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Wysychamy
Wyschła Wisła, wysychają 

powoli unijne pieniądze dla 
Polski, wysychają strużki zasi-
lające nasze portfele, pytanie 
podstawowe, czy przyjmiemy 
do wiadomości, że nadcho-
dzi kryzys? Bo gdy uznamy, 
że jest, to wtedy wybuchnie z 
całą mocą… Skąd to się bie-
rze? Z naturalnej reakcji: jak 
mam mieć mniejszy przypływ 
gotówki, to wyprzedzająco tnę 
wydatki. Z reguły z naddat-
kiem, na wszelki wypadek, bo 
czarna godzina ma to do sie-
bie, że zasnuwa mrok na dłu-
go i na całą rodzinę.

Co można zrobić w tym 
przypadku? Można kryzysu nie 
przyjąć do wiadomości i wyda-
wać jakby nigdy nic… Oj, to 
ryzykowne. Można zacząć za-
chowywać się agresywnie i za-
cząć podnosić ceny, domagać 
się zwrotu pożyczek - ale w ten 
sposób odetniemy pieniądze 
innym. Mam nadzieję, że tą 
drogą nie pójdą władze nasze-
go miasta: że nie zaczną gwał-
townie podnosić lokalnych po-
datków, by zasypać dziurę przy 
nieuchronnie spadających 
wpływach. No trudno… trzeba 
będzie powiedzieć z otwartą 
przyłbicą, że niektóre inwesty-
cje zawieszamy... 

Można też zacząć działać 
aktywnie: tu stracimy, tam zy-
skamy… Stracimy na wpły-
wach, ale prowadząc inwesty-
cje wydamy mniej, bo w kry-
zysie wszystko staje się tań-
sze… I te opcje doradzałbym 
mojemu miastu. Odwagi! Nie 
szarży, nie budowania wodo-
trysków, ale kończenia i za-
czynania tego, co niezbędne.

Tomasz Szymański
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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

W Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci „Helenów” w Międzylesiu otwarto 
przedszkole specjalne im. Sue Ryder. Placówka przyj-
muje dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  
a program zajęć obejmuje rehabilitację i opiekę psycho-
logiczną.

Nowe przedszkole dla 
niepełnosprawnych dzieci

czytaj na str. 6
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 KRO NI KA PO LI CYJ NA
Uprawiał marihuanę

Wywiadowcy z komisariatu w Wawrze otrzyma-
li informację o mężczyźnie, który na jednej z po-
sesji miał zajmować się nielegalną uprawą mari-
huany. Podjęto obserwację wskazanej posesji i po-
twierdzono, że na jej terenie znajduje się grządka z 
sadzonkami roślin Łącznie było ich ponad 130. Po-
nadto w mieszkaniu właściciela posesji, funkcjo-
nariusze ujawnili rewolwer, naboje i prawie 200 
gram suszu, który okazał się być marihuaną.

 Robert T. tłumaczył policjantom, że uprawą 
konopi zajmuje się od bardzo dawna i robi to 
na własny użytek. Zatrzymany mężczyzna usły-
szał zarzut posiadania środków odurzających w 
znacznej ilości, uprawy konopi oraz posiadania 
bez zezwolenia broni gazowej. Robert T. przyznał 
się do zarzucanych mu czynów. Prokurator zade-
cydował o objęciu 52-latka policyjnym dozorem. 
Wszystkie te przestępstwa są zagrożone karą do 8 
lat pozbawienia wolności.

Poszukiwani – zatrzymani
Południowoprascy policjanci otrzymali dwa li-

sty gończe za 21 i 23-letnim mężczyzną. Opera-
cyjne ustalenia pozwoliły funkcjonariuszom na 
szybkie zatrzymanie poszukiwanych mężczyzn. 
Wpadli w ręce kryminalnych w miejscach, w któ-
rych zamieszkiwali. Po zatrzymaniu, poszukiwa-
ni mężczyźni zostali doprowadzeni do aresztu 
śledczego.

Chcieli wyłudzić 20 tysięcy
Policjanci zajmujący się zwalczaniem prze-

stępczości gospodarczej i korupcji otrzymali in-
formację na temat osób, które działając wspólnie 
próbowały wyłudzić z banku kredyt. Z posiada-
nej informacji wynikało, że Małgorzata K. wraz 
z Magdaleną D. oraz Sławomirem G. posługu-
jąc się sfałszowanym zaświadczeniem o zatrud-
nieniu, usiłowali wyłudzić z banku kredyt w wy-
sokości 20 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali 
całą trójkę na tzw. „gorącym uczynku”. Do pod-
pisania umowy i wypłaty gotówki nie doszło. 
49-letnia Małgorzata K., jej wspólniczka 33-let-
nia Magdalena D. oraz 49-letni wspólnik Sławo-
mir G. usłyszeli zarzut usiłowania oszustwa. Pro-
kurator zadecydował o objęciu zatrzymanych po-
licyjnym dozorem. Za oszustwo grozi do 8 lat po-
zbawienia wolności.

Kasjerka z przeszłością
Południowoprascy patrolowcy udali się na in-

terwencję do jednego ze sklepów. Zgłaszający 
poinformował policjantów, że kobieta która pra-
cowała w sklepie jako kasjerka, kradła pieniądze 
ze sklepowej kasy. 31-latka została zatrzymana. 
W trakcie sprawdzenia danych zatrzymanej, oka-
zało się że jest ona poszukiwana dwoma listami 

gończymi. Karolina H. trafiła do policyjnej celi. 
Policjanci z wydziału zajmującego się zwalcza-
niem przestępczości przeciwko mieniu, ustalili że 
od sierpnia do września br., nieuczciwa kasjerka 
ukradła ze sklepowej kasy ponad tysiąc złotych. 
Funkcjonariusze przedstawili 31-letniej Karolinie 
H. zarzut kradzieży. Kradzież zagrożona jest karą 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Areszt za brutalny rozbój
Wywiadowcy patrolując nocą południowopra-

skie ulice otrzymali zgłoszenie o dokonanym 
rozboju. Z zgłoszenia wynikało, że trzech agre-
sywnych mężczyzn napadło na pokrzywdzone-
go, który został przez nich brutalnie pobity. Po 
pobiciu, napastnicy okradli mężczyznę zabiera-
jąc mu portfel, w którym znajdował się dowód 
osobisty, karta płatnicza i 80 złotych. Po pobi-
ciu sprawcy uciekli. Kilka ulic dalej od miejsca 
w którym doszło do rozboju, funkcjonariusze za-
uważyli trzech mężczyzn, których wygląd odpo-
wiadał sprawcom rozboju. Po zatrzymaniu oka-
zało się, że 40-letni Andrzej S. i 25-letni Piotr M. 
mieli w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu, 
a 25-letni Paweł B. - 1 promil alkoholu. Sąd przy-
chylił się do wniosku i aresztował sprawców na 
trzy miesiące. Rozbój zagrożony jest karą do 12 
lat pozbawienia wolności. toms
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W poprzednim numerze 
pisaliśmy o wawerskiej 
pikiecie, która odby-
ła się 3 września przed 
Urzędem Dzielnicy na 
Żegańskiej. Pikieta sta-
nowiła kolejny etap ape-
lu mieszkańców skiero-
wanego do władz dziel-
nicy, dotyczącego po-
prawy bezpieczeństwa 
na ulicach Wawra. 

Działania mieszkańców są 
jednomyślnym wołaniem, 
jeszcze głośniejszym po tym, 
kiedy w sierpniu na ulicy 
Mrówczej śmierć poniosło 
kolejne dziecko…

Mieszkańcy zarzucają wła-
dzom bierność w tej spra-
wie i poza głosem poparcia, 
brak konkretnych działań, 
mogących w znaczący spo-
sób wpłynąć na poprawę bez-
pieczeństwa w dzielnicy. W 
związku z tym, że podczas 
pikiety nikt z przedstawicieli 
władz nie podjął rozmowy z 
jej uczestnikami, ci zdecydo-
wali się podjąć kolejne kroki 
- celem wymuszenia dialogu z 
urzędnikami. 

W piśmie z 10 września br. 
skierowanym do Rady i Za-
rządu dzielnicy, mieszkańcy 
wnoszą m.in. o: niezwłoczne 
powołanie doraźnej komisji 
ds. bezpieczeństwa pieszych 
i ruchu drogowego, zwołanie 
nadzwyczajnego posiedzenia 
Rady Dzielnicy, zorganizowa-
nie wysłuchania publicznego 
oraz opracowanie komplekso-
wego programu poprawy bez-
pieczeństwa pieszych i ruchu 
drogowego w Dzielnicy Wa-

wer. Póki co - bez oficjalnej 
odpowiedzi.

Fakty są bolesne - jak wyni-
ka ze statystyk, Wawer jest w 
czołówce dzielnic o najwyż-
szej liczbie zabitych w wypad-
kach drogowych, przy 200 ki-
lometrach dróg utwardzonych.

Podczas ostatniej sesji Ra-
dy Dzielnicy 18 września w 
imieniu mieszkańców zosta-
ła przedstawiona prezenta-
cja dotycząca przygotowania 
i wdrożenia kompleksowego, 
wieloletniego Programu Bez-

pieczeństwa Drogowego w 
Wawrze na lata 2013-2017, 
którego bezpośrednim celem 
jest osiągnięcie zerowej licz-
by ofiar śmiertelnych wypad-
ków drogowych oraz zerowej 
liczby ofiar ciężko rannych 
w wypadkach drogowych w 
dzielnicy.  Zgodnie z propo-
zycją programową, do szcze-
gółowych celów należą m.in.: 
stworzenie podstaw do pro-
wadzenia skutecznych i dłu-
gofalowych działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, ochrona pie-

szych i rowerzystów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzie-
ci, kształtowanie bezpiecz-
nych postaw wśród uczestni-
ków ruchu drogowego, budo-
wa i utrzymanie bezpiecznej 
infrastruktury, zmniejszenie 
ciężkości i konsekwencji wy-
padków. 

Mieszkańcy Wawra na pew-
no nie zaniechają dalszych 
działań na rzecz ochrony życia 
swoich dzieci i siebie samych. 
Jak więc do apelu ostatecznie 
ustosunkują się władze?

Oczywiście, przeznaczenie 
środków na realizację progra-
mów i inwestycji było i za-
wsze będzie tematem trudnym 
i spornym. Każdy ma bowiem 
swoje oczekiwania, żądania i 
pomysły na ulepszenie dzia-
łania placówek, infrastruktury 
czy innych struktur dzielnicy. 
Należy jednak wziąć pod uwa-
gę, że nie ma nic cenniejszego 
i ważniejszego niż ludzkie ży-
cie. Może więc warto, a wręcz 
bezwzględnie należy, podjąć 
wspólny dialog - zanim znowu 
będzie za późno… enigma

ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; 

tel. 22 612-13-40; 22 424-64-35
www.komissezam.pl  e-mail: biuro@komissezam.pl

Kupić, sprzedać, wypożyczyć!
Sezon na meble i wyposa-
żenie! Do wynajmowanych 
mieszkań, do pokoików stu-
denta czy ucznia, do naszych 
własnych mieszkań, by je od-
świeżyć, zmienić charakter, 
zadbać o więcej miejsca lub  
o jesienną przytulność.

Komis SEZAM - niezastąpiony! 
Nie tylko na olbrzymiej powierzchni 
sprzedaży przy ul. Żółkiewskiego 44, 
ale też w Internecie. Zakupy przez ca-
łą dobę, z własnego fotela - adresy 
poniżej. Uwaga! Na stronie pojawiła 
się nowa zakładka „PROMOCJE/WYPRZEDAŻE”.  Wiele osób jednak woli obejrzeć 
w realu, dotknąć, oszacować. Na Żółkiewskiego - przez 6 dni w tygodniu.

Teraz mamy sezon na specjalne promocje i tak niskich cen, na wyprzedaże me-
bli używanych i nowych, bo i te są w różnorodnej ofercie SEZAMu. Komisowe ceny? 
Biurka i stoły od 40 zł, krzesła od 10 zł, fotele - od 15 zł, kontenery biurowe od 40 
zł… Jaki rodzaj mebli jest w ofercie? Nowoczesne, ale też meble „z duszą”, przed-
wojenne - opasłe kredensy i szafy 3-, 4-drzwiowe, romantyczne toaletki, kanapy, ob-
razy, lustra, dywany. Meble z litego drewna, rzeźbione, fornirowane, okleinowane, 
z elementami szklanymi, metalowymi; tapicerowane tkaninami, skórą naturalną lub 
ekologiczną, rattanowe, po prostu - wszelakie! Do przedpokoju - wieszaki, konsol-
ki, szafy i szafki, kinkiety. Do łazienki - umywalki, szafki z lustrem i bez, przepływowe 
ogrzewacze wody.

Są kuchenki, pralki, zmywarki, lodówki i to znakomitych firm - m.in. Bosch, Zanus-
si, Husqvarna, ale też cała „pokojowa” elektryka, od komputerów i RTV po lampy, ży-
randole, wentylatory, grzejniki czy przedłużacze.

Nie zwlekaj! Rotacja asortymentu jest ogromna a nowe dostawy - codziennie! To 
nie zwykły sklep, lecz komis, gdzie okazje nie czekają na nikogo! 

Kto woli, może skorzystać z bogatej oferty internetowej, bo to jeden z najwięk-
szych komisów internetowych w Polsce! Adresy: komissezam.pl (to przeogromna 
oferta mebli, bibelotów, wszelkiego wyposażenia domowego, sklepowego, biurowe-
go), meblesezam.pl (to oferta mebli całkiem nowych, pełnowartościowych, wprost 
od producenta, w świetnych cenach i nowych kolorach), przeprowadzkisezam.pl 
(świetna ekipa, bezpieczne samochody, przeprowadzki oraz przewozy).

Chronić życie w Wawrze 
– cel wspólny!

Fot. KRP VII
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Organizacja Narodów Zjed-
noczonych  9 grudnia 2009 roku 
przyjęła rezolucję proklamują-
cą rok 2012  Międzynarodowym 
Rokiem Spółdzielczości. Spół-
dzielczość zrzesza na świecie po-
nad 1 mld. ludności; pomaga w 
eliminowaniu ubóstwa, w two-
rzeniu miejsc pracy, w umacnia-
niu obywatelskiej samorządno-
ści i solidarności, w łagodzeniu 
skutków kryzysu. Polska- przy-
pomnijmy -  wraz z innymi kra-
jami Unii Europejskiej poparła tę 
rezolucję. Dokument wezwał rzą-
dy, instytucje międzynarodowe i 
spółdzielnie do wspierania roz-
woju spółdzielczości. Bo Spół-
dzielnie budują lepszy świat!  
I właśnie to hasło obowiązuje 
podczas Międzynarodowego Ro-
ku Spółdzielczości.

- Na Pradze Południe oazami 
spółdzielczości - jak już napisali-
śmy -  są to spółdzielnie miesz-
kaniowe. Ta, o której tym razem 
piszemy - SM „Szaserów” - jest 
oazą… zatopioną w zieleni. To 
osiedle z duszą i historią. Nie za-
wsze łatwą.

 Początki były romantyczne i 
heroiczne. W latach pięćdziesią-
tych, wstająca z powojennych 
zgliszcz stolica, potrzebowa-
ła domów i mieszkań. Odbudo-
wywany przemysł zatrudniał ro-
botników, ale oni nie mieli gdzie 
mieszkać. Zrodziła się więc ty-
powa dla tamtych lat idea: wiel-
kie zakłady pracy powołają spół-
dzielnie mieszkaniową. Wybudo-
wane mieszkania otrzymają je z 

przydziału najlepsi i najbardziej 
potrzebujący młodzi ludzie, ro-
botnicy, którzy jednak muszą  po-
móc przy budowie. Tak powsta-
ła Spółdzielnia Osiedle Młodych 
i tak zaczęło powstawać najstar-
sze jej osiedle, romantycznie na-
zywane Osiedlem Bezdomnych 
Kochanków. Ona nie miała nic, 
on nie miał nic… poza sobą i ma-
rzeniem o wspólnym dachu. Hi-
storyczną pozostałością po tych 
romantycznych czasach pozosta-

ła jedna z uliczek osiedla: Romea 
i Julii.

Osiedle zaprojektowali inży-
nierowie Tadeusz Kobylański i 
Stefan Ciechanowicz, ten drugi 
do dziś jest mieszkańcem osiedla 
„Szaserów”. Od początku miała 
to być kolektywna współpraca: 
inżynierowie  pilnie wsłuchiwali 
się w sugestie przyszłych miesz-
kańców, a zarazem budowni-
czych osiedla. Powstały projekty 

trzech typów mieszkań w niezbyt 
wysokich budynkach, osiedle za-
topione w morzu zieleni. Pięk-
nie tu do dziś, człowiek czuje się 
jak w parku. Tyle tylko, że ma to 
swoją cenę i to niebagatelną.

SM „Szaserów” wydzieliła się 
z „Osiedla Młodych” w 2004 ro-
ku. Przejęła najstarszą część daw-
nego molocha - ostatnie budynki 
powstały tu w latach sześćdziesią-
tych. Łącznie jest ich 28, a w nich 
813 mieszkań. Teren ogromny po-
nad 73 tys. m²,  z czego blisko 20 
tys. m² to tereny zielone. Śliczne, 
ale bardzo kosztowne w utrzyma-
niu i nie przynoszące ani złotów-
ki wpływu do kasy spółdzielni. 
Spółdzielni, która łaknie tych pie-
niędzy szczególnie, bo… budynki 
stare, wymagające zaawansowa-
nych remontów. Domy budowa-
ne bez lokali użytkowych na par-
terach - więc nie ma dodatkowych 
wpływów z czynszu, tzw. po-
żytków, istotnie poprawiających 
stan finansów w innych spółdziel-
niach. Kwadratura koła: potrzeby 
duże, wpływy małe, możliwości 
manewru niewielkie. Dawni ko-

chankowie robotniczego zrywu 
posiwieli, przeszli na emeryturę, 
wiadomo jaką…Na dodatek spół-
dzielnia, oględnie mówiąc, nie 
miała szczęścia do rzutkich go-
spodarzy: zarządy zmieniały się w 
tempie pór roku, sprawy nie szły 
do przodu, przeciwnie - zaniedba-
no wiele, między innymi podczas 
podziału geodezyjnego zaliczo-
no wolne powierzchnie w budyn-
kach do powierzchni wspólnych, 

co owocuje dzisiaj paraliżem de-
cyzyjnym. 

Od blisko dwóch lat jest no-
wy Zarząd, a od blisko trzech lat 
- Rada Nadzorcza. To wreszcie 
zapewniło stabilną sytuację decy-
zyjną i spójność polityki. 

- Nie chcę wracać do prze-
szłości, dla mnie ważna jest te-
raźniejszość i przyszłość - mó-
wi prezes Krzysztof Jurewicz. - 
Choć przeszłość oczywiście odzy-
wa się co i raz, a najgorszym jej 
echem jest wciąż duża, choć ma-
lejąca z miesiąca na miesiąc, nie-
ufność mieszkańców, zrażonych 
nietrafionymi decyzjami poprzed-
ników. Ale dobrze, mówmy o te-
raźniejszości. Wszystkie 28 bu-
dynków zostało docieplonych ter-
momodernizacyjnie, z czego 22 w 
ostatnich miesiącach. W jedena-
stu budynkach wymieniliśmy in-
stalacje elektryczne, przy okazji 
przeprowadzając remonty kla-
tek schodowych i malując je. Je-
steśmy  w trakcie realizacji pro-
gramu finansowanego przez rząd 
Konfederacji Szwajcarskiej, po-
legającego na likwidacji niebez-
piecznych kąpielowych piecyków 
gazowych. Realizacja tego pro-
gramu wymaga jednak naszego 
wkładu własnego w wysokości ok. 
2 milionów złotych na wykonanie 
instalacji ciepłej wody w budyn-
kach oraz przygotowanie węzłów 
cieplnych, ale to trzeba zrobić.

- Mamy płynność finansową, 
zdolność kredytową, koncentru-
jemy się nie tylko na remontach, 
ale także myślimy o potrzebach 
młodych mieszkańców: zmoder-
nizowaliśmy więc, a właściwie 
wybudowaliśmy od nowa plac 
zabaw dla dzieci, nowe miejsca 
parkingowe. Ograniczone środki 
finansowe wydajemy tak, by było 
jak najbardziej efektywnie. Łatwo 
nie jest, ale proszę nam wierzyć, 
że mamy plan i wiemy jak go zre-
alizować, ale niezbędnym do te-
go jest zgodna współpraca miesz-
kańców – mówi zastępca prezesa 
Ewa Łukszo.

Wdrożenie tego planu jest nie-
zbędne, a jego zarys Zarząd Spół-
dzielni przedstawił w specjalnym 
piśmie do członków Spółdzielni. 
W 2013 roku koszt utrzymania 
terenów zielonych wspólnych, 
nie przypisanych żadnej nieru-
chomości, tylko z tytułu wzrostu 
podatku od wieczystego użytko-
wania gruntu i od nieruchomości 
wzrośnie w każdym kolejnym ro-
ku o 100% z niespełna 200 tys. 
zł. do blisko 800 tys. złotych w 
2014 roku. 

Po stronie wydatków obcią-
żających stawkę czynszową, ja-
ko pozycje stałe  dopisać trzeba 
wspomniane już, wspomagane 
kredytem inwestycje: spłata kre-
dytu termomodernizacyjnego, 
wkład własny do programu likwi-
dacji piecyków kąpielowych, po-
trzebę kontynuacji wymiany in-
stalacji elektrycznych w pozosta-
łych 17 budynkach. Sporo tego, a 
przypomnijmy, że budynki są sta-
re, trzeba je pilnie remontować, a 
czynsze są już dla części miesz-
kańców wysokie, a większość z 
mieszkańców to emeryci… Jak z 
tego wybrnąć? Jak nie podnieść 
czynszów o 250-300 złotych?

- Proponujemy trzy drogi, 
wszystkie w perspektywie zwięk-
szające wpływy do spółdzielczej 
kasy, a wiec ograniczające wzrost 
czynszów - mówi prezes Krzysztof 
Jurewicz. - Po pierwsze - kilka bu-
dynków ma niewykorzystane stry-
chy i inne pomieszczenia. Kiedyś 
były tam pralnie, suszarnie. Po-
mieszczenia mają odpowiednią 
wysokość, nadają się świetnie do 
adaptacji na cele mieszkaniowe. 
Pozyskalibyśmy dzięki temu do-
datkowe mieszkania, wzrosła by 
ilość osób płacących czynsz. Po 
drugie - w trzech budynkach moż-
liwe są nadbudowy o jedną kon-
dygnację. To kolejne mieszkania, 
a więc i kolejne powierzchnie do 
opłat. No i wreszcie trzecia spra-
wa. Teren mamy rozległy. W trzech 
miejscach moglibyśmy, bez straty 
w zieleni i wyglądzie osiedla, zbyć 
tereny inwestycyjne pod budowę 
niewielkich budynków mieszkal-
no-usługowych. Koncepcję jed-
nego z takich budynków na dział-
ce na której obecnie jest budynek 
Administracji już mamy, a to w 

związku z tym, że Walne Zgroma-
dzenie wyraziło zgodę na prowa-
dzenie inwestycji w tym miejscu. 
Ma powstać tu budynek mieszkal-
ny z usługami na parterze i gara-
żami podziemnymi. Z realizacji 
tej inwestycji Spółdzielnia powin-
na osiągnąć wymierne korzyści fi-
nansowe, które przeznaczono by 
na fundusz remontowy Spółdziel-
ni. Natomiast sprzedaż pozosta-
łych działek wydatnie poprawi-
łaby finansowe możliwości Spół-
dzielni i pozwoliłaby rozpocząć 
niezbędne remonty, które można 
by było zrobić w szybkim czasie, 
poprawiając tym samym komfort 
życia mieszkańców nie sięgając 
bezpośrednio do kieszeni człon-
ków Spółdzielni. 

- Po zakończonej termomoder-
nizacji mieszkańcy mieli pierwszy 
cały sezon grzewczy w ocieplo-
nych mieszkaniach. Rachunki za 
zużytą energię cieplną były niższe, 
właściwie prawie wszyscy miesz-
kańcy otrzymali zwroty pobra-
nych zaliczek. To pokazuje sens 
remontowych zmian. Wszystkie 
one jednak wymagają tzw. wkła-
du własnego, który zapoczątku-
je przemiany na osiedlu. Dlatego 
też decyzje mieszkańców, torują-
ce Zarządowi drogę do pozyska-
nia dodatkowych środków, przy-
niosą korzyści w niedalekiej przy-
szłości. Będziemy starali się poko-
nać nieufność, przekonać każdego 
do proponowanych zmian – mówi 
Ewa Łukszo. - Innej drogi w zasa-
dzie nie ma - mówi prezes Krzysz-
tof Jurewicz. - Dobrze współpra-
cujemy z Radą Nadzorczą. Jestem 
przekonany, że nasze argumenty 
pozwolą podjąć słuszną decyzję 
samym spółdzielcom.
AS  toms

2012 rok został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. 

– Niepokoi nas brak rozumienia istoty, roli i znaczenia  spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kra-
ju. Dlatego tak ważnym jest, aby całe środowisko spółdzielcze włączyło się aktywnie do wielkiej światowej kampanii 
popularyzacji idei spółdzielczości, prowadzonej przez ONZ – powiedział Andrzej Półrolniczak, prezes zarządu Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Prezes Krzysztof Jurewicz

Nowe kolekcje sezonu Jesieñ-Zima 2012/2013 ju¿ w Birexie.
Salon Mody Birex gwarantuje CENY ZDECYDOWANIE NI¯SZE  

ni¿ sklepy warszawskie!!!
Szeroki wybór odzie¿y damskiej i mêskiej uznanych na œwiecie marek:

Bugatti, Gioferrari, Donders, Geox, Pierre Cardin, Rino Pelle, Vito Vergelis, M.W.D., Cora Garwolin…

Równoczeœnie w dniach 27.09–6.10.2012 r. salon zaprasza na  
jarmark kurtek i p³aszczy w wielkim namiocie. 

Towary markowe – ceny bazarowe!!!
Józefów, ul. Sikorskiego 127

Tel. 22 789-38-72 www.birex.pl

Z A P R O S Z E N I E ! ! !
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14 września u zbiegu ul. Gre-
nadierów i Al. Waszyngtona, 
przy obelisku poświęconym 
21. Warszawskiemu Puł-
kowi Piechoty „Dzieci 
Warszawy” odbyły się 
uroczystości upamięt-
niające 73. rocznicę 
obrony Warszawy-Pragi 
oraz 68. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. W 
uroczystości zorganizowanej 
przez Zarząd Dzielnicy Praga 
Południe i kombatantów wzię-

li udział przedstawiciele władz 
samorządowych oraz państwo-
wych, weterani walk, przedsta-
wiciele służb mundurowych, 
mieszkańcy. Z patriotycznym 
programem artystycznym wy-
stąpili uczniowie ZS nr 21 oraz 
SP Nr 120 im. Pułku Piechoty 
„Dzieci Warszawy”. W imieniu 
mieszkańców dzielnicy wieńce 
przed głazem złożyli przewod-
niczący rady Marcin Kluś i wi-
ceburmistrz Konstanty Bartoń. 

z z z
Już po raz siódmy rodzice 

oceniali jakość opieki w żłob-
kach w stolicy. W tegorocznej 
edycji Super Żłobek 2012 zwy-
ciężyły aż trzy placówki. Jedną 
z nich jest Żłobek Nr 31 z ul. 
Motorowej 5 na Pradze Połu-
dnie. Placówki oceniono m.in. 
pod kątem jakości opieki i za-
jęć dla maluchów, otwartości 
na kontakty z rodzicami, zdro-
wych i smacznych posiłków, 
wyposażenia.   

z z z
Stadion Legii po ostatnich 

derbach z Polonią wyglądał jak 
po przejściu tajfunu. 14 wy-
rwanych grzejników elektrycz-
nych, 11 zniszczonych drzwi 
do kabin WC i 20 połamanych 
desek sedesowych – to tylko 
początek długiej listy wyka-
zu szkód na trybunie północ-
nej stadionu Legii Warszawa 
po piątkowych derbach z Po-
lonią. Zdaniem klubu, przekro-
czą one 200 tys. zł. W trakcie 
meczu derbowego z Polonią 
Warszawa na trybunie północ-
nej miały miejsce akty chuli-
gańskie oraz starcia ze służ-
bami porządkowymi. Zatrzy-
mano 17 osób. W stosunku do 
chuliganów, którzy brali udział 
w zajściach Klub będzie wy-
ciągał surowe konsekwencje 
z nałożeniem zakazów stadio-
nowych w maksymalnym wy-
miarze. Aktom wandalizmu, do 
jakich doszło w piątek na sta-
dionie przy ul. Łazienkowskiej 
przyjrzą się też służby wojewo-
dy mazowieckiego. Niewyklu-
czone, że zamknięta zostanie 
tzw. Żyleta, czyli trybuna pół-

nocna. Mecz zakończył się wy-
nikiem 1:1. Na trybunach nie 
było kibiców Polonii. 

z z z
17 września, po zakończo-

nym remoncie przywróco-
no ruch  tramwajowy na ulicy 
Marszałkowskiej.  Na podsta-
wowe trasy zostaną przywró-
cone linie: 4, 14,15, 18 i 35. W 
związku z przedłużającym się 
odtworzeniem pełnego układu 
torowego na pętli Żerań FSO 
linia 16 została skierowana na 
trasę: Ratuszowa- ZOO – Ja-
giellońska – Starzyńskiego – 
most Gdański – Słomińskie-
go – al. Jana Pawła II – Chału-
bińskiego – al. Niepodległości 
– Rakowiecka – Boboli – Wo-
łoska – Woronicza. Linie 40 i 
74 oraz Z-1 zostały zlikwido-
wane. Przywrócono stałą trasę 
linii 157 w rejonie skrzyżowa-
nia ulic Muranowska/Andersa/
Stawki.

z z z
80-osobowa grupa pielgrzy-

mów z parafii M.B. Nieustają-
cej Pomocy i parafii Miłosier-
dzia Bożego na Saskiej Kępie 
odwiedziła Dom Św. Faustyny 

w Ostrówku. Trasa wiodła śla-
dami Bożego Miłosierdzia przez 
Sokółkę i Białystok. Na koniec 
uczestnicy dotarli do Ostrówka.  
Był czas na modlitwę i zwiedza-
nie Domu Św. Faustyny. 

z z z
Prezydent m.st. Warszawy 

przyznała 277 tys. zł z rezerwy 
celowej na usunięcie głazów 
i odmulenie wejścia do Portu 
Praskiego. Te działania miały-
by zapobiec niedogodnościom 
związanym z niskim stanem 
Wisły. Rezerwa celowa w bu-
dżecie Miasta obecnie wynosi 
33 746 417 zł. Wybrano rów-
nież firmę, która podejmie się 
przebudowy bulwarów nadwi-
ślańskich – jest nią Hydrobu-
dowa Gdańsk S.A. Całość prac 
obejmie bulwar od ul. Boleść 
do mostu Świętokrzyskiego. 
Powstanie m.in. nowe przej-
ście na wysokości ul. Bednar-
skiej, łączące na powrót odcię-
ty Wisłostradą Mariensztat. 

z z z
Piotr Galiński oraz Mi-

strzowska Formacja Taneczna 
„KAMION DANCE” zapra-
szają na naukę tańca. Różne ka-
tegorie wiekowe (także zajęcia 

dla nowożeńców) i style: ta-
niec towarzyski, hip hop, fun-
ky, modern, ladies latino, salsa 
i inne. Nauka tańca dla począt-
kujących. Zajęcia odbywają się 
w dni powszednie i weekendy, 
po południu, w siedzibie CPK 
przy ul. Podskarbińskiej 2 oraz 
Ośrodku Kultury Poniatówka 
ul. C.K. Norwida 1 (Błonie). 
Zapisy 605-404-466. Zniżki dla 
wytrwałych. Więcej informacji: 
www.piotrgalinski.pl

z z z
Rysunki, reportaże, plakaty 

czy albumy to tylko niektóre 
sposoby na pokazanie uroków 
Mazowieckiego Parku Krajo-
brazowego, który w tym roku 
obchodzi swoje 25-lecie. Oka-
zją do tego są dwa konkursy o 
tematyce ekologicznej organi-
zowane przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 
Jeden z nich adresowany jest 
do przedszkolaków, drugi – do 
uczniów. Zgłoszenia można 
nadsyłać do 12 października br. 
Na zwycięzców czekają atrak-
cyjne nagrody. Więcej www.
mazovia.pl

z z z
W sobotę 29 września o 

godz. 17.00 na pętli autobuso-
wej PKP Olszynka Grochow-

ska (ul. Chłopickiego róg Ma-
kowskiej) rozpocznie się ple-
nerowy projekt kulturalny Le-

gendy Olszynki. Artystycz-
na akcja wędrowna.  
Przybyli widzowie zo-
staną doprowadzeni 
do miejsc, gdzie bę-

dą na nich czekać arty-
styczne niespodzianki przy-

bliżające interesujące epizody 
z historii Olszynki Grochow-
skiej. Inscenizację przygotowa-
li aktorzy Teatru Akt, jedynego 
warszawskiego teatru uliczne-
go. Wstęp wolny.

z z z
Klub Kultury „Zastów” 

uczestniczył w II Pikniku Eko-
logiczno-Naukowym zorganizo-
wanym przez Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 78 w Centrum Zdro-
wia Dziecka. Ci, którzy odwie-
dzili namiot KK „Zastów” mogli 
na chwilę przenieść się do gale-
rii sztuki i obejrzeć wystawę ob-
razów wykonanych przez  laure-
atów konkursu malarskiego or-
ganizowanego przez Klub. Dzie-
ci przy pomocy szklanych kulek 
mogły stworzyć abstrakcyjny 
pejzaż, który przemieniał się w 

kwiecistą łąkę wyklejaną koloro-
wymi kwiatkami z papieru. Były 
nagrody i upominki dla tych, któ-
rzy wzięli udział w zagadkowym 
kole fortuny. Na zakończenie 
mali pacjenci CZD, którzy z po-
wodu choroby nie mogli uczest-
niczyć w pikniku otrzymali kolo-
rowe wiatraczki.  

z z z
Od 17 września br. autobus 

linii 527 kursuje przez most 
Śląsko-Dąbrowski na trasie 
Osiedle Derby – Metro Ratusz 
Arsenał. Jest to jedna z kilku 
zmian w organizacji komuni-
kacji miejskiej, które  wprowa-
dzono w związku z otwarciem 
po przebudowie ul. Skarbka z 
Gór. Inną trasą jeżdżą również 
autobusy linii 132, 204, 304  
i 409.  (ab) (ar)

Z MIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 - 27.09. godz. 18.00 – „Z nas i z Europy” spo-
tkanie literackie wokół twórczości Jana Zumisa. Wstęp wolny; 
29.09. godz. 19.00 – Młoda Kultura na scenie CPK, Koncerty 
zespołów: Never Broken Chains, Maciej Dłużniewski& Zde-
rzenie, wstęp 10 zł; 2.10. godz. 18.00 – „Aranżacja wnętrz” 
wykład z prezentacją multimedialną. Wstęp wolny; 3.10. godz. 
17.00 – Spotkania ze sztuką – wykład pt.” Iluzja, triki i  złudze-
nia czyli ….sztuka” przedstawi  Katarzyna Rokosz. Wstęp 5 zł; 
godz. 17.00 – 19.00 – Konsultacje literackie z krytykiem i re-
daktorem Janem Zdzisławem Brudnickim dla wszystkich piszą-
cych. Wstęp wolny; 6.10. godz. 10.00 – 18.00 –  III Warszaw-
skie Spotkania Integracyjne. Wstęp wolny; 7.10. godz. 13.00 
– „Knyps z Czubkiem” Charlesa Perrault – spektakl dla dzieci, 
wstęp 5 zł – sprzedaż biletów od 1.09., ilość miejsc ograniczo-
na; godz. 18.00 -  Fundacja „Latająca Akademia” Elżbiety Ma-
łanicz-Onoszko i CPK zapraszają na Koncert „Swojskie bal-
lady. To co bolało – już tak nie boli”. W programie: Promocja 
płyty Marii Śmiałek i Romana Ziemlańskiego oraz występ pod-
opiecznych „Fundacji Latająca Akademia”. Wstęp wolny; 8.10. 
godz. 18.00 – Janusz Horodniczy przedstawia filmy pt: „Ja-
nusz Gniadkowski – Wielki Jubileusz w Filharmonii” i „Paulos 
Raptis”. Wstęp 5zł; 10.10. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką 
– wykład pt. „Kompozycja, perspektywa, kolor – zagadnienia 
formalne w malarstwie” przedstawi Emilia Maryniak. Wstęp 5 
zł; 11.10. godz.19.00 – Klub Kina Niemego. Wstęp 5zł; 13.10. 
godz. 18.00 – Koncert „Tęskno mi, Panie...”. W programie 
Nokturny F. Chopina i Rosyjskie Romanse. Wstęp 10 zł;
 Klub Kultury Saska Kępa filia CPK w Dzielnicy Praga 
Płd., ul. Brukselska 23 - 27.09. godz. 20.00 - Czas na doku-
ment. Prezentacja filmów dokumentalnych. Spotkanie z twór-
cami. Bilety 5 zł, sprzedaż od godz. 19.00; 28.09. godz. 17.00 
- Ćwiczenia z Ionesco, spektakl teatralny w wykonaniu dzieci 
i młodzieży uczestniczących w warsztatach teatralnych Stowa-
rzyszenia Teatr Tradycyjny. Wstęp wolny; 29.09. godz. 19.45 
- Galowy koncert z okazji jubileuszu SBM Pracowników Kul-
tury. Wstęp wolny; 30.09. godz. 19.00 – „Podaj dalej”. Premie-
ra przedstawienia przygotowanego przez uczestników warszta-
tów teatralnych. Wstęp wolny; 1.10. godz. 18.00 – „O Saskiej 
Kępie”- spotkanie literackie z Barbarą i Jackiem Bursztyno-
wiczami. Wstęp wolny; 3.10. godz. 18.00 – 21.00 - Prezenta-
cje muzyczne połączone z nauką tańców użytkowych zakoń-
czone wieczorkiem tanecznym. Bilety 5 zł; 4.10.  godz. 20.00 
- wernisaż wystawy pt. „Fotografowie Saskiej Kępy”. Wysta-
wa otwarta do 25.10. Wstęp wolny; 4.10. godz. 20.00 -  Seans 
filmowy pt. „Interview” (dramat obyczajowy), reż. Steve Bu-
scemi. Bilety 5 zł, sprzedaż od godz. 19.00; 7.10. godz. 18.00 
– Koncert z cyklu „Niedziela z muzyką klasyczną” w wykona-
niu studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Wstęp wolny; 8-9.10. od godz. 10.00  - wo-
kalne przesłuchania konkursowe w ramach Piątego Przeglądu 
Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej pt. 
„Taką nas ścieżką poprowadź”. 9.10. godz. 20.00 - wernisaż 
wystawy pt. „Agnieszka Osiecka”. Wstęp wolny; 10.10. godz. 
18.00 – 21.00 - Prezentacje muzyczne połączone z nauką tań-
ców użytkowych zakończone wieczorkiem tanecznym. Bilety 
5 zł; 10.10. godz. 20.00 - premiera płyty pt. „Rozmowy z Pira-
midami”- koncert z poezją polskich romantyków: Słowackie-
go, Mickiewicza, Norwida, Asnyka. Bilety 10 zł, sprzedaż od 
godz.19.00;
 Klub Kultury Gocław – Filia CPK ul. Abrahama 10 
(wejście od ul. Bora Komorowskiego) -1.10. godz. 18.30 – 
„Wśród żółwi Galapagos – Ekwador” - spotkanie z cyklu: Po-
mysł na podróż. Wstęp wolny; 7.10. godz. 16.00 - ,,Bajka o 
grającym drzewie” - spektakl dla dzieci. Wstęp – 5 zł; 8.10. 
godz. 18.00 - ,,Jesienne klimaty” - wernisaż grupy malarzy z 
pracowni RSTK. Wstęp wolny;
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Starzyńskiego 
21 – 6.10. godz. 15.00 – Podwieczorek z piosenkami Mieczysła-
wa Fogga - spotkanie z okazji Dnia Seniora; 7.10. godz.16.00 – 
Tajemnica morskich głębin. Przedstawienie teatralne dla dzie-
ci; 12.10. godz. 16.00 – Bal Seniora. Zaproszenia do odbioru 
w OPS przy ul. 1. Praskiego Pułku 21 a. Miejsce: sala Ochot-
niczej Straży Pożarnej, ul 1 Praskiego Pułku 31;  14.10. godz. 
17.00 – Kram Kramarskiej z przebojami XX wieku. Koncert 
piosenek z dawnych lat w wykonaniu Teresy Kramarskiej.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW

SUPERWITRYNA 2012

2012

GŁOSUJ NA STRONIE WWW.MIESZKANIEC.PL (na max. 5 placówek) i wygraj nagrody. Swoje propozycje 
(max. 5) można również przesyłać do końca października br. na kartkach pocztowych na adres redakcji:  
04-062 Warszawa ul. Grenadierów 10. 
1. APTEKA OD SERCA ul. Grochowska 334 
2.  TULANDIA Świat  Zabawek ul. Bora-Komorowskiego 37 lok. U7 
3.  Sklep nr 12 „Społem” WSS ul. Grenadierów 40
4.  Stacja Paliw „Statoil” WSH „Fala” ul. Ochocza 2
5.  „Pizzeria z Nowolipek” ul. Stanisławowska 7
6. FUTURO Salon Urody ul. Garibaldiego 4 
7. APTEKA ul. Korkowa 29
8. Sklep nr 42 „Społem” WSS ul. Lucerny 87
9. Apteka „ARALIA” ul. Fieldorfa 49a

10. Pawilon Spożywczy DH „Fala” ul. Bystrzycka 55
11.  Przychodnia Medyczna „BORAMED” ul. Bora-Komorow-

skiego 21 lok. 307
12. Sklep nr 22 „Społem” WSS ul. Szaserów 124
13. Restauracja  ORIENT EXPRESS ul. Grochowska 56
14.  „Credit Agricole” Bank Polska S.A. ul. Grochowska 

249/251
15. Sklep nr 36 „Społem” WSS ul. Trakt Lubelski 163
16. Hurtownia Optyczna OPTA SUN ul. Majdańska 7

Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów”  
Al. Stanów Zjednoczonych 40 tel. 22 673-60-63 zaprasza na:
  Warsztaty malarskie dla dorosłych (20 zł za zajęcia) - w środę 

w godz. 14.30-16.30. Zajęcia prowadzi Ewa Iwanowska. In-
formacje, zapisy tel. 606-839-305; 22 673-60-63;
  Kurs obsługi komputera i internetu w pracowni komputerowej 

tel. 22 673-60-63; 606-839-305, zajęcia dwa razy w tygodniu, 
przez trzy miesiące, koszt 180 zł;
  Język angielski dla Seniorów. Gwarantujemy przyjazną at-

mosferę. Tel. 505-701-630;
  Gimnastykę dla pań, dzięki której poprawią panie kondycję, 

wzmocnią odporność na choroby oraz wymodelują piękną 
sylwetkę. Zajęcia – wtorki i czwartki w godz. 18.30-19.30; 
19.30-20.30. Tel. 608-099-166 lub 606-839-305.
 Wieczorki taneczne w każdą niedzielę w godz. 16.00-20.00. 
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- Witam, witam i o zdrówko pytam… Eustachy Mordziak 
radośnie wyciągnął dłoń w stronę swego kolegi, Kazimierza 
Główki, którego nie widział już ze dwa tygodnie. Pytanie o 
zdrowie nie było więc zdawkowe, bo jakaś przyczyna długiej 
skądinąd nieobecności na bazarze być musiała.

- Teraz już lepiej, ale faktycznie zaniemogłem kapkę. 
Pan Kazimierz nie zamierzał zgrywać chojraka. - Pikawa, 

rozumiesz pan, trochę mi wysiada, no i właśnie trzeba ją było 
do porządku doprowadzić. 

- Gdzie konkretnie?
- U nas, na Szaserów. Poszedłem powiedzieć, że coś nie bar-

dzo, a oni od razu mnie za fraki i na ten ich oddział obserwa-
cyjny. Doktór przyszedł, kroplówa i leżantus. 

- A chociaż skakali koło pana?
- Akurat nie musieli, kroplówka sama kapała. Ale koło Tere-

ski, to się naskakali, i owszem.
- Koła jakiej Tereski?
- No, Tereski. Przywieźli ją z ulicy. Dwa promile przyjęła 

dzielna kobieta. Najpierw spała, jak to po pijaku. Ale się obu-
dziła. – Siostro!, siostro! Darła się i dalejże wstawać. Pijana, 
jak bela. Musieli ją pasami do łóżka przypiąć.

- I spokój?
- A skąd. Darła się dalej. Powiem panu, panie Eustachy, 

że te ludzie tam, nerwy muszą mieć jak postronki. Przecież 
obok takiej larwy leżą naprawdę chorzy – jeden z podej-
rzeniem zawału, jakaś kobita z problemem neurologicznym, 
ktoś z nerkami. Zwożą ich karetkami, lekarze badają, zleca-

ją leki, analizy, mówię panu – istna taśma montażowa, ty-
le, że z ludźmi. Wszystko dzieje się naraz. A każdy chory w 
oczy pielęgniarkom i lekarzom zagląda, wyroku na siebie 
szuka. Jedni postawieni na nogi idą do domu, drudzy na 
oddział, chorować. Pielęgniarki jak łanie, lekarze, lekarki 
– same młodziaki, kurde bele. A wiesz pan, ile pielęgniar-
ka zarabia?

- Wystrajkowały sobie, to chyba sporo?
- Nad ranem przyszły sprzątaczki i jak to kobity, gadać z pie-

lęgniarkami zaczęły. – Wnuk mi się żeni i nie wiem, ile w ko-
percie się daje. A na to pielęgniarka: - Mnie to kosztowało jed-
ną pensją i jeszcze jedną trzecią pensji. 1300 złotych, znaczy… 
No to tyle sobie wystrajkowały.

- Wiesz pan, jak tak pana słucham, to o czym innym myślę, 
Znasz mnie pan – jak jest okazja to nie odmówię, ale coś jest 
nie porządku, że do takiego szpitala zwozi się zachlanych me-
neli z całej dzielnicy. W końcu, do cholery, każdy jest kowalem 
swojego losu.

- No tak, panie Eustachy, ale nie przyjmiesz pan? Człowiek, 
mimo wszystko, choćby i Tereska. Też mi to spokoju nie dawa-
ło, aż mi siostry uwagę zwróciły: - Śpimy, panie starszy, nie 
kręcimy się…

- Panie starszy do pana powiedziały? 
- Niestety, powiem panu, niestety. 
Od razu mi się dowcip przypomniał, co bazar rozbawiał, 

jak pana nie było. Syn do ojca: – Tato pamięta, że ma jutro 
setne urodziny? – Pamiętam, co mam nie pamiętać. – To bę-
dzie miał tato niespodziankę, taką trochę fajną, a trochę jakby 
mniej. – Jaką fajną? – Panienki będą tacie na rurze tańczyły.  
– O to fajnie synku, fajnie. A ty mówisz, że nie fajnie… – Bo 
one wszystkie z tatą do podstawówki chodziły.

Szaser        

Co tam pa nie na Pradze...

Trochê fajnie

Kobiecym okiem

dla niektórych jest koniecz-
nością by usamodzielnić się, 
zamieszkać osobno. Dla in-
nych - karmieniem próżno-
ści, szpanowaniem kosztow-
nymi wakacjami, na które nie 
stać, eleganckim samochodem 
czy najnowszymi zdobyczami 
elektroniki. „Zastaw się, a po-
staw się” - niektóre kilkuset-
letnie porzekadła nie tracą na 
aktualności. 

Gorzej z dawnym, wielce 
sympatycznym zwyczajem są-
siedzkiego pożyczania szklan-

ki cukru czy mąki, „bo akurat 
piekę ciasto, kochana”, a po-
tem oddawanie pożyczki wraz 
ze smakowitym plastrem wy-
pieku. Czyli - raczej dzielenie 
się, niż pożyczanie. 

Nie mogę słuchać spokoj-
nie, gdy sąsiadka mówi są-
siadce: „Bo wie pani, jabłka 
w tym roku to tak u nas obro-
dziły, że połowa się marnuje, 
bo nie mamy co z tym zrobić”. 
A tymczasem nieszczęsna słu-
chaczka tych wywodów jabłka 
ostatnio kupowała w zeszłym 

roku, a w tym nie stać jej na-
wet na podstawowe leki, choć 
powinna brać ich niemało. 

Wystarczy myśleć! Myśleć 
warto także w innych sytu-
acjach. Remonty, naprawy, 
renowacje, inwestycje - mia-
sto nam pięknieje, a nasze 
dzielnice wraz z nim. Coś no-
wego, zwykle dobrze pomy-
ślanego, nowoczesnego. Park, 
dom, ulica. Niestety, często 
wokół nowych inwestycji, wo-
kół „czegoś nowego”, nie za-
dbano o „coś starego”. Roz-
jeżdżone trawniki, spękany 
asfalt, bo była budowa. By-
ła, poszła, dewastacje zosta-
ły. Nowe już nie cieszy, sta-
re martwi. Kto przeżył liczne 
rozbudowy na przykład w re-
jonie Ronda Wiatraczna wie, 
o czym mowa. Ale nie tylko 
on.  Nie musimy się na to go-
dzić. Mamy instytucje i urzę-
dy, które nie są wszechobecne, 
lecz gdy się da im informację, 
że źle się dzieje, mają szan-
sę zareagować. Wykazać się. 
Działać. Z korzyścią dla nas 
wszystkich. żu 

Nowe, stare i pożyczone to-
warzyszą nam na każdym kro-
ku. Nie tylko w kontrastach 
między kamienicami świeżo 
wyremontowanymi i tymi, któ-
re lata świetności zostawiły 
daleko za sobą, jeszcze w po-
przednim wieku, a może na-
wet o wiele dawniej.

Coś pożyczonego znaj-
dzie się niemal w każdej ro-
dzinie: nauczyliśmy się brać 
kredyty i chętnie z nich ko-
rzystamy mimo nieprzyjem-
nych czasem doświadczeń ze 
spłatami, windykacją, odset-
kami. „Pożyczone” pozwa-
la stworzyć „nowe”.  Ale ży-
cie „na kredyt”, którego lęka 
się wiele osób z obawy przed 
spłacaniem kolosalnych kwot, 

Coœ nowego, 
coœ starego,  
coœ po¿yczonego

REKLAMA REKLAMA  

W cieniu  
telewizyjnych 
kamer

Sejm to nie tylko obrady plenarne, 
głosowania, czy też posiedzenia ko-
misji. Posłowie są również członkami 

zespołów parlamentarnych, które tworzą zgodnie ze swoimi za-
interesowaniami. W obecnej kadencji takich zespołów jest bli-
sko sto. Nazwy niektórych brzmią bardzo serio - jest np. Zespół 
Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Zespół  ds. Sa-
morządności. Niektórych - dość zabawnie, np. Zespół ds. Pia-
stówanio Ślónskij Godki.  Część skupia fanów różnych dyscy-
plin sportowych. Jest np. grupa rowerowa, brydża sportowego, 
szachów, wędkarstwa, jeździectwa, narciarstwa. Są przyjaciele - 
harcerstwa, zwierząt, środowiska. Są miłośnicy – historii, moto-
cykli i samochodów. Trochę w tym pomieszania z poplątaniem, 
ale jeśli zespoły te działałyby z pożytkiem dla ogółu, to czemu 
nie? Tylko przyklasnąć. A czy działają? 

Z liczby posiedzeń i ich tematyki wynika, że ich aktywność 
i dorobek są bardzo różne, od niemal zerowej do naprawdę so-
lidnej. Niewątpliwie najbardziej aktywny – zresztą jedyny, któ-
rym interesują się media - jest tzw. zespół Macierewicza. Tyle że 
powody zainteresowania nim są bardziej polityczne (katastrofa 
smoleńska) niż merytoryczne.

Moją uwagę przykuł jednak założony pół roku temu i grupu-
jący wyłącznie posłów i senatorów PiS zespół o intrygującej na-
zwie: Zespół ds. przeciwdziałania ateizacji Polski.   Taka nazwa 
i cel działalności zespołu – choć odwołuje się on w swoim regu-
laminie do wartości chrześcijańskich - muszą budzić kontrower-
sje. Wynika z nich bowiem, że ateizm (czyli niewiara w Boga) 
to zło, które trzeba zwalczać i to w ramach instytucji władzy pu-
blicznej, jaką jest Sejm. A przecież konstytucja na samym wstę-
pie głosi: „My, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypo-
spolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, 
sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, 
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w 
prawach i w powinnościach…”  Z kolei art.25,  konstytucji mó-
wi: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglą-
dowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w 
życiu publicznym”. 

 Zatem ateizm jako światopogląd filozoficzny jest równo-
uprawniony w Polsce w świetle konstytucji z religią katolicką a 
także z innymi wyznaniami. Są w Polsce ludzie, którzy są wro-
go nastawieni do muzułmanów czy Żydów. Czy jednak uzna-
libyśmy za dopuszczalne powołanie przez nich stowarzyszeń, 
zespołów czy innych brygad do walki z islamem bądź z juda-
izmem?

A tak na marginesie to marzy mi się  zespół parlamentarny, 
który upowszechniałby wśród posłów dwie tylko – niewątpli-
wie chrześcijańskie - zasady: miłości bliźniego i niedawania fał-
szywego świadectwa. A co, to już pomarzyć sobie nie można?

Marek Borowski 
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

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

TADEX  
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05
Stal pod przykryciem,

pręty, rury, 
blachy, profile

ul. Wał Miedzeszyński 111
stalonline.pl 

Tel. 516-698-802

HURTOWNIA 
STALI

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

Zak³ad Us³ug 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
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

Wykonujemy dekoracje okien:
  firany, zas³ony, story rzymskie 

i austriackie
 monta¿ karniszy, pomiary i projekty
 pokrowce na meble i narzuty
 du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800 

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
JA MES A. CA BE LAS
Ab sol went Pa ra me dycz ne go I Tech nicz ne go In sty tu tu 
ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc kie go In sty tu tu 
Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa say na Fi li pi nach. Po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. Dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. Od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA MES sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. Miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.

Przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 27–28 IX oraz 1–5, 7–11 X
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

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

RATY!
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NADBUŻAŃSKIE SMAKI
Rozpostarta nad Bugiem piękna ziemia drohiczyńska to miejsce, gdzie „wo-

da czysta a trawa zielona”. Życie tam płynie inaczej, prawdziwiej. W ostat-
nim tysiącleciu pustoszona przez Rusinów, Mongołów, Jaćwingów czy Tata-
rów sprawiła, że mieszkańcy tych okolic często musieli zapełniać spiżarnie w 
obawie przed kolejną wojną.

Być może dlatego do dziś kultywują tam stare, przekazywane przez pokolenia 
regionalne przepisy na wspaniałe mięsa i wędliny, a także sery, chleby i ciasta, z 
którymi te „sklepowe” nie mogą się równać. 

Gdzie można znaleźć te chleby na zakwasie, te chrupkie kiełbaski i kiełbasy 
z lśniącą tłuszczykiem skórką, szynki i szyneczki mocno pachnące dymem wę-
dzarniczym, te wypieczone pasztety, te słoninki wędzone, te boczusie faszerowane 
czosnkiem i przyprawami? Od ostatniej soboty - także w Warszawie! 

W zgrabnym pawiloniku przy ul. Floriańskiej 3 pachnie, jak w porządnej, gospodarskiej spiżarni. Dostaniecie tu wszystkie te specjały, i nie 
tylko! Są też świeże mięsa (wołowina, cielęcina, wieprzowina), które każda pani domu może dowolnie przyrządzić - smak będzie niezrówna-
ny! Do tego jeszcze miody, zioła, ciasta regionalne, no i wyśmienite sery domowe, podpuszczkowe, także ze szczypiorkiem czy aromatycz-
nymi ziołami.

Wizyta w „Nadbużańskich smakach” to dwie przyjemności naraz: jedna z samego wąchania i patrzenia na te pyszności z rodzinnej wiejskiej 
masarni i serowni, autentycznie przywożone znad Buga specjalnie na Floriańską (bo to nie żadna masówka). Druga - ze zdrowych, udanych 
zakupów za rozsądną cenę. Bo to żywność polecana dla osób starszych, dzieci, alergików i wszystkich, którzy nie lubią przepłacać za byle co. 

Kto chce, może pojechać do liczącej kilkudziesięciu ledwie mieszkańców ma-
leńkiej wioski kilka kilometrów od Drohiczyna. Ludzie tam gościnni i serdeczni, 
podobnie, jak pogodny, sympatyczny personel „Nadbużańskich smaków”. Pomo-
gą, doradzą, dadzą na spróbowanie, bo wybór wielki i niełatwy.

- Nie, nie mamy wysokich cen - śmieje się właściciel sklepu, pan Grzegorz Ży-
łowski. - Tu z kilograma mięsa nie powstaje kilka kilo gotowej wędliny bez po-
lepszaczy, wypełniaczy i całej tej chemii. Co chętnie jem? Nasze salcesony, mamy 
kilka rodzajów. Dla dzieci polecam wszystko, bo to bez konserwantów, są nawet 
prawdziwe parówki, robione z porządnego mięsa. Sklep prowadzimy razem z moją 
żoną Janiną, a nasi drohiczyńscy dostawcy to także firma rodzinna. Warto wpaść 
po zakupy tu, lub do drugiego, nowo otwieranego sklepu (Żelazna róg Grzybow-
skiej), można też towar zamawiać przez telefon. Wszystko świeże i zdrowe!

NADBUŻAŃSKIE SMAKI, ul. Floriańska 3,   
czynne pon.-sob. godz. 8.00-17.00; tel. 602 18 47 95.

Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Warszawa Pra-
ga Południe im. Zygmunta 
Glogera kończy właśnie 40 
lat! Niestrudzenie propagu-
jąc walory turystyki pieszej 
i nie tylko, prowadząc po 
szlakach Mazowsza ale tak-
że - lokalnie, Saskiej Kępy i 
okolic, dba o poprawę kon-
dycji i wiedzy już czwarte-
go pokolenia prażan. Dziś na 

wycieczki wybierają się już 
cztery pokolenia, począwszy 
od osób aktywnych od począt-
ku po ich prawnuki!

18 września 1972 roku w 
praskiej Rogatce z inicjaty-
wy m.in. Zbigniewa Justow-
skiego, wielkiego krajoznaw-
cy, zwołano pierwsze zebra-
nie nowego oddziału PTTK. 
Wtedy - 23 osoby, dziś - po-
nad 150, plus przyjaciele i do-
raźnie zainteresowani propo-
zycjami ciekawego spędzania 
czasu.

Danuta Kończak, obecna 
pani prezes, dołączyła póź-
niej i od 1980 roku do dziś 
nieprzerwanie działa w Zarzą-
dzie Oddziału. Pod jej kierun-
kiem, wspieranym przez po-
dobnie zaangażowane osoby, 
Oddział jest niezwykle aktyw-
ny, wykonując wspaniałą ro-
botę. Prężnie działa Klub Mi-
łośników Pragi, terenowe koła 
Seniorów i wiele innych. Od-

bywają się biegi na orientację, 
wycieczki piesze, a gdy jest 
dofinansowanie - także auto-
karowe. W samym tylko roku 
2012 planowanych, a w więk-
szości już zrealizowanych jest 
kilkadziesiąt inicjatyw: rajdy, 
wystawy, konkursy, wyciecz-
ki, a co miesiąc - wędrówki po 
dzielnicy: pasjonujące „Spa-
cery Grochowskie”. Powsta-
je też sekcja rowerowa dla ro-
dzin z dziećmi!

Od roku 2006 cieszy pomoc 
finansowa z Urzędu Dzielni-
cy. To kwoty dobrze służące 
zdrowiu i wiedzy mieszkań-
ców, bez względu na wiek - 
w propozycjach PTTK chęt-

nie uczestniczą nawet pięcio-
latki! Czynsz, telefony i inne 
skromne, choć niezbędne wy-
datki, pokrywane są ze skła-
dek członków. Wszelkie ma-
teriały produkują domowym 
sposobem, by uniknąć kosz-
tów. Z tego też powodu kil-
kadziesiąt zaproszeń na ju-
bileuszową wieczornicę pa-
ni Prezes rozwoziła osobiście 
(bezpłatne bilety komunikacji 
miejskiej), by uniknąć kosz-
tów znaczków pocztowych. 
O sponsorów niełatwo, lecz 
co roku nasz PTTK organizu-
je Bieg Wedla. Mile widzia-
ne są też inne firmy oraz in-
stytucje, które włączyły by się  
w ten łańcuch dobrych przed-
sięwzięć! Dziś Oddział zna-
lazł życzliwą przystań w 
Szkole Podstawowej nr 72 na 
ul. Paca. Luksusów nie ma, 
ale nie o nie tu chodzi. Jest 
miejsce, są wspaniali ludzie. 
Czyli - można działać! 

Uroczysta wieczornica z 
okazji 40-lecia Oddziału od-
była się 26 września w siedzi-
bie Oddziału przy ul. Paca 44, 
w budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 72 - tego dnia „Miesz-
kaniec” był już w druku. Ju-
bilatowi życzymy stu i wię-
cej lat pełnych sukcesów! 
 eGo

- W dzisiejszych czasach 
trwa rywalizacja o podopiecz-
nych. W zwykłych przedszko-
lach tworzone są oddziały in-
tegracyjne, rodzicom obiecu-
je się znakomite warunki dla 
ich dzieci, ale zapewnienie 
wszechstronnej pomocy jest 
tak naprawdę możliwe w spe-
cjalistycznej placówce – wy-
jaśnia Zbigniew Drzewiecki, 
dyrektor CREO. 

Konie, basen  
i ćwiczenia

W oddanym właśnie do 
użytku przedszkolu w Hele-
nowie niepełnosprawne dzie-
ci mają zapewnione 40 go-

dzin rehabilitacji miesięcznie, 
korzystają m.in. z fizjoterapii, 
muzykoterapii, hipoterapii i 
basenu. Przyjmowane są malu-
chy z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności, wiele z nich 
cierpi na szczególnie trudne w 
leczeniu sprzężenia niepełno-
sprawności ruchowej i intelek-
tualnej. Trafiają tu dzieci z au-
tyzmem, zespołem Aspergera i 
innymi uszkodzeniami ośrod-
kowego układu nerwowego. 

Placówka może przyjąć 30 
podopiecznych i dysponu-
je jeszcze wolnymi miejsca-
mi. O przyjęciach decyduje 
komisja kwalifikacyjna, w 
skład której wchodzą lekarz, 
psycholog, pedagog i fizjo-
terapeuci. Przy przyjmowa-
niu zgłoszeń nie obowiązuje 
rejonizacja, ale przedszko-
le nie zapewnia noclegów, 
dlatego korzystają z niego 
głównie dzieci z Warszawy 
i jej południowowschodnich 
okolic. 

Brakujące ogniwo
Podczas oficjalnego otwar-

cia placówki, które odbyło się 

21 września, dyrektor Drze-
wiecki wyraził radość z faktu, 
że po latach starań udało się 
uzupełnić brakujące ogniwo 
w stworzonym w Helenowie 
systemie edukacji niepełno-
sprawnych dzieci. W CREO 
działały bowiem dotąd szko-
ła podstawowa, gimnazjum, 
liceum, specjalny ośrodek 
szkolno-wychowawczy z in-
ternatem, a ponadto klub ab-
solwenta i oczywiście zakład 

opieki zdrowotnej świadczący 
zakontraktowane przez NFZ 
usługi rehabilitacyjne. Ko-
lejnym etapem rozwoju pla-
nowanym przez dyrekcję jest 
utworzenie szkoły przyspo-
sabiającej niepełnosprawną 
młodzież do pracy.

Pomogły samorząd  
i fundacja

- Zrobić coś dla dzieci to 
tak, jak zasadzić las; nie moż-
na zrobić tego w pojedynkę – 
podkreślił abp. Henryk Ho-
ser, który poświęcił nowy 
obiekt.

Otwarcie przedszkola w 
wyremontowanym, a właści-

wie zbudowanym niemal od 
nowa parterowym budynku, 
było możliwe dzięki finanso-
wemu wsparciu samorządu 
województwa mazowieckie-
go i Fundacji Sue Ryder, któ-
re podzieliły się po połowie 
kosztami inwestycji w wyso-
kości 1,5 mln zł. Na wypo-
sażenie placówki 35 tys. zł 
przekazał Totalizator Spor-
towy.

Przemysław Bogusz

Nowe przedszkole dla 
niepełnosprawnych dzieci

Edward Mier-Jędrzejowicz, prezes Fundacji Sue Ryder, z przedszkolakami z Helenowa.

Jubileusz praskiego 
Oddziału PTTK

Tybory Kamianka, miejsce urodzenia Zygmunta Glogera. Z lewej 
prawnuczki patrona praskiego oddziału PTTK.  

„Mieszkaniec” rozmawia z panią Danutą 
Kończak, Prezesem praskiego Oddziału 
PTTK (jedynego po tej stronie Wisły).

- Jest Pani od lat z oddaniem zaangażowana w spo-
łeczne, ważne sprawy. Skąd zacięcie społecznikow-
skie i co na to rodzina?!

- Cóż, jeszcze jako wychowanka jednego z białostoc-
kich Domów Dziecka umiłowałam turystykę i geografię. 
Los pozwolił mi do dziś realizować moją wielką pasję. Ro-
dzina? Męża poznałam też tak… turystycznie, świetnie 
się więc rozumiemy i jeśli jest taka potrzeba, angażuje się 
wspierając moje działania!

- 40 lat działalności Oddziału, to niemal półwiecze…
- O, tak. Przez te lata zebrałam mnóstwo materiałów. 

Chciałabym, żeby ktoś z nich korzystał i często tak się 
dzieje: umawiają się na spotkania szkoły, koła seniorów, 
zainteresowanie jest duże, a ja zawsze staram się znaleźć 
czas. Sporo o nas można się dowiedzieć na jubileuszowej 
wystawie osiągnięć, zapraszamy!
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Najbardziej pocieszającym fak-
tem jest to, że w dzielnicy Rembertów, 
w przeciwieństwie do kilku innych sto-
łecznych dzielnic, nie zmieniła się w 
tym roku ilość placówek oświatowych. 
Nie zmieniła w rozumieniu „zmniej-
szyła”. Likwidacje szkół i przedszko-
li są zawsze bardzo bolesnym dozna-
niem zarówno dla uczniów, nauczycie-
li, jak i rodziców. Władzom Remberto-
wa udało się zachować stan z poprzed-
niego okresu.

Największą grupą w rembertow-
skich szkołach publicznych są oczy-

wiście uczniowie szkół podstawo-
wych. Jest ich aktualnie 1250. Prawie 
równo, bo po blisko 500 uczniów, to 
gimnazjaliści i licealiści. Aż 134 oso-
by wybrały lub kontynuują naukę w 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycz-
nej I stopnia. W dzielnicy jest bardzo 
dużo dzieci wieku przedszkolnych. 
Ogólnie, Rembertów utworzył w tym 
roku 27 oddziałów przedszkolnych. 
Bawi się w nich i edukuje ponad 700 
maluchów.

Podobnie, jak w innych dzielnicach 
Warszawy władze Rembertowa wy-

korzystały minione wakacje na prze-
prowadzenie niezbędnych remontów 
w kilku placówkach. Oczywiście, jak 

wszędzie, potrzeby są większe niż 
możliwości finansowe. Jednak w tym 
roku udało się m.in. wymienić insta-

lację CO, wykonać generalny remont 
bloku kuchennego i dwóch sal oraz 
naprawić dach w Przedszkolu Nr 376 
przy ul. Admiralskiej. Nowy wygląd 
zyskały też szatnie dla uczniów klas I 
– III w ZS Nr 76 przy ul. Dwóch Mie-
czy. 

Dzielnica zapowiada dalsze działa-
nia mające wpłynąć na poprawę bez-
pieczeństwa i komfortu nauki. - W 
najbliższym czasie planujemy wyko-
nanie w placówkach przy ul. Pade-
rewskiego 45, ul. Dwóch Mieczy 5 
oraz ul. Niepołomickiej 26  naprawy 
instalacji monitoringu wraz z zamon-
towaniem dodatkowych kamer – obie-
cuje Robert Kuś, wiceburmistrz Rem-
bertowa odpowiadający za dzielnico-
wą oświatę. Na dodatkowe remonty 
w przedszkolach i szkołach Zarząd 
Dzielnicy planuje przeznaczyć pie-
niądze zaoszczędzone na innych in-
westycjach.   rosa

Pędzelkiem 
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

- Jest pan niezwykle doświadczonym praktykiem. Nie tylko 
współpracuje pan z lekarzami wielu warszawskich placówek w za-
kresie rehabilitacji, ortopedii, ale także neurologii czy zdrowia psy-
chicznego. 

- Moje doświadczenie oparte jest na wiedzy i praktyce, zarówno 
tej w szpitalach jak też prywatnej. Rzeczywiście, pomagam poko-
nać napięcia psychiczne czy na przykład dobierać sprzęt rehabili-
tacyjny, ale też mam doświadczenie w leczeniu bólu przewlekłego, 
bólu kręgosłupa czy często spotykanym drętwieniu rąk i nóg.

- Właśnie, drętwienie, mrowienie, to dolegliwości bardzo wielu 
osób. Wiem, że bywa bardzo niebezpieczne, to czasem sygnał po-
ważnych chorób, stad ważne jest szybkie podjęcie leczenia. Jakie 
mogą być przyczyny drętwienia?

- Często spotykaną przy-
czyną są dolegliwości w ob-
rębie kręgosłupa szyjnego, 
ponieważ nerwy wychodzą-
ce z tej części kręgosłupa 
unerwiają właśnie kończy-
ny górne.  Wszelkie uszko-
dzenia dysku, a zwłaszcza 
zwyrodnienia czy przepukli-
na krążka miedzykręgowe-
go mogą powodować ucisk 
na wspomniane nerwy, a w 
konsekwencji na sam rdzeń 
kręgowy. Jednym z obja-
wów jest parestezja, czy-
li drętwienie, mrowienie, 
uczucie jakby „prądu” prze-
nikającego rękę. Niekiedy za 
te odczucia odpowiada zbyt 

mała aktywność fizyczna, spowodowana między innymi wiekiem, 
przewlekły ucisk czy specyficzna praca, albo dolegliwości wywo-
łuje ucisk nerwu w kanale łokciowym, powstały na skutek urazów 

lub na przykład nadmiernego obciążenia stawu łokciowego albo 
nadgarstka. 

- Wiele osób starszych, które traktują te objawy jako naturalny, 
nieunikniony objaw starzenia się organizmu i nie robią z tym nic.  
A przecież wpływa to znacząco na samopoczucie: bóle w karku, 
bóle pleców, ograniczenie sprawności ruchowej, kłopot z wykony-
waniem nawet prostych czynności domowych…

- To niektóre z powodów, by w żadnym wypadku nie lekceważyć 
tych dolegliwości. W każdym wieku warto poszukać skutecznej po-
mocy, wiedzą o tym doskonale moi pacjenci, a uzbierało się ich spo-
ro przez prawie dwadzieścia lat mojej praktyki. Właściwe rozpoznanie 
pozwala na natychmiastowe podjęcie przeze mnie działań rehabilita-
cyjnych, a zwłaszcza masaży, które przynoszą zauważalną poprawę. 
Ważne, żeby doprowadzić terapię do końca, ale jeszcze ważniejsze, 
by rozpocząć ją już po zauważeniu pierwszych objawów. Nie warto 
czekać, aż stan się pogłębi i nastąpi trwałe uszkodzenie nerwów, bo 
wówczas terapia trwa znacznie dłużej choć też może przynieść ulgę  
i poprawić sprawność. Zapraszam!  eGo                                                                                                         

Drętwienie rąk? 
Nie czekaj!
Rozmowa z panem Jackiem Twarowskim, 
fizjoterapeutą.

Gabinet „Zdrowie” ul. Garwolińska 7 lok. 79  
tel. 22 610-06-73; 602-375-462; www.twarowski.net

25 września minęła 45. 
rocznica śmierci generała 
Stanisława Sosabowskiego, 
obrońcy warszawskiej Pragi 
i twórcy 1. Polskiej Brygady 
Spadochronowej. Dzielnica 
pamiętała o swoim bohaterze.

Przy ul. Podskarbińskiej 2, 
tuż przy wejściu do Centrum 
Promocji Kultury Dzielnicy 
Praga Południe znajduje się 
tablica poświęcona generałowi 
Stanisławowi Sosabowskiemu. 
Umieszczono ją tam trzy lata 
temu z inicjatywy Samorzą-
du Grochów-Centrum. W tym 
właśnie miejscu, 21 września, 
władze dzielnicy zorganizo-
wały uroczystość poświęconą 
pamięci gen. Stanisława Sosa-
bowskiego, dowódcy 21. Pułku 
Piechoty „Dzieci Warszawy” i 
twórcy naszej brygady spado-
chronowej w Wielkiej Brytanii. 
Wybitna to była postać, stąd też 
udział w uroczystości wzięli 
m.in. przedstawiciele parla-

mentu (poseł Marcin Kierwiń-
ski i senator Marek Borowski), 
Ministerstwa Obrony Narodo-
wej (płk. Mirosław Kaliński) 

czy Adrian Palm, zastępca Sze-
fa Misji Ambasady Królestwa 
Niederlandów. 

Zresztą trzeba powiedzieć, 
że w Holandii postać naszego 

generała jest szczególnie doce-
niana, co wielokrotnie podkre-
ślał w prywatnych rozmowach 
radny Mateusz Mroz, były 
burmistrz Pragi Południe, pa-
sjonat historii II wojny świato-
wej. Choć szkolne podręczniki 

przez dziesiątki lat milczały lub 
przekłamywały historię gen. 
Sosabowskiego, to wiele osób 
kojarzy go z aliancką akcją 
Market-Garden, która została 

zobrazowana w filmie „O jeden 
most za daleko”.

W czasie uroczystości przed 
CPK Dzielnicy Praga Połu-
dnie swoimi refleksjami na 
temat życia i służby generała 
podzielił się burmistrz To-
masz Kucharski, a następnie 
można było wysłuchać wspo-
mnień jednego z podwład-
nych gen. Sosabowskiego 
mjr Jerzego Michalskiego. 
W dalszej części uroczysto-
ści złożone zostały wieńce 
przed pamiątkową tablicą, a 
ostatnim punktem programu 
była projekcja filmu „Honor 
Generała” (reż. Joanna Peciu-
kiewicz), który udostępniła 
TVP Polonia. Wartę honorową 
przed tablicą pełnili strażnicy 
z Kompanii Honorowej Stra-
ży Miejskiej m. st. Warszawy. 
W uroczystości uczestniczy-
ły liczne poczty sztandarowe 
południowopraskich szkół, a 
także przedstawiciele środo-
wisk kombatantów, ZHP oraz 
radni miasta i dzielnicy Praga 
Południe. ar 

PAMIĘCI GENERAŁA

Oświata w Rembertowie
W Rembertowie, 3 września, rok szkolny 2012/2013 
rozpoczęło blisko dwa i pół tysiąca uczniów. W cza-
sie wakacji, w niektórych placówkach oświatowych, 
wykonano niezbędne remonty.

 diagnostyka 
 mechanika
 przeglądy 
 części
Warszawa, ul. Jugosłowiańska 7
Tel. 22 671 92 22
www.auto-gajewski.pl

Bosch Service Gajewski
Kompleksowa obsługa 
samochodów

  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%   

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

 NARTY
 ROWERY
 SERWIS!!!
W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
ofe ru je Wspól no tom Mie szka nio wym

usłu gi w za kre sie za rządza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.
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.

* 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
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Nie martw się zaległymi sprawami. Nawet, jeśli 
nie wszystko będzie szło tak jakbyś sobie tego 
życzył, to nie będzie Twoja wina. Czasem trze-
ba będzie pójść na kompromis i zaakceptować 
rzeczywistość taką, jaką jest. Wszystko w naj-
bliższym czasie powinno się powoli wyprosto-
wać. Nie forsuj swojego organizmu ponad siły i 
oszczędzaj swój żołądek – spróbuj zmienić swoje 
przyzwyczajenia żywieniowe.

 BYK 22.04-21.05
W najbliższym czasie możesz zostać postawiony 

przed koniecznością podjęcia ważnej decyzji.  Jeśli 
będzie to możliwe, postaraj się poprosić o czas do 
namysłu. Spróbuj poradzić się w tej kwestii kogoś 
życzliwego i mającego większe doświadczenie od 
Ciebie. Postaw na ambicję i samorealizację. Może 
warto w najbliższym czasie zapisać się na kurs ję-
zyka obcego lub podnoszący kwalifikacje. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Jeśli jesteś niezadowolony ze swoich zarob-

ków, nie podoba Ci się panująca w pracy atmos-
fera albo uważasz, że szef Cię nie docenia – mo-
żesz mieć teraz czas na gruntowane przemyśle-
nie całej sytuacji. Komplementy powinny dodać 
Ci skrzydeł. Spróbuj lepiej zorganizować sobie 
czas, zrób listę najważniejszych spraw i zacznij 
wymagać nie tylko od siebie, ale również od ko-
legów w pracy i najbliższych w domu.  

 RAK 22.06-22.07
To może być dobry czas na załatwienie spraw 

zawodowych. Być może pojawi się kusząca, ale 
dosyć ryzykowna propozycja zmiany pracy. Na 
pierwszy plan mogą się wysunąć sprawy mate-
rialne. Jeśli masz dobry pomysł na rozwój wła-
snego interesu, nie odkładaj go na lepsze czasy. 
Prywatnie znajdź trochę czasu dla siebie, by się 
zrelaksować i nabrać sił do nowych zadań.  

 LEW 23.07-23.08
Możesz się spodziewać samych dobrych wia-

domości. Firma powinna się rozwijać, a Ty dzię-
ki temu, możesz zyskać szansę na zdobycie no-
wych umiejętności. Pomyśl o swoim organizmie 
i postaraj się codziennie wygospodarować parę 
chwil na spacer, spróbuj zmienić wieloletnie przy-
zwyczajenia i ogranicz ilość wypijanej kawy. 

 PAN NA 24.08-23.09
Powinieneś więcej pomyśleć o obowiązkach, 

sprawach materialnych, które są podstawą Two-
jego bytu. Spróbuj pozbyć się zaległości, zapro-
wadź porządki w swoich sprawach. Korzystaj z 
tego, co przyniesie Ci los i nie martw się niczym 
na zapas. Myśl o pieniądzach, inwestycjach i wła-
snych korzyściach, bo dobrze na tym wyjdziesz. 
Nie igraj ze zdrowiem, zalecana wizyta u lekarza 
i badania ogólne. 

 WA GA 24.09-23.10
Jeśli nawet miłość od pierwszego wejrzenia 

nie jest Ci obecnie pisana, to i tak będziesz miał 

powodzenie u płci przeciwnej np. u kogoś spod 
znaku Bliźniąt lub Barana. Warto przyjrzeć się im 
uważnie, bo jeśli nie od pierwszego to może od 
drugiego wejrzenia może Ci być dane się zako-
chać. Możesz spokojnie realizować nawet naj-
bardziej szalone pomysły. Powinno się udać, bo 
będzie Cię otaczać ludzka życzliwość, a los po-
winien Ci sprzyjać.   

 SKOR PION 24.10-23.11
Przed Tobą udany miesiąc zwłaszcza w spra-

wach biznesowych, interesach lub sprawach 
związanych z nieruchomościami. Potrafisz się 
świetnie zorganizować, przez co zaczniesz dzia-
łać w sposób racjonalny. To co możesz osiągnąć 
powinno być solidne i stanowić fundament pod 
przyszłe sukcesy. Choroby powinny Cię omijać z 
daleka, co nie znaczy, że nie powinieneś dbać o 
kondycję i ubierać się odpowiednio do tempera-
tury za oknem. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Możesz teraz zrobić wiele pożytecznych rze-

czy. Twoja zapobiegliwość się opłaci i może w 
przyszłości zaprocentować. Możesz zadbać o 
dom, rodzinę i przede wszystkim o własne zdro-
wie. Nie zapominaj o codziennej gimnastyce, bo 
siedząca praca może być zabójcza dla Twojego 
kręgosłupa. Pomyśl o zabiegach rehabilitacyj-
nych, porządnych masażach i wsparciu całego 
organizmu.   

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
To dobry czas, by wziąć się z życiem za bary: 

pokonać przeszkody, sprawdzić się w trudnych 
sytuacjach. Możesz dokonywać teraz zmian or-
ganizacyjnych, aby sprawniej Ci się pracowało i 
wygodniej żyło. Unikaj stresujących sytuacji sko-
ro wiesz, że je potem możesz odchorować. Jeśli 
nie pomogą zajęcia relaksacyjne i ruch na świe-
żym powietrzu, pij napar z melisy. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Postaraj się zapanować organizacyjnie nad pa-

roma sprawami. Masz szansę, poprawić swoją sy-
tuację materialną. Jeśli pracujesz w wolnym zawo-
dzie, możesz otrzymać więcej propozycji niż zwy-
kle. Może spełni się któreś z Twoich marzeń, jedno 
jest pewne – będą to zdarzenia pomyślne, których 
skutki mogą potrwać dłużej. Spróbuj przeanalizo-
wać swoje dotychczasowe postępowanie i zasta-
nów się jakie błędy popełniłeś.

 RY BY 20.02-20.03
Spróbuj pozałatwiać to, co najważniejsze w 

pierwszej połowie października. Po tym termi-
nie mogą się pojawić nieoczekiwane trudności 
i przeszkody. Nie upieraj się przy własnym zda-
niu, zbytnio też nie ufaj własnym pomysłom. Mo-
że chwilowo wystąpić zastój finansowy, zapro-
gramuj się na oszczędności i skromniejszy tryb 
życia. Aby nie ulec jesiennej chandrze spróbuj 
zmienić swój styl życia na bardziej aktywny.

Merlin

Jak zawijać rolady mięsne, 
te z rozbitych na płasko pla-
strów mięsa drobiowego, wo-
łowego czy wieprzowego? Je-
śli cały smak nadzienia ma zo-
stać w środku, by sprawić tym 
większą niespodziankę pod-
czas jedzenia, zanim zroluje-
my roladę, jej zewnętrzne bo-
ki także zawijamy do środka, 
by szczelnie chroniły farsz. Je-
śli wolimy, by podczas dusze-
nia smaki przenikały się har-
monijnie, co jest szczególnie 
korzystne zwłaszcza w przy-
padku nadzienia z suszony-
mi grzybami, boki zostawiamy 
wolne.

Jak rozbijać mięso na ro-
ladę? Nie lubimy późniejszego 
mycia tłuczka z wbitymi ka-
wałkami, dlatego najlepiej roz-
bijać mięso w torebce foliowej 
(z plastiku dopuszczonego do 
kontaktu ze środkami spo-
żywczymi) w torebce, wówczas 
i deska do mięsa i tłuczek po-
zostaną czyste. 

Nie masz tłuczka, a ma-
rzą ci się zrazy zawijane? Nie 
szkodzi. Nie łap za młotek, 
który rozbije mięso nierówno. 
Lepiej użyj (ale z wyczuciem) 
butelki, wypełnionej wodą lub 
rozbijaj… denkiem solidnego 
słoika czy wałkiem do ciasta. 
Ale nie wałkuj, tylko tłucz!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Co możemy rolować? Oto kilka pysznych propozycji na 
zimno, na kolację lub jako przystawki. Zasada general-
na: rolujemy zawsze na zimno, ewentualnie na półmisku 
zalewamy galaretą z doprawionej żelatyny, na przykład 
rozpuszczonej w pozbawionym tłuszczu bulionie. Cza-
sem warto roladki, gdy nie mają być w galarecie, spry-
skać rozpuszczoną i doprawioną żelatyną, by danie  
miało apetyczny połysk i długo zachowało świeżość. Oto kilka propozycji.

Szynka konserwowa - w plaster zawijasz szparaga wraz z „nitką” dobrego ma-
jonezu, rolujesz, spinasz wykałaczką i podajesz na przykład w galarecie lub w 
sosie tatarskim.

Szynka konserwowa 2 - na płacie szynki ułóż pasek chrzanu, wymieszanego 
z serkiem homogenizowanym i odrobiną rozpuszczonej, ochłodzonej żelatyny. 
Ważne, by wykładać farsz, gdy masa wyraźnie tężeje. Zawinąć, zalać na półmi-
sku do połowy dobrze doprawioną galaretą.

Sałata - w średniej wielkości, umyty i dobrze osuszony liść zawijasz, ukła-
dając dość ciasno, porcję sałatki greckiej. Zakładasz do środka boki liścia, po 
czym całość rolujesz i podajesz na przykład skropione winegretem lub limon-
ką i oliwą.

Szynka parmeńska - chudy plaster, ewentualnie z wąskim paseczkiem tłusz-
czu, zawiń wokół paska z dojrzałego, obranego owocu melona, lekko oprószo-
nego świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Nie trzeba tu żadnych innych dodat-
ków, ale ważne, by serwować oziębione.

Mortadela - cienki plaster mortadeli smarujesz musztardą, kładziesz na nim pa-
sek zimnej pieczeni, przyprawionej na ostro, zawijasz. Podawaj z sosami majone-
zowymi lub chrzanem.

Mortadela 2 - płat mortadeli przykryj plasterkiem kiełbasy krakowskiej podsu-
szanej, na to kilka kaparów lub pikantny korniszonek, siekana cebulka - gotowe, 
można zawijać i spinać wykałaczką.

Szynka drobiowa, cienka - musztardę wymieszaj pół na pół z majonezem; 
smaruj plaster mięsa i ułóż na nim cieniutki plasterek świeżego lub małosolnego 
ogórka (kiszony nie jest wskazany) i ćwiartkę jajka na twardo. Całość zepnij wy-
kałaczką, na którą można nadziać kawałeczek czerwonej papryki i czarną oliwkę 
bez pestki. Smaczne i dekoracyjne! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Mięsa - co o nich wiemy? To podstawowy, codzienny pokarm 

większości z nas, ale przez wieki spożywano je podczas obrzędów 
różnych wierzeń religijnych. Zresztą, i dzisiaj z mięsem nie jest 
sprawa prosta.

Katolicy szanują ograniczenia spożywania mięs w piątki czy pod-
czas postu, choć to ograniczenie nie dotyczy stworzeń wodnych. Islam nie pochwala je-
dzenia wieprzowiny oraz zwierząt mięsożernych. Podobnie jak w judaizmie, ważny jest 
specjalny sposób uboju. Judaizm pozwala na spożywanie tylko niektórych gatunków zwie-
rząt, stworzeń wodnych czy ptaków. Hindusi w większości starają się nie jeść niczego, co 
uzyskano powodując cierpienia zwierząt, a wołowina nie jest tam dobrze widziana na 
stole. Święte krowy, wszechobecne na ulicach miast, mają swoje miejsce w obyczajowości 
i religii. Buddyści to wzory prawdziwych, światłych wegetarian, z mnóstwem doskonałych 
przepisów, dostarczających organizmowi tego, co potrzebne dla prawidłowego funkcjono-
wania. Jeść więc mięso, czy nie jeść?!      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Mąż wraca z pracy wcześniej niż zwykle, a 

tu żona leży w pościeli.
- Coś się stało, kochanie?
- Źle się czuję, więc położyłam się do łóżka.
- Ależ dlaczego leżysz naga? Poczekaj, zaraz 

podam ci z szafy koszulę nocną.
- O, nie, tylko nie z szafy, tam straszy!
Mąż jednak otwiera szafę i patrzy - a tu goły sąsiad.
- No wiesz, Stefan? - mówi z oburzeniem. - Nigdy bym się 

po tobie tego nie spodziewał. Moja żona jest chora, a ty ją 
jeszcze straszysz!

  
Strażnicy miejscy podchodzą do kompletnie pijanego face-

ta, który leży w kałuży. Próbują mu pomóc, starają się go 
wyciągnąć, ale ten ich odpycha, szamocze się, broni, mam-
rocząc:

- Nie, nie! Ratujcie najpierw kobiety i dzieci!
  

Młody chłopak wpada do apteki:
- Dzień dobry! Poproszę dwa testy ciążowe. 

Nagle otrzymuje sms-a. Wyciąga więc komórkę, czyta i mówi: 
- Co za dzień... Jeszcze jeden proszę...
 WesołyRomek

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 da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 16/2012: „Trzeba z jutrem 
żyć”. Nagrodę książkową wylosowała p. Iwona Rybińska z ul. Bora-Komo-
rowskiego. Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem osobistym) do  
5 października br.
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FINANSE

 Księgowość. Tel. 608-475-870

KUPIĘ
 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, meble 
i inne przedmioty. 
 Tel. 22 610-33-84; 601-235-118
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Złom wszelkiego rodzaju, 
szklarnie, kotłownie, wraki sa-
mochodowe, a także kable elek-
tryczne. Wycena u klienta na te-
renie Warszawy i okolic. 
 Tel. 721-002-710

SPRZEDAM
 Drewno opałowe pocięte z roz-
biórki, worek 12 zł. Transport 
gratis.  Tel. 721-002-710
 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
 Profesjonalna tokarnia do 
drewna, silnik 3-fazowy. 
 Tel. 502-588-329  

MEDYCZNE

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

NAUKA
 AA Angielski, niemiecki, na-
uczyciel. Tel. 601-20-93-41

 ANGIELSKI kursy/ind. 
 Tel. 508-66-44-20
 Angielski solidnie. 
 Tel. 504-169-252
 Amerykanin. 
 Tel. 606-133-881
 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 Fizyka, matematyka – dojazd. 
 Tel. 603-581-282; 
 22 615-81-50
 Fizyka, matematyka. Matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 606-154-798
 FRANCUSKI Z DOJAZ-
DEM.  TEL. 602-276-202
 HOLENDERSKI/NIDERLAN- 
DZKI.  Tel. 508-66-44-20
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879 
 Matematyka. Tel. 607-163-744
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. Gimnazjum, li-
ceum. Dojeżdżam. 
 Tel. 607-059-326
 MATEMATYKA. 
 TEL. 604-839-615
 Opiekunka dziecięca – szkoła 
policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernantka. 
 Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40
 Wszystkie języki GOCŁAW. 
 Tel. 508-66-44-20

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Budynek warsztatowy o po-
wierzchni 320 m.kw. w Falenicy. 
 Tel. 606-260-514
 31 m kw. Centrum Waszyngto-
na.  Tel. 501-100-698
 Prochowa, 73 m kw., 3 pok., 
hipoteka, 480 tys. 
 Tel. 692-936-993 

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Lub sprzedam kawalerkę o 
pow. 24 m kw. widna kuchnia, 
pełne umeblowanie, AGD, me-
dia. Al. Waszyngtona. 
 Tel. 608-043-464; 600-541-270
 Górę pawilonu na usługi. 
 Tel. 22 810-61-63
 Prochowa, 73 m kw., 3 pok., 
umeblowane, 2 tys. 
 Tel. 692-936-993
 SKLEP, USŁUGI, 38 M KW., 
ŁUKOWSKA. 
 TEL.602-232-337 

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

 Garażu, magazynu na skup 
metali.  Tel. 602-217-096

DAM PRACĘ

 Nawiążę współpracę z freze-
rem.  Tel. 605-386-852, 
 W-wa Aleksandrów

SZUKAM PRACY

 Sprzątanie, mycie okien. Ta-
nio, solidnie.  Tel. 787-090-171

INNE

 POSZUKUJESZ DLA RO-
DZICÓW/BLISKICH - oferu-
jemy apartament w Międzylesiu 
z całodobową opieką, w komfor-
towych warunkach, w domowej 
atmosferze z przyjazną kuchnią 
i zagospodarowaniem czasu wol-
nego.  Tel. 602-327-891 
 gemail: emes72@wp.pl

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzędem 
skarbowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, nie-
ujawnione dochody. Warszawa 
Gocław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

RÓŻNE

RAMKA
Cyfrowa Telewizja Naziemna ul. 
Grochowska 93. 
 Tel. 690-950-150
 Czy ktoś z czytelników od-
da za darmo wózek spacerowy –  
albo za niewielką opłatą. 
 Tel. 503-693-118; 22 870-59-75

 Inwalida przyjmie telewizor. 
 Tel. 602-389-474
 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO I 
SOLIDNIE.  TEL. 500-336-607

SPORT

 Vacu – kapsuły na podciśnienie 
i podczerwień, rollmasaż z pod-
czerwienią, redukcja wagi i cellu-
litu, Stara Miłosna. 
 Tel. 519-621-777

ZDROWIE

 Masażysta.  Tel. 602-412-901

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachod-
nie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24 
h.  Tel. 602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Polsat, 
N-ka oraz satelity bez opłat, 900 
programów, w tym 20 polskich 
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN), 
anteny, dekodery do TV cyfro-
wej, naziemnej. Sprzedaż, mon-
taż, naprawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl 
  Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
  ANTENY, TELEWIZORY – 
naprawa.  Tel. 22 818-07-17 
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32.  Tel. 22 813-60-33; 
 604-506-278
 Anteny, domofony, alarmy, ka-
mery.  Tel. 22 673-11-67

RAMKA
AAA Gaz, hydraulika 24 h!, 
awaria pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, przeróbki, naprawy. Tel. 
22 610-88-27; 604-798-744
 Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – 
Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 CZYSZCZENIE KARCHE-
REM dywanów, wykładzin, ta-
picerki.  Tel. 694-825-760
 DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki.  Tel. 601-936-805
 ELEKTRYCZNE Głowacki. 
 Tel. 504-618-888
RAMKA
Elektryk, usuwanie awarii, prze-
róbki, nowe instalacje. Tel. 500-
491-500

 FUTRA – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63.  Tel. 22 610-23-05 

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia, gazo-
we. Tel. 610-18-53; 662-065-292 
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hydrau-
liczne, malowanie. Głowacki. 
 Tel. 504-618-888
 Hydrauliczne, gazowe – solid-
nie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie.  
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 HYDRAULICZNE, glazura. 
 Tel. 504-618-888
  LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 
 Tel. 694-825-760
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, gipso-
wanie. Mistrz.  Tel. 22 810-90-22
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
RAMKA

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt AGD, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli. Tel. 
22 499-20-62 
 OCIEPLANIE DOMÓW. 
 TEL. 660-47-36-28
 PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki, lodówki. 
 Tel. 601-361-830; 604-910-643
 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 STOLARZ wykona solidnie 
– szafy, kuchnie, pawlacze, zabu-
dowy.  TEL. 602-126-214
 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  Tel. 796-457-190; 
 792-508-305
 TAPETOWANIE, malowa-
nie.  Tel. 504-618-888
 Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874

 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Ślusarstwo - spawalnictwo. 
 Tel. 608-331-200

USŁUGI/komputerowe

 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614
 0000 Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h, 24 H. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422

USŁUGI/remontowe

 A-Z REMONTY, WYKOŃ-
CZENIA.  Tel. 602-216-943
 Cyklinowanie – tanio. 
 Tel. 721-649-745
 Dachy, kominy, rynny. Wymia-
na, budowa, montaż. 
 Tel. 504-250-013
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 
 Glazura, remonty komplekso-
wo.  Tel. 504-781-725; 
 www.bart-invest.pl
 Glazura – remonty. 
 Tel. 692-885-279; 
 www.ineltrend.pl
 Gładź, remonty. 
 Tel. 692-885-279; 
 www.inteltrend.pl
 Malowanie, remonty. 
 Tel. 692-885-279
 MALOWANIE ścian. 
 TEL. 602-126-214
 Panele - remonty. 
 Tel. 692-885-279; 
 www.inteltrend.pl 

USŁUGI/transportowe

 AAA WYWÓZ MEBLI, gru-
zu, sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
 AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci gałęzi itp. Sprzątanie piw-
nic, wycinanie drzew, małe roz-
biórki z załadunkiem. Tanio. 
 Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30

ZIELARSTWO

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

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
 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
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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

TWÓJ CZAS JEST DLA NAS BEZCENNY!
NADAJ DROBNE PRZEZ INTERNET  Kliknij www.mieszkaniec.pl

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wywóz 
mebli.  Tel. 22 499-20-62 

AAA Gaz, hydraulika 24 h!, 
awaria pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

Elektryk, usuwanie awarii, 
przeróbki, nowe instalacje. 
 Tel. 500-491-500

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia, gazo-
we. Tel. 610-18-53; 662-065-292 

Cyfrowa Telewizja Naziemna 
ul. Grochowska 93. 
 Tel. 690-950-150
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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.

Centrum Zdrowia Dziec-
ka skończyło 35 lat. To 
oznacza, że kilkunasto-
letni pacjenci z począt-
ków działalności prze-
kroczyli już półwiecze, a 
dziś pacjentami są być 
może już ich wnuki. 
Pierwszego pacjenta 
przyjęto do Centrum 15 
października 1977 roku. 

Pomysłodawczynią szpitala, któ-
ry upamiętniałby męczeńską śmierć 
dzieci na przestrzeni historii Polski, 
była pisarka Ewa Szelburg-Zarembi-
na. Centrum Zdrowia Dziecka nadal 
jest liderem polskiej pediatrii, inicju-
jąc i prowadząc wiele cennych, no-
watorskich programów, dzięki któ-
rym przyjeżdżają tu po zdrowie pa-
cjenci z całej Polski, nie wyłączając 
dzieci cierpiących na choroby rzad-
kie. 

Huczne obchody jubileuszu przy-
ciągnęły mnóstwo gości! Na terenach 
przylegających do Łazienek przez ca-

ły dzień można było szaleć na pikni-
ku. Atrakcji było mnóstwo! Football 
amerykański z zawodnikami Warsaw 
Eagles, symulator dachowania, poka-
zy ratownictwa medycznego przygo-
towane przez WOŚP, pokazy policyj-
ne, motocyklowe występy na scenie. 

Można było malować, lepić, podja-
dać smakołyki, tańczyć, rozmawiać 
z Rzecznikiem Praw Dziecka mini-
strem Markiem Michalakiem, któ-
ry uśmiechnięty towarzyszył jubile-
uszowi przez calutki dzień, a w na-
miocie zorganizowanym przez jego 

biuro prowadzono rozmowy poważ-
ne i niełatwe, ale też - całkiem za-
bawne, z dzieciakami.

CZD także wystawiło specjalne 
namioty, w których specjaliści udzie-
li na bieżąco porad i przeprowadzali 
proste badania istotnych dla zdrowia 
parametrów. 

Po południu odbyła się uroczysta 
gala w Teatrze na Wodzie, którą ze 
swadą otworzył nowy dyrektor Cen-
trum, prof. Janusz Książyk.  W am-
fiteatrze zasiedli zaproszeni pracow-
nicy CZD, obecni i byli. Wspomina-
no z życzliwością wiele osób, szcze-
gólnie zasłużonych dla Centrum na-
gradzano statuetkami Meritus pro 
Nati. Jedną z nich otrzymała dr Jo-
lanta Chmielik, neurolog (na zdjęciu 
z lewej), lekarz z wielkim wkładem 
w organizację Centrum Zdrowia 
Dziecka, prezes fundacji Towarzy-
stwo Przyjaciół Centrum Zdrowia 
Dziecka.

Obchody Jubileuszu zakończyły 
się dynamicznym koncertem Kayah 
dedykowanym pracownikom Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Jak na uro-
dziny przystało, nie zabrakło pysz-

nego tortu - tym razem zaskoczył 
wszystkich - był ogromny, w kształ-
cie przestrzennej makiety samego 
CZD, z jego wszystkimi budynkami, 
łącznikami itp. Było słodko!

Patronat honorowy nad obchodami 
jubileuszu objął prezydent Bronisław 
Komorowski. Na uroczystości za-
brakło jednak przedstawicieli władz, 
co nawet goście i uczestnicy pikniku 
oraz gali odnotowali ze zdziwieniem. 
Centrum Zdrowia Dziecka to bardzo 
ważne miejsce na mapie polskich 
szpitali, jednak nie usłyszeliśmy li-
stów z jubileuszowymi gratulacja-
mi Ministerstwa Zdrowia czy innych 
przedstawicieli rządu. Szkoda, bo-
wiem problemy finansowe Centrum 
w znaczącej części wynikają nie ze 
złego gospodarowania, lecz z kosz-
tów leczenia zwykle wyższych, niż w 
innych placówkach pediatrycznych. 
To właśnie tu przywozi się na opera-
cje małych pacjentów, którym gdzieś 
indziej mogłyby grozić poważne po-
wikłania z powodu cukrzycy, dodat-
kowych chorób neurologicznych, 
chorób krwi.

W Centrum Zdrowia Dziecka przy-
gotowywany jest program napraw-
czy. A jubileusz i tak udał się nad-
zwyczajnie, wzruszająco i przy do-
skonałej zabawie! eGo

35 lat Centrum Zdrowia Dziecka

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

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
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Po dwóch latach prze-
rwy, w połowie września, 
na kortach tenisowych 
przy ul. Strażackiej od-
był się IX Turniej o Pu-
char Burmistrza Dzielni-
cy Rembertów. Impreza 
zgromadziła około setki 
osób.

Turniej zorganizowany 
został przez Uczniowski 
Klub Tenisowy Rember-
tów przy współpracy z 
klubem KT Break. Na 
kortach rywalizowało 40 
adeptów tego elitarnego 
sportu. Adeptów bardzo 
młodych, gdyż turniej 
przeznaczony był dla dzie-
ci i młodzieży. Zawody 
odbywały się w kilku ka-
tegoriach. Wśród urodzo-
nych w 2001 r. i starszych 
zwyciężyli Karolina Sob-
czak i Bartek Kowalski. 

Z roczników 2002–2003 
najlepsza okazała się Kla-
ra Twardowska. O dwa 
lata młodszą kategorię 
wygrała Marika Caruk. 
Dla dzieci najmłodszych, 

urodzonych w 2006 r. i 
później, zorganizowano 
„Talentiadę”, czyli zestaw 
kilku konkurencji spraw-
nościowych (związanych 
oczywiście z tenisem 

ziemnym). Tę rywalizację 
wygrała Karolina Szmyd.

Warto podkreślić, że 
oprócz podziału na ka-
tegorie wiekowe organi-
zatorzy dobrali dzieciom 
odpowiednie do wieku 
warunki gry. Najstarsi 
grali na pełnowymiaro-
wym korcie, a średnie 
grupy na połowie kortu 
przez minisiatkę. Wszy-
scy uczestnicy turnieju 
otrzymali stosowne dy-
plomy, a zwycięzcy pu-
chary. Pierwsze tenisowe 
trofea sprawiały wiele ra-
dości (na zdjęciu) i mają 
mobilizować najmłod-
szych do wytrwałości w 
treningach. Turniej dofi-
nansował tutejszy urząd 
dzielnicy, a burmistrz 
Rembertowa, Agnieszka 
Kądeja powiedziała, że 
jest bardzo zadowolona, 
że mogła uczestniczyć w 
tenisowym pikniku. ar 

Tenis w Rembertowie

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Mariusza Wiśniewskiego – brązowego medalisty 
Mistrzostw Świata Weteranów 2012 i aktualnego 
Mistrza Polski w zapasach w stylu klasycznym.

- W ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata Weteranów 
byłeś siódmy, a tydzień temu w Budapeszcie wskoczyłeś na 
podium. Bardzo cieszy brąz przywieziony z tegorocznych Mi-
strzostw Świata?

- Bardzo! Satysfakcję mam podwójną, bo pokonałem Mistrza 
Świata z ubiegłego roku, z którym wtedy przegrałem. Na podium 
czułem duże wzruszenie. Cieszyłem się, że olbrzymia praca nie po-
szła na marne, a przygotowywałem się długo i bardzo intensyw-
nie. Kosztowało mnie to mnóstwo wyrzeczeń. Do finału zabrakło 
odrobinę szczęścia – prowadziłem na punkty w pierwszej rundzie, 
ale potem nie wytrzymałem naporu. W ostatnich sekundach drugiej 

rundy przeciwnik zrobił mi punkty i wygrał. Gdyby tych punktów 
nie zdobył, to ja bym je otrzymał. Tak więc szansa była. Trochę 
szkoda, ale za rok się zrewanżuję…

- Weterani przywieźliście do Polski 10 krążków, a Wasi młod-
si, trenujący wyczynowo koledzy z tegorocznych Mistrzostw 
Europy w Belgradzie przywieźli trzy medale, a na Igrzyskach 
Olimpijskich w Londynie tylko Damian Janikowski wrócił z 
brązowym krążkiem. Weterani mają receptę na sukces?

- Nie ma co ukrywać, że kiedyś zapasy stały w Polsce na wyższym 
poziomie niż teraz. W tej dyscyplinie konieczna jest bardzo duża wy-
trwałość w treningach. Teraz młodzież bardziej się skupia na kompu-
terach i nie bardzo garnie się do tak trudnej dyscypliny. 

- Należysz do tych szczęśliwców, którzy mogą pogodzić pasję 
z pracą – jako instruktor szkolisz stołecznych miejskich straż-
ników. Jak sobie radzisz z często znacznie młodszymi od siebie 
podopiecznymi?

- Wykonuję zawód, który lubię. Sport i szkolenia od zawsze były 
moją pasją. Staram się poznawać nowe sztuki walki i samoobrony. 
Przez ostatnie kilka lat szkoliłem strażników przy ul. Lubelskiej, a 
teraz na Ursynowie. Przychodzą do mnie funkcjonariusze w różnej 
kondycji, ale później mam olbrzymią satysfakcję, bo się okazuje, że 
nabierają pasji do uprawiania jakiegoś sportu, albo opowiadają, jak 
dzięki nabytym umiejętnościom udało im się wyjść z jakiejś opresji.

Rozmawiał Adam Rosiński

Mariusz Wiśniewski wywalczył brązowy medal na MŚ w Budapeszcie.
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Perła na Gocławiu
Niespodziewanym sukcesem zakończył się udział AZS Gocław w IV Festiwalu 

Piłki Siatkowej, który na początku września odbył się w Mokobodach.
Niespodziewanym, gdyż skrót AZS nie oznacza tym razem akademickiego klu-

bu, a jedynie Amatorski Zespół Siatkarski. A jak wiadomo, z naprawdę amatorskim 
sportem nie jest u nas najlepiej, a o tym żeby amatorskie drużyny konkurowały z 
profesjonalnymi można zapomnieć. Ale nie na Gocławiu. Spośród dziesięciu drużyn 
uczestniczących w turnieju w Mokobodach tylko dwie nie były zrzeszone w Mazo-
wiecko-Warszawskim Związku Piłki Siatkowej. Były to zespoły z Wyszkowa i po-
łudniowopraskiego Gocławia. Chłopcy z Gocławia pokonali w fazie grupowej trzy 
zespoły grające w III i IV lidze i tym samym wygrali grupę. 

W półfinale AZS Gocław zwyciężył z trzecioligową Mogielanką Mogielnica. W 
najważniejszym meczu AZS uległ jednak (3:0) zespołowi KKS Kozienice. – Sety były 
wyrównane, ale w końcówkach Kozienice nam „odjeżdżały”…- zawodnicy z Gocła-
wia tłumaczyli finałową porażkę. Oczywiście, przegrana zawsze boli, ale nikt się nie 
spodziewał, że amatorska drużyna może zająć drugie miejsce w takim turnieju. 

To wielki sukces i warto go przekuć na pasmo sukcesów. Tym bardziej, że zespół 
zamierza wystąpić w IV lidze MWZPS. Talentu i pasji trudno odmówić siatkarzom z 
Gocławia. Mają te cechy bezsprzecznie. Jednego, czego nie mają, to źródła finansowa-
nia mogącego zapewnić im stabilne treningi i uczestnictwo w lidze. – Stalibyśmy się 
wtedy klubem, a nie amatorską drużyną – podkreśla kapitan AZS Dominik Kołakowski. 
Zespół liczy na zainteresowanie się jego sytuacją przez władze dzielnicy Praga Południe 
i wsparcie finansowe. Szuka też sponsorów prywatnych. Drużyna boryka się także z 
innym problemem, którym jest niechęć szkół do pomocy w wynajmowaniu im sal. Aż 
dziw, że przy tych wszystkich przeszkodach amatorów z Gocławia stać na tak dobre 
wyniki. Może warto więc tę gocławską „perłę” odpowiednio oprawić? rosa
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Ruszyła nowa akcja Na-
tur House. Patronat Naro-
dowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego gwarantuje, że 
jest to akcja ważna, poży-
teczna i z korzyścią dla każ-
dego, kto zechce z niej sko-
rzystać. Bez żadnych ukry-
tych kosztów!

Do 30 listopada można  
(i warto!) skorzystać z bez-
płatnych, profesjonalnych 
konsultacji - zaproszenia do 
odbioru w naszej redakcji lub 
bezpośrednio w Natur Ho-
use, ul. Łukowska 1, tuż przy 
przystankach autobusów 158, 
141 i 182 (pętla) oraz 115, 
dwa kroki od Ostrobramskiej 
czy Grochowskiej.

Są to zaproszenia na ca-
ły pakiet specjalistycznych 
działań: bezpłatną konsulta-
cję z dietetykiem, pomiary 
antropometryczne ciała, ba-

danie składu ciała (np. woda, 
tłuszcz), indywidualne wska-
zówki dotyczące zalecanego 
żywienia, a także - dla każde-
go - bardzo ciekawe, treści-
we materiały gratis. Na miej-
scu są też znakomite książki 
kucharskie „Gotuj zdrowo i 
ze smakiem” (przepisy pro-
ste i smaczne, oszczędzające 
czas spędzony przy kuchni, a 
przy tym sprzyjające utracie 
wagi), oraz sklepik z bardzo 
ciekawymi artykułami - samo 
zdrowie, bez niebezpiecz-
nych, chemicznych „popra-
wiaczy” itp. Bo Natur House 
pracuje wyłącznie na tym, co 
już setki i tysiące lat temu 
przygotowała dla nas sama 
natura. Trzeba tylko umieć 
to z niej wydobyć i, wspiera-
jąc się nowoczesną wiedzą z 
zakresu bariatrii, dietetyki i 
prawidłowego żywienia czło-

wieka, przygotować w for-
mie takich preparatów i pro-
duktów byśmy my, zabiegani 
ale dbający o zdrowie i wy-
gląd, mogli z nich korzystać 
bezproblemowo, przyjemnie 
i - co najistotniejsze - z wy-
raźnym spadkiem wagi. 

Co jeszcze nowego w Natur 
House? Bardzo wiele, jak za-
wsze po lecie. Z troską o nasze 
ambitne plany porzucenia urlo-
powych wspomnień o lodach z 
bitą śmietaną, o gofrach, fryt-
kach i wszelkich smakoły-
kach, których sobie nie odma-
wialiśmy, Natur House pro-
ponuje znacznie rozszerzoną, 
powakacyjną paletę produk-
tów zdrowych, sprawdzonych, 
bezpiecznych i sprzyjających 
odzyskaniu smukłości i ener-
gii. Do świetnej oferty dla gu-
biących wagę doszło sporo 
ciekawych, nowych produk-

tów, pomysłowych, zdrowych, 
pysznych. 

Na przykład ciastka bam-
busowe Peipakoa Bambou 
Transit: ich zadaniem jest za-
spokoić apetyt na coś do po-
chrupania ale też, co ważniej-
sze, dzięki niezwykle wysokiej 
zawartości błonnika (aż 22 g 
na 100 g), znakomicie regulu-
ją pracę jelit, a popite dwiema 
szklankami płynu (np. wody) 
już dwa ciasteczka mogą za-
stąpić niewielki posiłek (np. 
drugie śniadanie) dając przy-
jemne uczucie sytości i pełne-
go żołądka.  

Simbel koktajl także zastę-
puje posiłek, jest doskonały i 
do deserów (jeśli nie potrafi-
my lub nie chcemy z nich zre-
zygnować) zamiast słodyczy. 
Tu mamy do wyboru kilka 
pysznych, pachnących sma-
ków: kawowy, waniliowy lub 
truskawkowy. Dwie saszetki i 
gotowe! 

Kapsułki Fluicir Vitis (wi-
norośl właściwa), które za-
wierają cenne związki prze-
ciwzapalne i przeciwhista-
minowe, hamują reproduk-
cję atakujących nas wirusów, 
chronią układ krążenia a tak-
że, co ważne, kompleksowo 
wspomagają organizm w wal-
ce z chorobami wieku pode-
szłego. Przy okazji świetnie 
wspierają nasze krążenie, po-
budzają przemianę materii, a 

dodatek wyciągu z gorzkiej 
pomarańczy skutecznie ha-
muje apetyt, nad którym nie 
zawsze umiemy sami skutecz-
nie zapanować. 

Pyłek pszczeli Enerki da-
je świetne wsparcie pod-
czas stresu, osłabienia (a na-
wet anemii!) czy wzmożo-
nego wysiłku fizycznego, 
zmniejsza objawy zmęczenia 
i wyczerpania. Zawarty w nim 
żeń-szeń oraz imbir znacznie 
rozszerzają korzystne spek-
trum działania preparatu.

Aloe Vera w syropie - je-
go działanie zależy od stoso-
wanej dawki i sposobu uży-
cia - szczegółowy opis dołą-
czono do produktu. Łagodzi 
dolegliwości przy nadkwaso-
cie i wrzodach żołądka, przy-
spiesza procesy gojenia we-
wnętrznego, jak i zewnętrzne-
go, przynosi też ulgę w hemo-
roidach i kamicy nerkowej.

Preparat o nazwie Ocet 
Jabłkowy - Skrzyp Polny 
to ciekawe połączenie skład-
ników, zapewniające wyso-
ką zawartość potasu i krze-
mu, dba o zdrowie i odnowę 
tkanek organizmu, jest sku-
teczny w profilaktyce roz-
stępów czy cellulitu. Właści-
wości moczopędne sprzyjają 
oczyszczaniu organizmu, po-
nadto przyspiesza trawienie 
tłuszczów. Warto wiedzieć, 
że przy okazji rozpuszcza 

złogi wokół stawów, przyno-
sząc ulgę w bólu i poprawę 
ich sprawności.

Są także preparaty wyłącz-
nie do stosowania zewnętrz-
nego, na przykład Redunat 
żel lipoaktywny. Ma nie-
zwykle korzystny wpływ na 
wygląd i kondycję skóry, ale 
nie tylko! Sprzyja też usuwa-
niu tkanki tłuszczowej - rzecz 
ważna, gdy chcemy zmniej-
szyć wagę, a ponadto reduku-
je cellulit sprawiając, że przy 
systematycznym stosowaniu 
skóra nabiera jędrności i gład-
kości.

Każdy moment jest dobry 
na rozpoczęcie walki z do-
datkowymi kilogramami. Nie 
warto więc odkładać tego na 
później. Bo „później” wcale 
nie znaczy „łatwiej”. Dlacze-
go nie dziś?!

A jeśli przy okazji można 
skorzystać z darmowej dia-
gnozy niezwykle doświad-
czonych specjalistów, dzięki 
którym setki a nawet tysiące 
kilogramów pacjentów po-
szły w zapomnienie, a także 
otrzymać wsparcie i porady, 
nie ma na co czekać. Wszyst-
ko po to, byśmy byli zdrowsi 
i piękniejsi. Bez względu na 
wiek i płeć. Spróbować war-
to, to nie jest trudne. Prze-
cież każdy, nawet najdłuższy 
marsz, zawsze rozpoczynasz 
od pierwszego kroku…

Za pra sza my do Na tur Ho u se na ul. Łu kow ską 1 pa wi lon 18U 
by umówić spo tka nie:

 te le fon (22) 251 28 36 lub ko mór ka 519 193 981 
www.naturhouse−polska.pl

Dla każdego i za darmo!

JESIENIĄ? SZCZUPLEJ!

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 ZIMOWY!

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 

TELEFONY  
     KOMÓRKOWE

   skup  sprzeda¿
   sim-locki
   akcesoria
   naprawy
   www.krasphone.pl
 CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl

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


