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Dołowanie 
na śniadanie

Jestem zły na siebie, że nie po-
trafię cieszyć się z nadchodzą-
cego piłkarskiego święta, EURO 
2012. Ja kibic, nie wyłączający 
telewizora podczas najnudniej-
szego meczu polskiej Extraklasy! 
Dałem sobie bowiem wmówić, że 
nie jest ważne, jak będą wygląda-
ły te rozgrywki, ale ważne jest czy 
będą na czas autostrady i dworce 
kolejowe…

Od pierwszego dnia po ogło-
szeniu, że Ukraina i Polska będą 
gościły najlepsze piłkarskie dru-
żyny Europy, trwa u nas samobi-
czowanie: nie zdążymy, nie damy 
rady, to będzie wstyd i obciach. 
Tak jakby rozgrywki miały się od-
być na trasach komunikacyjnych, 
a nie na stadionach.

Stadiony stoją. Nawet gdyby nie 
wybudowano ani centymetra no-
wej drogi szybkiego ruchu, turniej 
mógłby się odbyć, bo z formalne-
go punktu widzenia spełniliśmy to, 
czego od nas wymagano - przygo-
towaliśmy areny do rozgrywek.

My jednak zafundowaliśmy so-
bie traumę pod tytułem cywiliza-
cyjny awans. Chwała Bogu, że 
tak się stało, bo to była dodatko-
wa motywacja, by zmodernizować 
lotniska, wybudować hotele w naj-
nowszych standardach i autostra-
dy, do budowy których zawsze 
podchodziliśmy jak pies do jeża. 
No i zmodernizować szlaki kole-
jowe.

Udało się zrobić w ramach tego 
cywilizacyjnego awansu całkiem 
dużo, ale zdecydowanie mniej niż 
to było w planach. I tak ta świado-
mość wszystkich dołuje, że nikt 
już nie pamięta, o co chodzi w tur-
nieju EURO 2012. Mylimy cywiliza-
cyjny rozwój, (który w jakiejś tam 
części udało się zrobić) z organi-
zacją imprezy. Taki został nam na-
rzucony tok narracji, że poddają 
się mu nawet tacy optymiści ży-
ciowi jak ja… Tomasz Szymański
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Praga Południe ma pierwsze muzeum! 
Jest nim Neon Muzeum w kompleksie 
SOHO Factory. Otwarcie placówki odbyło 
się w „Noc Muzeów”.

Neony rozświetlają 
dzielnicę

dokończenie na str. 2
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TO BYŁ MAJ...

 codziennie obiady domowe
 imprezy okolicznościowe już od 48 zł
 komunie – wolne terminy
 catering

ul. Abrahama 18 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070; www.bistrogoclaw.pl

e-mail:bistro@bistrogoclaw.pl
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 Kro ni Ka po li cyj na
Po 2 latach odnaleziono samochód

Południowoprascy funkcjonariusze - w wyni-
ku działań operacyjnych - odnaleźli poszukiwa-
nego od dwóch lat Forda. Samochód został od-
naleziony na jednej z posesji w Sulejówku, był 
częściowo rozebrany. Policjanci próbują ustalić, 
kto był sprawcą kradzieży samochodu - grozi za 
to do 5 lat więzienia.

Sprawcy rozboju na Cedrowej 
zatrzymani

Kilka dni temu do komisariatu policji w Waw-
rze zgłosił się mężczyzna, który poinformował 
policjantów o kradzieży i pobiciu dokonanym 
przez trzech sprawców. Z relacji mężczyzny wy-
nikało, że sprawcy ukradli mu plecak, w którym 
był telefon komórkowy i pieniądze w kwocie 150 
złotych. Do zdarzenia doszło przy ulicy Cedro-
wej. Pokrzywdzony, w wyniku tego zdarzenia 
odniósł obrażenia ciała. Po przyjęciu zgłosze-
nia, policjanci niezwłocznie zajęli się sprawą. W 
wyniku pracy operacyjnej, już następnego dnia, 
kryminalni z Wawra zatrzymali w parku Remi-
giusza Ł. i Dariusza K. podejrzewanych o doko-
nanie tego rozboju. Dalsze działania policjantów 
doprowadziły do szybkiego zatrzymania trzecie-
go ze sprawców - Łukasza B. Za dokonany czyn 
zatrzymanym grozi od 2 do 12 lat pozbawienia 
wolności. Sprawcy przestępstwa byli już karani 
za wcześniej popełnione czyny, a jeden z nich od-
bywał karę pozbawienia wolności.

Po kolizji zgłosiła  
kradzież samochodu

Policjanci z Pragi Południe otrzymali infor-
mację o kradzieży samochodu marki Renault. 
Pokrzywdzona 31-letnia Kinga U., poinformo-
wała, że kradzież miała miejsce w nocy, gdy by-
ła u koleżanki. Po przyjęciu zgłoszenia, poli-
cjanci rozpoczęli poszukiwania auta. Na sąsied-
niej ulicy odnaleźli renault, które miało rozbity 
cały przód. Uszkodzenia wskazywały na to, że 
samochód zderzył się z innym pojazdem. Funk-
cjonariusze ustalili, że kierujący poszukiwanym 
samochodem uszkodził jeszcze dwa zaparko-
wane samochody. W wyniku działań operacyj-
nych, policjanci wydziału zwalczającego prze-
stępczość przeciwko mieniu ustalili jednak, że 
tak naprawdę żadnej kradzieży nie było. To wła-

ścicielka rozbiła auto, a potem zgłosiła fikcyjną 
kradzież. Kinga U. tłumaczyła swoje zachowa-
nie szokiem po kolizji i obawą przed reakcją ro-
dziny. Sprawą 31-latki zajmie się prokurator. Za 
zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie 
grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Wypadek w centrum,  
paraliż na Pradze

21 maja przed godz. 8.00 przy Placu Banko-
wym doszło do groźnego wypadku. W tył au-
tobusu MZA linii nr 160 wjechał tramwaj linii 
nr 23. W wyniku zderzenia rannych zostało 10 

osób. Żaden z pasażerów na szczęście nie od-
niósł poważniejszych obrażeń. Ruch tramwa-
jów w kierunku Pragi był całkowicie zabloko-
wany, w kierunku Wisłostrady nie mogły też 
przejeżdżać samochody osobowe. 

Letni telefon bezpieczeństwa  
dla cudzoziemców

Rusza telefon bezpieczeństwa dla turystów, li-
nia jest obsługiwana w trzech językach: angiel-
skim, niemieckim i rosyjskim, a w czasie EURO 
2012 dodatkowo w języku włoskim i hiszpań-
skim. W celu połączenia się z operatorem wystar-
czy zadzwonić pod specjalne numery infolinii: 0 
800 200 30 (bezpłatny - do obsługi połączeń z 
sieci stacjonarnych) lub 0 608 599 999 (płatny - 
obsługuje połączenia z sieci komórkowych). Ak-
cja „Telefon bezpieczeństwa” to wspólna inicja-
tywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców, Polskiej Organizacji 
Turystycznej i Policji realizowana cyklicznie od 
2002 roku.  toms

MILIONY  
DLA SZPITALI 

Już niedługo Międzyleski Szpital Specjali-
styczny oraz Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłań-
skiej wzbogacą się o nowy sprzęt medyczny. Bę-
dzie to możliwe dzięki środkom finansowym z 
budżetu województwa mazowieckiego. Pomimo 
trudnej sytuacji finansowej Mazowsza udało się 
wygospodarować na ten cel w sumie ponad 4,5 
mln zł. 21 maja br. radni województwa podjęli de-
cyzję w tej sprawie. 

– W czasie kryzysu trudno jest o środki na re-
alizację nowych zakupów. Dlatego staramy się 
każde wygospodarowane pieniądze przeznaczać 
na najpilniejsze inwestycje. Oczywiście do takich 
należą te w służbie zdrowia – podkreśla skarbnik 
województwa Marek Miesztalski.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny wzbogaci 
się o nową aparaturę medyczną, m.in. mikropro-
cesor tkankowy do przeprowadzania badań histo-
patologicznych, sondę do badań echokardiogra-
ficznych przezprzełykowych. Zakupiony zostanie 
także stół operacyjny ginekologiczno-położniczy 

oraz dwa aparaty do znieczulenia ogólnego. Po-
nadto na Oddziale Gastroenterologii pojawi się 
sprzęt do prowadzenia badań endoskopowych. 
Na ten cel samorząd województwa przeznaczy 
ponad 1,7 mln zł. 

W trosce o najmłodszych pacjentów w Szpitalu 
Dziecięcym im. Prof. Dr. J. Bogdanowicza zmo-
dernizowany zostanie Zakład Diagnostyki Obra-
zowej wraz ze znajdującym się tutaj sprzętem. 
Ponadto szpital zakupi wielofunkcyjny aparat 
RTG oraz trzy komputery do przetwarzania obra-
zu tomografii komputerowej (CT). Na ten cel sa-
morząd województwa przeznaczy ponad 2,7 mln 
złotych, o czym poinformowała nas Marta Mi-
lewska rzecznik prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego. (ab)
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Mimo, że informacje o war-
szawskiej „Nocy Muzeów” 
były bardzo skromne, to jed-
nak impreza na tyle okrzepła 
w świadomości mieszkańców, 

że sami wyszukiwali atrakcje. 
Zresztą z bardzo dobrym skut-
kiem, bo wszędzie były kolej-
ki. Atrakcją na wielką skalę 
było otwarcie pierwszego na 
Pradze Południe muzeum – 
Muzeum Neonów. – Od lat 
szukaliśmy siedziby, gdyż do 
tej pory gromadziliśmy eks-
ponaty w garażu na Bród-

nie – mówi Ilona Karwińska, 
dyrektor i kurator Neon Mu-
zeum. 19 maja, w jednej z hal 
byłego PZO przy ul. Mińskiej, 
zaprezentowano zbiór war-
szawskich i polskich neonów. 
Podziwiano m.in. „Społem”, 

„Cepelię”, „POLMO”, „Re-
staurację AMBASADOR”, 
„Hotel BERLIN”.

 – O Boże, ta „Cepelia” za-
wsze nam świeciła prosto w 
okna i musieliśmy je zasłaniać 
żeby zasnąć.., a neon restau-
racji „SZANGHAJ” przywo-
łuje wspomnienia z roman-
tycznych kolacji z moim obec-

nym mężem…- o emocjach i 
wspomnieniach mówiła Ola, 
która przed piętnastu laty 
przeprowadziła się ze Śród-
mieścia na Pragę Południe.

Praga Południe jest coraz 
bardziej atrakcyjna także pod 
względem kulturalnym. W 
samym tylko SOHO Factory, 
prócz Muzeum Neonów,  pre-
zentowano wystawę grafiki 
użytkowej „Kissprint” i wy-
stawę „Ilustracja.pl 2012”. W 
„Piwnicy PRL” można było 
przenieść się do niezbyt od-
ległych „słusznie minionych 
czasów”, a do „Magazynu 
Praga”, mimo północy, usta-
wiała się kolejka. Niedaleko 
SOHO, przy ul. Lubelskiej 
30/32, w „Noc Muzeów”, 
było otwartych kilkanaście 
pracowni artystycznych. Jest 
szansa, że w tej części War-
szawy sfera kultury rozwinie 
się jeszcze bardziej. – Wła-
śnie, w ramach programu 
„Artystyczna Skaryszewska” 
przeznaczamy do wynajmu na 
preferencyjnych warunkach 
kolejne lokale użytkowe – za-
powiada wiceburmistrz Pragi 
Południe, Adam Grzegrzółka.

ar 

Neony rozświetlają dzielnicę
dokończenie ze str. 1
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CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300

Rok za³. 1989 r.
 

ul. Grochowska 142
tel./fax 22 610-41-91

czynne pon.-pt.10.00-20.00
Pe³en zakres us³ug. 

RTG i konSuLTaCje GRaTiS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

KORTy TeNISOWe
ognisko TkkF „olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

oKNa drewNIaNe 
I pCv

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   roletki 

materiałowe
 moskitiery
 Verticale

autoryzowany punkt sprzedaży

biuro handlowe: 
warszawa 

ul. zamieniecka 76 
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:  
instal.diament@neostrada.pl 

Polska – przypomnijmy – 
wraz z innymi krajami Unii Eu-
ropejskiej poparła tę rezolucję. 
Dokument wezwał rządy, insty-
tucje międzynarodowe i spół-
dzielnie do wspierania rozwoju 
spółdzielczości. Bo Spółdziel-
nie budują lepszy świat! I wła-
śnie to hasło będzie obowiązy-
wać podczas Międzynarodowe-
go Roku Spółdzielczości.

Jesteśmy w Falenicy, w War-
szawskiej Spółdzielni Han-
dlowej „Fala” - mamy w ręku 
dokument ONZ. Jakby pisany 
na podstawie doświadczeń tej 
- relatywnie rzecz biorąc - nie-
wielkiej spółdzielni: tworze-
nie miejsc pracy, elastyczne re-
agowanie na sytuację rynkową, 
umacnianie obywatelskiej sa-
morządności, łagodzenie skut-
ków kryzysu… Słowa pasują 
jak ulał. Od 66 lat.

Wszystko zaczęło się w mar-
cu 1946 roku. Kraj zniszczony, 
w fazie organizacji najprost-
szych elementów wspólnego 
życia po traumie i gigantycz-
nych zniszczeniach II wojny 
światowej. Nie ma jeszcze pro-
dukcji, rolnictwo odbudowuje 
zasiewy, handel szuka prawdzi-
wej waluty: wymiennej? złota? 
dolarów? niepewnej złotówki? 
Pierwszy odradza się handel 
- choć handlować na razie nie 
bardzo jest czym… Maria Dą-
browska w swoich wspomnie-
niach z 1946 roku pisze o swym 
wielkim podziwie dla tych 
warszawiaków, którzy otwie-
rają sklepy, dostarczają towar 
na stragany, tworzą pierwsze 
struktury spółdzielczości, któ-
ra jest wypadkową pomiędzy 
oczekiwaniem władzy, która 
chce upaństwowienia wszyst-
kiego co się da i wolnego społe-
czeństwa, które z oporem pod-
daje się kolektywizacji.

Grupa 26 założycieli zakłada 
Gminną Spółdzielnię „Samo-

pomoc Chłopska” w Falenicy. 
Pierwszy sklep powstaje w miej-
scowości Błota, drugi - w Mie-
dzeszynie Wsi. Po „odwilży” 
1956 roku spółdzielnia przybie-
ra nazwę Rejonowej Spółdziel-
ni Zaopatrzenia i Zbytu „Samo-
pomoc Chłopska” - jak dziesiąt-
ki innych we wszystkich zakąt-
kach kraju. W latach 60. stawia 
na budowę własnych obiektów 
handlowych i magazynowych. 
Koszt jest duży, ale ówczesny 
prezes (do 1972 roku) Stefan 
Ostrowski i kierowany przez 
niego zarząd, uważa, że ryzy-
ko warte jest podjęcia. Historia 
przyzna mu rację - to w tamtych 

latach powstała znaczna część 
majątku spółdzielni, to w tam-
tych latach wrosła ona tak moc-
no w pejzaż prawobrzeżnej czę-
ści okolic stolicy. W lata 70. we-
szła w znakomitej kondycji fi-
nansowej, mając najwyższy w 
kraju wskaźnik funduszy wła-
snych. Inwestycje zaczęły więc 
przynosić żniwa.

Następnemu zarządowi (na 
jego czele przez 17 lat stał Mie-
czysław Jasielski) przyszło się 

zmierzyć z kolejnym, narzu-
conym wyzwaniem. W 1976 
rząd PRL zreorganizował han-
del wewnętrzny - spółdzielnie 
„wiejskie” zostały pozbawione 
możliwości prowadzenia han-
dlu artykułami spożywczymi w 
miastach. Placówki trzeba było 
przekazać spółdzielczości spo-
łemowskiej… Wyrwało to zęby 
trzonowe falenickiej spółdzielni. 
Ale w myśl porzekadła: „co cię 
nie zabije, to wzmocni”, spół-
dzielnia pokazała, że jest struk-
turą przystosowaną do elastycz-
nego reagowania. Postanowiono 
wykorzystać drugą część rządo-
wej regulacji: że spółdzielczości 

samopomocowej wolno prowa-
dzić w miastach handel artyku-
łami budowlanymi, metalowy-
mi, hydraulicznymi, drzewny-
mi, opałem oraz środkami do 
produkcji rolnej. I tu, w 1976 
roku mamy odpowiedź na py-
tanie, skąd ta baza, którą obec-
nie „Fala” stoi. Oprócz przepro-
filowania struktury handlu - w 
kierunku materiałów budowla-
nych, opałowych itp. spółdziel-
nia postanowiła wybudować - na 

wzór innych działających w kra-
ju - wielobranżowy dom handlo-
wy w Falenicy. Największy na 
trasie pomiędzy Otwockiem a 
Grochowem, 3 tysiące metrów 
kwadratowych na trzech pozio-
mach. Idea budowy dojrzewała 
długo, bardzo długo - udało się 
ją rozpocząć dopiero w połowie 
lat 80., a zakończyć w 1989. Od 
centrum Falenicy WDT przyjął 
nazwę „Fala” i… dał nową na-
zwę (w 1995 roku) Warszaw-
skiej Spółdzielni Handlowej 
„Fala”.

Kolejny zarząd  (od 2002 
roku - prezesem został Jerzy 
Woszczyk, a wiceprezesem Ta-

deusz Chumowicz) stanął przed 
zupełnie innymi, nieznanymi 
dotąd wyzwaniami. Zmierzyć 
się trzeba już nie tyle z arbi-
tralnymi decyzjami administra-
cji państwowej, co z wolnym 
rynkiem: konkurencją wielkich 
sieci handlowych. Trzeba by-
ło podjąć wiele bolesnych de-
cyzji - o zamknięciu placówek 
nierentownych, tych o zbyt ma-
łych obrotach i zbyt wysokich 
kosztach funkcjonowania. Raz 

jeszcze okazało się, jakim skar-
bem jest posiadanie własnych 
lokali - bo one nie generowa-
ły tak wysokich kosztów. Ale 
likwidując najsłabsze ogniwa 
spółdzielni,  wzmacniano jed-
nocześnie te najlepiej rokujące. 
Hurtownie i sklepy z materiała-
mi budowlanymi, hydraulicz-
nymi i z wyposażeniem wnętrz 
gruntownie zmodernizowano, 
unowocześniono i skomputery-
zowano. Zaopatrzono w rozle-
gle parkingi. Postawiono na do-
szkalanie załogi, pracownicy są 
teraz fachowymi doradcami a 
nie „zwykłymi” handlowcami.

Także handel spożywczy 
przeszedł zasadnicze przeobra-
żenia - najbardziej spektakular-
ną zmianą jest możliwość tele-
fonicznych zakupów, które na-
stępnie dostarczane są do domu 
klienta transportem spółdziel-
ni. Sklepy spożywcze zostały 
wyremontowane, wyposażo-
ne m.in. w nowoczesny sprzęt 
chłodniczy. Organizowane w 
nich są promocje, obniżające 
klientom koszty zakupów. 

„Wychodzenie do klienta” to 
także wprowadzane nowe usłu-
gi: w sklepach z akcesoriami 
drzewnymi - to np. przycina-
nie na wymiar szaf wnękowych 
i mebli kuchennych. Sieć trans-
portowa spółdzielni oferuje 
usługi wynajmu pojazdów, do-
ręczania zakupionego towaru, 
w warsztacie można naprawić 
swój samochód. 

Na I piętrze domu handlo-
wego, WSH „Fala” otworzy-
ła nowoczesny sklep z artyku-
łami gospodarstwa domowego.  
Sklep pod marką Mixelektro-
nics posiada szeroką ofertę za-
równo artykułów AGD, audio-
-video, telewizorów jak rów-

nież komputerów. Pojawiają się 
tutaj promocje i nieprzerwanie 
atrakcyjne produkty z oferty 
dnia, tygodnia, miesiąca. Cie-
szy miła i profesjonalna obsłu-
ga zawsze gotowa służyć ra-
dą i pomocą w doborze najbar-
dziej odpowiadającego sprzętu.  
Za sukces spółdzielni  należy 
uznać otwarcie  stacji benzyno-
wej pod szyldem Statoil u zbie-
gu ulic Ochoczej i Patriotów, 
która została pobudowana w re-
kordowo szybkim czasie. Sta-
cja uzupełniła ofertę handlową 
dla mieszkańców osiedla Fale-
nica, którzy do tej pory musie-
li po paliwo przejeżdżać kil-
ka kilometrów. Na stacji znaj-
dują się w sprzedaży różne ro-
dzaje paliw najwyższej jakości,  
gwarantowane przez firmę  
Statoil. Miły i fachowy perso-
nel zaprasza klientów przez ca-
łą dobę. Cyklicznie ponawiana 
jest  akcja promocyjna tanko-
wania o 10 groszy taniej na li-
trze paliwa (co daje najlepszą 
cenę w okolicy), po okazaniu 
paragonu ze sklepu spożyw-
czego WSH „Fala”. To miejsce 
dodatkowo w ostatnim czasie 
uatrakcyjniło otwarcie pizzerii.

Ale WSH „Fala”, (skupiają-
ca ponad setkę członków i no-
sząca od kwietnia br. zaszczytny 
tytuł Rzetelnej Firmy), tak wro-
śnięta w lokalną społeczność to 
także organizator imprez kultu-
ralnych, cieszących się wielką 
popularnością festynów, spon-
sor imprez sportowych dla mło-
dzieży. Gdyby WSH „Fala” tego 
nie robiła - nie robiłby tego nikt. 
I to jest miarą niezbędności „Fa-
li” w lokalnym otoczeniu. I o ta-
kim wartościach przede wszyst-
kim mówi dokument ONZ.
AS toms

Organizacja Narodów Zjednoczonych 9 grudnia 2009 roku przyjęła rezolucję proklamującą rok 
2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Spółdzielczość zrzesza na świecie ponad 1 mld 
ludności; pomaga w eliminowaniu ubóstwa, w tworzeniu miejsc pracy, w umacnianiu obywatelskiej 
samorządności i solidarności, w łagodzeniu skutków kryzysu. 

dysponującawieloletnimdoświadczeniemi kadrąspecjalistów
oferujeWspólnotomMieszkaniowym

usługiw zakresiezarządzaniai administrowanianieruchomościami.
Za in te re so wa nych pro si my o kon takt pod tel. (22) 673-08-01  

lub wi zy tę w na szej sie dzi bie przy ul. Ko biel skiej 1.
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14 maja rozpoczął się mon-
taż warszawskiej Strefy Ki-
bica. To największa Strefa 
spośród wszystkich tworzo-
nych na mistrzostwa Euro 
2012, zarówno w Polsce jak 

i na Ukrainie. Od dnia oficjalnego otwarcia stanie się 
ona centrum wielkiego futbolowego święta.

Strefa Kibica będzie miejscem, w którym przez cały czas jej 
funkcjonowania, fani całkowicie bezpłatnie będą mogli spędzić 
czas, biorąc udział w wielu wydarzeniach przygotowanych przez 
Warszawę oraz oficjalnych sponsorów UEFA Euro 2012 ™. Przy-
gotowanych jest tam wiele ciekawych atrakcji, rozrywek i niespo-
dzianek, których różnorodność pozwoli zintegrować kibiców z Pol-
ski i z Europy. Można będzie zobaczyć na żywo transmisje me-
czów, wysłuchać koncertów znanych gwiazd, a także wziąć udział 
w wielu konkursach i zabawach, również przeznaczonych dla dzie-
ci. W Warszawskiej Strefie każdy poczuje prawdziwą piłkarską at-
mosferę!

Największa ze wszystkich Stef Kibica, której obszar wynosi 120 
tys. metrów kwadratowych znajduje się na Pl. Defilad oraz części 
ul. Marszałkowskiej obok Pałacu Kultury i Nauki, czyli w samym 
sercu stolicy. Warszawska Strefa Kibica ma przyjąć ponad 100 tys. 

osób jednocześnie. Jej stworzenie jest bardzo ważnym elementem 
przygotowań miasta do Turnieju.

Montaż wszystkich elementów technicznych, z których składać 
się będzie Strefa potrwa do 3 czerwca. Strefa będzie funkcjono-
wała przez 24 dni, czyli przez cały czas trwania mistrzostw - od 8 
czerwca do 1 lipca. Oficjalne otwarcie Strefy nastąpi 7 czerwca w 
godzinach wieczornych, na dzień przed pierwszym meczem. Stre-
fa Kibica w dni meczowe będzie otwarta w godz. 12.00 - 1.00 w 
nocy, w dni bez meczów w godz. 12.00 - 23.00. W dniu oficjalne-
go pożegnania Strefy czyli, 1 lipca zabawa potrwa w godz. 12.00 
- 4.00 w nocy. Całkowity demontaż Strefy oraz uporządkowanie 
jej terenu zakończy się 3 lipca. 

Na czas działania Strefy jej teren zostanie ogrodzony. Prowadzić 
do niej będzie siedem wejść z czterech stron pl. Defilad od: ulic: 
E. Plater, Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich. 
Montaż wygrodzenia Strefy Kibica będzie montowany w najbliż-
szych dniach.

Podczas aranżowania Strefy zostanie zmontowanych 6 telebi-
mów. Największy z nich będzie miał łączną powierzchnię aż 147 
metrów kwadratowych. Tym samym stanie się największym telebi-
mem, jaki dotychczas powstał w Polsce. W piłkarskiej atmosferze 
wraz z innymi kibicami będzie można oglądać na nim transmisję 
wszystkich meczów rozgrywanych w trakcie Turnieju. Zbudowana 
zostanie także scena przy wejściu od ul. Marszałkowskiej oraz dwie 
trybuny ulokowane przy dwóch głównych wejściach. (ab)

Powstaje największa Strefa Kibica

„Królowa Wisła” to najnowsze wydawnictwo fundacji 
Cultus, autorstwa Tadeusza W. Świątka i Rafała Chwiszczu-
ka. Oprócz tekstu zawiera około 150 archiwalnych fotogra-
fii (w tym kilka po raz pierwszy prezentowanych) pocho-
dzących ze zbiorów autorów oraz Archiwum Państwowego 
m. st. Warszawy. 160 stronicowy album (wydany w forma-
cie A4, oprawiony w twardą oprawę) jest wyczerpującym i 
ciekawym kompendium wiedzy na temat Wisły i jej brze-
gów od początków istnienia Warszawy po czasy powojenne. 
Opowiada o żegludze; żywiołach; mostach i przeprawach 
oraz dzielnicach, które powstawały na jej brzegach. Ale 
przede wszystkim opowiada o ludziach, którzy żyli i pra-
cowali na Wiśle i nad Wisłą. Dochód ze sprzedaży albumu 
przeznaczony jest na działalność statutową fundacji tworzo-
nej m.in. przez Tadeusza W. Świątka i Rafała Chwiszczu-
ka. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie fundacji 
- www.cultus.org.pl

Tegoroczny dzielnicowy 
festiwal małych form teatral-
nych, po raz kolejny został 
zorganizowany w Szkole 
Podstawowej Nr 60 przy ul. 
Zbaraskiej 3. Nauczycielki tej 
podstawówki mają już boga-

te doświadczenie w dobrym 
przygotowaniu takiej impre-
zy. W festiwalu wzięli udział 
uczniowie młodszych klas 
podstawówek nr 60, 168, 185, 
255 i ZSI Nr 75. Jury ocenia-
ło interpretację tekstu, sceno-
grafię i prezentację sceniczną. 
Trzeba przyznać, że spektakle 
były na bardzo wysokim po-
ziomie. 

– Fantastyczny ruch sce-
niczny! – publiczność za-

chwycała się przedstawieniem 
pierwszoklasistów z gocław-
skiej SP Nr 312 traktującym o 
Powstaniu Warszawskim (na 
zdjęciu). Z kabaretowego uję-
cia znanych bajek, prezento-
wanego przez kl. I b ze szkoły 

- gospodarza, można było się 
dowiedzieć m.in. że Śpiąca 
Królewna tak długo spała, 
że stała się wiekową starusz-
ką (ale Książe i tak się z nią 
ożenił), a Królewna Śnieżka 
zatruła się jabłkiem, gdyż go 
wcześniej nie umyła… Mło-
dzi aktorzy zostali nagradzani 
gromkimi brawami przez pu-
bliczność oraz pucharami, sta-
tuetkami i dyplomami przez 
festiwalowe Jury. ar

Święto małych aktorów
Świętem małych aktorów można nazwać 
„Wiosenne Impresje Teatralne”, dzielnico-
wy festiwal, który po raz jedenasty odbył 
się 16 maja na Pradze Południe.
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1 czerwca w godz. 9.00-
15.00 w ramach akcji „Kropla 
krwi dla Mikołajka” na par-
kingu przed Medyczną 
Szkołą Policealną Nr 
4 przy ul. Grenadie-
rów 30a będzie cze-
kał autobus do poboru 
krwi. Krew będą odda-
wać uczniowie i pracow-
nicy szkoły, do akcji mogą się 
również przyłączyć mieszkań-
cy dzielnicy i wszyscy ci, któ-
rzy są chętni, aby podzielić się  
drogocennym lekiem, jakim 
jest krew. Aby oddać krew 
trzeba mieć ukończone 18 lat 
i posiadać ze sobą dowód oso-
bisty.

z z z
W ubiegłym roku ponad 

150 osób cofnięto z przej-
ścia granicznego Warszawa – 
Okęcie z powodu nieważności 
lub braku paszportu. W woje-
wództwie z powodu wykupio-
nej wycieczki około 50 osób 
dziennie wnioskuje o przy-
spieszenie decyzji paszporto-
wej. Aby nie psuć sobie wa-
kacyjnej przyjemności, war-
to sprawdzić ważność nasze-
go paszportu. Wniosek należy 
złożyć wcześniej, pamiętając, 
że prawo nie przewiduje trybu 
pilnego. Nie zapominajmy, że 
paszporty obowiązują też ma-
łe dzieci. Wszelkie informa-
cje dot. paszportów dostępne 
są na www.mazowieckie.pl 
(zakładka Paszporty).

z z z
16 maja budowa centralnego 

odcinka II linii metra weszła w 
decydującą fazę - na stacji zlo-
kalizowanej przy rondzie Da-
szyńskiego pracę rozpoczęła 
„Anna”, pierwsza z czterech 
tarcz TBM. Długość samego 
korpusu stacji „Daszyńskiego” 
to 133 m. Szyb startowy ma 
120 m długości, a demontażo-
wy około 21 metrów. „Anna” 
wydrąży południowy tunel od 

ronda Daszyńskiego do wen-
tylatorni V11, przy ul. Świę-
tokrzyskiej. Następnie zbudu-
je połączenie między pierwszą 

a drugą linią metra. Po zakoń-
czeniu prac przy łączniku, wy-
ruszy z szybu przy wentylator-
ni V11, by dotrzeć na Powiśle. 
Do wykonania tunelu central-
nego odcinka II linii metra w 
stolicy użyte zostaną 4 ma-
szyny TBM niemieckiej firmy 
Herrenknecht AG.  

z z z
W przypadku, gdy pasażer 

uzna, że wykonana przez tak-
sówkarza usługa została wy-
konana nieprawidłowo, może 
złożyć skargę do Biura Dzia-
łalności Gospodarczej  i Ze-
zwoleń Urzędu m.st. Warsza-
wy przy ul. Canaletta 2. Skar-
gi należy składać w formie pi-
semnej lub w elektronicznej 
(zezwolenia@um.warszawa.
pl). Do skargi należy dołączyć 
paragon lub rachunek. W przy-
padku, gdy taksówkarz odma-
wia wydania rachunku, moż-
na zwrócić się o pomoc do 
Straży Miejskiej – na bezpłat-
ną, czynną całą dobę infolinię 
986. Pomóc może również po-
licja, dostępna pod numerem 

997.  Ważne, by pamiętać o 
zanotowaniu numeru rejestra-
cyjnego pojazdu lub numeru 
bocznego, umieszczonego na 
drzwiach auta. Warto również 
zapamiętać markę samocho-
du i opisać wygląd kierowcy. 
Pomoże to w ustaleniu tożsa-
mości nieuczciwego przewoź-
nika. 

z z z
14 maja Wydział Nauk Pe-

dagogicznych UKSW objął 
honorowym patronatem na-

ukowym południowopraski 
Zespół Szkół nr 5 im. Stefana  
Kisielewskiego. UKSW bę-
dzie dzielił się z uczniami „Ki-
siela” dorobkiem intelektual-
nym i w ten sposób ułatwi im 
dostanie się na studia. Najlep-
szym uczniom władze uczelni 
będą proponowały indeksy.

z z z
Kto nie pamięta parad Jerze-

go Dudka podczas finału Ligi 
Mistrzów w 2005 r.? 28 maja, 
na stadionie miejskim przy ul. 
Łazienkowskiej będzie można 
strzelić gola temu polskiemu 
bramkarzowi. Takie atrakcje 
czekają w godz. 10.00-16.00 
na dzieci i młodzież podczas 

obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Dziecka. W ramach 
imprezy „Dzień Młodego Ki-

bica” odbędzie się m.in. 
Finał Turnieju „Gramy 
o Złotą Piłkę” oraz 
podsumowanie Ogól-
nopolskiego Turnie-

ju Sportowego „Gram 
i Wspieram” organizowa-

nego przez Komendę Główną 
Policji. Będzie można obej-
rzeć mecz z udziałem piłkarzy 
m.in. J. Dudka, R. Koseckie-
go, C. Kucharskiego, R. Maj-
dana, specjalistyczny sprzęt 
strażacki i policyjny. Wstęp 
dla dzieci i młodzieży jest bez-
płatny. Trzeba przesłać for-
mularz zgłoszeniowy na adres  
e-mailowy: dziendziecka@po-
licja.waw.pl do 25 maja.

z z z
1 czerwca br. pociągi SKM 

połączą lotnisko Chopina z 
centrum stolicy i Stadionem 
Narodowym. Nowe połącze-
nie kolejowe będzie obsłu-
giwane przez Szybką Kolej 
Miejską i Koleje Mazowiec-
kie. W pociągach SKM będą 
obowiązywały bilety ZTM, w 
pociągach Kolei Mazowiec-
kich bilety zgodne z taryfą 
KM. Będzie można także ko-
rzystać z oferty Wspólny Bi-

let ZTM-KM-WKD, pozwa-
lającej na podróżowanie po-
ciągami Kolei Mazowieckich 
na podstawie wybranych bile-
tów ZTM: dobowego, 3-dnio-
wego, 30- i 90-dniowego oraz 
Biletu Seniora. 

  (ab) (ar)

Z mIASTA  CPK  ul. Podskarbińska 2 -  26.05. godz. 12.00 – 18.00 
– Wolna wymiana ubrań, dodatków, wstęp 8 zł; 27.05. godz. 
17.00 - „Mistrzowie operetki, wstęp wolny; 28.05. godz. 18.30 
– Koncert  „To i Owo”, wstęp wolny; 29.05. godz. 19.00 – Kon-
cert muzyki kameralnej, wstęp wolny; 30.05. godz. 17.00 – Wy-
kład pt. „… Sztuka w krajobrazie”, wstęp wolny; 31.05. godz. 
18.00 – Spektakl uczniów XXIII LO, wstęp wolny; Muszla 
Koncertowa w Parku Skaryszewskim – 25.05. godz. 20.00 
-  „Śpiewanki Osieckowe”, wstęp wolny; 26.05. godz. 10.00 – 
14.00 – „III Przegląd Kreatywności Ognisk Pracy Pozaszkolnej 
PREZENTACJE 2012”, wstęp wolny; godz. 18.00 – Koncert z 
okazji Dnia Matki, wstęp wolny;   
 KK Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 - 01.06. godz. 17.00 – 
„Królewicz Żaba” – spektakl dla dzieci, wstęp wolny; 02.06. 
godz. 10.00-19.00 – „Odkryj w sobie dziecko!” Wstęp wolny; 
03.06. godz. 12.00 – Waldemar Malicki zaprasza, wstęp: 20 zł; 
6.06. godz. 17.00 – Wykład pt. „Sztuka przełomu XX/XXI wie-
ku” wstęp wolny; 10.06. godz. 18.00 – Koncert Staszka Śnieżko, 
wstęp wolny;
 KK Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 25.05. godz. 19.00 - 
Koncert piosenek B. Okudżawy i W. Wysockiego, bilety 5 zł; 
27.05. godz. 13.00 - Niedziela z teatrem dla dzieci, bilety w 
cenie 5 zł; 28.05. godz.18.00 - Sfilmowana muzyka, semina-
rium edukacyjno-artystyczne, wstęp wolny; 30.05. godz. 19.00 
- Seans filmowy „Dzikie pszczoły, bilety w cenie 5 zł; 31.05. 
godz. 19.00 - Top&Jazz Dance, wstęp wolny; 01.06. godz.19.00 
- „1000 snów jednej nocy” słuchowisko, recital, wstęp wol-
ny; 02.06. godz. 19.00 - Koncert „Biba”, bilety w cenie 10 zł;. 
03.06. godz. 13.00 - Film anim. dla dzieci, bilety w cenie 10 zł; 
05.06. godz. 19.00 - Spotkanie filmowe, wstęp wolny; 
 KK „Gocław” ul. Abrahama 10 – 26.05. – Warsztaty dla 
dzieci z rodzicami; Bilety 5 zł.; 27.05. godz. 11.00 - 16.00 - Dzień 
Dziecka na Gocławiu; 28.05. godz. 18.00 – Koncert K. Napiór-
kowskiego, bilety 10 zł.; 4.06. godz. 18.00 – Koncert, wstęp wol-
ny; godz. 19.00 – Spotkanie z autorem książki Zanim znowu zabi-
ję Mariuszem Czubajem, wstęp wolny; 11.06. godz. 19.00 – Pro-
gram satyryczny w wykonaniu Kabaretu „SZCZYPTA…”, wstęp 
wolny;
 OEK SBM „Grenadierów” Al. St. Zjednoczonych 40 – 
warsztaty malarskie. Koszt 20 zł. tel. 673 60 63; 29.05. godz. 
18.00 - Spotkanie pt. ”Epidemiologia i profilaktyka raka piersi 
i raka szyjki macicy”, wstęp wolny; Kurs komputerowy dla po-
czątkujących. Koszt 120 zł.; 13.06. godz. 12.00 – „Spotkanie z 
kulturą Indii”, wstęp wolny;
 OK Wesoła ul. Starzyńskiego 21 – 26.05. godz. 18.00 – kon-
cert polsko-francuskiego zespołu Nils Project; 03.06. godz. 12.00 
– Warsztaty Leonarda – „Magiczny świat orderów”. Zajęcia dla 
dzieci w wieku 6-12 lat, obowiązują zapisy; 10.06. godz. 17.00 
– Meksyk. Pokaz slajdów i opowieści z podróży Marka Łasisza.
 Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 26.05. godz. 
16.00 – Gala z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.
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Serce. Ono potrafi kochać, cieszyć się, 
przeżywać najsilniejsze uczucia. Serce 
przyspiesza w czasie silnych emocji, a spo-
walnia, kiedy jesteśmy zrelaksowani. Jest 
szczególnym, niespotykanym silnikiem, 
który bez przerwy przetacza naszą krew  
w trakcie całego naszego życia. 

Jest bardzo skomplikowane i dlatego unikalne.
Niemyślimyotym,rzadkowspominamyonaszym
niestrudzonym, wytrwałym pracowniku. Żołądek
poprosiojedzenie,serce–nie.Onosięnieskarży,
nieprzypominaosobiedoczasunaprawdęskrajnej
potrzeby. Serce przypomina o sobie wtedy i tylko
wtedy,kiedyjużmusiprosićnasopomoc,kiedyjest
munaprawdęźle.
Jesteśmyniewdzięczni. Często niewsłuchujemy

sięwbłaganiewłasnegoserca.Niemyślimyona-
szymwiernyminiestrudzonymsłudze.
Rozsądnie zachowuje się ten, kto dba o tych,

którzymuwierniesłużą.Dbanieozdrowiestajesię
nieodłącznączęściąkulturycorazwiększejliczbylu-
dzi.Temusłuży,wzrostpoziomuwykształceniaoraz
kulturyogólnoeuropejskiej.
Comywiemyonaszymsercu?Przetaczakrew:

średnio5-7 litrównaminutęw stanie spokoju, co
przyrównaćmożna do ilości całej krwi w naszym
ustroju.Krewdostarczadowszystkichtkanekpaliwo
energetyczne–tlen,awypłukujeztkanekprodukty
przemianymaterii, doprowadzając je do narządów
wydzielenia–płuc,nerek,wątrobyiskóry.Krewma
wielefunkcji.Porozma wiajmy o tym, jak krew służy 
naszemu sercu. 
Dla serca najważniejsze jest dotlenienie. Serce

niemożezatrzymaćsięiodpocząć.Onomusiprze-
taczaćkrewzestałymminimalnymwysiłkiemwsta-
nie spokoju i pracować z podwyższonymobciąże-
niemw czasie fizycznego, również emocjonalnego
napięcia.Dlategosercujestpotrzebnaenergia,którą
daje tlen.Wwarunkach fizycznego obciążenia na-
szymmięśniommożezabraknąćtlenu.Onezaczną
bolećidrętwieć,zmuszającnasdozatrzymaniasię,
abydaćimwypocząćidotlenićsię.Sercetegozro-
bić nie może. Nawet w warunkach najsilniejszego
obciążenia iniedotlenienia,mięsieńsercanieprze-

stajepracować,walcząconieprzerwanedotlenianie
wszystkich tkanek, walcząc o nasze życie. Kiedy
niedotlenieniemięśniasercatrwa,zaczynaonoob-
umierać.Stantenjestznanyjakozawał.

Ale dlaczego sercu może zabraknąć tlenu? 
Pierwszym i oczywistym powodem jest zwężenie
naczyń,dostarczającychdosercakrew,awekrwi
tlen. Z wiekiem na ściankach naczyń wieńcowych
odkładają się złogi.W ich powstaniu bierze udział
wapń, fibryna, cholesterol i inne substancje, roz-
puszczalnośćktórychwekrwiwjakimśmomencie
obniża się. Krążenie się pogarsza, ale jestwystar-
czające dla trybu życia, prowadzanego przez daną
osobę.Aleprzychodzidzień…
Jeżelisercuzabraknienawet1-2%tlenu,zaczyna

boleć.Należyzatrzymaćsię,usiąśćwygodnie,otwo-
rzyćokno,staraćsięgłębokooddychaćizachować
spokój.WłożyćpodjęzyktabletkęWalidolu.Nawet,
jeżelibólprzejdziewciągu5-ciuminut,należyumó-
wićsięnawizytęu kardiologa. Jeżeli ból po5-ciu
minutachnieustępuje,trzebaniezwłoczniedzwonić
po pogotowie.Medycynama jeszcze około 10-15
minutnaratuneknaszegoserca.Impóźniejprzyjdzie
pomoc,tymwiększenieodwracalnezmianypowsta-
nąwmięśniuserca.Obumarłaczęśćzmienisięw
bliznę.
Otóż,niemaznaczenia,czyjeden,dwalubwięcej

procenttlenuzabraknienaszemusercu,zagrożeniei
sposóbpostępowaniaprzytymzostająniezmienne.
Ituwartoprzypomniećobardzoważnejrezerwie

w zapobieganiu stanom niedotlenienia serca – o
dotleniającejwłaściwości naszej krwi.Dotleniające
możliwości mogą się zmieniać w szerokim zakre-
sie.Nawetjedenzabiegozonoterapii(czytajartykuł
„Ozonoterapia bez tajemnic” na stroniewww.glob-
medi.com) potrafi zwiększyć dotleniającą właści-
wośćkrwio30%.
Nawetprzynajbardziejzaawansowanymzwężeniu

naczyńwieńcowych,ozonoterapiapotrafigwaranto-
waćkomfortowąpracęsercaiżyciebezzawału.Tu
należypowiedziećojednym„ale”.Chodzioskrzepy.
Przy stanie zakrzepicy, kiedy we krwi powstają

skrzepy, pierwsze kilka zabiegów ozonoterapii nie
mogą zagwarantować uniknięcia zawału. W przy-
padku zatkania naczyń przez skrzep dotleniająca
właściwość krwi uratować nie może. Ale… nie

zapomnijmy o tym, że ozonw dużym stopniu po-
trafi zwiększać płynność krwi, nie dopuszczać do
powstaniaskrzepów i rozcieńczać je (patrzartykuł
„Ozonoterapia bez tajemnic” na stroniewww.glob-
medi.com).
W taki sposób już po 6-7-miu zabiegach (kiedy

krew już zmieniasięwdużymstopniu)prawdopo-
dobieństwo powstania zawału przyrównać można
dozera.
Oprócz tego, przez swoją wysoką aktywność

chemiczną i zdolność do rozcieńczania substan-
cji,w inny sposób nie rozcieńczalnych, ozon po-
trafi stopniowo rozcieńczać złogi naczyniowe,
nie dopuszczając do powstania zawałów. Z wła-
snychspostrzeżeńklinicznychwiem,żecałkowite
rozcieńczenie blizn przy ozonoterapii, powstałych
wskutek zaniku krążenia (nie dotlenienia)wynosi
średnio jeden rok. (Złoginaczyniowesąniemniej
odporne na rozcieńczanie. Dokładną informację
możnauzyskaćtylkopospecjalnieprowadzonych
badaniach.) To nie znaczy, że pacjent powinien
bez przerwy pobierać zabiegi ozonoterapii w cią-
guroku.Wpraktycepocyklu10-15zabiegach(w
zależności od stanu pacjenta) pacjent przychodzi
na zabiegiwspierające średnio1 razwmiesiącu.
I towystarczadlawsparciaprocesuoczyszczania
naczyń.

Co robić, kiedy pacjent jest już po zawale? 
Mechanizmy powstania złogów naczyniowych nie
przestajądziałać.Dlategopacjentapozawalenależy
zaliczyćdogrupypodwyższonegoryzykazewzglę-
du na możność następnych zawałów. Jak działa
ozonoterapianadalsząprofilaktykępowstawaniaza-
wałówjużwiemy.Tuchodzigłównieoto,żepoza-
waleczęśćmięśniasercowegozmieniasięwtkankę
bliznową.Taczęść jużnigdynieweźmieudziałuw
pracyserca.
Dlategopozostałeczęścimięśniasercowegopra-

cujązdodatkowymobciążeniem.Takipacjentszyb-
koprzemęczasię,potrzebujewięcejwypoczynku i
snu.Niemożewykonywaćpracyfizycznejijestzo-
bowiązanyprowadzićoszczędny tryb życia.Wcze-
śniejnieudawałosięniczegoztymzrobić.Niebyło
żadnejmożliwości,abypoprawićsytuację.
Z powstaniem ozonoterapii wszystko zmieniło

się diametralnie. Znane z klinicznych spostrzeżeń

i ogólnie uznane w całym świecie właściwości
ozonu,polegającenarozcieńczaniublizn(dotego
regenerujące właściwości - odnowa tkanek) po-
zwoliły na bardzo pozywaną prognozę dla takich
pacjentów.
To,żeozonrozpuszczabliznyiregenerujetkan-

ki,któregojąsiębezśladu, jestzjawiskiem,które
niepozostawiażadnejwątpliwościuspecjalistów.
Rozpuszczaniebliznysercowejpozawaleiregene-
racjauszkodzonegowtymmiejscumięśniaserco-
wegojestzjawiskiemcałkiemlogicznymzewzglę-
dunadziałanieozonu,alenie jestfaktemszeroko
uznanym.Miocyty (komórkimięśniowe)serca też
powinny regenerować się podobnie domiocytów
innychmięśni.Dasiętoudowodnićprzezpozytyw-
ne zmianyw zwykłymelektrokardiogramie (EKG),
którypozwalaokreślaćrozmiarimiejsceuszkodze-
niamięśniasercowego.Wprowadzenieozonotera-
piiwkompleksowymleczeniupacjentówpozawale
pozwoliłoby zebrać wystarczająco wiele wyników
dlawyciągnięciawnioskównaukowych.Terazwięc
piłka jest po stronie specjalistóww zakresie kar-
diologii.
Ponadtonależywspomniećowłasnymbogatym

doświadczeniuimoichkolegów–ozonoterapeutów.
Ciekawyfakt–niktznaswswojejpraktyceniespo-
tkałsięzwypadkiempowstaniazawałuupacjentów,
pobierającychzabiegiozonoterapii.
Ztegomożemywyciągnąćnastępującewnioski:
1.Ozonzwiększadotleniającewłaściwościkrwii

za pobiega powstaniu zawału w warunkach zwęże-
nia naczyń wieńcowych. 
2. Ozon zwiększa płynność krwi i zapobiega

powstaniuskrzepów.Wtakisposóbzapobiega po-
wstaniu za wałów powodowanych przez zatory. 
3. Ozon rozcieńcza złogi naczyniowe (w na-

szym przypadku wieńcowe) i jest zaawansowaną 
profilak tyką w zapobieganiu powstawania zawa-
łów w przy szłości. 
4. Ozon z dużym prawdopodobieństwem potra-

fi roz cieńczać bliznę pozawałową i regenerować 
uszko dzony mięsień serca
Ogólny wniosek jest prosty i przejrzysty: scho-

rzenia sercowo-naczyniowe (z rzadkimwyjątkiem
–tętniak)nie należy leczyć bez ozonoterapii. Rezy-
gnacjazozonoterapiiprzykompleksowymleczeniu
schorzeń sercowo-naczyniowych jest podejściem
nierozważnymiszkodliwymdlapacjenta.

Andrzej Lanskoruński (lekarz, ozonoterapeuta) 
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- Aha! Coś się stało, bez dwóch zdań! Mów pan, panie Eu-
stachy, bo widzę w jakim jest pan stanie. Kazimierz Główka 
rzeczywiście nie musiał być wybitnym diagnostą, żeby wie-
dzieć, że jego kolega, Eustachy Mordziak, przeżywa trud-
ne chwile. Ręce mu się trzęsły tak, że ani milimetr popiołu 
nie utrzymywał się na końcu papierosa, bo natychmiast spa-
dał. Dobrze, że nikt pana Eustachego nie poczęstował czymś 
mocniejszym, bo wszystko by wychlapał.

- Fakt, zdenerwowany trochę jestem, ale pan też by był, gdy-
by pan, panie Kaziu był na moim miejscu.

- Znaczy detalicznie mów pan, o co chodzi.
- Krysię okradli. Po tylu latach pracy na bazarze takie coś 

jej zrobić.
- Jak to okradli? Kto? Po co?
- Po co to wiadomo: pić się chce, a tymczasem do roboty 

włos wpadł, obrzydzenie pracą jako taką budząc. 
- Na jaką sumę, za przeproszeniem ten łotr szanowną panią 

Krysię skrzywdził?
- A jaką sumę można tu mieć? Tu kokosów się nie robi. 

Zwłaszcza na majtkach. Ot, jakieś sto, góra sto pięćdziesiąt 
złotych… I wiesz pan co? W sekundzie!

- W sekundzie ją okradł? To musiał wcześniej panią Krysię 
obserwować, bo żeby szybko capnąć, to trzeba wiedzieć skąd.

- Ja też tak Krysi mówię. – Przypomnij sobie, mówię, kto się 
koło ciebie kręcił.

- A ona, co? 

- Mówi, że ostatni, kto się koło niej kręcił, to ja byłem. Mó-
wię: kobieto, skup się. Musiał widzieć, że utarg do kasetki cho-
wasz, inaczej ręki by tam nie wkładał tak na pewniaka… Bo 
on, panie Kaziu, na pewniaka szedł. Musiał stać gdzieś obok 
i czekać. Krysia mówi, że tylko na chwileczkę stoisko z oczu 
spuściła, a ten, jak  nie skoczy… I chodu! Na co ja do Krysi 
mówię: gdybyś w swoim czasie słuchała się babci, to wiedzia-
łaśbyś, że pieniądze najbezpieczniejsze są za stanikiem. 

- I co pani Krysia na to?
- Wyśmiała mnie. Powiedziała, że nie postępowy jestem, a 

właściwie to wsteczny nawet. - Wsteczny, nie wsteczny, ale for-
sę może byś miała – ja jej na to. - A skąd wiesz, czy łapy by mi 
ten złodziej za stanik nie włożył… 

Już ja bym mu dał, panie Kaziu, jakby ze swoimi brudnymi 
łapskami do mojej Krysi podchodził. 

- I co dalej panie Eustachy?
- No co dalej, to już pan wie, dał w długą i tyle go widziała. 

Podobno młodziak jakiś. 
- Ale chyba jeszcze nic straconego, przecież monitoring jest, 

ochroniarze kręcą się po bazarze w tę i we w tę. 
- Owszem, tylko, że to trzeba teraz przejrzeć kadr po kadrze. 

A komu się chce się to robić. Każdy tylko patrzy, jak się do do-
mu urwać.

- To musisz pan postąpić roztropnie, jakoś zachęcić, rozmo-
wę inteligentnie nawiązać. Żeby to jakoś tak naturalnie i samo 
wyszło. Jak ten ojciec, nie przymierzając. 

- Czyli? 
- Do egzaminatora podchodzi facet i mówi: - Mój 

syn ma jutro egzamin. Ale na pewno go nie zda.  
Na to egzaminator: - Mogę się założyć z panem o 1000 zło-
tych, że zda…

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Na wydrê

Kobiecym okiem

AŻ trzy warstwy (czemu nie 
cztery?!) i - uwaga – „miękko 
otula twoją skórę”. Nie wiem, 
jak Państwo, ale ja raczej ni-
czego sobie nie otulam papie-
rem toaletowym, a już zwłasz-
cza mojej skóry. Używam go 
do zupełnie innych celów, nie 
mających wiele wspólnego z 
otulaniem. Ale - ludzie to ku-
pią!

Internet: reklama zapra-
sza do turystyki. Ciekawe, do-

tychczas jeździło się do Kudo-
wy Zdroju, a nie do „Kudowej 
Zdrój”… Niegramotna fleja 
wymyśla byle co, byle jak, a 
ludzie? Ludzie to kupią!

Czerwiec to gorący miesiąc 
w spółdzielniach mieszkanio-
wych. W wielu z nich odbę-
dą się wybory do rad nadzor-
czych. Kandydaci to czasem 
ludzie mądrzy, kompetentni. 
Ale nie zabraknie bufonów i 
pieniaczy. Oraz chętnych by 

dietami dorobić do emerytu-
ry.

Kto z nich jest niebezpiecz-
ny? Ci, którzy przypisują 
wielkie zasługi sobie samym, 
choć nie robią nic poza ma-
nipulacją, strojeniem się w 
cudze piórka i oczernianiem 
innych, by na tym tle wypaść 
lepiej. Nie warto im wierzyć. 
Warto w biurze spółdzielni 
czytać dostępne dla członków 
protokoły z posiedzeń rady, 
warto rozmawiać. Głosując, 
zastanów się, komu zaufasz. 
Bo to jemu powierzasz kon-
trolę nad zarządzaniem Two-
im majątkiem - mieszkaniem 
wartym kilkaset tysięcy zło-
tych. Nabierze Cię wygadany 
cwaniak czy raczej zawczasu 
sprawdzisz, kto jest kim? Nie 
żałuj na to czasu… 

Czerwiec: w której grupie 
głosujących będziesz? Świa-
domej, rozważnej, czy wśród 
tych, którzy „to”, czyli wci-
skany kit kupią; byle na cha-
ma, byle głośno, byle głupio…

żu

W latach sześćdziesiątych 
pojawiła się zapomniana dziś 
piosenka ze słowami Wojcie-
cha Młynarskiego: „Ludzie to 
kupią, ludzie to kupią, byle na 
chama, byle głośno, byle głu-
pio…”

Oglądacie reklamy w tele-
wizji? Pewnie w większości 
tak. Wionie z ekranu „mądro-
ściami” swojskiego chowu, 
czasem niegłupimi, ale zbyt 
często traktującymi nas jak 
„ludzi” którzy dadzą się zma-
nipulować i jakieś reklamo-
wane „to” kupią.

Na przykład taki papier to-
aletowy. Bzdury o rolkach, 
które „nigdy się nie kończą” 
(brrr!) i podobne gadki raczej 
mnie zniechęcały, niż zachę-
cały. Ale pojawiło się nowe: 
papier toaletowy, który ma 

Ludzie to 
kupi¹...!

rEKlAMA rEKlAMA  

tADEx  
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Czasy, gdy Praga była pustynią in-
telektualną i kulturalną, odchodzą już 
do bezpowrotnej przeszłości. Mnożą 
się teatry. To już nie tylko dźwigają-
ce piękną tradycję teatry Powszech-
ny i Rampa, ale także kilka teatrów 
tzw. offowych, czyli działających po-
za głównym nurtem, w pomieszcze-
niach nieczynnych już fabryk i maga-
zynów – a takich gdzie jak gdzie, ale 
na Pradze nie brakuje. Wymienię więc 

tylko słynną już Fabrykę Trzciny na Otwockiej, teatr Akademia 
na 11 Listopada, teatr Lubelska 30/32 czy teatr Konsekwentny 
w dawnej wytwórni wódek „Koneser” (ich spektakl pt. „…i pó-
ki śmierć nas nie rozłączy” to prawdziwa rewelacja) – a to tylko 
niektóre miejsca interesujących wydarzeń artystycznych.

Są też – zwłaszcza na Starej Pradze – galerie i wernisaże, są 
kluby i restauracje, oferujące inny rodzaj wrażeń, niż wymuska-
ne i trochę „plastikowe” obiekty na lewym brzegu.

To, czego dotychczas brakowało, to wydarzenia muzyczne. 
Oczywiście, porywający utwór „Koko, koko, Euro spoko” bę-
dzie zapewne radośnie śpiewany na praskim Stadionie Narodo-
wym, a być może później zasili śpiewniki piosenki biesiadnej – 
ale tu chodzi o muzykę, bez której nie byłoby „Koko”, czyli o 
muzykę klasyczną. Przez długie lata na prawym brzegu ani nie 
było jej gdzie grać, ani nie było komu. Opera Narodowa, Ope-
ra Kameralna, Filharmonia, festiwale muzyczne – wszystko na 
lewym brzegu. Na Pradze melomanom pozostały tylko kościoły 
(Floriańska, Kawęczyńska), w których od czasu do czasu moż-
na było posłuchać innej, niż  „Koko” muzyki, tej, która łagodzi 
obyczaje i łączy ludzi na całym świecie.

Śpieszę więc poinformować, że „na tym odcinku coś drgnę-
ło”. Znakomita orkiestra Sinfonia Varsovia znalazła stałą siedzi-
bę przy Grochowskiej, a że na zapleczu powstaje sala koncerto-
wa na 500 miejsc – to będzie i gdzie grać.

Na Targówku powołano do życia dzielnicową (!), kameralną 
orkiestrę symfoniczną, co jest ewenementem na skalę nie tyl-
ko warszawską. I żadni tam amatorzy, ale autentyczni muzycy, 
grający aktualnie lub w przeszłości w najlepszych polskich or-
kiestrach. Połączył ich patriotyzm lokalny, bo mieszkają na Tar-
gówku i chętnie uświetniają niektóre imprezy dzielnicowe Mo-
zartem, Chopinem czy Bachem.

Praga potrzebuje jednak także stałej, corocznej imprezy mu-
zycznej. Jest taka szansa. W czasie długiego weekendu majo-
wego w Centrum Kultury na Podskarbińskiej odbył się festiwal 
Polskich Akademii Muzycznych. Przyjechali i wspaniale zagra-
li profesorowie i ich najlepsi uczniowie z ośmiu miast. Festiwal 
zorganizował niezmordowany prof. Jarosław Drzewiecki, wy-
bitny pianista i juror, m.in. Konkursu Chopinowskiego. Z przy-
jemnością objąłem patronat nad tym festiwalem i pomogłem w 
znalezieniu sponsora (bez pieniędzy ani rusz), bo jest szansa, 
aby stał się on muzyczną wizytówką Pragi. Prof. Drzewiecki już 
zapowiedział, że w przyszłym roku na Pragę zjadą najlepsi arty-
ści z Europejskich Akademii Muzycznych!  

Zaprawdę, powiadam Wam: nastanie czas, gdy lewobrzeżni 
melomani będą tłumnie przybywać na Pragę!

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

CodZIeNNIe promoCJa towarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

66 lat tradycji

sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
dział spożywczy czynny: pon.−pt. – 7.00−20.00, sob. – 7.00−20.00. 

dział przemysłowy czynny: pon.−pt. – 10.00−19.00, sob. – 9.00−16.00.

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

Stal pod przykryciem,
pręty, rury, 

blachy, profile
stalonline.pl 

Tel. 516-698-802

HUrTOwNIA 
STALI* UsŁU gI

* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

Niech gra muzyka

WCZASY DLA SENIORA  
w Krynicy Morskiej

28.05-4.06 – 550 zł/os.
28.05-11.06 – 1100 zł/os.

4.06-11.06; 11.06-18.06 – 600 zł/os.
Wceniezakwaterowanie 
ipełnewyżywienie

OśrodekWypoczynkowyJantar
tel. (22) 896 92 50, (55) 247 60 30

kontakt@owjantar.pl;  
www.owjantar.pl

Dr Maria Mickiewicz-
-Laskowska
 endokrynolog
 Medycyna pracy
 Prawo jazdy

MED-EXPERT ul. £ukowska 27
Przyjêcia w poniedzia³ki od godz. 16

tel. 22 423-44-58; 
22 423-44-59

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 uSG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 uro log
           wto rek 14.00-16.00

twóJ CZas Jest dla Nas beZCeNNy!
NadaJ drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl



8 mIesZKaNIeC

rEKlAMA rEKlAMA  

Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski

Wrażliwość i wielki talent - tak moż-
na opisać młodego pianistę - Azerbej-
dżanina - Narimana Amiraslanova.

9 maja br. Ambasada Republiki Azer-
bejdżanu w Polsce oraz Centrum Promo-
cji Kultury przy ul. Podskarbińskiej,  zor-
ganizowały w siedzibie CPK uroczysty 
koncert. Występ  został poświęcony dniu 
urodzin Narodowego Lidera Azerbejdża-
nu Heydara Aliyeva. Okazją do święto-
wania były także przypadające w tym ro-
ku: 540-lecie nawiązania i 20-lecie odro-
dzenia Polsko-Azerbejdżańskich stosun-
ków dyplomatycznych.

Ambasador Republiki Azerbejdżanu 
w Polsce Hasan Aziz Hasanov w swoim 
przemówieniu podkreślał historie stosun-
ków między państwami. Już w 1472 r., 
za rządów dynastii Aggoyunlu, na tery-
torium Azerbejdżanu posłowie Uzun Ha-
sana odwiedzili Polskę z misją dyploma-
tyczną i prowadzili negocjacje z królem 
Polski Kazimierzem IV Jagiellończykiem. 

Polska była jednym z państw, które uznały 
niepodległość Azerbejdżanu w 1991 r. po 
ogłoszeniu przez Republikę suwerenności.

W repertuarze koncertu Nariman Ami-
raslanov wykonał utwory: F. Chopina, K. 

Karayeva, C. Debussyego i E. Griega. Se-
vinc Ibrahimova – mama młodego muzy-
ka - zagrała na pianinie i zaśpiewała ro-
manse Azerbejdżańskich kompozytorów 
oraz pieśni ludowe Republiki. Publicz-
ność była pod wrażeniem, słuchając pięk-
nego głosu wokalistki.

Sevinc Ibrahimova  jest absolwentką 
Bakińskiej Akademii Muzycznej. Otrzy-
mała dyplom Ministerstwa Kultury i Tu-
rystyki Azerbejdżanu. Nariman Amira-
slanov studiuje w szkole muzycznej im. 
G. Sharoyeva w Baku. Jest laureatem 
wielu konkursów pianistycznych m.in. II 
Międzynarodowego Konkursu „Rondo” 
w Sztokholmie i VII Międzynarodowego 
Konkursu im. J. S. Bacha w Estonii. Po-
nadto jest posiadaczem dyplomów kon-
kursów im. F. Chopina oraz im. K. Ka-
rayeva w Baku. Od grudnia 2011 r. przy-
znano mu stypendium prezydenckie. Słu-
chając nastoletniego muzyka nie można 
nie zgodzić się ze słowami wypowiedzia-
nymi przez dyrektor CPK Barbarę Ge-
bler-Wasiak „Dajmy mu czas, a usłyszy o 
nim cały świat”. WKL

Świat Króla Maciusia i 
Kajtusia Czarodzieja – pod 
takim tytułem odbył się kon-
kurs plastyczny dla dzieci z 
warszawskich przedszkoli, 
zorganizowany w ramach 
obchodów Roku Janusza 
Korczaka. Na konkurs za-
prosili burmistrz dzielnicy 
Wawer Jolanta Koczorow-
ska, oraz dyrekcja i przy-
jaciele Przedszkola nr 338 
przy ul. Włókienniczej. 

W piątek 10 maja odby-
ło się uroczyste otwarcie wy-
stawy, oraz wręczenie nagród 
i dyplomów laureatom kon-
kursu. Celem konkursu by-
ło promowanie Roku Janu-
sza Korczaka w środowisku 
przedszkolnym, przybliżanie 
dzieciom twórczości autora, 

rozbudzenie zainteresowania 
sztuką, jak również stworze-
nie warunków do rozwijania 
wyobraźni i kreatywności.

Prace plastyczne inspirowa-
ne twórczością Janusza Kor-
czaka przedstawione były w 
formach przestrzennych, two-
rzonych z wykorzystaniem 
wielu materiałów jak np. gli-
na, masa papierowa, gips, sty-
ropian, tekstylia, papier itp.

Dzieła zachwycały różno-
rodnością i pomysłowością 
małych artystów. Bajkowy 
świat widziany oczami dziec-
ka mienił się wszystkimi ko-
lorami tęczy, cieszył kształ-
tem i formą prac. Król Ma-
ciuś, Kajtuś Czarodziej jak i 
wiele innych kolorowych po-
staci z Korczakowskich bajek 

zerkały na widzów ze wszyst-
kich stron.   

Wernisaż, który miał miej-
sce w budynku Przedszkola 

nr 338, rozpoczęła tradycyj-
nie  dyrektor Izabella Rudz-
ka. Po części powitalnej, na 
scenie pojawili się rozśpie-

wani wychowankowie fale-
nickiej placówki. Następnie 
nadszedł czas na rozdanie na-
gród uczestnikom konkursu.  
Dzieci radośnie dzierżyły w 
dłoniach dyplomy i podarki. 
Dyplomy i gratulacje za swo-
ją pracę z dziećmi otrzyma-
li także opiekunowie malu-
chów.

Kryteriami oceny prac by-
ły: inspiracja twórczością Ja-
nusza Korczaka, pomysło-
wość i kreatywność wyko-
nania pracy, zgodność wyko-
nania pracy z regulaminem 
konkursu, samodzielność 
wykonania pracy, oraz dobór 
materiału.

W kategorii indywidual-
nej kolejne miejsca zajęły: I 
miejsce - Przedszkole Nr 110 
za pracę „Król Maciuś I”, II 
miejsce - Przedszkole Nr 338 
za pracę „Parlament dziecię-

cy”, III miejsce - Przedszkole 
Nr 282 za pracę „Król na ba-
lu”; Wyróżniono także: Przed-
szkole  Nr 84 za pracę „Świat 
Króla Maciusia i Kajtusia 
Czarodzieja” oraz Przedszko-
le Nr 224 Sióstr Felicjanek za 
pracę „Król Maciuś Myśli-
ciel”. W kategorii prac zespo-
łowych przyznano: I miejsce 
- Przedszkole Nr 201 za pra-
cę „Maciuś na tronie”, Przed-
szkole Nr 86 za pracę  „Za-
mek Króla Maciusia”, II miej-
sce - Przedszkole Nr 206 za 
pracę „Król Maciuś”, Przed-
szkole Nr 338 za pracę „Za-
mek Króla Maciusia”, III 
miejsce - Przedszkole Nr 264 
za pracę „Zamek Króla Ma-
ciusia”. Uwieńczeniem uro-
czystości był poczęstunek w 
przedszkolnym ogródku i po-
gawędki w gronie przyjaciół.
 kzw

Falenica pamięta o Korczaku

Ambasador Republiki Azerbejdżanu w 
Polsce Hasan Aziz Hasanov, młody piani-
sta Nariman Amiraslanov z matką Sevinc 
Ibrahimovą. 

  Okna  rOlety
oKNa pCv – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133  
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

Zak£aD uS£uG 
TaPiCeRSkiCh i SToLaRSkiCh

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A p R A S Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

MUZYKA I DYPLOMACJA
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- W tym roku impreza przebiegała pod hasłem 
„Międzynarodowo na Francuskiej”, a jej symbolem 
były pokolorowane w barwach flag różnych państw 
Pegazy zawieszone nad ulicami Saskiej Kępy – Bar-
bara Wasiak, dyrektor dzielnicowego Centrum Pro-
mocji Kultury wyjaśniała light motive święta. 

Siódma edycja imprezy różniła się od poprzed-
nich tym, że po raz pierwszy była organizowana 
przez tutejszy urząd dzielnicy oraz Centrum Pro-
mocji Kultury Pragi Południe. Wcześniej robiła 
to Stołeczna Estrada i wśród mieszkańców Sa-

skiej Kępy pojawiały się zarzuty, że święto jest 
„zbyt jarmarczne”. Nad wysokim poziomem 
tegorocznej edycji czuwała powołana przy bur-
mistrzu Tomaszu Kucharskim rada programowa. 
Na jej czele stanął przewodniczący dzielnicowej 
komisji kultury, mieszkaniec Saskiej Kępy, rad-
ny Ryszard Kalkhoff. W skład rady weszli też 
przedstawiciele osiedlowych stowarzyszeń i or-
ganizacji (m.in. Stowarzyszenia Obywatelskiego 
Saska Kępa, Stowarzyszenia ŁADna Kępa, Sto-

warzyszenia „Saska Kępa”, DK Orion ze Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ateńska”, Towarzystwa 
Przyjaciół Saskiej Kępy oraz Rady Osiedla Saska 
Kępa). Dzięki współpracy udało się wypracować 
bardzo bogaty program.

Impreza zaczęła się międzynarodowym po-
chodem spod ronda Waszyngtona. Dzieci i mło-
dzież z południowopraskich szkół wcieliły się w 
role reprezentantów krajów, które zagrają z nami 
w rundzie eliminacyjnej turnieju UEFA EURO 
2012. Szli więc Polacy, Czesi, Grecy i Rosjanie, 

a dodatkowo, ze względu na miejsce akcji, szli 
także Francuzi. Był to barwny i wesoły korowód 
i nawiązywał do innego wielkiego święta, jakim 
za dwa tygodnie będzie na sąsiadującym z Saską 
Kępą stadionie piłkarskie EURO 2012. Na cze-
le korowodu szły dzielnicowe władze. Burmistrz 
Tomasz Kucharski w… meksykańskim sombrero 
i jego zastępcy (w strojach innych narodów). W 
połowie drogi do KK Saska Kępa, przed rzeźbą 
Agnieszki Osieckiej nastąpiło oficjalne otwarcie 

święta. Niczym hejnał zabrzmiał hymn Saskiej 
Kępy, czyli popularna „Małgośka”. A tutejsze 
„Bractwo Kurkowe” w strojach z epoki gromkim 
głosem wykrzyczało „Wiwat!” na cześć burmi-
strza. 

Przy rzeźbie najsłynniejszej poetki Saskiej Kępy 
znajdowała się jedna ze scen święta. Konferansjer-
kę prowadziła tu Laura Łącz. Na potrzeby święta 

przy ul. Francuskiej i Paryskiej stanęło kilka scen. 
Występowały na nich m.in. Dixi Warsaw Jazzmen, 
Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, Kameleon, Red 
Room, Dogbite. Był koncert portugalskiej muzy-
ki fado i koncert zaproponowany przez Ambasadę 
Azerbejdżanu. Trzeba przyznać, że liczne amba-
sady, które znajdują się na Saskiej Kępie, bardzo 
zaangażowały się w święto. Prócz wcześniej wy-
mienionych widoczne było stoisko Iranu, Holandia 
ściągnęła popularny zespół popowy Mabi, który 
wystąpił na głównej scenie, a Ambasada Kolumbii 
uraczyła wielotysięczną publikę porywającą salsą 

w wykonaniu najlepszego na świecie salsowego 
zespołu Swing Latino Tigo. 

Okolice KK Saska Kępa, we współpracy z 
Biblioteką Publiczną Pragi Południe, należały 
do Szwajcarów i Holendrów. Sporo się moż-
na było dowiedzieć o Rapperswilu oraz po-
czątkach zasiedlania Saskiej Kępy w połowie 
XVII w. Tak więc na Saskiej Kępie faktycznie 

było międzynarodowo. A jeśli chodzi o finał 
imprezy, to właściwie były trzy finały. Pierw-
szy, to koncert Stachurskiego na scenie głów-
nej. Drugim był koncert Orkiestry Sinfonia 
Varsovia na dachu KK Saska Kępa, a trzecim, 
wieńczącym wyreżyserowaną przez Jana Szur-
mieja imprezę, pokaz sztucznych ogni. Saska 
Kępa bawiła się świetnie, a wraz z nią dzie-
siątki tysięcy warszawiaków. Różnorodny re- 
pertuar – mnóstwo atrakcji i niepowtarzalna at-
mosfera Saskiej Kępy – wszystko to składa się 
na wyjątkowość tego święta. Do zobaczenia za-
tem za rok na Francuskiej! Magda K.

MIęDZYNArODOwA SASKA KęPA
To był maj, bawiła się Saska Kępa… – parafrazą słynnej „Małgośki” moż-
na opisać to, co 19 maja działo się wzdłuż ul. Francuskiej i Paryskiej. Za 
nami największe na Pradze Południe święto - „Święto Saskiej Kępy”.

 Poz – lekarze rodzinni
 Po ra dnie spe cja li stycz ne, la bo ra to rium
 centrum dia gno sty czne – Usg, ekg, holtery 
 Medycyna Pracy

ul. k³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

bIUro reKlamy „mIesZKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl

Bractwo Kurkowe z wizytą u Agnieszki Osieckiej na rogu ul. Francuskiej i Obrońców.

Na czele pochodu szły władze Warszawy z wiceprezydentem Michałem Olszewskim i wiceprze-
wodniczącym Rady Sebastianem Wierzbickim, władze dzielnicy oraz parlamentarzyści. Od lewej 
Ryszard Kalkhoff, Tomasz Kucharski, Marcin Kierwiński i Robert Kempa.

Polska grupa młodzieży szkolnej w międzynarodowym pochodzie.

Atrakcją były występy młodych tancerek i pokazy futbolu amerykańskiego drużyny Warsaw Spartans.



  





 




 

Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 10h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Czerwiec może być dla Ciebie pomyślny pod 
wieloma względami. Poprawie mogą ulec relacje 
z drugą połową w stałych związkach, natomiast 
samotne Barany mogą poznać kogoś nietuzinko-
wego. Jeśli chcesz coś osiągnąć, to powinieneś 
sobie dokładnie opracować plan działania, krok 
po kroku, bo może się zwiększyć tempo życia. 
Z dużą rozwagą podejmuj decyzje dotyczące fi-
nansów. 

 BYK 22.04-21.05
Jeśli pozwolisz problemom narastać, w Two-
im życiu może powstać bałagan i zamieszanie. 
Wtedy możesz nie uwolnić się od poczucia zagu-
bienia i wrażenia, że ciągle kręcisz się w kółko. 
Swoje obowiązki ułóż tak, abyś codziennie mógł 
poświęcić parę chwil na wypoczynek, bo Twoja 
kondycja może być nie najlepsza. Nie lekceważ 
przepisów, bo ściągniesz na siebie kłopoty urzę-
dowej natury. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Staraj się nie tracić rozsądku i bądź realistą. Kie-
rowanie się niejasnymi przeczuciami może Cię 
sprowadzić na manowce lub wpędzić w kłopoty. 
Na razie postaraj się nie podejmować ważnych 
decyzji zarówno w sprawach zawodowych lub 
uczuciowych. Do propozycji składanych przez 
innych podchodź z rezerwą. Poczekaj, co z nich 
wyniknie.

 RAK 22.06-22.07
Najbliższy czas zapowiada się pracowicie, ale Ty 
powinieneś mieć w sobie dość siły, aby stawić 
czoło wszystkim wyzwaniom. Niczego nie odkła-
daj na potem, nawet jeśli pojawią się przeszkody. 
Tobie nie powinno zabraknąć determinacji w ich 
pokonywaniu. W sferze uczuć wszystko powinno 
się ułożyć. Pamiętaj tylko, aby zbytnią pewnością 
siebie nie zrazić partnera.

 LEW 23.07-23.08
Postaraj się wykorzystać najbliższe dni na upora-
nie się z rozpoczętymi zadaniami albo na zmie-
rzenie się z czymś, co Cię kusi lub przeraża. Te-
raz możesz mieć większe szanse na osiągnięcie 
ambitnych celów. Niech Cię tylko nie poniesie 
fantazja, a swoje plany dostosuj do swoich real-
nych możliwości. Dobre relacje z osobami spod 
znaku Barana lub Strzelca.

 PAN NA 24.08-23.09
Pomyśl o odnowie, powrocie do natury i życia w 
zgodzie z potrzebami własnego organizmu. Mo-
że warto zacząć kłaść się wcześniej, a rano za-
cząć spacerować lub uprawiać jogging? Wiosen-
ne rozleniwienie nie powinno odwracać Twojej 
uwagi od spraw zawodowych. Nie powinieneś 
spodziewać się żądnych przykrych niespodzia-
nek w tej dziedzinie, ale postaraj się nie ulegać 
całkowitemu rozprężeniu i delikatnie trzymaj rę-
kę na pulsie. 

 WA GA 24.09-23.10
Trudno Ci może będzie narzucić sobie wewnętrz-
ną dyscyplinę i postępować w sposób racjonal-
ny. Zacznij planować swoje życie zawodowe, 
bardziej postaw na współdziałanie i pracę w ze-
spole niż na samodzielność. Postaraj się nie za-
wieść tych, którzy na Ciebie liczą. Zadbaj o kon-
dycję. Samochodowe przejażdżki zamień na pie-
sze wycieczki.

 SKOR PION 24.10-23.11
Daj sobie teraz spokój z robieniem interesów, 
zwłaszcza z mało znanymi osobami, bo możesz 
trafić zamiast na partnera na przeciwnika, który 
może chcieć wykorzystać Ci do jakichś własnych 
celów. W relacjach z partnerem mogą wkraść się 
jakieś pretensje, dlatego warto dojść do porozu-
mienia i wyjaśnić sobie wszelkie niedomówienia. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Nie licz na to, że uda Ci się wymigać od poważ-
nych obowiązków. W najbliższych tygodniach 
może Cię czekać sporo pracy. Z jak najlepszej 
strony zaprezentuj swoje możliwości, aby prze-
łożeni mogli docenić Twoje kwalifikacje zawo-
dowe. Część gotówki spróbuj zainwestować w 
uzupełnienie wykształcenia lub unowocześnie-
nie warsztatu pracy. Jednocześnie ogranicz swo-
je wydatki na zbytki, bo możesz stracić kontro-
lę nad finansami. Czas będzie sprzyjał realiza-
cji długofalowych planów, więc możesz zacząć 
działać.  

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Pomimo zmienności aury i pogodowych „sko-
ków”, twój nastrój powinien być pełen optymi-
zmu i romantyzmu. Postaraj się jednak, aby Two-
je codzienne obowiązki zanadto nie ucierpiały z 
tego powodu. W sprawach zawodowych wykaż 
więcej taktu i staraj się słuchać tego, co mówią 
inni. W sprawach uczuć zdajesz się jak zwykle 
na żywioł, a tutaj pomysłowości nie powinno Ci 
zabraknąć.

 WO DNIK 21.01-19.02
Nie daj się ponieść czerwcowemu lenistwu, bądź 
aktywny, wykorzystaj sprzyjającą sytuację. To 
może być dobry czas na rozpoczynanie projek-
tów, szukanie lepszej pracy, służbowe podró-
że. Niewykluczone intratne zlecenie, które może 
zaowocować większą gotówką. Staraj się więc 
mieć głowę otwartą na nowe pomysły i projek-
ty, ale decyzje podejmuj po głębszym namyśle. 

 RY BY 20.02-20.03
Postaraj się nie być zbyt zachłannym lub zbyt wy-
magającym. Stawiaj na systematyczną pracę, a z 
realizacją nowych projektów jeszcze się wstrzy-
maj, bo obecnie gwiazdy nie wróżą Ci sukcesu. 
Nie podejmuj pochopnie ważnych decyzji, bo na-
warzysz sobie piwa. Jeśli jesteś samotną Rybą, z 
rezerwą podchodź do nowych znajomości

Merlin

Zanim zrobisz zapasy na zimę, 
porządnie się do nich przygo-
tuj, by potem praca była samą 
przyjemnością.

Przede wszystkim - oczyść 
zamrażarkę. Należy jej się roz-
mrożenie i przegląd produk-
tów. Warto by każdy z nich 
oznaczać datą mrożenia i na-
zwą! Przy okazji sprawdź, czy 
masz na ten sezon zapas ety-
kietek lub pisak permanentny 
(wypróbuj go, wbrew deklara-
cjom niektóre zbyt łatwo się 
ścierają).

Sprawdź słoiki z zeszłego 
roku: zużyj to, co zostało póki 
czas. Porządnie zrobione dże-
my w niejednej piwnicy stoją 
dwa i więcej lat, ale po co, skoro 
zaraz będą świeże? Puste sło-
iki umyj i ułóż wedle ich pojem-
ności, spójrz czy pokrywki są 
w dobrym stanie - może część 
warto wymienić na nowe.

Pojemniki na suszone zioła 
czy owoce dobrze jest umyć i 
ostrożnie wygrzać w piekarni-
ku, by nie dopuścić do rozwoju 
szkodliwych owadów.

I jeszcze jedno: suszone 
grzyby w szczelnym opakowa-
niu zachowają zdumiewająco 
silny aromat, gdy będziesz je 
przechowywać w zamrażarce! 
Mole też się nie zalęgną…

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Niebawem pół Polski zasiądzie na wiele godzin przed 
telewizorami. Oto kilka sympatycznych przekąsek.

✓Kulki: biały ser z dodatkiem około 1/4 tartego żółtego 
sera, 2-3 łyżek masła, solą i pieprzem zmiksować na gładko i 
schłodzić. W miseczkach przygotować osobno mielone orzechy, 
drobno krojony szczypiorek, parmezan, mieloną paprykę i su-
szone, mielone pomidory. Z masy formować małe kulki, obta-
czać je w posypkach. Ponownie oziębić, podawać zimne. Pycha!

✓Tosty: przekąska na wiele sposobów - tost posmarować pasztetem, na to kor-
niszonki lub kapary, przykryć drugą kromką i zapiec. Gdy gotowe, kroić w trójkąty 
i podawać gorące. Zamiast pasztetem można smarować koncentratem pomidoro-
wym, na to plaster wyrazistego sera.

✓Ptysie: malutkie ptysie (ale nie groszek ptysiowy!) napełnić pastą jajeczno - 
szczypiorkową (ciepłe jaja na twardo zmiksuj z łyżką majonezu, łyżką masła i śmieta-
ny, solą, pieprzem, wymieszaj z siekanym szczypiorkiem, podawaj zimne). Inna pa-
sta: mocno zmiksuj puszkę cieciorki z 3 ząbkami czosnku, 1/2 szklanki dobrej oliwy, 
1/2 szklanki sezamu namoczonego w soku z 1/2 cytryny. Gotowe!

✓Rzodkiewki: twaróg zmiksuj z ząbkiem czosnku, gdy za gęsty - odrobiną jogur-
tu lub oliwy, solą, pieprzem. Równe rzodkiewki umyj, obetnij natkę zostawiając około 3 
cm zielonego, przetnij w poprzek na pół. Można nieco wydrążyć. Na przekrojone miej-
sce kładź łyżeczkę sera, przykrywaj drugą połówką, umocuj wykałaczką. Podawaj!

✓Krewetki: mąkę (ok. 1,5 szklanki) wymieszać z solą, pieprzem białym, odrobiną 
ostrej papryki, szczyptą mielonego czosnku, dodać jasne piwo i wymieszać by powsta-
ło gęste ciasto naleśnikowe. Obrane ze skorupek krewetki moczyć w cieście i obsmażać 
na głębokim tłuszczu, następnie osączając na papierowych ręcznikach. Podawać gorą-
ce, z zimnymi sosami - tysiąca wysp, tatarskim itp. Zamiast krewetek można użyć malut-
kich parówek, cienkich słupków twardego, żółtego sera albo koktajlowych pomidorków. 

✓Pieczarki: ogonki równych, sporych pieczarek posiekać, poddusić z drobno sie-
kaną młodą cebulką, solą, pieprzem, 1/4 płaskiej łyżeczki cukru. Kapelusze obsma-
żyć po obu stronach na maśle i ułożyć w naczyniu żaroodpornym, wypełnione war-
stwą farszu, na to natka, na to jajo przepiórcze (po 1 na kapelusz). Sól, świeży pieprz. 
Piec 3-5 minut w gorącym piekarniku. Gotowe! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Piłka nożna: jeszcze zanim Kolumb zawitał do Ameryki, w pił-

kę grali Aztekowie, a w Europie znali ją Wenecjanie. Pasja piłkarska 
najmocniej rozkwitła w Anglii i Szkocji, gdzie już kilkaset lat temu 
grano w nią, choć wedle nieco innych zasad. Nielegalne zakłady o 
wynik, brutalne burdy po meczach, w których stawały przeciw so-

bie całe wsie i miasteczka budziły skrajne emocje, których nie pohamowały nawet kró-
lewskie zakazy.

W wieku XIX podjęto pierwsze próby uzgodnienia przepisów, których winni przestrze-
gać zawodnicy, ale trudno było je rozpowszechnić - wiele drużyn miało własne, różniące 
się kodeksy zasad. W roku 1863 szefowie klubów i szkółek piłkarskich założyli The Foot-
ball Association i po raz pierwszy ustalili jednolite przepisy. 

Pół wieku później w Paryżu powołano Międzynarodową Federację Związków Piłkar-
skich (IFAB). Co ciekawe, od blisko 20 lat jedną z dyscyplin olimpijskich jest piłka nożna 
kobiet, a za najlepszą trenerkę w roku 2011 uznano Irenę Półtorak, jedyną kobietę uho-
norowaną Diamentową Odznaką PZPN.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
- Płaczesz? Co się stało?! - pyta kolega ko-

legę.
- Bo żona… Zabrała wszystkie pieniądze i 

odeszła...
- Stary! Ale masz szczęście! Moja też mi za-

brała wszystkie pieniądze, ale niestety została!
  

Mąż opowiada żonie:
- Wyobraź sobie, idę ulicą naszego miasteczka a tu obcy fa-

cet patrzy na mnie i mamrocze: „Głupek! Ciamajda! Kłamczuszek!”
- Ojej! Czyli ten jasnowidz naprawdę do nas przyjechał!

  
Bogaty Szkot kupił pałac i oprowadza po nim przyjaciół: 

- O, a to właśnie ta słynna sala jadalna, w której mogłoby 
- brrr, oby nie - ucztować 120 osób.

  
Facet leniwie ogląda program przyrodniczy. 
Spiker: - …pandy mają ich 16, rekiny 100, ale tylko ludzie 

mają po 32 zęby...
Przerażony gość zrywa się na równe nogi i wrzeszczy: 

- O rany!!! Jak to?! Jestem pandą!!! 
WesołyRomek

10 mIesZKaNIeC

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się 
gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 8/2012: „Kto idzie dojść musi”. Nagrodę – bilet do ki-

na dla 2 osób – wylosowała p. Karina Maciejewska z ul. Okocimskiej. Po 
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym 
i egz. Mieszkańca Nr 10/2012) TYLKO do 27 maja br. po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym z działem rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagiellońska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl



FINANSE

 Kredyty gotówkowe, kon-
solidacyjne oraz chwilówki. 
 Tel. 22 240-40-09
 Poprowadzę księgowość. 
 Tel. 797-691-442

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mo-
nety, medale. 
 Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztów-
ki, znaczki, książki, obra-
zy, meble i inne przedmioty. 
 Tel. 22 610-33-84; 
 601-235-118
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

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

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 ANGIELSKI dla dzieci. 
 Tel. 780-616-166
 ANGIELSKI do matury, 
egzaminu gimnazjalnego. 
 Tel. 780-616-166
 EUROPA JĘZYKÓW – 
nauka języków obcych, ko-
repetycje, tłumaczenia. 
 Tel. 508-66 44-20

 Fizyka, matematyka – do-
jazd.  Tel. 22 615-81-50; 
 603-581-282
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka, nauczycielka, 
duża skuteczność. Dojazd. 
 Tel. 601-668-443
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 NIDERLANDZKI/HOLEN-
DERSKI. 
 Tel. 508-66-44-20
 Opiekunka dziecięca – 
szkoła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła Językowa (Gocław) 
angielski, niemiecki, hiszpań-
ski, włoski i inne. 
 Tel. 780-616-166
 Szkoła policealna - dekora-
tor wnętrz, opiekunka/guwer-
nantka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 40 m kw. 2 pokoje, widna 
kuchnia, rozkładowe do od-
świeżenia, III p; Grochów, ce-
na 280 000 zł. 
 Tel. 881-231-481 (po 16.00)
 Działkę budowlaną uzbro-
joną 1000 m kw. w osiedlu i 
domek 40 m kw. koło Puszczy 
Kampinoskiej. 
 Tel. 22 974-85-89; 
 22 810-12-25
 Działkę budowlano-rekre-
acyjną 2490 m kw. w Kamień-
czyku (90 zł za m kw.), 400 m 
od Liwca, blisko centrum, ew. 
możliwość zamiany z dopła-
tą na mieszkanie w Warszawie 
lub okolicy. Tel. 29 741-18-19; 
 609-552-837

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Dom 240 m kw. garaż, 
ogród, Saska Kępa, ul. Wa-
lecznych (od sierpnia 2012 r.) 
 Tel. 22 613-61-19; 
 515-996-474
 Garaż ul. Kordeckiego 60. 
 Tel. 607-958-357 

DAM PRACĘ

 Doświadczonej osobie do-
rywczo na godziny pielęgna-
cja ogrodu, usuwanie chwa-
stów, suchych gałęzi, kosze-
nie, opryskiwanie krzewów 
– w Aninie. Tel. 604-904-100 
 Firma zatrudni tokarza. Fa-
lenica.  Tel. 605-386-852
 Poszukujemy ciepłej lubią-
cej dzieci Pani do opieki nad 
dwójką dzieci w wieku 4 i 6 
lat. Praca w Sadulu. 
 Tel. 691-112-040

SZUKAM PRACY

 Masz problemy z chodze-
niem, z pójściem na spacer, 
do lekarza czy na zakupy – za-
dzwoń  Tel. 22 870-59-75 
 Emerytka
 Myję okna + sprzątanie 
(IV-XI).  Tel. 503-836-166

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie 
podatki, spadki, darowizny, 
aukcje, nieujawnione docho-
dy. Warszawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobuso-
wej) www.kancelariaosica.pl;  
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokac-
ka adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer - 
Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

SPORT

RÓŻNE

 Anteny, domofony, alarmy, 
kamery.  Tel. 22 673-11-67
 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE – TA-
NIO I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607

USŁUGI

 AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki - krajowe, 
zachodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940

 Anteny SAT TV, kamery – 
24 h.  Tel. 602-396-976
 Anteny indywidualne, 
zbiorcze, monitoring, napra-
wa RTV. Najwyższa jakość 
usług. Ul. Igańska 32. 
 Tel. 22 813-60-33; 
 604-506-278
 ANtENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez 
opłat, 900 programów, w tym 
20 polskich (TRWAM, TVP1, 
TVP2 i TVN), anteny, deko-
dery do TV cyfrowej, naziem-
nej. Sprzedaż, montaż, napra-
wa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
 ANTENY, TELEWIZO-
RY – naprawa. 
 Tel. 22 818-07-17 

RAMKA
AAA GAZ, HYDRAULIKA 
24 H!, awaria pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, przerób-
ki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie, układanie parkietów róż-
nych – Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 
 609-542-545; 
 CZYSZCZENIE KAR-
CHEREM dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Docieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
 ELEKTRYCZNE. Gło-
wacki.  Tel. 504-618-888
 FUTRA – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy. 
Ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05 
RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 610-18-53; 662-
065-292 
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hy-
drauliczne, malowanie. Gło-
wacki.  Tel. 504-618-888
 Glazura, hydraulika, re-
monty.  Tel. 511-619-407
 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, przeglą-
dy gazowe, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 HYDRAULICZNE, gla-
zura.  Tel. 504-618-888

RAMKA
Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24H, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwaran-
cja. Tel. 502-904-708
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 LODÓWKI, PRALKI, 
TELEWIZORY – NAPRA-
WA.  Tel. 694-825-760
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
RAMKA
Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 692-420-605; 22 671-
94-53 

 NAPRAWA tELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
RAMKA

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 
 Pranie chemiczne, reno-
wacja odzieży skórzanej, 
pranie dywanów, magiel. 
Zakład Pralniczy ul. Igań-
ska 22.  Tel. 22 870-09-54
 PRALKI, LODÓWKI - 
naprawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki – naprawa. Emeryci 
50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 Pralki. Tel. 601-361-830; 
Lodówki. Tel. 604-910-643; 
22 671-80-49
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
RAMKA
STOLARZ wykona solid-
nie – meble, zabudowy, sza-
fy, kuchnie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-
214
 StOLARStWO ME-
BLOWE, pełen zakres. 
Tel. 22 773-15-13; 504-824-568
 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  Tel. 796-457-190; 
 792-508-305
 TAPETOWANIE, malo-
wanie.  Tel. 504-618-888
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
RAMKA
Usługi krawieckie Maria. Tel. 
693-54-88-47  
 Żaluzje, verticale, rolety - 
naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i 
naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane
RAMKA
Docieplanie budynków. Tel. 
662-319-725
 Malowanie, wykładziny, 
drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13

USŁUGI/komputerowe

 Naprawa komputerów, 
instalacje, serwis, usuwanie 
wirusów.  Tel. 603-650-090
 Serwis Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 A-Z REMONTY, WY-
KOŃCZENIA. 
 Tel. 602-216-943
 Cyklinowanie bezpyłowe, 
lakierowanie, układanie par-
kietów.  Tel. 503-630-035
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 

RAMKA
Malowanie. Tel. 606-181-588
 MALOWANIE. 
 TEL. 602-126-214
 Malowanie, tapetowanie, 
remonty.  Tel. 501-028-073; 
 22 612-21-74
 OKNA, DRZWI, PRO-
FESJONALNIE. RABATY. 
 TEL. 22 613-13-69; 
 606-238-176
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032

USŁUGI/transportowe

 AAA WYWÓZ MEBLI, 
gruzu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 AAA Wywóz gruzu, me-
bli, śmieci gałęzi itp. Sprząta-
nie piwnic, wycinanie drzew, 
małe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio.  Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 Transport – przepro-
wadzki – sam. o wymiarach 
– 4,2 dł./2,2 wys. – kontener, 
kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny. Tel. 502-904-708

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE
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Na k³ad:  
40 000 egz.

Kon tro lo wa ny przez 
Zwi¹ zek Kon tro li  

Dys try bu cji Pra sy.

ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 22 613-24-42
Całodobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

MiejskiePrzedsiêbiorstwo
UsługKomunalnychSp.zo.o.
 ul. Grochowska 156 

tel.22610-48-74;22610-49-11
 ul. Floriańska 12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUgi Pogrzebowe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

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

c a Ł O d O b O w O

rEKlAMA                      rEKlAMA  

rEKlAMA                                                                                                                                                                                      rEKlAMA 

kancelaria Prawna
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

kancelaria POdatkOwa
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl
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 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

Docieplanie budynków. 
Tel. 662-319-725

AAA GAZ, HYDRAULI-
KA 24 H!, awaria pieca, 
termy, kuchni, podłączenia, 
przeróbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnie-
nia gazowe. Tel. 610-18-53; 
662-065-292, 

STOLARZ wykona solid-
nie – meble, zabudowy, 
szafy, kuchnie, pawlacze i 
inne.  Tel. 22 810-38-04; 
 602-126-214

Naprawa telewizorów
 u klienta. 

Tel. 692-420-605; 
22 671-94-53 

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, 
makulaturę, stłuczkę. 
Sprzątanie piwnic i stry-
chów. Wywóz mebli. 
 Tel. 22 499-20-62

Klimatyzacja, wentylacja 
– montaż, projektowanie, 
serwis 24H, sprzedaż urzą-
dzeń, kompleksowa obsłu-
ga, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, 
gwarancja. Tel. 502-904-708

Usługi krawieckie Maria. 
Tel. 693-54-88-47 

Malowanie. 
Tel. 606-181-588
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przedostatnie,13piętro(240metrówkwadratowychpo-
wierzchniużytkowej),zpięknymwidokiemnaStareMia-
stoiWisłę,

klasabudynkuB+,
recepcjanaparterzeczynnaod8.00do16.00wdniro-
bocze,

wbliskimsąsiedztwieparkingnaziemny(strzeżony),
ochronafizyczna24h,
systemkontrolidostępu(kartyzbliżeniowe),
klimatyzacja,
czynsziopłatyeksploatacyjnedonegocjacji,
opłataeksploatacyjnanieuwzględniakosztówdostawy
i korzystania zmediów (linie telefoniczne i internetowe,
energiaelektryczna,woda,kanalizacja,ogrzewanie,zimny
nawiewitp.)–rozliczenienastępujenapodstawierozlicze-
nialicznikówipodliczników,

powierzchnianiejestumeblowana.
Osoba do kontaktu: iwona Dejmek tel. 601-291-100,  

e-mail: i.dejmek@mieszko.com.pl

DO WYNAJĘCiA  powierzchnia biurowa
w budynku „Dominanta Praska” zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Okrzei Odzież Używana

od PONIEDZIAŁKU  
do CZWARTKU

NOWA DOSTAWA 
TOWARU

PIĄTEK
wszystko –50%

SOBOTA
wszystko po 5 zł

TANIE UBRANIE

ul. Zwycięzców 49  
róg Niekłańskiej

pon.- pt. -10.00-18.00; 
sob.10.00-14.00

P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

NARZĘdZiA, art. MetAloWe 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

OFERUJE
Usługi w zakresie profesjonalnego  

i kompleksowego
zarządzania i administrowania nieruchomościami

Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel.  

22 517-89-00,  
e-mail:zarzad@osiedle-mlodych.pl  

lub wizytę
 w naszej siedzibie przy ul. Grenadierów 21.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych”
ul. Grenadierów 21,  
04-052 Warszawa

 Naprawa biżuterii
  Wyrób obrączek  

również wg wzoru 
klienta

 Biżuteria autorska
  Biżuteria złota, 

srebrna
 Hefra

JUbILER

ul. Komorska 48 A (z tyłu Bazarku Szembeka) Międzylesie ul. Czarnołęcka 3

MIESZKANIE  
bezczynszowe 37 m2  
pokój, kuchnia, łazienka 
korytarz, ogródek ok. 20 m2

cena 270 000 PLN 
Tel. kom. 797-997-008

Raz w roku, z okazji majowego 
Zebrania Przedstawicieli Spółdziel-
ni „Mieszkaniec” prezentuje wyni-
ki finansowego tego jednego z naj-
większych pracodawców po prawej 
stronie Wisły, w tym roku dodat-
kowo, rozpoczynając cykl materia-
łów o działających na naszym tere-
nie spółdzielniach (z okazji Między-
narodowego Roku Spółdzielczości 
ogłoszonego przez ONZ) zaczęliśmy 
właśnie od spółdzielców spod znaku 
„Społem” WSS Praga Południe.

Naszedł maj - i mamy kolejne ze-
branie przedstawicieli. Zarząd idzie 
pod ten osąd z podniesionym czo-
łem. - 2011 rok był rokiem sporych 
inwestycji z naszej strony - powie-
dział „Mieszkańcowi” prezes Bo-
gusław Różycki. - Otworzyliśmy 
nową placówkę na Targówku o po-

wierzchni 550 metrów kw. Rozpo-
częliśmy dużą inwestycję przy ulicy 
Kajki, to dwupoziomowy pawilon o 
powierzchni 1300 m.kw, powstają-
cy w miejscu dotychczas istniejące-
go sklepu. Planujemy go oddać do 
użytku w czerwcu bieżącego roku.

W 2011 roku spółdzielnia prowadzi-
ła działalność w 49 placówkach. Uru-
chomione zostały dwie nowe: Droge-
ria Blue w DH Universam oraz sklep 
przy ulicy Dalanowskiej. Z kolei dwie 
inne, dotychczas własne placówki, zo-
stały przekazane pod wynajem (przy 
Francuskiej i przy ul. Brata Alberta). 
Lokal przy ulicy Stanisławowskiej od-
dano właścicielowi - ZAN-owi.

W „Społem” WSS Praga Południe 
według stanu na koniec grudnia ub. 
roku pracowały 522 osoby i stan ten 
zmniejszył się w stosunku do ubie-

głego roku o 22 etaty. Średnia płaca 
brutto to wynik ścisłego powiązania 
wynagrodzeń z osiąganą marżą. Ta 
z kolei zależy od osiąganych obro-
tów, a te były nieznacznie niższe niż 
w poprzednim roku, także zysk net-
to osiągnięto gorszy niż w roku po-
przednim. Jednak generalny wynik 
finansowy nieznacznie przekroczył 
założenia planowe.

Jak walczono o ten dobry wynik fi-
nansowy? Łatwo nie było; wartość 
sprzedaży na trudnym rynku stale 
rozwijającej się konkurencji, zmniej-
szyła się o prawie 5% (głównie z po-
wodu zamknięcia sklepu na ul. Kaj-
ki). Dlatego tak ważna była popra-
wa rentowności: zmniejszenie kosz-
tów (stanowiły tylko niespełna 96% 
kosztów ponoszonych w minionych 
latach) i zwiększanie przychodów 
poprzez walkę o rabaty u dostawców 
towarów do handlu, udział w gieł-
dach, wprowadzaniu towarów oka-
zjonalnych, zwiększenie w ofercie 
produktów świeżych, które lepiej się 
sprzedają, a także poprzez równego 
rodzaju akcje promocyjne.

Wyniki sprzedaży poprawiały także 
przeprowadzane remonty i moderniza-
cje placówek - kontynuowano bowiem 
rozpoczętą już przed laty i przeprowa-
dzaną wyłącznie z funduszy własnych 
akcję wymiany wyposażenia sklepów 
i ich modernizację. Remontu docze-
kała się placówka przy ulicy Walcow-
niczej, do kategorii LUX „przeszedł” 
kompletnie zmodernizowany sklep 
przy ulicy Starzyńskiego. Do innych 
placówek dokupiono m.in. krajalnice, 
lady chłodnicze itp. W całej sieci skle-
pów kontynuowano sprzedaż na karty 
płatnicze i bony Sodexo, doładowywa-
no karty telefoniczne i karty miejskie 
ZTM.

Cechą charakterystyczną spół-
dzielni jest także to, że prowadzi ak-
cje socjalne dla swoich członków i 
pracowników. To coraz częściej uni-
kat na rynku pracy. A w „Społem” 
WSS aż 477 osób otrzymało dopła-
ty do „wczasów pod gruszą”, z za-
pomóg bezzwrotnych skorzystały 72 
osoby. Dla pracowników zorganizo-

wano dwie wycieczki zagraniczne - 
na Litwę, na Kaziuki Wileńskie poje-
chały 53 osoby, do Włoch - 42 osoby. 
Była oczywiście choinka dla dzieci, 
spotkania dla emerytowanych pra-
cowników, wciąż wielkim zaintere-
sowaniem cieszą się pożyczki na ce-
le mieszkaniowe.

Plany na 2012 zakładają konty-
nuowanie dotychczasowej strategii 
działania: modernizowanie placó-
wek - na remonty przeznaczono ok. 
600 tys. złotych, na zakup krajalnic, 
sprzętu chłodniczego itp. wyposaże-
nie sklepu przewiduje się wydanie 
miliona złotych, a łączne zakupy in-
westycyjne wyniosą 4.490,744 pln.

- W 2012 roku rozpoczynamy bu-
dowę kolejnego dwupoziomowe-
go pawilonu, tym razem przy Alei 
Dzieci Polskich nieopodal szpitala 
w Międzylesiu, a także przyłączy ka-
nalizacyjnych w budynku przy ulicy 
Zabawnej i przy Bronisława Czecha. 
Najbardziej znaczącą inwestycją jest 
jednak budowa wspomnianego już 
pawilonu przy ulicy Kajki - powie-
dział mieszkańcowi prezes zarządu 
„Społem” WSS Praga Południe Bo-
gusław Różycki. toms

„SPOŁEMOWSKIE” OBRACHUNKI
O „Społem” WSS Praga Południe czytelnicy 
„Mieszkańca” wiedzą wiele, bo firma prowadzi 
przejrzystą politykę informacyjną. 

Prezes Zarządu Bogusław Różycki.

17 maja w trakcie obrad przedstawicieli „Społem” WSS Praga Południe pod-
sumowano działalność Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2011, jak również 
wytyczono kierunki działań na 2012 rok.

W czasie zebrania uhonorowano najbardziej zaangażowanych spółdzielców 
odznakami oraz dyplomami za 50-letnią działalność w „Społem”.

m
i
k
r
O
l

F.U.h. „Mikrol”, ul. jarociñska 17 
 Szafy wnêkowe, garderoby
 Okna i drzwi PCV oraz drewniane                                                                  
 Parapety, ¿aluzje i rolety                                                                        
 Witryny, fasady z aluminium                                                                                        
 Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                                                                          

www.mikrol.waw.pl
e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl

tel. 22 610-31-35;  fax. 22 879-79-13

04-238 warszawa, ul. szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 Materia£y  

bUdowlane i wykoñczeniowe
 Mieszalnia Farb

 doradztwo i transPort
 atrakcyjne ceny

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz
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Święto Rembertowa
Urząd Dzielnicy rembertów m. st. warszawy zaprasza w sobotę 26 maja br. na  Piknik  

ekologiczny „rembertowski Dzień Matki Ziemi”, który odbędzie się na przestrzeni 
parkowej przy ul. Strażackiej od godziny 11.00 do 21.00. 

Przewidziano liczne atrakcje adresowane zarówno dla najmłodszych mieszkańców Remberto-
wa, jak i dla starszych. Będzie można wysłuchać przebojów lat 60. i 70. w wykonaniu rewelacyj-
nych Zespołów „THE POSTMAN” oraz „Ex Problem”, a także poznać laureatów finału konkur-
su „Rembertowskie Talenty 2012”. Dzięki zaangażowaniu współorganizatorów imprezy Lasów 
Miejskich - Warszawa oraz Nadleśnictwa Drewnica obejrzymy pokaz ptaków drapieżnych,  tresu-
rę psów, wystawy fotograficzne o tematyce przyrodniczej. Poznamy pracę bartnika, tajniki z życia 
pszczół oraz historię myślistwa, uzyskamy także wiele bezcennych wiadomości o naszych lasach. 
Chętni będą mogli uczestniczyć w warsztatach rzeźbiarskich i plastycznych. W programie rekre-
acyjno-sportowym zaplanowano turniej piłki plażowej, będzie też można pograć w tenisa ziem-
nego. Wspaniałą zabawę - nie tylko dla dzieci - zapewnią zamki dmuchane, zjeżdżalnie, karuzela, 
eurobungee, kule zorbing, pneumatyczne boisko do gry w piłkę nożną, ścianka wspinaczkowa, tor 
przeszkód. Piknik uatrakcyjnią występy szczudlarzy wraz z pluszowym „Rysiem”. Dla zgłodnia-
łych przewidziano poczęstunek kulinariów myśliwskich. 

Osoby ubrane na zielono otrzymają atrakcyjne nagrody. Przewidziano wymianę baterii na 
kwiaty doniczkowe, zaś elektro-śmieci (takich np. jak telewizory, lodówki, pralki) na sadzonki so-
sny pospolitej. Na zakończenie pikniku odbędzie się wspaniały pokaz sztucznych ogni. Tak więc 
26 maja spotykamy się w Rembertowie!  AS 2012

Szli ze zlikwidowanego get-
ta rembertowskiego na ram-
pę kolejową w Falenicy, aby 
stamtąd wyruszyć w ostatnią 
podróż do niemieckiego obozu 
zagłady w Treblince. Aby upa-
miętnić tragiczne wydarzenia 
sprzed 70 lat i oddać hołd ofia-
rom tamtych wydarzeń, miesz-
kańcy Rembertowa i Wawra 
z władzami samorządowymi 
tych dzielnic pokonali tę sa-
mą trasę 20 maja br. Trzeci w 
historii Marsz Pamięci zakoń-
czył się uroczystością przy po-
mniku Żydów w Falenicy. 

 (ab)    

Wieœci z Rembertowa

MARSZ PAMIĘCI Ludzie listy piszą... 
Redakcja „Mieszkańca”, 
Czy Wawer to dzielnica miasta stołecznego Warszawy? Pytanie z pozoru bezsensowne, bo prze-

cież wiadomo, jaki jest stan prawny: są  dokumenty, uchwały, granice, jest Urząd Dzielnicy, pani 
Burmistrz, jej zastępca ds. właśnie nas szczególnie interesujących, z odpowiednimi pieczątkami. 
Więc o cóż chodzi?  Najogólniej mówiąc, o cywilizowane życie, które zwykliśmy kojarzyć z przy-
należnością do stolicy europejskiego państwa. A mieszkańcy Wawra, nie wszyscy wprawdzie, ale z 
grubsza biorąc aż 80 proc. naszej gromadki, pozbawieni są tak elementarnej zdobyczy cywilizacji, 
jak kanalizacja. Wypróżniają się - jeśli można tak powiedzieć - do szamb.

Wśród 18 stołecznych dzielnic Wawer należy do czołówki... najmniej skanalizowanych.
A mógłby szybciej opuścić tę niechlubną pozycję, wszak do dzielnicy doprowadzono wreszcie 

wielką rurę kanalizacyjną, upragniony i z dawna wyczekiwany Kolektor Wawerski. Ale cóż z tego, 
że gruba rura stoi, a ściślej leży, skoro podłączyć się do niej nie można? 

Ta paradoksalna sytuacja trwa od ładnych paru lat i oczywiście najbardziej denerwuje tych, któ-
rzy mają szczęście lub nieszczęście mieszkać o przysłowiowy rzut beretem od tejże grubej rury. Jak 
chociażby właściciele posesji z ulic: Dzielnicowej, Trakt Lubelski, Floriana, Plażowej, Rabatowej, 
Spadowej, Szparagowej, Widocznej. 

Mniej lub bardziej pokornie proszą wykonawcę – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji – o podłączenie do kolektora, ten zaś odporny jest na zgłaszane doń pisma i apele, także 
ze strony władz dzielnicy, niczym kwasoodporna rura. Co najwyżej poda jakiś harmonogram, za-
zwyczaj, aby go nie dotrzymać i czas leci. Najładniej brzmiące obietnice składane są, rzecz jasna, 
przed wyborami. Trzeba przecież jakoś zadbać o elektorat, prawda? Ale gdy tylko zakończy się 
tzw. akt wyborczy, wszystko wraca do normy. To znaczy elektorat do szamb. 

Daleki jestem od tego, by zarzucać MPWiK złą wolę. Domyślam się, że chodzi o pieniądze. 
Firma należąca do miasta chciałaby uniknąć obciążania budżetu kosztami przyłączeń, dlate-
go też niedwuznacznie wskazuje właścicielom posesji, aby sięgnęli po kasę. Ci wskazują na 
obowiązujące w Polsce prawo, a konkretnie – na ustawę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dziennik Ustaw z 13.07.2001), z której wynika, iż koszt przyłączeń - do granicy posesji użyt-
kownika - jest kosztem  inwestorskim. Właściciele zaznaczają, że i tak już wyłożyli sporo kasy, 
zamówili bowiem i opłacili dokumentację przyłączy, którą już dawno przekazali MPWiK. Nie-
którzy z nich zastąpili MPWiK w żmudnych uzgodnieniach dokumentacji odcinków wiodących 
do ich posesji i dokonali cesji na rzecz MPWiK. W swoich pismach zwracają również uwagę, 
na program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozwalający in-
westorom i spółkom komunalnym realizującym usługi wodno- kanalizacyjne uzyskać dofinanso-

wanie do 90 proc. kosztów przyłączeń. Czyli, jakby się odpowiednio zakrzątnąć, nie byłyby one  
aż tak wielkim  obciążeniem budżetu samorządowego. Szło by to również po myśli ostatnio pu-
blikowanego raportu NIK, który ujawnił skalę zaniedbań w ochronie środowiska, gdzie Matka 
Ziemia ginie pod naporem szamba.

Co dalej? Nic. Spór mieszkańców z MPWiK trwa, wybory za trzy lata, więc nawet z kolejną por-
cją obietnic miasto i jego firma – szacowne MPWiK nie muszą się spieszyć. Na razie, w tej nie-
pewnej sytuacji pewne są przede wszystkim opóźnienia w przyłączach w stosunku do ostatniego, 
któregoś z rzędu harmonogramu.  I tak np. ulica Dzielnicowa i część Traktu Lubelskiego (wysokie 
numery) mają być podłączone do końca bieżącego roku, a roboty nawet się nie zaczęły. Na kilku 
innych ulicach – podobnie. Wygląda na to, że Wawer nieprędko wygrzebie się z szamba. 

 Jan K. (dane do wiadomości redakcji)
Szanowna redakcjo, 
W ciągu ostatnich kilku lat wybudowano przy ulicy Zgierskiej 3 duże „apartamentowce”. Skut-

kiem ubocznym tych inwestycji jest całkowita dewastacja nawierzchni jezdni oraz części chodników. 
Czarę goryczy dopełnia ostatnia interwencja służb gazowniczych zakończona spektakularnymi wy-
kopami w okolicy posesji przy Zgierskiej 19. Wykopy zajmują całą szerokość chodnika zmuszając lu-
dzi (w dużej ilości dzieci podążające do pobliskich szkół) do przechodzenia odcinka jezdnią, gdyż po 
drugiej stronie chodnika praktycznie nie ma, albo jest kompletnie zastawiony przez samochody. Wy-
padek to tylko kwestia czasu. Zapytacie pewnie Państwo, co ja w tych sprawach uczyniłem.

W sprawie jezdni i zdewastowanych chodników zgodnie z Państwa artykułem zamieszczonym w 
zeszłym roku, dotyczącym jakości chodników, napisałem na podany adres e-mail do urzędu dziel-
nicy, jakiejkolwiek odpowiedzi, choćby zwrotki wygenerowanej przez automat brak. W sprawie 
wykopów do Straży Miejskiej - jak wyżej.

Trzeci „kwiatek” to Centrum Odwykowe przy Zgierskiej 18a. Kilka razy w tygodniu odbywają 
się tam spotkania AA, powodujące paraliż komunikacyjny ulicy (problemy z przejazdem mają po-
jazdy MPO, i inne). Smaczkiem tego jest fakt, że na zapleczu w/w Centrum znajduje się obszerny 
parking, jednak jest zamknięty ponieważ miejsca są zajęte odpłatnie przez okolicznych mieszkań-
ców. Nie jestem temu przeciwny choć ciekawe jest, gdzie trafiają pieniądze za czynsz. Myślę, że 
można pogodzić obie racje, ponieważ spotkania odbywają się w trakcie dnia, a samochody miesz-
kańcy parkują raczej nocą, jednak priorytet powinien być chyba odwrotny! Zwracałem kilkukrot-
nie uwagę przejeżdżającym patrolom Policji, skutek - patrz Straż Miejska - czyli zero reakcji. Je-
stem spokojnym obywatelem, płacę podatki, jednak ignorancja ze strony władz i służb jest po pro-
stu skandaliczna. Ulica stolicy europejskiej, gospodarza Euro 2012 przypomina bardziej ulice 
Trzeciego Świata. Proszę w imieniu  mieszkańców o pomoc. 

Piotr P. (dane do wiadomości redakcji)

20 sierpnia 1942 roku niemieccy żandarmi zmusili ponad 
tysięczną grupę Żydów do 15 kilometrowego „marszu śmierci”.  

Fot. Marta Sitkowska
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Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka+szkła+robocizna

(sfera–4do+6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„DwawJednym”(dodaliiczytania)

–2soczewkiprogresywne
Sfera–5do+6

Dodatekdobliży1–3
Najniższe ceny na:

soczewkizantyrefleksem
soczewkidopracybiurowej
soczewkifotochromowe 
TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefiniować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafiące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafiące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z firmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z ro- 
zumieniem mowy? A może ktoś z blis- 
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Przychodnia specjalistyczna

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefoni-
czne umawianie wizyt.

APARAty S£UchOWe

Budowa nowego obiektu szpitala 
była zawieszona w latach 90. Dzięki 
środkom z budżetu samorządu woje-
wództwa została właśnie ukończona. 
Inwestycja budynku F kosztowała 23 
mln zł, środki w całości pochodziły 
z budżetu samorządu województwa 
mazowieckiego.

Historia modernizacji budynku F 
była burzliwa – jak zawsze przy tak 

wielkich inwestycjach, główny pro-
blem stanowiły pieniądze. Moderni-
zacja rozpoczęła się w roku 2008 r. 
W latach 2008-2009 samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego przezna-
czył na ten cel 11 mln zł. W 2010 r. 
dalsze finansowanie inwestycji sta-
nęło pod znakiem zapytania. - Wy-
sokie „janosikowe” oraz pierwsze 
skutki kryzysu finansowego zmusiły 

nas do zawieszenia dofinansowania 
na rok – podkreśla marszałek Adam 
Struzik. – Była to jednak jedna z na-
szych najważniejszych inwestycji w 
infrastrukturę zdrowotną, dlatego w 
2011 r., mimo trudności finansowych, 
postanowiliśmy przeznaczyć na dal-
sze prace kolejnych 12 mln zł. Dzię-
ki temu już dzisiaj pacjenci i pracow-
nicy szpitala mogą cieszyć się nowo-
czesnym budynkiem.

Dzisiaj szpital przy Bursztyno-
wej to zupełnie nowe oblicze. Bu-
dynek F (o powierzchni użytkowej 
5200 m kw.) składa się z trzech kon-
dygnacji. Piwnice przeznaczono na 
parking podziemny, szatnie dla per-
sonelu oraz pomieszczenia tech-
niczne. Parter zajmuje izba przyjęć, 
przestronny hall główny z kancela-
rią, punktem informacyjnym, szat-
nią i urokliwą poczekalnią. Na tym 
poziomie znajduje się także część 
przychodni specjalistycznej oraz 
pomieszczenia komercyjne – re-
stauracja i pasaż handlowy. Piętro 
budynku zagospodarowano na po-
trzeby pozostałych, wyposażonych 
w najnowocześniejszy sprzęt ga-
binetów przychodni specjalistycz-
nej. Do budynku prowadzi wygod-
ne, pozbawione barier architekto-
nicznych wejście główne. Budynek 
jest przystosowany do przyjmowa-
nia dużej liczby pacjentów i odwie-
dzających.

Trzeba przyznać, że wyglądem 
miejsce daleko odbiega od po-
wszechnie znanych nam do tej po-
ry z placówek medycznych stan-

dardów, pozostawiających wiele do 
życzenia. Pierwszą rzeczą na któ-
rą zwracamy uwagę wchodząc do 
budynku, jest jego wystrój i prze-
stronność. Niewątpliwie najwięk-
szą uwagę przykuwa wszechobecna 
zieleń i otaczające całość fototapety 
prezentujące las.

Dotychczasowy budynek izby 
przyjęć zostanie przekształcony w 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. Po-
zwoli to na rozdzielenie pracy oby-
dwu jednostek, co korzystnie wpły-
nie na organizację przyjęć w szpita-
lu. 

- Są to dla nas olbrzymie, ale bar-
dzo pozytywne zmiany. Po pierw-
sze mamy wygodną i przyjazną pa-
cjentom izbę przyjęć oraz poczekal-

nię. Po drugie całkowitemu prze-
obrażeniu uległo wejście do szpita-
la – szeroki podjazd i brak schodów 
wejściowych zdecydowanie ułatwią 
przyjmowanie pacjentów. Dodat-
kowo dzięki przeniesieniu poradni 
specjalistycznej do budynku zaosz-
czędzimy na wynajmowaniu dla niej 
pomieszczeń, a dotychczasową izbę 
przyjęć przekształcimy w Szpitalny 
Oddział Ratunkowy – zaznacza Ja-
rosław Rosłon, dyrektor Międzyle-
skiego Szpitala Specjalistycznego. 

Wygląda więc na to, że Międzyle-
sie kompleksowo zaoferuje coś zu-
pełnie nowego na rynku medycznym 
– komfort, rzetelną informację, do-
skonałe wyposażenie, dobrą organi-
zację przyjęć i w pełni fachową po-
moc medyczną. Tego szpitalowi i so-
bie – pacjentom najbardziej życzymy.

Katarzyna Zielińska-Witek

Międzylesie – w trosce o zdrowie
Szpital Międzyleski wzbogacił się o nowoczesny, funk-
cjonalny i atrakcyjny budynek. Mowa o budynku F, któ-
rego modernizacja jest równocześnie zakończeniem 
rozbudowy rozpoczętej w 1983 roku przez PKP (w latach 
2000-2010, do dyspozycji pacjentów oddano także 
budynki D i E). Uroczyste otwarcie z udziałem wielu zna-
mienitych gości odbyło się 14 maja.

Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał abp Henryk Hoser.  Wśród gości 
obecni byli posłowie RP Andrzej Halicki i Marcin Kierwiński. Sejmik Mazowiecki 
reprezentowali wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski, członek  Zarządu 
Wiesław Raboszuk i radna Sejmiku burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska.

To nie wizualizacja, tak naprawdę wygląda wnętrze budynku F.
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Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
roberta Wojtasia – prezesa Narodowego 
Centrum sportu.

- Podobno nikt tak dobrze nie zna ścian, jak ten, kto je budo-
wał… Panie prezesie, za dwa tygodnie rusza turniej EURO 2012, 
„ściany” Stadionu Narodowego pomogą naszym piłkarzom?

- Ostatnio pytają mnie dziennikarze, czy kaplica pomoże… Doping 
kibiców, gra na własnym boisku na pewno pomogą, aczkolwiek, może 
tak być, że wielkiego sukcesu nie będzie. Reprezentacja ma bardzo duży 
kredyt zaufania i tak, jak potrafimy śpiewać „Polacy, nic się nie stało”, 
to też potrafimy bardzo mocno dopingować. Wszyscy trzymamy kciuki 
i wierzymy, że nasi wyjdą z grupy. A gdyby miała być porażka, to zależy 
w jakim stylu. Jeśli przegramy w ładnym stylu, to łatwiej będzie to zaak-
ceptować, a jeśli w złym, to będzie silna fala krytyki. Miejmy nadzieję, że 
będzie i piękna walka i dobry wynik. Pomoże i kaplica i ściany…

- A… trawa z Holandii też pomoże naszym?

- No właśnie, to też był jeden z argumentów za wymianą murawy – 
żeby nie było potem narzekania, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie 
trawa, która była nie tak perfekcyjna, jak miałaby być… Teraz trawa 
jest najwyższej jakości, zaakceptowana przez UEFA. Kluczowe jest, 

że to nie murawa tylko na trzy mecze. Na niej odbędzie się ceremonia 
otwarcia, a to około tysiąca osób, próby tej ceremonii, pięć spotkań, 
dziesięć treningów plus mecz dla niepełnosprawnych. Po prostu tamta 
murawa, która nie była zła, tego by nie wytrzymała. Na pewno jeszcze 
na tej murawie tego obiektu zostanie rozegrany w lipcu mecz finałowy 
Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.

- Używa Pan sformułowania „obiekt”, a dla mnie jest to przede 
wszystkim stadion, na budowę którego składał się cały naród. Jakie 
jeszcze wydarzenia sportowe czekają nas na Stadionie Narodowym 
po EURO 2012?

- Podkreślamy, że to jest obiekt wielofunkcyjny. Nazwa Stadion 
Narodowy jest pewnym skrótem myślowym, bo budowa stadionu, na 
którym w ciągu roku rozegrano by tylko trzy spotkania reprezentacji 
byłaby marnotrawieniem pieniędzy. Na to nas nie stać. Planujemy 
mecz Polska – Anglia i chcielibyśmy zawalczyć o jeszcze jeden mecz 
w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Rozmawiamy z Ekstraklasą na 
temat rozegrania Superpucharu. Myślę, że sfinalizujemy także zakoń-
czenie Maratonu Warszawskiego na stadionie. Może jeszcze uda się 
zorganizować jakiś mecz z dobrą drużyną. Warszawa, Polska oczekuje 
na imprezy rodzinne. Wspomniany finał futbolu amerykańskiego nie 
będzie tylko meczem, to będzie całodzienne wydarzenie.  

 Rozmawiał Adam Rosiński

Prezes Robert Wojtaś szykuje się na UEFA EURO 2012.

Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Ostatnie dwa tygodnie upły-
wają na Pradze Południe pod 
znakiem młodzieżowych za-
wodów lekkoatletycznych. Ale 
„Królowa Sportu”, lekka atle-
tyka, niestety nam podupada. 
Problem wychodzi na poziomie 
podstawówek.

15 maja na stadionie KS Orzeł 
przy ul. Podskarbińskiej, w ra-
mach Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży, rywalizowały uczen-
nice z 50 stołecznych gimnazjów 
(ulewny deszcz uniemożliwił 
zawody chłopcom i przełożono 
je na 23 maja). Po występach 
dziewcząt w klasyfikacji ogólnej 
prowadziło gimnazjum nr 35 ze 
Śródmieścia. Na drugiej pozycji 
znalazły się uczennice z Targów-
ka (G 144), a na trzeciej połu-
dniowopraskie gimnazjum nr 21.

18 maja, na boisku podstawów-
ki przy ul. Białowieskiej, odbyły 
się dzielnicowe eliminacje w 

czwórboju lekkoatletycznym 
szkół podstawowych w ramach 
WOM. Uczniowie rywalizowali 
w biegach, rzucie piłeczką palan-
tową i skoku w dal. – Wygramy, 
tak, jak przed rokiem! – mobili-
zowała swoje młode zawodniczki 
Monika Markiewicz, wuefistka 
z podstawówki im. Powstania 
Listopadowego. I faktycznie, ten 
zespół (na zdjęciu) zajął pierwsze 
miejsce i będzie reprezentował 
Pragę Południe na Mistrzostwach 
Warszawy. 

– Uwielbiam lekką atletykę, 
a najbardziej bieg przez płotki 
– powiedziała „Mieszkańcowi” 
Natalia Łukasiewicz z SP Nr 60, 
która po posumowaniu wszyst-
kich konkurencji okazała się naj-
lepszą zawodniczką. Rywalizację 
chłopców wygrali szóstoklasiści 
ze sportowej podstawówki nr 
55 przy ul. Siennickiej. – Mamy 
„wygasającą” szkołę i dlatego 

wystawiliśmy tylko reprezenta-
cję chłopców – wyjaśniał Jacek 
Depczyk, nauczyciel z SP nr 55. 
W klasyfikacji młodszych klas 
zwyciężyła podstawówka nr 143.

Niepokojące jest to, że z 15. 
dzielnicowych podstawówek tyl-
ko cztery wzięły udział w zawo-
dach (prócz wyżej wymienionych 
jeszcze prywatna szkoła „Dida-
sko”). – Szkoda, bo takie podsta-
wówki, jak 312, 163, 141, 72, czy 
168 jeszcze niedawno zajmowały 

nawet medalowe miejsca – Witold 
Wieczorek, który od lat zajmuje 
się szkolnym sportem i organiza-
cją zawodów nie kryje zaniepoko-
jenia. Z nieoficjalnych rozmów z 
nauczycielami wynika, że przy-
czyną takiego stanu jest niepłace-
nie za „nadgodziny”. Nauczyciele 
muszą poświęcać dodatkowy czas 
na przygotowanie młodzieży i 
udział w zawodach, a nikt im nie 
chce za to zapłacić i muszą robić 
to charytatywnie. ar

Podupada nam Królowa...
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Wisła dla sportów!
Jak można sportowo i rekreacyjnie wykorzystać warszawską 

Wisłę? Na wiele sposobów. Pokazało to ostatnie „Święto Wisły”.
- Pływanie odradzam, ale nie ze względu na czystość rzeki lecz na 

niestabilność dna  – wyjaśnia „Mieszkańcowi” Marek Piwowarski, peł-
nomocnik prezydent Warszawy ds. Wisły. I w czasie „Święta Wisły” 
(19-20 maja) nie było pływania w wodzie, ale było pływanie po niej. 
Na łodziach, kajakach, żaglówkach, poduszkowcach, skuterach i nar-
tach wodnych, smoczych łodziach. Były pokazy kajak polo, skimbo-
ardingu, kajakowego rodeo, wakeboardu, nurkowania, windsurfingu…  
Nie sposób wymienić całego sportowego i rekreacyjnego potencjału 
rzeki. Bo przecież Wisła to także nadbrzeża – sporty plażowe, biegi, 
wycieczki rowerowe, wędkarstwo, spacery.

Jednym ze sportów, które nie wymagają wysokich nakładów jest np. 
skiboarding, czyli ślizgi na desce po płytkiej wodzie. I to właśnie moż-
na trenować przy prawym brzegu warszawskiej Wisły. – Można wyko-
nywać podobne ewolucje, jak na deskorolce. To fajny, letni, przyjemny 
sport -  mówi Jan Konarzewski z Konar Pro Skimboards. Najbliższe 
duże zawody w skimboardingu odbędą się w wakacje w Świdrze. Ta-
kie imprezy, jak „Święto Wisły” uświadamiają m.in. jak duży poten-
cjał sportowo-rekreacyjny ma nasza rzeka. To także przybliża Wisłę do 
mieszkańców i mieszkańców do Wisły. Przypominamy, że na prawym 
brzegu już działają plaże miejskie, na których nie tylko można się opa-
lać, ale także uprawiać sporty plażowe. Jedna z nich znajduje się na Sa-
skiej Kępie (na wysokości ul. Krynicznej), druga na Kamionku (przed 
Stadionem Narodowym), a trzecia przy ZOO. rosa


