią-
gnięcia ucznia – wyjaśnia 
ministerstwo.

Zmiany wprowadzone 
w minionym roku szkolnym 
utrzymane zostaną też na eg-
zaminie dojrzałości. Na ma-
turze nie będzie części ust-
nej, ale pozostanie pisemny 
dodatkowy jeden przedmiot 
rozszerzony. Egzamin ustny 
będą mogli zdawać tylko ci 
uczniowie, którzy wybierają 
się na uczelnie zagraniczne 
i jest on tam wymagany. 
Świadectwo dojrzałości 
otrzymają ci, którzy z każ-
dego przedmiotu otrzymają 
min. 30 proc. punktów.    JP

Było sierpniowe przed-
południe, kiedy strażnicy 
z VII Oddziału Terenowego 
patrolowali Pragę Południe 
i otrzymali zgłoszenie 
o… roju pszczół leżącym 
przy ul. Ostrobramskiej. 
Funkcjonariusze od razu 
postanowili sprawdzić tę 
informację i faktycznie 
– na trawniku, tuż obok 
ścieżki rowerowej biegną-
cej wzdłuż ulicy, znajdował 
się rój tych owadów. Ponie-
waż strażnicy doskonale 
wiedzą, że pszczoły, chro-
niące swoją królową, mogą 
być bardzo niebezpieczne, 
ostrożnie wygrodzili miej-
sce taśmą ostrzegawczą, 
a ruch pieszych skierowali 

na chodnik biegnący wzdłuż 
pobliskiego budynku.

– O zdarzeniu powia-
domiono pszczelarza 
mieszkającego na terenie 
dzielnicy, który niezwłocz-
nie przyjechał, by zaopie-
kować się owadami. Przy 

pomocy własnego 
wyposażenia zebrał 
i zabezpieczył rój 
w specjalist ycz-
nych pojemnikach. 
Bezdomne pszczoły 
znalazły nowy dom 
– opowiadają straż-
nicy miejscy.     kaSa

bezdomne Pszczoły 
uratowane

Strażnicy miejscy mają różne zgłoszenia i in-
terwencje, opiekują się ludźmi potrzebującymi 
pomocy, bezdomnymi psami czy kotami, jednak 
taki przypadek przytrafił się im po raz pierwszy.
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Bądź PRZEZoRNY Na dRodZE
– Co pan taki roztrzęsiony, panie Ka-
ziu?… Starszy pan usiadł na podsunię-
tym mu taboreciku lekko sapiąc, rze-
czywiście wielce wzburzony. Zawsze, 
gdy pan Kazimierz Główka, emeryt, 
przychodził na bazar na pl. Szembeka, 
to panowie spotykali się przy straganie 
z bielizną damską, który był miejscem 
pracy Eustachego Mordziaka i wymie-
niali najświeższe obserwacje, jak to 
mówią – z życia wzięte. 
– O mało jej nie zabił…
– Kto, kogo?
– Młoda dziewczyna przechodziła przez 
Grochowską i niewiele brakowało, a sa-
mochód na pasach by ją potrącił. Na 
moich oczach. 
– Faktycznie, powiem panu, panie Ka-
ziu, jeżdżą jak wariaci. 

– No, ale w tym przypadku to nie była 
wina kierowcy, tylko pieszej. Weszła 
przy czerwonym świetle. Prosto pod 
samochód. Jej szczęście, że kierowca 
przytomny był i nie dał się zaskoczyć.
– Zamyśliła się?
– Gdzie tam! Telefonik przy uchu… Mó-
wię panu, te komórki to nieszczęście. 
A jeszcze teraz uchwalili, że pieszy na 
przejściu ma bezwzględne pierwszeń-
stwo, to już w ogóle – hulaj dusza pie-
kła nie ma! Gadają, SMS-ują, lezą i nie 
patrzą! 
– No, ale wystarczy, że ktoś zbliża się 
do przejścia, a kierowca ma obowiązek 
zwolnić lub wręcz zatrzymać się. 
– Tylko, że efekt jest taki, że każdy już 
może wejść na przejście, kiedy chce 
i w razie nieszczęścia winny będzie kie-
rowca, „bo nie zachował szczególnej 
ostrożności”… Jednak jest też prawdą, 
że kierowcy te niebezpieczne miejsca 

bardzo często lekceważą. A wtedy rze-
czywiście nieszczęście gotowe. 
– Tu chyba nie ma dobrego wyjścia. 
– Jest, panie Eustachy.
– Jakie?
– Włączyć rozum. A u nas, albo jak to 
mówią „lezie i nie patrzy”, albo pokazu-
je, kto tu rządzi…
– To co robić?
– Uczyć się, jak pan prezydent. Ciągle 
się uczyć: ostrożności, roztropności, 
przestrzegania przepisów, tolerancji. 
To jest coś, co nigdy się nie kończy, 
a każde wagary grożą śmiercią lub ka-
lectwem. Dosłownie.
– Ciągle się uczyć? To jak z czytaniem 
książek.
– Co pan ma na myśli?
– Taki dowcip słyszałem: 
Dwóch kumpli zastanawia się, co kupić 
koledze na imieniny. – Może książkę? 
– Nie, książkę, to on już ma.      Szaser 

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'oBok SiEBiE

Sklep, kolejka do kasy. 
Gdzieś w połowie stoi mama 
z synkiem. Dziecko najpierw 
miło i grzecznie prosi, potem 
się domaga, wreszcie dostaje 
histerii, by matka kupiła mu 
jakieś tam cukierki. Ale ona 
ze spokojem i niezłomnie od-
mawia. 

W kolejce, oczywiście, za-
czynają się komentarze. A to, 
że dzieciak źle wychowany. 
A to, że matka to skąpa baba. 
Paru groszy dzieciakowi żałuje 
i tak dalej. Matka nie reaguje, 
więc ktoś pyta: po co „takie” 
w ogóle mają dzieci! Wreszcie 
kobieta nie wytrzymuje i spo-
kojnie wyjaśnia: w rodzinie jej 
i męża wszyscy mają cukrzycę, 
więc chce dziecko uchronić 

przed nią, unikając w jego die-
cie między innymi cukru.

Kolejka milknie, ludzie od-
wracają wzrok od „sensacji” 
i gapią się w swoje zakupy. 
Kiedy przychodzi do płacenia, 
ręce kobiety drżą tak mocno, 
że kasjerka mówi współczu-
jąco: Wie pani, ludzie już tacy 
są, niech się pani nie przej-
muje…

Łatwo powiedzieć: nie 
przejmuje. Ale ona zbiera ta-
kie cięgi od „życzliwych” kilka 
razy w miesiącu! „Życzliwych” 
i „doradców” u nas nie brak.

Co więc robić? Nie reago-
wać? Udawać, że gdy dziecko 
płacze, nic się nie dzieje?

Oczywiście, reagować. 
Ale – jak mądrze pisał w „Ze-
mście” mistrz Fredro, „znaj 
proporcją, mocium panie”. 
Nawet, jeśli należysz do lu-

dzi „urodzonych z racją” nie 
musisz nieustannie uszczę-
śliwiać całego świata twoimi 
interwencjami. Wstrzymaj się, 
zastanów, pomyśl, w przeciw-
nym wypadku możesz wyrzą-
dzić wiele krzywdy. Znacznie 
więcej niż pożytku.

Jak się okazuje, nigdy dość 
powtarzania starej zasady: żyj 
i pozwól żyć innym. Otaczajmy 
innych opieką, bądźmy po-
mocni, ale zawsze z rozwagą, 
empatią. Poszanowaniem od-
rębności. Dyskrecją.

Jeszcze nie tak dawno 
praskie kamienice słynęły 
z wielkiej zażyłości sąsiadów, 
tworzenia więzi niemal tak bli-
skich, jak rodzinne. Dzielono 
troski i radości, ratowano 
w potrzebie pożyczeniem nie 
tylko szklanki cukru, ale też 
np. krzeseł na huczne „imie-

niny panny Niny” czy noco-
waniem pokotem na podłodze 
przybyłych na uroczystość 
krewnych, którzy nie zmieścili 
się w mieszkaniu solenizantki. 
Nie mam złudzeń, że te czasy 
powrócą w dzisiejszych re-
lacjach, zwłaszcza w budyn-
kach powstałych ostatnimi 
laty, choć nierzadko jest tam 
mniej obcości i dystansu 
między ludźmi niż w tych z lat 
osiemdziesiątych. Dobrą mak-
symą i wskazówką dla każ-
dego jest „traktuj innych tak, 
jak chcesz, by oni traktowali 
ciebie”. Nie bądź obojętny, nie 
lękaj się uśmiechnąć i rzucić 
dobre słowo.

Integracja, to po trosze także 
rola „Mieszkańca”, niezłomnie 
lokalnej gazety, która towarzy-
szy nam od trzydziestu lat. Toż 
to całe pokolenie!             żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Wybieram się z żoną na zorganizowany 
przez biuro podróży wyjazd wakacyjny. 
Chciałbym się dowiedzieć, jakie działania 
mogę podjąć w przypadku wystąpienia 
niezgodności w realizacji wycieczki? 

Warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych określa 
ustawa z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych. 

Na gruncie tego aktu prawnego to organizator (najczęściej biuro podró-
ży) jest odpowiedzialny za wykonanie usług turystycznych objętych umową 
o udział w imprezie, takich jak np. transport, kwaterunek, opieka rezydenta 
lub pilota, bez względu na to, czy mają one być wykonane przez organizatora, 
czy przez innych dostawców usług turystycznych (art. 48 ust. 1 ww. ustawy). 

Jeżeli usługa turystyczna jest wykonywana niezgodnie z umową, tj. 
niewykonana lub nienależyte wykonana, np. poprzez przydzielenie pokoju 
o niższym standardzie, brak zaplanowanych atrakcji, to podróżny powinien 
niezwłocznie zawiadomić organizatora o tych niezgodnościach i wyznaczyć 
mu odpowiedni termin do ich usunięcia (najlepiej w formie pisemnej), z tym 
że druga czynność nie jest konieczna przy odmowie organizatora lub w sytu-
acjach „pilnych” wymagających natychmiastowego działania. 

Organizator jest zobowiązany do usunięcia niezgodności. Zwolniony jest 
z tego obowiązku, gdy ich usunięcie jest niemożliwe lub wiąże się z niewspół-
miernie wysokimi kosztami. Podróżny może wówczas żądać obniżenia ceny 
i naprawienia poniesionej szkody (art. 50 ww. ustawy).

Jeżeli niezgodności nie zostaną wyeliminowane w wyznaczonym, rozsąd-
nym terminie, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesio-
nych koniecznych wydatków. 

Organizator turystyki, który nie wykonuje przewidzianych w umowie 
usług, powinien, bez obciążania podróżnego dodatkowymi opłatami, wyko-
nać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, o takiej samej 
lub wyższej jakości, niż początkowo zaplanowane usługi. 

Inaczej podróżny powinien otrzymać obniżkę ceny. 
Uczestnik może odrzucić zaproponowane usługi zastępcze tylko wtedy, 

gdy nie odpowiadają one tym pierwotnym lub jeżeli przyznana obniżka ceny 
jest nieodpowiednia.

Jeżeli niezgodność usług z umową istotnie wpływa na realizację imprezy 
turystycznej, a organizator nie usunął ich w wyznaczonym terminie, podróżny 
może odstąpić od umowy oraz żądać zwrotu lub obniżenia ceny oraz napra-
wienia poniesionej szkody.

Należy pamiętać, że roszczenia o naprawienie szkody lub obniżenie ceny 
przedawniają się z upływem 3 lat (art. 50 ust. 4 przedmiotowej ustawy). 

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodawczych, dotyczących „umów frankowych” i karnych.

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

* 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

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

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

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
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„Śladem leśnego ślimaka”, 
„Panna kania i pan mucho-
morowy”, „Kiedy śpimy”, 
„Z nosem przy ziemi” – brzmi 
ciekawie i takie właśnie będą 
wawerskie spacery teatralne, 
które odbędą się w najbliż-
szych tygodniach. To cały 
cykl wydarzeń, które będą 
łączyć w sobie wycieczkę na 
łono natury z działaniem per-
formatywnym. Uczestnicy 
nie są tylko widzami, ale rów-
nież twórcami przedstawień. 
Każdy spacer jest nieco inny 
i trwa około godziny. 

Obowiązują zapisy drogą 
mailową na: katka.mb@
gmail.com lub smsem: 
601 097 503. 

***
29 sierpnia o godzi-

nie 19 na placu Szembeka na 
Grochowie odbędzie się kon-
cert „Piosenki na barykadzie 
1944” zorganizowany przez 
burmistrza Pragi Południe 
Tomasza Kucharskiego i Mi-
chała Fogga, prezesa Funda-
cji Retro. Wystąpią: Retro 
Orchestra oraz Chór JUBI-
LUS. Wstęp wolny.

***

4 września o godzinie 18 
w Parku nad Balatonem na 
Gocławiu będzie można po-
bawić się przy muzyce ze-
społu The Cajun Spices na 
Międzypokoleniowej Potań-
cówce. Imprezę uświetnią 
profesjonalnym pokazem 
tancerze Studia Tańca Swin-
gowego. Wstęp wolny. Gwa-
rantowana dobra zabawa, 
wspaniała muzyka, ciepły 
poczęstunek. 

***

ten „zabieg” to jedno, małe 
ukłucie, które zabezpiecza 
pupila na całe życie, bo czipy 
są bezpłatnie rejestrowane 
w bazie międzynarodowej 
Safe Animal.

***
3,5 mln zł w ostatnich la-

tach kosztowała moderniza-
cja budynku przy ul. Siedlec-
kiej 29 na Pradze Północ. 
Zarząd Gospodarowania 
Nieruchomościami zakoń-
czył właśnie kolejny etap 
prac w kamienicy – insta-
lację dwóch nowoczesnych, 
przeszklonych wind, dzięki 
którym jest łatwiej i szyb-
ciej dostać się do mieszka-

nia z ciężkimi zakupami 
czy wózkiem dziecięcym, 
a i sama podróż jest przy-
jemna – przez przeszklone 
szyby można podziwiać 
ogródek, o który mieszkańcy 
dbają szczególnie.

***

ZTM pokazał nowe po-
ciągi Metra Warszawskiego, 
które są na linii produkcyjnej. 
Skoda „Varsowia” będzie bar-
dziej estetyczna i komfortowa 
niż dotychczasowe kolejki 
podziemne i ma kilka stref. 
Jest strefa przeznaczona do 
dłuższych podróży – w niej 
2 rzędy sześcioosobowych 
siedzeń i liczne ekrany in-
formacyjne. Kolejna strefa 
jest z myślą o szybkiej wy-
mianie pasażerów. To prze-
strzeń znajdująca się najbliżej 
drzwi wagonów (dużo miejsc 
stojących, pionowy uchwyt 
pośrodku i wiele uchwytów 
bocznych). Następny obszar 

– ze specjalnymi pionowymi 
panelami, na których można 
się oprzeć całym ciałem oraz 
pasami bezpieczeństwa – dla 
osób z niepełnosprawno-
ściami. Jest też przestrzeń dla 
wózków i rowerów oraz osób 
z dużym bagażem. W po-
ciągach można przechodzić 
pomiędzy wagonami. W jed-
nym pociągu pomieści się na-
wet 1500 pasażerów. opr. MM

W niedzielę, 29 sierp-
nia, zostaną wprowadzone 
zmiany w kursowaniu po-
ciągów Szybkiej Kolei Miej-
skiej i Kolei Mazowieckich. 
Największe będą dotyczyły 
linii legionowskiej – kurso-
wanie pociągów SKM S9 
zostanie zawieszone, a ich 
rolę przejmie S3. Na linii 
S1 zmiany będą niewielkie 
i ograniczą się do kilkuminu-
towych przesunięć odjazdów 
pociągów z poszczególnych 
stacji. Wybrane wieczorne 
kursy będą realizowane na 
odcinku Otwock – Warszawa 
Wschodnia. Najistotniejszą 
zmianą na linii S2 będzie 
zawieszenie ostatniego, wie-
czornego połączenia z Lot-
niska Chopina w kierunku 
Sulejówka Miłosny oraz 
skrócenie do stacji Warszawa 
Wschodnia dwóch ostatnich, 
wieczornych kursów z Sule-
jówka Miłosny w kierunku 
Warszawy Zachodniej.

***
Reprezentacja Polski 

w olimpijskiej odmianie 
rugby po raz pierwszy w hi-
storii ukończyła mistrzostwa 
Europy na drugim miejscu. 
W siedmioosobowej druży-
nie znalazły się aż trzy repre-
zentantki Legii Warszawa: 
Tamara Czumer, Marta 
Nowosz oraz Aleksandra 
Lachowska. 

Drużyna kobiet walczyła 
o tytuł w dwóch turniejach, 
które składają się na osta-
teczną klasyfikację. Pierw-
szy w Lizbonie i tam Polki 
zajęły czwarte miejsce, nato-
miast w Moskwie, gdzie od-
był się drugi turniej, polska 
reprezentacja zajęła drugie 
miejsce. 

***
28 sierpnia przy Urzędzie 

Dzielnicy Białołęka będzie 
można bezpłatnie zaczipować 
psy. Akcja odbędzie się w go-
dzinach 11–15. Czipowanie 
będzie towarzyszyło wysta-
wie plenerowej „Schronisko 
Na Paluchu – 20 lat w służbie 
zwierzętom”, którą można 
oglądać do 2 września. 

Aby zaczipować psa trzeba 
mieć ze sobą dowód osobisty 
i książeczkę zdrowia czwo-
ronoga. Przypominamy, że 
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wieńczysław gliński

– Przede wszystkim witam 
serdecznie, pozdrawiam w imie-
niu mieszkańców, wielbicieli 
pańskiego talentu i rzecz jasna 
redakcji „Mieszkańca”. Może 
zaczniemy od początku, czyli od 
pańskiego dzieciństwa. czy Pan 
od zawsze jest warszawiakiem?

– Od zawsze raczej nie, ale 
od 1934 roku. A przedtem 
zwiedzałem całą Polskę.

– Jako dziecko?
– Tak. Mój tata był akto-

rem, a wiadomo, że życie 
aktora było trochę takie cy-
gańskie, wypełnione prze-
nosinami z miasta do miasta, 
z teatru do teatru.

– Pana tata był aktorem, 
a więc jest to zawód rodzinny?

– Tak, ale tylko w tych 
dwóch pokoleniach. Na mnie 
ten zawód się urwał, bo córka 
poszła trochę inną drogą.

– Mieszka Pan na Saskiej kę-
pie. od jak dawna?

– Od 1965 roku. Przedtem 
mieszkałem w Śródmieściu, 
a jeszcze przedtem, tuż po 
wojnie, na ul. Wileńskiej. Je-
śliby się jeszcze dalej cofnąć, 
do 1934 roku, od którego 
zaczął się mój pobyt w War-
szawie – mieszkałem na ul. 
Kopernika. Słowem przewę-
drowałem całą Warszawę, aż 
w końcu osiadłem na Saskiej 
Kępie i zapewne więcej nie 
będę się przeprowadzał. 

– Wróćmy do pańskiego za-
wodu. czy bakcylem aktorstwa 
zaraził się Pan od ojca? 

– Zapewne tak. Przecież 
od wczesnego dzieciństwa 
poznałem życie teatru od 
kulis. Z mamą wychodzili-
śmy po tatę zawsze pod teatr; 
chadzałem do niego za ku-
lisy, byłem zżyty z teatrem, 
jego atmosferą. Oglądałem 
często przynajmniej część 

przedstawienia, zawsze się 
garnąłem do starszych ak-
torów, słuchałem różnych 
ich wspomnień i opowieści 
teatralnych, podpatrywa-
łem ich, słowem – od wcze-
snego dzieciństwa to był 
mój świat, w którym żyłem 
i który przeżywałem z dużą 
ciekawością. Mogę powie-
dzieć, że już wtedy byłem 
urzeczony sztuką aktorską. 
W dzieciństwie fascynująca 
była ta możność przebierania 
się, przekształcania w inną 
osobę itd. Jak to przeży-
wałem, mogę przytoczyć 
wspomnienie z czasu, kiedy 
miałem 5 lat. To było we 
Lwowie. Z mamą siedzieli-
śmy w pierwszym rzędzie 
na przedstawieniu, które 
było przeróbką czy adapta-
cją „Powrotu Taty” Mickie-
wicza. Mój tata grał kupca 
i kiedy w pewnym momen-
cie zbójcy napadli na mego 
tatę, zerwałem się z miej-
sca i krzycząc chciałem go 
bronić. Było to zabawne, 
wywołało śmiech i porusze-
nie, a mama musiała mnie 
uspokajać. A kiedy miałem 
7 lat, bywałem na próbach 
„Otella”, którego grał mój 
tata. Potem, w domu prze-
bierałem się w prześcieradło 
(tata grał ubrany na biało) 
i starałem się odtwarzać 
sceny z prawdziwego przed-
stawienia, podduszając ko-
leżanki na podwórku. Potem 
już były teatrzyki amatorskie, 
szkolne. W 1939 roku złoży-
łem papiery w Państwowym 
Instytucie Sztuki Teatral-
nej, wybuchła wojna i PIST 
„zszedł do podziemia”, czyli 
rozpoczął konspiracyjne na-
uczanie. I tak właśnie, w roz-
maitych mieszkaniach bądź 

bo podczas walk mieściła się 
w nim jakaś placówka nie-
miecka, więc tylko dosyć po-
wierzchowne szkody poniósł 
budynek teatralny. To było 
szczęście w nieszczęściu: 
naokoło wypalone, zrujno-
wane domy, całe dzielnice, 
a ten gmach ocalał. Zresztą 
pięknie odrestaurowany stoi 
do dziś. Jednak najpierw 
udałem się do Łodzi, bo 
stamtąd dostałem wiadomo-
ści o rodzicach. Tam od razu 
Henryk Szletyński wziął 
mnie do Teatru Miejskiego, 
dosyć zresztą dziwnego, bo 
bez własnej sceny, gdyż jego 
scenę zajął Teatr Wojska 
Polskiego, więc graliśmy na 
innych scenach. Ale tam też 
spotkałem większość kole-
żanek i kolegów z Teatru Pol-
skiego w Warszawie. Równo-
cześnie zwrócono się do mnie 
z Syreny i właśnie w Syrenie 
zacząłem na dobre swoją ka-
rierę teatralną po wojnie. Ale 
jeszcze przed końcem 1945 
roku, gdzieś w październiku 
Arnold Szyfman ściągnął 
swoich aktorów do Warszawy 
i tu już zostałem do dziś. 

– i zawsze przede wszystkim 
teatr Polski? 

– Tak. Oczywiście, jak to 
mężczyźni, miałem „skoki 
w bok”, ale zawsze wraca-

Wieńczysław Gliński (ur. 10 maja 1921 w astrachaniu, 
zm. 8 lipca 2008 w Warszawie) – aktor teatralny, filmowy 
i telewizyjny, artysta kabaretowy, pedagog. 
Największą sympatię widzów i uznanie krytyki zdobył in-
terpretacjami roli fredrowskich Ludmira w „Panu Jowial-
skim”, Gucia w „ślubach panieńskich”, alfreda w „Mężu 
i żonie”. W 1959 przyznano mu tytuł Najpopularniejszego 
aktora Polskiego Filmu (czytelnicy „kuriera Polskiego”). 
W plebiscycie „Expressu Wieczornego” na najpopular-
niejszego aktora telewizyjnego w 1962 został laure-
atem Złotej Maski, a pięciokrotnie Srebrnej Maski (1961, 
1963, 1964, 1965, 1967).  Źródło: wikipedia.pl

łem do mojego teatru, Jed-
nak grywałem i w Teatrze 
Komedia i w Narodowym 
i w niemal wszystkich zna-
czących w powojennych la-
tach kabaretach… 

– Z jednej strony aktor dra-
matyczny, z drugiej komediowy. 
który rodzaj sztuki Pan prefe-
ruje? 

– Chyba można powie-
dzieć, że jestem bardziej 
aktorem dramatycznym niż 
komediowym, ale ja bardzo 
lubię komedię i stąd moje 
flirty z tym gatunkiem sztuki. 
Zresztą uważam, że grać ko-
medię to nie jest łatwa rzecz 
i choć trudno porównywać 
z dramatem, to jednak po-
trzeba sporo wysiłku. 

– i talentu. 
– Talent jest potrzebny 

do wszystkiego, co się robi 
z pasją i zaangażowaniem. 
W każdym razie ja miałem 
możność wypróbowania się 

profesorów lub uczniów stu-
diowałem z kolegami i ukoń-
czyłem studia teatralne. 

– Studiując w „podziemiu” 
musiał się Pan zetknąć z gronem 
znakomitych wychowawców 
i zespołem kolegów, którzy wy-
wodzą się z tamtych czasów? 

– O tak. Poczynając od 
Stanisława Stanisławskiego, 
poprzez Stanisławę Wy-
socką. Turowicza, Mier-
czyńską, Wiercińskiego 
i jego żonę, Marię, tak, to 
była cala plejada wybitnych 
aktorów-wychowawców, 
wielkich postaci przedwo-
jennego teatru. Z moich ów-
czesnych kolegów, niestety 
parę osób już nie żyje, inni 
nadal działają np. Andrzej 
Łapicki. Można powiedzieć, 
że podziemny PIST przyspo-
rzył kulturze polskiej parę 
dobrych nazwisk. Zresztą 
podobnie było w innych 
dziedzinach kultury. Nie był 
to dla niej okres stracony. 

– Po wojnie, w jakim teatrze 
Pan „zakotwiczył”? Bo wiadomo, 
że w związku ze zburzeniem War-
szawy, przeważnie zaczynano 
w łodzi, która w pierwszym 
okresie pełniła rolę stolicy. 

– Tak. Od przed wojny 
byłem związany z Teatrem 
Polskim, od 1935 roku gry-
wałem tam w paru sztukach. 
Kiedy wróciłem z obozu, 
bo po Powstaniu Warszaw-
skim dostałem się do obozu 
koncentracyjnego Sachsen-
hausen-Oranienburg, więc 
gdy wróciłem do Warszawy, 
szukałem rodziców, mojego 
domu, który okazał się znisz-
czony i wówczas spotkałem 
Arnolda Szyfmana, który 
już zaczynał działać. I oka-
zało się, że nasz Teatr Polski 
na szczęście prawie że ocalał, 

REKLAMA REKLAMA

któż nie zna Go z ekranów telewizyjnych, kinowych, z radia i przede wszystkim 
– z teatralnej sceny! Wieńczysław Gliński – wybitny aktor jest naszym miesz-
kańcem. Mistrz przyjmuje nas w swoim mieszkaniu, uroczo staroświeckim, 
pełnym pamiątek, skórzanych mebli.

w różnych rodzajach sztuk 
i w różnych – jak dziś mówią 
– mediach czy środkach wy-
razu: w teatrze dramatycz-
nym, komediowym, kabare-
cie, filmie, radiu i telewizji. 

– Spośród tych środków pre-
zentacji aktorskiej, który Pan 
lubi najbardziej? 

– Teatr jest samym sednem 
mojego zawodu. Ale poza 
tym to jednak najbardziej ce-
nię radio. Tu aktor ma możli-
wość takiego prezentowania 
tekstu, że zmusza słuchacza 
do myślenia, uruchamiania 
wyobraźni, a więc uczest-
nictwa, a nie tylko patrzenia 
na ekran telewizyjny czy fil-
mowy. Lubię radio i jestem 
z nim serdecznie związany 
od wielu, wielu lat. 

– Jeszcze jedno, już nie o ak-
torstwie. Pańskie miejsce na 
Ziemi. czy Warszawa jest tym 
ukochanym miejscem? 

– Zawsze kochałem trzy 
miasta: Lwów, Wilno i War-
szawę. Do dwóch pierwszych 
już przecież nie wrócę, nato-
miast została Warszawa jako 
wielka, trwała i chyba już 
ostateczna miłość. 

– a to miejsce w Warszawie, 
w którym Pan żyje – Saska 
kępa? 

– To piękne, dobre i spo-
kojne miejsce. Mogę powie-
dzieć, że jest to moja ulu-
biona przystań. 

– dziękuję i życzę jeszcze 
wielu udanych ról, a także nie-
ustannej sympatii publiczności, 
którą zresztą Pan zawsze się 
cieszył. 

– Dziękuję. 
Rozmawiał:  

Stanisław Goszczurny

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 797 703 503

Koszt połączenia wg taryfy operatora. Maksymalne RRSO 689 %

Nawet
do5000

Szybka
 decyzja

Minimum 

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

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

Ó SPRaWacH  
SPadkoWYcH 

Ó SPRZEdażY SPadkóW 
Ó SPRZEdażY UdZiałóW 

W NiERUcHoMościacH  
Ó ZaMiaNiE  

NiERUcHoMości

PomoŻemy Przy:

oFERUJEMY BEZPłatNą 
PoMoc PRaWNą

Ó SkUP 
Ó SPRZEdaż 
Ó ZaMiaNa 

PośREdNictWo 
W oBRociE 

NiERUcHoMościaMi
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Do końca wakacji ma po-
trwać poszerzanie jezdni na 
wiadukcie południowym 
(w stronę Pragi). To pozwoli, 
po zamknięciu wiaduktu 
północnego, na zorganizo-
wanie na nim dwóch pasów 
ruchu dla każdego kierunku. 
Tym, którzy jeszcze nie 
mieli okazji jechać wyja-
śniamy, że od 16 sierpnia 
na jezdni al. Armii Ludowej 
w stronę Pragi Południe, od 
pl. Na Rozdrożu do rejonu ul. 
Łazienkowskiej, nie ma już 
dotychczasowego buspasa 
i zwężone są pozostałe dwa 
pasy jezdni, z których lewy 

przeznaczony jest dla ruchu 
ogólnego, a prawy stał się 
buspasem, dostępnym rów-
nież dla karetek, pojazdów 
MTON, taksówek oraz mo-
tocykli. 

Po wakacjach, do czasu 
zamknięcia wiaduktu pół-
nocnego, ma wrócić dotych-
czasowa organizacja ruchu.

– Możliwość przejazdu 
Trasą Łazienkowską chcemy 
zachować przez cały czas 
trwania inwestycji. W trak-
cie rozbiórki pierwszego 
z wiaduktów, północnego, 
przejazd będzie możliwy po 
wiadukcie południowym. 

Następnie ruch zostanie 
skierowany na nowo wybu-
dowany wiadukt północny 
i rozpocznie się rozbiórka 
pozostałej części drogi – za-
powiada Zarząd Miejskich 
Inwestycji Drogowych i do-
daje, że koszt prac budowla-
nych to 87,5 mln zł. Na prze-
budowanym odcinku trasy 
o długości ok. 400 m, poza 
nowymi jezdniami, pojawią 
się obustronne ciągi pieszo- 
-rowerowe, pochylnie po-
prawiające dostępność drogi 
dla osób z ograniczeniami 
ruchowymi, a także nowo-
czesne oświetlenie.            kB

Przebudowa wiaduktów 
na trasie

Stało się. Ruszyły prace przygotowawcze związane z przebudową wiaduk-
tów trasy łazienkowskiej, czyli szykujemy się wszyscy na jeden wielki ko-
munikacyjny chaos. całe zamieszanie, które tak naprawdę dopiero przed 
nami, ma potrwać do marca 2024 roku, bo taki jest planowany termin za-
kończenia prac.

W całym mieście przy-
bywa kamer monitoringu, 
jesteśmy też coraz ostroż-
niejsi i uczymy się zabez-
pieczać swoje jednoślady. 
Być może to właśnie od-
strasza amatorów cudzej 
własności i na tyle utrud-

nia im „pracę”, że rzadziej 
sięgają właśnie po rowery. 
Policyjne dane jednoznacz-
nie wskazują na to, że ten 
rok jest sporo lepszy niż 
poprzedni. 

– W okresie od stycznia 
do czerwca 2020 na tere-

nie garnizonu stołecznego 
doszło do 565 kradzieży 
rowerów, gdzie liczba wy-
krytych przestępstw to 178, 
natomiast w analogicznym 
okresie 2021 r. doszło do 
931 kradzieży, a liczba wy-
krytych przestępstw to 211 

– mówi asp. sztab. Małgo-
rzata Wersocka z Wydziału 
Komunikacji Społecz-
nej Komendy Stołecznej 
Policji i tłumaczy, że aby 
zapobiec utracie roweru, 
przede wszystkim należy 
go odpowiednio zabezpie-

czyć, a rowery pozosta-
wione na klatkach scho-
dowych, pod budynkiem 
użyteczności publicznej 
albo w rejonie szkół nadal 
często są pozostawiane bez 
jakiegokolwiek zapięcia, 
a w wielu przypadkach 
zabezpieczone są jedynie 
cienką linką. To nie zdaje 
egzaminu, powinniśmy 
zaopatrzyć się w profesjo-
nalne zabezpieczenie.

Złodzieje najczę-
ściej wykorzystują 
okazje, czyli pozo-
stawienie jednośladu 
na tzw. „chwilę” bez 
żadnych zabezpieczeń 
i nadzoru. Zwracajmy 
też uwagę na to, jak i do 
czego mocujemy nasz 
rower. Pamiętajmy, 
aby zabezpieczenie 
mocować nie tylko 
do koła, ale i do ramy 
roweru i przywiązać 

go do trwałego elementu. 
Warto pozostawiać też ro-
wery w miejscach, gdzie są 
kamery monitoringu. Mogą 
one odstraszyć potencjal-
nego złodzieja lub pomóc 
później policji w jego od-
nalezieniu.    alina Gruszka

zabezPiecz swoje dwa kółka
Maleje liczba kradzieży rowerów, a wzrasta wy-
krywalność sprawców tych przestępstw. Nie ma 
jednak powodów do radości, bo wciąż wiele osób 
traci swoje dwa kółka.

Fot. ZMiD

Zielona fala, czyli system 
priorytetów dla tramwa-
jów, w Warszawie obejmuje 
już 63 proc. skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną. 
Do końca następnego roku 
ma być ich przynajmniej 
90 proc., a to znacznie przy-
spieszy podróżowanie tram-
wajami w całym mieście. 

Sprawniej pojadą m.in. 
pasażerowie użytkujący 
linię nr 9, która będzie ko-
rzystać z zielonych świateł 
na Grochowie. Zieloną falą 
objęte zostanie już wkrótce 
sześć skrzyżowań na ul. Gro-
chowskiej między rondem 
Wiatraczna a pętlą na Go-
cławku. Dzięki temu tram-
waje linii nr 9 na całej swo-
jej trasie będą mogły przy-
spieszyć nawet o 10 minut.

Warto przypomnieć, że 
system sukcesywnie wdra-

żany jest od 2014 r. w całym 
mieście i są jego wymierne 
efekty. Linia nr 17 z Tarcho-
mina po zmianach dojeżdża 
na Służewiec o 10 minut 
szybciej, a 41 z Żerania 
Wschodniego – o 9 minut. 
Przejazd przez Bródno do 
Dworca Wileńskiego na 

Pradze skrócił się o trzy 
minu ty (prędkość wzrosła 
o 15 proc.). Popularna linia 
nr 2 z Nowodworów na Mło-
ciny jedzie krócej o 5 mi-
nut, co oznacza skrócenie 
czasu przejazdu aż o jedną 
czwartą i z prędkością ko-
munikacyjną ok. 30 km/h 
stanowi jedną z najszyb-
szych linii tramwajowych 
w Polsce.              Jan Paśnik

zielona fala PrzysPiesza
o 10 minut przyspieszą tramwaje linii 9 dzięki 
zielonej fali na Grochowie. 

SkRZYżoWaNia Na UL. GRocHoWSkiEJ  
Z ZiELoNą FaLę dLa tRaMWaJóW

n ul. Wspólna Droga 
n ul. Zamieniecka / pl. Szembeka 
n ul. Żółkiewskiego 
n ul. Kwatery Głównej (ul. Podolska) 
n ul. Grochowska – ul. Wiatraczna 
n część wschodnia Ronda Wiatraczna 

Fot. UM
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które łączą ludzi

ZABIERZ KOSZULKĘ NA WAKACJE!

Koszulki kupisz w sklepie: www.pragaunited.pl

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

ZABIERZ KOSZULKĘ NA WAKACJE I ZRÓB JEJ ZDJĘCIE. 
Nie ma znaczenia, czy na zdjęciu będziesz Ty, Twój towarzysz podróży, czy sama 
koszulka; czy zdjęcie zrobisz aparatem, czy telefonem. Liczy się ciekawy pomysł. 
Zdjęcie umieść: pod postem konkursowym na        pragaunited.pl 
Najciekawsze zdjęcia nagrodzimy koszulką (do wyboru z kolekcji Praga United). 
Pierwsze zdjęcie wybierzemy w dniu wydania kolejnego numeru 
Gazety Mieszkaniec 5.08, drugie – 26.08 i trzecie 9.09. Szczegóły w regulaminie.

UWAGA! 

Konkurs wakacyjny!
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otwarte, przeszklone pomieszczenia, dwuosobowe pokoje, sale do zabaw z dzieć-
mi, plac zabaw, altana – tak będzie wyglądał nowy obiekt na Białołęce. Nie jest 
to jednak pięciogwiazdkowy hotel, ani inne luksusowe miejsce relaksu, a… dom 
przejściowy dla więźniów, który powstanie przy areszcie, ale poza jego murami. 

Pomysł jest przeniesiony 
ze Skandynawii i to norwe-
ski Dyrektoriat Więziennic-
twa i Probacji jest partnerem 
całego projektu realizowa-
nego przez Centralny Zarząd 
Służby Więziennej. Współ-
pracuje przy nim też Wyż-
sza Szkoła Wymiaru Spra-
wiedliwości. „Pilotażowe 
kompleksy penitencjarne” 
to pięć nowoczesnych kom-
pleksów penitencjarnych na 
terenie całej Polski, jeden 
z nich powstanie właśnie na 
terenie aresztu śledczego na 
Białołęce. 

Dom readaptacji społecz-
nej – tak brzmi właściwa 
nazwa obiektu – będzie miał 
otwarte i przeszklone po-
mieszczenia, pozwalające 
uzyskać „efekt przestrzenny 
obiektu, sprzyjający prowa-

dzeniu oddziaływań reso-
cjalizacyjnych”. Znajdzie 
się w nim 15 dwuosobowych 
pokoi, jeden dla osoby nie-
pełnosprawnej. 

W planach są też sale do za-
jęć grupowych, do zabaw 
z dziećmi, wspólna jadalnia 
z kuchnią, pomieszczenia 
biurowe dla funkcjonariu-
szy i pracowników, winda. 
Na zewnątrz budynku zlo-
kalizowane zostaną obiekty 
małej architektury, np. plac 
zabaw, altana oraz miejsca 
parkingowe. 

Proces resocjalizacji pro-
wadzony w domach przej-
ściowych oparty będzie na 
współpracy Służby Wię-
ziennej z instytucjami ze-
wnętrznymi.

– Dzięki stworzeniu wa-
runków zbliżonych do tych, 

które znajdują się na ze-
wnątrz jednostek peniten-
cjarnych, skazani zyskają 
możliwość przystosowania 
się do samodzielnego funk-
cjonowania w środowisku 
otwartym, angażowania się 
w pracę i działania eduka-
cyjne, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezbędnego 
poziomu kontroli. Zdobycie 
przygotowania zawodowego 
dzięki udziałowi w kursach 
zawodowych, zatrudnienie 
poza terenem jednostki, jak 
również zdobycie umiejęt-
ności życia w warunkach 
wolnościowych stanowić 
będzie kompleksowe wspar-
cie w procesie resocjaliza-
cji i readaptacji społecznej 
– informuje Służba Wię-
zienna. 

klara Bartuszek

nauka wolności w domu 
Przy areszcie

Maleńka królowa pusz-
czy przyszła na świat bez 
problemów, jak relacjonują 
pracownicy warszawskiego 
ogrodu zoologicznego, za-
raz po przyjściu na świat 
wstała i zaczęła ssać mleko 
mamy. 

– Pierwsze dni mama 
i córka spędziły razem, ale 

już możecie je zobaczyć 
z resztą żuberkowego stada 
na wybiegu zewnętrznym. 
Na razie żubrzyczka nie od-
stępuje mamy na krok, ale 
coś czujemy, że niebawem 
rozbryka się na dobre. Ma-
lutka ma już nadane imię. 
Opiekunowie, nazwali ją 
Pogralka. To imię nie jest 

przypadkowe, po-
nieważ imiona żu-
brów urodzonych 
w Polsce zaczynają 

się m.in. na „PO” – opowia-
dają opiekunowie żubrzej 
rodzinki i przedstawiają 
kilka ciekawostek o tych 
wyjątkowych zwierzętach, 
z których warszawskie 
ZOO jest dumne i ma wiel-
kie sukcesy w ich rozmna-
żaniu: do tej pory przyszło 
na świat w Warszawie po-
nad 40 maluchów!         aG

Pogralka, córka 
Pociemnej i Pomagiera

Przedstawiamy wam nową mieszkankę stołecz-
nego Zoo. Pogralka urodziła się 5 sierpnia. Jest 
córeczką przepięknej żubrzycy Pociemnej i do-
stojnego taty Pomagiera. 

WaRto WiEdZiEć, żE… 
n Żubr europejski to symbol skutecznej ochro-
ny przyrody. Ten największy ssak lądowy Europy 
został wytępiony na większości obszarów wystę-
powania. 
n Zaledwie kilka osobników dało początek obec-
nej populacji. To właśnie ogrody zoologiczne ura-
towały ten gatunek dzięki profesjonalnej hodowli.
n O żubra wciąż trzeba dbać, bo gatunek ura-
towany z tak małej liczby osobników ma bardzo 
małą pulę genową. Przez to ma ograniczoną 
zmienność genetyczną, co powoduje większą po-
datność na różne choroby. 

Z życia warsZawskiego Zoo

Wśród rozmówców byli 
znajomi, sąsiedzi, ale i osoby 
zupełnie przypadkowe. 
Ludzie w różnym wieku: 
dziewczynka z lodami, 
młoda matka, która ma 
trzytygodniowego bobasa, 
małżeństwo, narodowcy, 
bezdomny i wielu innych. 
O czym rozmawiał reżyser? 
O życiu, czyli co jest dla ludzi 
ważne, co ich dziś spotkało, 
dokąd pędzą, jakie mają 
problemy, obawy i radości. 

Paweł Łoziński to jeden 
z najlepszych polskich do-

kumentalistów. Zasłynął 
między innymi filmami Ja-
cek Hugo-Bader. Korespon-
dent z Polszy, Ojciec i syn 
oraz Miejsce urodzenia. Za 
Film balkonowy otrzymał 
Grand Prix na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmo-
wym w Locarno. To jedno 
z najbardziej prestiżowych 
tego typu wydarzeń na 
świecie. 

Festiwal odbywa się od 
1946 r. we włoskojęzycz-
nym szwajcarskim mia-
steczku. Jego polskimi 

laureatami byli m.in. An-
drzej J. Piotrowski, który 
w 1971 r. otrzymał Zło-
tego Lamparta za Znaki na 
drodze, w 1973 sukces po-
wtórzył Krzysztof Zanus-
siego za film Iluminacja, 
a w 1986 Janusz Zaorski za 
Jezioro Bodeńskie. W 2016 
roku Srebrnego Lamparta 
za rolę w filmie Ostatnia 
rodzina Jana P. Matuszyń-
skiego otrzymał Andrzej 
Seweryn. 

Paweł Łoziński to kolejny 
polski artysta dostrzeżony 
na prestiżowym festiwalu, 
który odbywa się zawsze 
w sierpniu, w plenerze na 
Piazza Grande, gdzie pre-
zentowane filmy może oglą-
dać 8 tys. widzów.       MkP

nagroda za rozmowy 
z balkonu

Film balkonowy Pawła łozińskiego zdobył nagrodę 
w Locarno. artysta zadawał pytania przechodniom. 
Niby nic takiego, ale… robił to, stojąc na swoim 
balkonie przy ulicy Walecznych, zaś rozmówcami 
byli ci, którzy pod tym balkonem przechodzili. 

Fot. Kadry z filmu. Źródło YouTube

Wizualizacja Służba Więzienna

Fot. Facebook ZOO

Fot. Facebook ZOO

Mijają ostatnie dni wakacji.  
Na najbliższy weekend 

zaplanowaliśmy dla Was grę miejską 
„Stop hejt“ na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 60.

Więcej informacji www.dziecipragi.org.pl 

A już od września, wraz z rozpoczęciem kolejnego 
roku szkolnego, zabieramy się ostro do pracy. Na 
terenie poradni Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, 
współpracujących szkół i placówek wsparcia dziennego 
będziemy realizowali między innymi: konsultacje 
psychologiczne i pedagogiczne, treningi rozwoju 
umiejętności społecznych, warsztaty profilaktyczne, 
grupy socjoterpaeutyczne, reedukacje, pomoc 
logopedycznną, konsultacje prawne oraz mediacje. 
Dzięki naszemu projektowi uczniowie w trakcie 
roku szkolnego będą mogli skorzystać również 
z nieodpłatnych zajęć dodatkowych rozwijających 
zainteresowania i pasje np.: sportowych, plastycznych, 
teatralnych, muzycznych, krawieckich.
Na początku roku szkolnego chcielibyśmy skupić 
się na wspólnym podjęciu próby odbudowy relacji 
w grupie rówieśniczej oraz zmianie klimatu szkoły 
w taki sposób, aby sprzyjał rozwojowi kluczowych 
umiejętności społecznych i edukacyjnych dzieci 
i młodzieży. Przygotowaliśmy również cykl zajęć 
dotyczących profilaktyki uzależnienia od mediów 
społecznościowych oraz alkoholu jak również stałe 
wsparcie w ramach pomocy w nauce.

Naszymi działaniami dążymy również do tego, aby 
Praga-Południe wyróżniała się dobrym klimatem, 
dobrą współpracą lokalną na tle innych dzielnic 

Warszawy. Chcemy podnieść jakość kooperacji szkoły 
z jej otoczeniem. Opierając się na już wypracowanych 
„Wysokich standardach Współpracy” z Dzielnicą 
Praga-Południe, chcemy zadbać o jakość oraz klimat 
współpracy służb z placówkami i organizacjami, 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz 
wzmocnić identyfikację wszystkich podmiotów 
z dzielnicą Praga-Południe jako wspólnym miejscem 
do pracy, nauki i życia.

Dołożymy wszelkich, wspólnych starań, by to 
urzeczywistnić.
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✓ do dekorowania potraw (sałatek, ri-
sotto, mięs, słowem, wszystkich potraw 
przyprawianych ziołami): 
1. świeże listki bazylii lub mięty (nie naraz) 
ułożyć warstwą na dnie garnka. Zalać go-
rącą oliwą lub olejem i natychmiast bardzo 
ostrożnie wyławiać (są kruche i chrupkie!). 
Układać na bibule lub papierowym ręczni-
ku, by osączyć tłuszcz. Listki można prze-
chowywać w szczelnym, suchym słoiczku 
w lodówce a miętowe nadają się też do 
dekoracji deserów. Korzyści z tego są dwie: 
po pierwsze, mamy piękne, aromatyczne li-
steczki do dekorowania potraw i do wzbo-
gacania ich aromatu. Bazyliowy nadaje się 
do warzyw i mięs smażonych czy duszo-
nych, zaś miętowy jest najlepszy do barani-
ny oraz wołowiny czy drobiu na dziko. 
2. Ten sam proces można przeprowadzić 
inaczej: trzymane w szczypczykach po-
jedyncze listki zanurzać kolejno w roz-
grzanym oleju (wraz z ogonkiem!), a dalej 
postępować, jak opisano. Zioła można też 
suszyć w suszarce do warzyw i grzybów, 
lepiej jednak użyć wówczas zimnego 
strumienia powietrza. To pozwala zacho-
wać więcej aromatu niż przy gorącym 
nawiewie.

✓ na teraz, ale i na zimę: 1. Ulubione 
zioła (bez łodyżek) myjemy, miksujemy 
z maleńkim dodatkiem wody, tak, by 
powstał gęsty krem. Nakładać go do ta-
cek do mrożenia kostek lodu. Zamrażać, 
a następnie przechowywać w zamrażarce 
w foliowych torebkach. Dodane w zimie 
do potraw zachowują piękny, świeży aro-
mat, łatwo też odmierzyć żądaną ilość – 
jedną lub kilka kostek. 
2. Zioła z przewagą bazylii, ale też np. 
natka, oregano, rozmaryn, koperek czy 
tymianek, bez łodyżek, posiekać, a na-
stępnie zmiksować dodając nieco czosn-
ku, odrobinę oliwy i soli. Niektórzy lubią 
dodatek sparzonych (koniecznie!) pestek 
słonecznika lub dyni, orzeszków pinio-
wych lub innych. Masa musi być gładko 
zmiksowana. Nakładać do małych pojem-
ników lub plastikowych woreczków, za-
mrozić. Zależnie od składu, są doskonałym 
dodatkiem do zup i sosów oraz mięsnych 
marynat, ale też, umiejętnie skompono-
wane, stanowią świetny dodatek do ma-
karonu, rodzaj pesto. Zwłaszcza, gdy do 
miksowania dodano sera, np. parmezanu 
czy mascarpone. 

Do straganu podchodzi 
Amerykanin. Pokazuje na 
banany. − Co to jest? – pyta 
po angielsku.
− Banany.
− Eeeee, u nas banany, to są 
o, taaakie wielkie! − mówi 
pogardliwie Amerykanin. 
− A co to? − wskazuje na 
pomarańcze.
− Pomarańcze! 
− Eeeee, nasze są o, taaakie! 
A to, co to niby ma być?! − 
pokazuje na arbuza.

− To?! A to jest właśnie 
polski groszek!!!!
* * *
Młoda mężatka dbała, by na 
mrożonkach w jej zamra-
żarce były opisy: „Mielone”, 
„Schab”, „Gołąbki”, „Leniwe” 
itp. Po roku zmieniła sposób 
opisywania tak, aby mąż 
dostawał zawsze to, czego 
sobie życzył. Od tego dnia 
na karteczkach widnia-
ło: „Cokolwiek”, „Wszystko 
jedno”, „Coś dobrego”, „Nie 
wiem”, „Bez znaczenia”, „Co 
tam masz”. 

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Pora zacząć robić zapasy na zimę. 
Na niewprawnych czeka wiele 
pułapek! Spróbujmy ominąć nie-
które z nich.
n Słoiki ze sklepu, choć z pozoru 
czyste, także wymagają starannego 
mycia i wyparzania lub wypiekania 
w piekarniku (bez pokrywek).
n Pasteryzowanie – zawsze war-
to dokładnie sprawdzić, czy jest 
w przepisie i dokładnie je stosować. 
Niszczy aktywne enzymy i mikroor-
ganizmy chorobotwórcze, ale potra-
fi też zmienić smak!
n Suszenie ziół w pęczkach (np. 
majeranek) – zawsze w przewie-
wie lub przeciągu, nigdy w pełnym 
słońcu, by nie straciły koloru i nie 
pogubiły olejków eterycznych, 
decydujących o ich przydatności 
w kuchni.
n Suszenie grzybów – jeśli na 
sznurku to rzadko nanizane, z za-
chowaniem odstępów między grzy-
bami, jeśli w piekarniku – lepiej 
dać pod spód papier do pieczenia, 
nawet leciutko zwilżony oliwą.
n Mrożenie warzyw i grzybów – 
ściśle według przepisów, niektóre 
blanszować, czyli wrzucić na 1−2 
minuty do wrzątku i szybko schło-
dzić w wodzie z kostkami lodu) 
np. fasola, marchewka, seler, inne 
krótko obgotować, np. grzyby, inne 
na surowo, np. natka, szczypiorek 
i koperek, zawsze siekane drob-
niutko; cukinia, kalafior − można je 
blanszować lub mrozić surowe.

Wesoły Romek

Dlaczego warto uporządkować 
naszą wiedzę o ziołach? Po 
pierwsze, by nie zawsze sięgać 
po pigułki.
Bazylia: to kuzynka m.in. koci-
miętki, lawendy i melisy. Talizman 
przeciw bazyliszkom, znajdowana 
już w egipskich piramidach. Na 
bazylię przysięgają Hindusi; 
Haitańczycy uważają ją za ziele 
bogini miłości, zaś kucharze – za 
konieczny składnik potraw z po-
midorami i likierów. Odstrasza 
owady!
Tymianek (macierzanka) przez 
Egipcjan używany do mumifika-
cji, a 3000 lat temu Samarytanie 

korzystali z niego jako środka 
dezynfekcyjnego. Wielu wierzy, 
że jest lekiem na nieśmiałość; 
dzisiejsza wiedza o tymianku ceni 
jego właściwości bakteriobójcze, 
grzybobójcze i wykrztuśne. No 
i aromat w pieczeniach, potra-
wach z ryb czy zapiekankach!
Szałwia (zbierana przed kwit-
nieniem) w starożytności leczyła 
ukąszenia węży, wzrok i pamięć. 
Z czasem okazało się, że lubi 
ją wątroba i jest afrodyzjakiem! 
Dzisiaj działa korzystnie na układ 
trawienny, obniża poziom cukru 
we krwi, łagodzi zapalenia, poma-
ga w depresji. Świetne są kąpiele 
z szałwią! Smaczna z kapustą, po-
midorami, cieciorką, rybami. 

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Może za dużo pracy i wolnego czasu poświęcasz swojej firmie. Przystopuj trochę, bo 
Twój organizm może nie wytrzymać takiego obciążenia. Popatrz, jak pięknie jest doko-
ła. Szkoda marnować takie chwile na ciągłe siedzenie za biurkiem. 
Szykuje się jakiś wypad w ciekawe miejsce, który będzie wymagał załatwienia kilku 
ważnych spraw z nim związanych. Warto teraz zmusić się do pewnego wysiłku, bo 
efekty mogą cię pozytywnie zaskoczyć. Nie tylko finansowo.
Wspaniałe plany, jakie snujesz, na pewno się spełnią, jeżeli wykażesz się sporym roz-
sądkiem i konsekwencją. Nie zapominaj o zobowiązaniach wobec swojej rodziny i znajo-
mych. Pogoda nastraja cię optymistycznie i sprawia, że wszystko wydaje się możliwe.
To dobry czas dla osób pełnych inwencji. Pojawi się niejedna okazja do spożytkowania 
rozpierającej cię energii. Miej oczy szeroko otwarte. W miłości nastrojowo i miło, sa-
motne Raczki mogą liczyć na towarzystwo romantycznej Ryby.
Dopisuje Ci dobre samopoczucie, a w sprawach rodzinnych i zawodowych trwa dobra 
passa, co sprawia, że czujesz się jak nowo narodzony. To jest dobry czas na odpoczy-
nek w dobrym towarzystwie. Wrzuć na luz i ciesz się ostatnimi promieniami słońca…
Jak każdy masz swoje dobre i złe chwile. W sprawach zawodowych nastąpi poprawa 
finansów, natomiast w sprawach osobistych możesz oczekiwać czyjegoś zaintereso-
wania z bliższego otoczenia. Jeśli tylko nadarzy się okazja „ładuj” swoje akumulatory.
Niepotrzebnie zamartwiasz się i wyolbrzymiasz problemy. Rodzina i przyjaciele nie 
zapomną o tobie. Twoja pomysłowość i inwencja sprawią, że każda chwila spędzona 
z tobą będzie przyjemnością. Poczujesz się doceniony i lubiany…
Masz głowę pełną pomysłów. Przekłada się to na zapał do pracy i duże sukcesy. Wyko-
rzystaj sytuację i pomyśl o rozmowie z szefem o podwyżce lub o awansie. W sprawach 
sercowych bez większych zmian, choć niezobowiązujący flirt dobrze ci zrobi.
Przed tobą szansa na pomnożenie finansów. W pracy pourlopowo może cię zaskoczyć 
jej nawał, ale poradzisz sobie z nim bez problemów. Nie zmieniaj zdania w ważnej 
sprawie pod wpływem przygodnej osoby i uważaj na „życzliwych”. 
Choć pilne obowiązki mogą być czasami absorbujące, to jest nadzieja, że nic nie zdoła 
ci popsuć humoru. Będziesz przyciągał do siebie osoby pogodne, atrakcyjne i warte 
zainteresowania. Może warto rozejrzeć się za jakimś Bykiem lub Skorpionem? 
Pomimo nawału obowiązków, nie rezygnuj z udziału w imprezie, która wyda ci się mdła 
i nieatrakcyjna, bo bawić się będziesz doskonale, a przy okazji możesz nawiązać cieka-
we kontakty. W miłości bądź bardziej przystępny. 
Nieoczekiwana rozmowa z szefem może wytrącić cię z równowagi. Zachowaj wtedy 
spokój, a wszystko ułoży się dobrze. Nie igraj z uczuciami i nie traktuj miłości jak spor-
tu, w którym bije się rekordy – bo stracisz kogoś wartościowego. Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 16

Sezon na zioła nadal trwa. Korzystajmy 
więc z nich, póki czas, teraz i przygoto-
wując je na zimę.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą końcowe hasło.
4 5 6 7 81 2 3

11 12 13 149 10
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aUto-Moto – kupię
n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, 
Warszawa. Tel. 503-401-501

daM PRacę
n Dozorca. Sprzątanie, drobne 
prace remontowe i naprawy. 
Emeryci i renciści mile widziani. 
Tel. 506-118-235

n Emeryci lub renciści 
do sprzątania budynków 
w Międzylesiu, 3/4 etatu. 
Dzwonić od godz. 10–13  
pon.- pt. Tel. 508-332-840

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

n Książki Płyty winylowe Dojazd 
do klienta Tel. 798-631-511

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

MotoRYZacJa
n Skup aut wszystkich.  
Tel. 503-401-501

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 Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu 
i działki budowlane również do 
przekształcenia – zadłużone 
itp. szybka transakcja tylko 
bezpośrednio – agencjom 
dziękuję; płatność gotówką, 
Warszawa i okolice – Marki, 
Radzymin itp. Proszę o kontakt 
w godz. 8.00–17.00.  
Tel. 502-904-708

NiERUcHoMości  
– Mam do wynajęcia

n 3 pokoje Gocław – Wilga po 
remoncie 1500 zł + opłaty.  
Tel. 697-707-352

n Mieszkanie 75m, 3-pokojowe 
od 1 sierpnia br. Tel. 22 617-27-20

nastęPne wydanie 9.09.2021

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

REKLAMA REKLAMA

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

MIESZKANIEC
GAZETA WARSZAWSKA

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka. 
Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Nowosielska-Piszczyk. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, 

tel. 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: Grupa ST-ART, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 813-43-83.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

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, 
lakierowanie, 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, 
PRZERóBki – 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, 
USłUGi GaZoWE.  
tEL. 888-329-094

n HYdRaULik.  
tEL. 502-031-257

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

n klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, 
projektowanie, 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

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, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody. Tel. 22 672-34-34, 
604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl

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

RóżNE
n oPiEka Nad GRoBaMi 
W WaRSZaWiE – taNio 
i SoLidNiE.  
tEL. 500-336-607

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

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

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

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, 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.  

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

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, 
ZaBUdoWY, 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, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 22 610-54-19

USłUGi – Budowlane
n Rolety.  
Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

informacje o szczegółach przetargu  
zawarte są na stronie internetowej Spółdzielni  

www.miedzynarodowa.waw.pl

S.M. „Międzynarodowa”  
Warszawa ul. Międzynarodowa 44  

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

1. Remont budynku garażu podziemnego 
w zespole zabudowy mieszkaniowej 
„OSIEDLE ZWYCIĘZCÓW” w zakresie robót 
ogólnobudowlanych w Warszawie przy ul. 
Wandy 16.

2. Wymiana poziomów wewnętrznej 
kanalizacji w piwnicy w budynku pawilonu 
Międzynarodowa 42.

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

USłUGi – Porządkowe
n Pranie dywanów i mebli 
tapicerowanych. Mycie 
okien. Tel. 796-371-666

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

n Sprzątanie mieszkań.  
Tel. 730-379-101

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 Malowanie, gładź, 
tapetowanie.  
Tel. 602-221-711

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, 
doSZcZELNiENia.  
tEL. 787-793-700

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

A MOŻE 
NAD MORZE?

Komfortowe, w pełni wyposażone  
apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

KOŁOBRZEG    www.sunnyday.com.pl
REZERWACJE  

NA JESIEŃ 2021
ZADZWOŃ! 

¥ 501-423-667   

CENA OD 100 ZŁ ZA DOBĘ ZA APARTAMENT

nA fAli - ul. Bałtycka 4 POd PAPuGAMi - ul. Bałtycka 4

sŁOneCzkO - ul. Bałtycka 17B

serdecznie 
zapraszamy do kołobrzegu, do naszych apartamentów, do naszego świata, gdzie 

gość ma wziąć tylko dobry humor i walizkę, a resztą zajmiemy się my ekiPA sunny-dAy 
APARTAMenTy kOŁOBRzeG.
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