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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

rEKlAMA rEKlAMA  

l  Obiady domowe już  
od 12 zł

l Dieta 1200 kcal
l  KINDERBALE  

z atrakcjami
l  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

l  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41

➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

(do komputera, dla kierowców)
●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

Bezimienny 
kryzys

Im więcej będzie spływało in-
formacji, że do Polski dotarło 
wszecheuropejskie spowolnienie 
gospodarcze, tym częściej bę-
dziemy czytali o wypadaniu z pla-
nów kolejnych inwestycji: miej-
skich, wojewódzkich, central-
nych. Tak krawiec kraje, jak mu 
materii staje. Minionych pięć lat 
w miejscach Polski było czasem 
odrabiania wieloletnich zapóźnień 
- Unia sypnęła kasą, a myśmy to 
wykorzystali na parki i aquaparki. 
No i dobrze, bo nie tylko inwesty-
cjami w podziemną infrastrukturę 
miasta człowiek żyje. Trzeba było 
poczuć, że doganiamy świat. Te-
raz też będą pieniądze, i  to wca-
le nie mniejsze, tyle że trudniej bę-
dzie do nich dołożyć wymagany 
polski wkład. Zatem samorządy 
skrzętnie będą oglądały każdą zło-
tówkę i na fajerwerki mało co pój-
dzie tym bardziej, że wiele już zo-
stało wybudowane.

W  psychicznej otulinie kryzy-
su będziemy teraz budować in-
westycje mniej widoczne, ale 
ważne dla pokoleń: metro, wo-
dociągi, kanalizacje, będziemy 
kończyć brakujące odcinki dróg, 
które wreszcie się połączą w lo-
giczną całość, a to da wrażenie, 
jakbyśmy budowali więcej.

Kryzysy są bowiem takim sa-
nitarnym cięciem zamierzeń po-
lityków, którzy mają tendencję, 
by budować flagowe, wieko-
pomne rzeczy, jednoznacznie 
kojarzone z nazwiskiem inicjato-
ra. Mamy więc „gierkówkę” do 
Katowic, a czy ktoś kojarzy jakiś 
odcinek wodociągu nazwany 
czyimś nazwiskiem? No nie bez 
przyczyny. …A  teraz będziemy 
mieli więcej takich „bezimien-
nych” budów. I bardzo dobrze.

Tomasz Szymański
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I nie tylko tam. Od 1 lipca br. czeka nas śmie-
ciowa rewolucja, a wraz z nią zmiany w syste-
mie odbioru śmieci z naszych domów. W Weso-
łej odbyło się 10 kwietnia spotkanie na którym 
pracownicy Urzędu Miasta próbowali wytłuma-
czyć mieszkańcom, co ich czeka. 

dokończenie na str. 2

Niewesoło w Wesołej

BŁONIA ELEKCYJNE

czytaj na str. 9
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 Kro ni Ka po li cyj na
Groził pozbawieniem życia

Dyżurny policjant z komendy przy Grenadie-
rów został powiadomiony o agresywnie zacho-
wującym się mężczyźnie, który wszczął awan-
turę domową. Groził pozbawieniem życia jedne-
mu z członków rodziny. Chociaż wysłano patrol, 
mężczyzna nie chciał się uspokoić i nie wykony-
wał poleceń policjantów. Został więc zatrzymany 
i doprowadzony do policyjnej celi. Jak się oka-
zało, mężczyzna miał w organizmie ponad dwa 
promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu Sławomir K. 
usłyszał od dochodzeniowców zarzut kierowania 
gróźb karalnych. Za to przestępstwo mężczyźnie 
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Nieletni próbował wyrwać 
torebkę

Południowoprascy policjanci zostali poinfor-
mowani o kradzieży torebki, której sprawcą miał 
być młody mężczyzna. Dysponując rysopisem 
mężczyzny, mundurowi rozpoczęli jego poszuki-
wania. Kilkadziesiąt minut później policjanci za-
uważyli mężczyznę, którego wygląd odpowiadał 
rysopisowi sprawcy. Młody mężczyzna na widok 
funkcjonariuszy zaczął uciekać, ale został złapa-
ny.16-latek powiedział policjantom, że kobietę, 
której ukradł torebkę wybrał przypadkowo, a wy-
rywając jej torebkę chciał w ten sposób zdobyć 
pieniądze. Nieletni został doprowadzony do poli-
cyjnej izby dziecka.

Pożar na Gocławku
Pięć jednostek straży pożarnej walczyło z poża-

rem budynku magazynu, który wybuchł 13 kwiet-
nia wieczorem przy ulicy Hetmańskiej. Ogień po-
jawił się w budynku magazynu, w którym skła-
dowane były łatwopalne materiały. Z uwagi na 
niebezpieczeństwo wybuchu m.in. butli z gazem 
dość szybko ewakuowano mieszkańców pobli-
skiej kamienicy. Strażacy walczyli, aby ogień nie 
przedostał się do części mieszkalnej budynku, 
jednak z uwagi na jego bliskie sąsiedztwo miesz-
kania na parterze uległy znacznemu zadymieniu. 

Odzyskali „fanty”
Funkcjonariusze wydziału zajmującego się 

zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, 
postanowili sprawdzić swe podejrzenia w stosun-
ku do 30-letniego mieszkańca naszej dzielnicy. 

Podczas przeszukania jego mieszkania policjan-
ci znaleźli skradzioną odśnieżarkę oraz dwie piły 
kątowe. Przedmioty pochodziły z włamania. Ad-
rian P., recydywista, przyznał się do dokonania 
kradzieży z włamaniem i poddał się dobrowolnie 
karze zaproponowanej mu przez prokuratora. 

Autem w szkołę 
Do kuriozalnego wypadku doszło 19 kwiet-

nia przy rondzie przy ul. Stanisławowskiej i Te-
respolskiej. We wczesnych godzinach rannych, 
czerwone Renault Megane, na niewarszawskich 
numerach, wbiło się prostopadle w mur sąsiadu-

jący ze szkołą „Didasko”. – Jadący samochodem 
kobieta i mężczyzna zostali odwiezieni do szpita-
la, ale na razie okoliczności wypadku nie są nam 
znane – powiedział „Mieszkańcowi” aspirant Pa-
weł Pławecki z komendy przy ul. Grenadierów. 
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, które są 
tym bardziej dziwne, że z logicznego punktu wi-
dzenia, nawet przy „wypadnięciu” auta z trasy, 
samochód absolutnie nie powinien w ten sposób 
uderzyć w ścianę.

Trafnie wytypowali sprawcę  
18 kradzieży

Południowoprascy policjanci z tego samego wy-
działu, prowadząc dochodzenie w sprawie kradzie-
ży pieniędzy ze sklepowej kasy, jako sprawcę wy-
typowali 39-letniego mężczyznę. Dlaczego jego? 
Bo działał zawsze w podobny sposób i wykorzy-
stując nieuwagę pokrzywdzonych dokonywał  kra-
dzieży portfeli, telefonów komórkowych i pienię-
dzy. Tomasz R. jest recydywistą. Usłyszał łącznie 
18 zarzutów kradzieży i został objęty przez proku-
ratora policyjnym dozorem. toms (ar)

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

KORTy TeNISOWe
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

telefOny  
     kOmórkOwe

�� skup  sprzeda¿
�� sim-locki
�� akcesoria
�� naprawy
   www.krasphone.pl
l 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

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

Co nowego można po-
wiedzieć w sprawie ustawy 
śmieciowej? Że jest bublem? 
Że stworzona do niej uchwa-
ła Rady Miasta odpowiada 
sposobowi myślenia radnych 
– co uchwalimy, wy wyko-
nacie, co zepsujemy, wy, 
mieszkańcy i zarządcy nie-
ruchomości będziecie musie-
li w bólach naprawiać przez 
długi czas? Że nawet urzęd-
nicy mają do nowych przepi-
sów zastrzeżenia? 

Najbardziej przykre w całej 
tej sprawie jest to, że za brak 
należytego przygotowania 
tych, co tę ustawę i uchwały 
do niej wymyślili, płacą wła-
śnie urzędnicy ratusza, któ-
rzy zostali wystawieni na 
„linię strzału”, by nieścisło-
ści i niejasności w temacie 
śmieciowej rewolucji wyja-
śniać mieszkańcom Warsza-
wy,  między innymi podczas 
wspomnianego na początku 
spotkania w Wesołej, które 

odbyło się w sali gimnastycz-
nej Gimnazjum nr 119. 

A teraz kilka słów o samym 
spotkaniu. Co dało dziesiąt-
kom mieszkańców Wesołej, 
którzy na nie przyszli? A to, 
że mogli dać wyraz swojemu 
niezadowoleniu ze zmian. Że 
część mogła pokrzyczeć, a in-
ni pobrać formularz deklaracji 
i zadać pytania między inny-
mi o to jak właściwie ją wy-
pełnić (po wypełnieniu należy 
dokument złożyć w dzielnicy 
lub gminie, najlepiej jak naj-
szybciej, pamiętając by wy-

powiedzieć umowę dotych-
czasowemu odbiorcy śmie-
ci), w jaki sposób określić to 
do której grupy płatników bę-
dzie się należeć – bo inne bę-
dą kwoty opłat dla właścicie-
li domów jednorodzinnych, 
inne dla mieszkańców seg-
mentów, a jeszcze inne dla za-
mieszkujących w blokach (tu 
opłaty będą zależały także od 
ilości lokatorów). 

Prowadzący spotkanie sta-
rali się załagodzić napiętą 

i nerwową atmosferę trwającą 
przez całe dwie godziny spo-
tkania. Grzecznie odpowiada-
li na dziesiątki pytań, starając 
się przekrzyczeć głośne pro-
testy mieszkańców i zarząd-
ców osiedli. Długo starali się 
tłumaczyć także wątpliwości 
dotyczące zgłaszania miejsca 
zamieszkania jako miejsca 
odbioru śmieci – to absurdal-
ne, ale w nowej deklaracji bę-
dzie trzeba określić przez ja-
ką część roku zamieszkuje się 
w danej nieruchomości, a jaką 
spędza się w innym miejscu, 
na przykład w domku na Ma-
zurach czy w sanatorium (ale 
tylko gdy migrujemy na wię-
cej niż miesiąc), by uniknąć 
opłat za wywóz śmieci, któ-
re naliczane są niezależnie od 
ilości odpadów jakie wytwo-
rzymy (gdzie w tym sprawie-
dliwość i logika, nie wiedzą 
chyba nawet twórcy ustawy). 

Na koniec chcę powiedzieć 
jedno. Kolejne spotkania z 26 
zaplanowanych w Warszawie 
przed nami. Możemy krzy-
czeć, możemy się wściekać, 
możemy mieć swoje zdanie 
o pracownikach urzędu mia-
sta i dzielnicy. Możemy zor-
ganizować protesty mieszkań-
ców albo bojkotować od lipca 
nowe zasady wywozu śmieci. 
Musimy jednak pamiętać, że 
to już niczego nie zmieni. Czas 
na zmiany minął, a odbywają-
ce się posiedzenia radnych na 
których podejmowali ustalenia 
dawno już za nami. Jak powie-
dział jeden z uczestników spo-
tkania w Wesołej – od lipca 
czeka nas masowa inwigilacja 
śmieciowa obywateli, w której 
nasze odpady powiedzą o nas 
więcej niż linie papilarne. 

Sandra Borowiecka
rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
l Maty bambusowe l ¯aluzje l 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%   

dokończenie ze str. 1
Niewesoło w Wesołej
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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

biuro i dom: kupić, sprzedać,  
przeprowadzić

Adres? Żółkiewskiego 44, Komis SEZAM. 
Tu można kupić, sprzedać, zamówić fa-
chowy, bezpieczny transport mebli zaku-
pionych lub do przeprowadzki. Są nieza-
wodni, przy rozsądnych cenach i szyb-
kiej, sprawnej ekipie. 

Dojazd do komisu doskonały, ul. Żół-
kiewskiego odchodzi od ul. Grochowskiej 
dokładnie przy przystanku autobusów 
125, 137, 142, 145, 173, 183, 515, 521, 
702, 704, 720, 722 i tramwajów 3, 6, 9, 24. 
To także dwa kroki od stacji PKP Olszyn-
ka Grochowska, a parkowanie samocho-
du nigdy nie bywa kłopotliwe.

Uwaga przedsiębiorcy! Jest tu znakomita oferta nie tylko dla mieszkań - połowa 
ekspozycji i magazynów tego wielkiego komisu to wyposażenie dla biur i firm. Tabli-
ce reklamowe, roll-upy, rozmaite manekiny, nagrzewnice, podnóżki, verticale, to led-
wie początek bogatej oferty dla biur. Olbrzymi wybór bardzo tanich biurek, regałów, 
stołów, szaf i szafek w kolorach od bieli i szarości przez popularną olchę po ciemne 
odcienie drewna; duże, małe, narożne - do wyboru. Wyposażenia recepcji (jasne lub 
ciemniejsze), poczekalni, pomieszczeń magazynowych. Wentylatory, wieszaki wolno-
stojące, zasilacze, kable i osłony maskujące na kable. Cała gama ergonomicznych 
foteli i krzeseł biurowych z doskonale sprawnymi mechanizmami; jedne w stanie ide-
alnym, inne - wymagające niewielkich poprawek przy tapicerce. Ale przy cenach zaczy-
nających się od 20 złotych jest się nad czym zastanowić!  Zwłaszcza, że w SEZAMIE 
zaczęło się przewietrzanie magazynów, zatem dotychczasowe, bardzo niskie ceny 
teraz podlegają negocjacjom lub osiągnęły poziom symboliczny - spore, reprezenta-
cyjne biurka już od 40 złotych - póki ich nie wykupią, choć tu zawsze jest mnóstwo 
atrakcyjnych propozycji.

Jak zawsze, bogactwo pomysłów na działki, tarasy, balkony. Od donic i wazonów po 
fotele lekkie lub przytulne, kanapy, sofy, komplety wypoczynkowe, kwietniki, rzadko spo-
tykane meble narożne - witryny, stoliki; do tego lustra, obrazy, lampy stojące i wiszące, 
a nawet praktyczne grzejniki olejowe czy parowe mopy. Taniutko!

Ważne: Komis SEZAM to także bogata oferta pełnowartościowych mebli FORTE:  
fabrycznie nowych, w fabrycznych cenach, jakich nie spotkacie w zwykłych sklepach!

Zastanawiasz się i  szukasz inspiracji? Czy zdecydowanie czegoś potrzebujesz?  
Koniecznie zajrzyj do Sezamu. Im prędzej, tym lepiej, bo skorzystasz z dodatkowych 
obniżek!

Pod koniec marca ruszyła budo-
wa ronda przy stacji PKP Faleni-
ca. Będzie bezpieczniej dla pie-
szych, ruch samochodów będzie 
płynniejszy a mieszkańcy Faleni-
cy odetchną z ulgą – czekali na 
tę inwestycję kilkadziesiąt lat. 
Tak będzie drodzy Czytelnicy, 
a przy okazji na wierzbach zaczę-
ły właśnie rosnąć gruszki.

Gdyby zaufać zapewnieniom Zarządu Miej-
skich Inwestycji Drogowych i wystosowanej 
przez nich informacji prasowej dotyczącej prze-
budowy skrzyżowania ulic Patriotów, Młodej 
i Bysławskiej, moglibyśmy uwierzyć że niebez-
pieczne skrzyżowanie wreszcie odejdzie w niepa-
mięć, a budowane rondo usprawni ruch uliczny 
i ułatwi życie mieszkańców. Prace, które zaczę-
ły się pod koniec marca, a mają zakończyć się do 
sierpnia, powinny właśnie trwać w najlepsze. Po-

winno być tak, że kiedy jadę z aparatem by zoba-
czyć postępy w przebudowie, widzę je na pierw-
szy rzut oka. Tymczasem jest tak, że kiedy dojeż-
dżam na skrzyżowanie, nie widzę niczego co mia-
łoby świadczyć o tym że budowa trwa. No, może 
poza opisanym w notatce prasowej skasowaniem 
przystanku przy   ulicy Patriotów (na zdjęciu) 
i zamknięciem (to za duże słowo), rozkopaniem 
kawałka chodnika po którym i tak chodzą piesi, 
bo innej drogi nie ma. Na miejscu nie widać ani 
jedego robotnika. Ani jednej tablicy informującej 
o trwającej budowie. Są za to mieszkańcy, którzy 
lawirując pomiędzy niebezpiecznymi, nieoznako-
wanymi przejściami dla pieszych próbują jakoś 
przedostawać się z jednej strony ulicy Patriotów 
na drugą, albo co gorsza dostać się jakoś na stację 
PKP Falenica. 

Żeby uwierzyć w to że budowa trwa, muszę 
zaczepiać przechodniów, którzy na moje pytanie 
o to czy napewno to tu budują rondo, reagują al-
bo śmiechem, albo machają głowami z rezygna-
cją albo tłumaczą że podobno budują, ale co z te-
go będzie, nie wie nikt. Kilku śmielszych miesz-
kańców opowiada mi, że na to rondo to oni cze-
kali kilkadziesiąt lat, i może wreszcie uda się że 
będzie, chociaż korków i niebezpieczeństwa dla 
pieszych to ono nie zlikwiduje, bo tu wszsyscy 
wiedzą, że powinien być wiadukt, bo trasa ruchli-
wa i przejazd kolejowy tuż obok.

Ale przechodząc do konkretów. Wedle planów, 
inwestycja warta 1,86 miliona złotych, ma zawie-
rać przebudowę infrastruktury energetycznej, bu-
dowę chodników, pasów zieleni, mają zostać wy-
budowane pasy do skrętów w prawo w ulicę By-
sławską i do przejazdu kolejowego oraz nareszcie 
pasy ruchu umożliwiające skręcanie z Patriotów 
w ulicę Walcowniczą, i z Walcowniczej w Patrio-
tów. Dla pasażerów autobusów ułatwieniem mają 
być zaplanowane w inwestycji zatoki autobuso-
we. Chociaż niechcący, nie udało się w planach 
uwzględnić parkingów i tego, by wystarczająco 
poszerzyć pasy do jazdy spory kawałek przed i za 
rondem, tak by uniknąć korków które jak były, 
tak i będą, bo liczba przejeżdzających tamtędy 
w godzinach szczytu samochodów raczej się nie 
zmniejszy. 

Szanowni mieszkańcy Wawra, tak więc budo-
wa trwa, i plany jej są piękne i wzniosłe. A rondo, 
jak rondo, ma to do siebie, że kręci się w kółko.  

Saba

Ostatnimi czasy dużo mówi 
się o śmieciach. O ich wywo-
zie, opłatach, sposobie segre-
gacji. I gdy w końcu człowiek 
ma ochotę od tego tematu od-
począć, i wybrać się na spacer 
po zielonym Wawrze, nagle 
okazuje się że temat jak bu-
merang wraca, bo oto nie ma 
gdzie wyrzucić ani psiej kupy, 
ani papierka po cukierku. 

Na początek powiedzmy so-
bie szczerze. Chamstwa nie-
których mieszkańców nie od-
uczy się nigdy. Zawsze znajdą 
się wśród nas tacy, co uznają 
że lepiej wyrzucić śmieci z do-
mu gdzieś do lasu, do parku al-
bo pod drzewo, a co, niech in-
ni się martwią, i powiem szcze-
rze, że wątpię, by nowa ustawa 
śmieciowa ten problem rozwią-
zywała. 

Na szczęście jednak wię-
cej wśród nas jest ludzi nor-
malnych, którzy szanują to co 
wspólne. Ale tu znowu poja-
wia się problem. Bo nawet je-
śli wy szanujecie, i ja szanuję, 
i inni także, to ciężko wykrze-
sać w sobie aż tyle cierpliwo-
ści, by spacerując po ulicach 
Wawra dotrwać do chwili gdy 
znajdzie się publiczny kosz na 
śmieci. Tak w Aninie, jak w Ra-
dości, Miedzeszynie, Weso-
łej czy Rembertowie brakuje 
na chodnikach koszy na śmie-
ci. Najprędzej można je zoba-
czyć przy przystankach autobu-
sowych, o ile wcześniej komuś 
nie uda się ich podpalić albo 
przewrócić. Bywają także przy 
publicznych budynkach czy 
ośrodkach rekreacji. Zdarzają 
się przy sklepach spożywczych, 

ale trudno do nich wyrzucić coś 
więcej niż papierek po batoni-
ku. Ale żeby uświadczyć ko-
sze na śmieci gdzieś na osiedlo-
wej ulicy czy przy spacerowych 
trasach, których w Wawrze nie 
brakuje, szanse są jak… „szóst-
ka” wygrana w totka. 

Osobiście jestem mieszkanką 
Anina i posiadam psa rasy nija-
kiej, który równie dobrze mógł-
by być ratlerkiem, sznaucerem 
albo jamnikiem, mniejsza z tym. 
Wychodząc z tymże psem na co-
dzienny spacer, muszę uzbroić 
się w torebkę na jego kupę (gmi-
na nie zapewnia darmowych to-
rebek na psie odchody), którą to 
torebkę przechodząc ulicami V 
Poprzeczną, Stradomską, Rzeź-
biarską, Kajki i Odrodzenia niosę 

cały czas przy sobie, aż do domu. 
W pozostałych rejonach Wawra 
nie jest wcale lepiej, i dlatego nie 
ma się co dziwić, że po zimie na 
chodnikach trudno nie wdepnąć 
w coś miękkiego. 

Jeśli gmina i dzielnica 
tak bardzo dbają o porządek 
w sprawie śmieci w Wawrze, 
niechże poczują się w obo-
wiązku i zapewnią dostateczną 
ilość koszy na śmieci, które bę-
dą opróżniane częściej niż wte-
dy gdy uzbiera się dookoła nich 
wielka, śmierdząca sterta odpa-
dów. I niech przy okazji ustawią 
kosze na psie kupy, może wte-
dy mieszkańcy odnajdą w sobie 
więcej determinacji do sprząta-
nia po swoich psach. 

BoSa

Rondo w Falenicy TyLKO KOSZy 
bRAK
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rEKlAMA rEKlAMA  

ZaK£ad Us£UG 
TapicersKich i sTOlarsKich

d. „Redom” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

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

OFERUJE
usługi w zakresie  

zarządzania lub administrowania  
nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.

Zainteresowane  
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych  
prosimy o kontakt tel. 22 517-89-00,  
e-mail:zarzad@osiedle-mlodych.pl  

lub wizytę w naszej siedzibie  
przy ul. Grenadierów 21.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami 
SM „Osiedle Młodych”

ul. Grenadierów 21,  
04-052 Warszawa

W ostatnim numerze 
„Mieszkańca” przypominali-
śmy, że betoniarnię na Gro-
chowie chciała wybudować 
firma Lafarge oraz (nieza-
leżnie) spółka Śródmieście-
-Beton. Różniły się wskaza-
ne adresy inwestycji, ale cią-
gle chodziło o tę samą dział-
kę w rejonie ul. Siennickiej 
i Przeworskiej. Rocznie pla-
nowano tu produkować trzy 
razy więcej betonu niż firma 
Lafarge dostarczyła na budo-
wę Stadionu Narodowego… 

Spółka Lafarge wycofała 
się z planów, ale na wniosek 
firmy Śródmieście-Beton cały 
czas prowadzone jest postępo-
wanie administracyjne.

Dr Piotr Dąbrowiecki – aler-
golog z Wojskowego Insty-
tutu Medycznego przy ul. 
Szaserów, Przewodniczący 
Polskiej Federacji Stowa-
rzyszeń Chorych na Astmę, 
Alergię i POChP.

- Zlokalizowanie betoniar-
ni w bliskim otoczeniu budyn-
ków mieszkalnych i szpitala 
klinicznego powoduje, że ja-
ko lekarz opiekujący się oso-
bami z chorobami układu od-
dechowego jestem tym bar-
dzo zaniepokojony. Dużo do-
niesień ze świata naukowego, 
w tym robionych przez kole-
gów z Politechniki Warszaw-
skiej, wskazuje na to, że tego 
rodzaju emitery zanieczysz-
czeń nie powinny się znajdo-
wać w najbliższym otocze-
niu siedzib ludzkich, ani tym 

bardziej szpitala, gdzie ludzie 
powinni oddychać jak najbar-
dziej czystym powietrzem. 
Szczególnie, jeśli na terenie 
szpitala znajduje się oddział 
chorób płucnych. To na pew-
no negatywnie wpłynie na pa-
cjentów. Zanieczyszczenia 
z tego typu obiektów emito-
wane są na odległość kilkuset 
metrów i stanowią duże zagro-
żenie. Obawiamy się tego, ja-
ko lekarze, a jednocześnie, ja-

ko mieszkańcy Pragi Południe. 
Ta lokalizacja, według nas, le-
karzy, członków Towarzystwa 
Naukowego, jest niedopusz-
czalna na tym terenie… 

Andrzej Puchalski - pre-
zes zlokalizowanej przy ul. 
Chrzanowskiego spółki In-
termlecz dystrybuującej ar-
tykuły mleczarskie. 

- Przyglądam się temu mia-
stu od wielu lat i mam wie-

le uwag. Uważam, że tego 
typu inwestycje nie powin-
ny tu powstawać, że przez 
Warszawę nie powinny jeź-
dzić TIR-y. Mam przyjaciela, 
który jeździ TIR-em i czasa-
mi dzwoni do mnie mówiąc: 
Wiesz Andrzej, muszę zno-
wu przejechać przez Warsza-
wę, a nie chcę! Odpowiadam 
mu, że ja także nie chcę że-
by on przejeżdżał przez War-
szawę. Taka inwestycja, jak 
betoniarnia na pewno bę-
dzie związana z dużą ilością 
samochodów ciężarowych 
i utrudnieniami w ruchu. Ta-
kie inwestycje powinny być 
lokowane poza granicami 
Warszawy. Także ze wzglę-

dów ekologicznych. Dziwię 
się firmie, która chce taką 
produkcję robić w Warsza-
wie… Także rachunek eko-
nomiczny wskazywałby za-
pewne, że lepiej betoniarnię 
wybudować poza Warszawą. 
Działalność w samej War-
szawie generuje duże koszty, 
a taka firma, na pewno, chcia-
łaby mieć cenowo konkuren-
cyjny towar. Po co to robić? 
Jeśli będziemy się pchać do 

Warszawy z takimi inwesty-
cjami, to to miasto nigdy nie 
będzie przyjazne, spokojne 
i ciche…

Anna Jakubik - mieszkanka 
budynku przy ul. Grochow-
skiej.

 - Uważam, że tego typu in-
westycje powinny być lokali-
zowane poza centralnymi czę-
ściami miasta. Jestem matką 
dwóch synów w wieku 12 i 3 
lat. Wiadomo, że pył z pro-
dukcji betonu jest szkodli-
wy, może powodować uczu-
lenia, alergie i inne choroby. 
Ale ja mieszkam w rejonie 
ronda Wiatraczna i raczej nie 
obawiam się zapylenia, nato-
miast, gdyby taka betoniarnia 
powstała przy Siennickiej, to 
na pewno by się to wiązało 
z wieloma niedogodnościami, 
na przykład ze zwiększonym 
poziomem hałasu. Będzie du-
żo huku…

Andrzej Miękinia – prze-
wodniczący samorządo-
wej Rady Osiedla Grochów 
Centrum.

- Moim zdaniem, zachowa-
nie się w tej sprawie władz 
Warszawy i inspektora sani-
tarnego jest przykładem aro-
gancji w stosunku do obywa-
tela i do państwa. Na pewno 
nie w imię społecznego i pu-
blicznego interesu jest wyda-
wanie zgód na takie inwesty-
cje. To może zniszczyć oko-
liczną infrastrukturę, za którą 
zapłacą podatnicy. Taka beto-
niarnia może doprowadzić do 
uszczerbku na zdrowiu tysięcy 
mieszkańców, którzy również 
sami będą musieli zapłacić za 
swoje leczenie. To skandal na 
skalę światową, który nie ma 
nic wspólnego z żadną demo-
kracją… Jesteśmy zdecydowa-
nie przeciwni takiej inwestycji.
 Adam Rosiński 

NAGRODY 
SAMORZĄDOWIEC-

-SPÓŁDZIELCA
9 kwietnia br. w  Sali Portretowej Galerii 
Porczyńskich odbyła się uroczystość wrę-
czenia dyplomów laureatom Konkursu 
Samorządowiec-Spółdzielca. 

Nagrodę z rąk Stanisława Rakoczego podsekretarza stanu 
w MSW oraz Alfreda Domagalskiego prezesa Zarządu Krajowej 
Rady Spółdzielczej, a także tytuł Samorządowca-Spółdzielcy otrzy-
mał m.in. burmistrz dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski. 

Prezes zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej podkreślił, że 
w niełatwych dla spółdzielczości polskiej czasach znajdujemy 
zrozumienie i pomoc w samorządach terytorialnych. Jest to na-
turalne, ponieważ cele działania samorządu spółdzielczego i te-
rytorialnego są zbieżne. Łączy je troska o społeczności lokalne.

Od 2004 roku środowisko spółdzielcze nagradza tych przed-
stawicieli samorządów lokalnych, a także urzędów, samorządo-
wych i państwowych, którzy efektywnie współpracują ze spół-
dzielniami znajdującymi się na ich terenach. Wśród wyróżnio-
nych byli prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie oraz 
wójtowie. 

Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Stanisław Rako-
czy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 
któremu są bliskie sprawy zarówno samorządu terytorialnego 
jak i spółdzielczego. (b)

NIE! – dla betonu
Sprawa planowanej na Grochowie 
wytwórni betonu przewija się na łamach 
„Mieszkańca” już ponad rok. Dziś publi-
kujemy kilka opinii mieszkańców i  pra-
cujących na Grochowie osób.

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

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

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  
na wymianę wodomierzy w budynkach należących 
do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SWIZ. 

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są 
na stronie internetowej Spółdzielni  

www.miedzynarodowa.waw.pl

Pani
Katarzynie Niwińskiej

wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia

w najtrudniejszych chwilach 
po śmierci 

Męża
składają

Barbara i Wiesław Nowosielscy

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

* 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



6 mIesZKaNIeC

Nowym szefem stołecznej 
policji został mianowany nadin-
spektor Dariusz Działo. Nowy 
komendant jest absolwen-
tem Wydziału Prawa 
i Administracji UMSC, 
ma za sobą 25 lat służ-
by. Wcześniej m.in. 
pracował jako krymi-
nalny w Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Lublinie, 
zajmował stanowisko zastęp-
cy komendanta wojewódzkiego 
w Radomiu, a później komen-

danta wojewódzkiego w Lubli-
nie. Od 2012 roku był śląskim 
komendantem wojewódzkim 
policji.    

z�z�z 
27 kwietnia rozpocznie się 

służewiecki sezon wyścigów 
konnych. Pierwsza w sezonie 
„bomba” pójdzie w górę o godz. 
15.00. Wyjątkowa w tym sezo-
nie będzie również Wielka War-
szawska (29 września), która 
odbędzie się po raz setny. Pod-
czas inauguracyjnego weekendu 
organizator – Totalizator Spor-
towy – przewidział wiele atrak-
cji dla odwiedzających zabyt-
kowy Tor Wyścigów Konnych 
na Służewcu. - Wyścigi konne 
to coś więcej niż sport – to tak-
że pasja, styl życia, nawet mo-

da i język. Żadne słowa nie od-
dadzą piękna galopujących ko-
ni i nic nie zastąpi emocji, któ-
re czujemy kibicując rumakom 
i ich jeźdźcom. Wszystkich chcą-
cych na własne oczy podziwiać 
te niezwykłe zwierzęta, w dodat-
ku na najpiękniejszym w Polsce 
obiekcie wyścigowym, zaprasza-
my! – powiedział 18 kwietnia 
br. w czasie konferencji praso-
wej w PAP Grzegorz Sołtysiń-
ski, członek Zarządu Totalizato-
ra Sportowego.

z�z�z
9 kwietnia na Zamku Kró-

lewskim w Warszawie świę-
towano jubileusz 50-lecia To-
warzystwa Przyjaciół Warsza-
wy. Uroczystość poprzedzi-
ła msza święta w Sanktuarium 
Najświętszej Marii Panny Ła-
skawej przy ul. Świętojańskiej, 
na której poświęcono sztan-
dar TPW. W czasie uroczysto-
ści w zamku przybliżono histo-
rię Towarzystwa oraz postać je-
go założyciela i długoletniego 
prezesa – prof. Stanisława Lo-
rentza. Następnie uhonorowano 
sztandar TPW wieloma odzna-
czeniami m.in. „Odznaką ho-
norową za zasługi dla turysty-
ki” przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki i „Złotym medalem 
opiekuna miejsc pamięci na-
rodowej” przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Medale i odznaczenia otrzyma-
li również członkowie towarzy-
stwa m.in. za zasługi dla War-
szawy i kultury polskiej.

z�z�z
We wtorek 16 kwietnia Ze-

społowi Szkół Nr 33 przy ul. 
Targowej 86 nadano Odzna-
kę Honorową Polskiego Czer-

wonego Krzyża. Podczas uro-
czystości  odznaczono Sztan-
dar Szkoły i wręczono również 
książeczki Honorowego Daw-
cy Krwi. 

z�z�z
Mieszkańcy Wawra ma-

ją już dostęp do bezprzewo-
dowego, darmowego Interne-
tu. Warszawska dzielnica, ja-
ko pierwsza została przyłą-
czona do  miejskiej sieci Wi-
-Fi. Mieszkańcy, w tym szcze-
gólnie uczniowie wawerskich 
szkół, mogą korzystać z jego 
dobrodziejstw w specjalnie do 
tego wyznaczonych 15 lokali-
zacjach w dzielnicy. Przyłącze-

nie do miejskiej sieci daje tak-
że szansę na redukcje kosztów 
usług teleinformatycznych po-

noszonych przez wawer-
skie szkoły i instytucje.

z�z�z
Do 27 kwietnia br. 

można się rejestrować 
drogą elektroniczną na 

stronie www.wosir.waw.pl 
do udziału w XXIII Biegu Kon-
stytucji 3 Maja. Można na dwa 
sposoby: drogą elektroniczną na 
stronie www.wosir.waw.pl  lub 
osobiście, w biurze zawodów 
(WOSiR przy ul. Rozbrat 26) 
przyjmowane będą zapisy oso-
biste i wpłaty gotówkowe oraz 
możliwy będzie odbiór pakietów 
z zapisów internetowych, rów-
nież przez osoby upoważnione. 

z�z�z
28 kwietnia br. w  Ogrodzie 

Botanicznym PAN w Powsinie 
podczas „Dnia Magnolii”  moż-
na będzie podziwiać kolekcję 
magnolii, jedną z największych 
w Polsce (77 gatunków i od-
mian). Tego dnia o godz. 11.00 
przewodnik będzie oprowadzał 
po kolekcji magnolii. Miejsce 
spotkania: przed wejściem do 
szklarni ,,Zielony Raj’’. Odbę-
dzie się również Wiosenny Jar-
mark, na którym producenci 

będą sprzedawać m.in. rośliny 
do ogrodów i do domu, nasio-
na i cebulki, materiały i sprzęt 
ogrodniczy i udzielać bezpłat-
nych porad.  (ab) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 –  Sala taneczna – specjalnie dla wszystkich pasjonatów 
Zumba Fitness. Rewelacyjna metoda na zrzucenie zbędnych kilogra-
mów i pozbycie się zimowych stresów! Zajęcia w czwartki i w soboty. 
Zapisy tel. 605-40-44-66; www.piotrgalinski.home.pl; www.cpk.art.pl
 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskarbiń-
ska 2 – 25.04. godz. 19.00 – Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borow-
skiego i jego Goście, wstęp 10 zł; 26.04. godz. 19.00 – „Josela Ra-
kowera rozmowa z Bogiem” – spektakl teatralny według tekstu Zvi 
Kolitza w przekładzie Artura Kucia, wstęp 10 zł; 27.04. godz. 19.00 – 
Młoda Kultura w CPK! Edycja kwietniowa - koncerty zespołów: Ma-
th3matics, PcNL, wstęp 5 zł; 28.04. godz. 17.00 – „Wiosenny koncert 
operetkowy”, wstęp 10 zł; 1-5.05. godz. 12.30 oraz 17.30 - Europej-
ski Festiwal Akademii Muzycznych; 6.05. godz. 18.00 – „Wędrówki 
starego capa po krainie iluzji” - program satyryczno-muzyczny Sta-
nisława Śnieżko z gościnnym udziałem Kaliny Zarychty, wstęp 5 zł; 
8.05. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką wykład pt. „Anio-
łowie – strażnicy, wojownicy i posłańcy”, wstęp wolny; godz. 16.00 
– 20.00 – Konsultacje literackie z krytykiem i redaktorem Janem Zdzi-
sławem Brudnickim, wstęp wolny; 10.05. godz. 18.00 – Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce i Centrum Promocji 
Kultury zapraszają na DZIEŃ WIETNAMU W CPK. W programie: 
wystawa fotografii o Wietnamie, wystawa malarki Loi Hong Diep, ta-
niec lwa, pokaz sztuki walki Hungar, piosenki wykonane przez młode 
artystki, zespół rockowy Yoga Terror, taniec z wachlarzami, pokaz su-
kienek wietnamskich (z udziałem miss Wietnamu w Polsce) i inni wy-
konawcy, wstęp wolny;
 Klub Kultury Gocław (filia CPK) ul. Abrahama 10 – 27.04. 
godz. 12.00-14.00 – Taneczna podróż po Europie. Wiosenny bal 
dla dzieci. Wstęp – 5 zł, Uwaga! Liczba miejsc ograniczona; 29.04. 
godz. 19.00 – Pamiętane i lubiane. Pokaz autorskich filmów doku-
mentalnych połączony z prelekcją na temat życia i twórczości wspa-
niałej Artystki - Hanki Bielickiej oraz piosenkarki - Danuty Rinn. 
Wstęp – 5 zł. Przedsprzedaż od 22.04.br. Liczba miejsc ograniczona!
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” Al. Sta-
nów Zjednoczonych 40 – 28.04. w godz. 17.00-21.00 – Wieczorek 
taneczny. Wstęp 10 zł;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 26.04. godz. 
10.00–12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp wol-
ny; godz. 15.00 - Kwiaty ozdobne. Walka z chwastami i ogranicza-
nie wzrostu roślin ekspansywnych. Wstęp wolny; 29.04. godz. 18.00 
– Salon Kulturalny. Barbara Wrzesińska. (Basieńka z Kabaretu Olgi 
Lipińskiej). Wstęp 10 zł. Bilety w przedsprzedaży; 
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 – 27.04. 
godz. 18.00 – koncert Mike Russel feat. Kłos&Dąbrowski Project; 
 Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” Filia Ośrodka Kultu-
ry ul. Jana Pawła II 25 - 25.04. godz.19.00 – Wernisaż malarstwa; 
26.04. godz.19.00 – RADIOACTIVE – „Życie, ludzie, fakty”. Kon-
cert hip-hopowy Janka Dronia.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAń CÓW

Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Królewska gra wymaga 
królewskiej oprawy! Finał 
Turnieju Szkół Podstawo-
wych w Szachach o Tytuł Mi-
strza Prawego Brzegu War-
szawy odbył się w Arkadach 
Kubickiego przy Zamku Kró-
lewskim.

- Finał Finałów w królewskiej 
grze musiał się odbyć w tak pre-
stiżowym i królewskim miejscu. 
Myślę, że dla wielu z dzieci bio-
rących udział w turnieju, moż-
liwość rozegrania tutaj finału, 
będzie niezapomnianym wraże-
niem – mówił „Mieszkańcowi” 
senator Marek Borowski, inicja-
tor i organizator imprezy. Trwa-
jący od lutego turniej skierowa-
ny był do uczniów podstawó-
wek w dzielnicach Warszawy 
prawobrzeżnej. Dzięki zaanga-
żowaniu burmistrzów, dyrekto-
rów szkół i nauczycieli w zawo-
dach wzięło udział około półto-
ra tysiąca dzieci z 40 placówek. 
Były eliminacje szkolne i dziel-

nicowe. Do finału doszło 12 naj-
lepszych drużyn z Pragi Połu-
dnie, Targówka, Pragi Północ, 
Wesołej i Rembertowa. 

Senator Borowski nie krył, że 
dodatkowym celem turnieju jest 
wprowadzenie gier logicznych 
do podstawówek i utworzenie 
stałej ligi szachowej. Rozma-
wiał już na ten temat z prezy-

dent Warszawy Hanną Gron-
kiewicz-Waltz. – Rembertów 
wypada na razie całkiem nieźle 
– mówił o reprezentacjach swo-
jej dzielnicy Kacper Pietrusiń-
ski, jeden z kibicujących w fi-
nale burmistrzów. – Ale najbar-
dziej budujący jest fakt, że dzie-
ci garną się do tego typu gier. 
Może się uda znaleźć ludzi i na-

uczycieli, którzy pomogą w tym, 
aby szachy, gry logiczne, na 
stałe zagościły w szkołach. Za-
pewne nie stanie się to natych-
miast, ale oby jak najszybciej...

Drużynowo turniej wygrał 
zespół z SP Nr 353 z Wesołej 
(w składzie Mariusz Woźnica, 
Patryk Bartold, Konrad Jańczuk 
i Zofia Łaszczuk pod opieką pani 
Teresy Osypiuk). Na symbolicz-
nym, królewskim podium stanę-
ła także mieszana drużyna z Tar-
gówka oraz, z tej samej dzielni-
cy, zespół SP Nr 84. Indywidu-
alnie najlepszymi szachistami 
Prawego Brzegu okazali się: Ra-
dek Olay-Fernandez (SP Nr 73), 
wspomniany już Mariusz Woź-
nica, Konrad Zboina (SP Nr 52) 
i Krzysztof Iwaszkiewicz z pry-
watnej podstawówki Nr 108.  Ten 
ostatni został także uhonorowa-
ny specjalnym pucharem byłego 
Marszałka Sejmu dla najlepszego 
zawodnika do 8.roku życia. Pu-
char dla najlepszej zawodniczki 
dedykowała prezydent Warsza-
wy. Otrzymała go Julia Jankie-
wicz z SP Nr 84.  rosa    

Sprin tem, 
czy li trzy 
py ta nia do…
Andrzeja Kuterasia – trenera akro-
batyki sportowej w DKS Targówek 
Warszawa.

- W minioną sobotę, na IV Międzynarodo-
wym Turnieju w Akrobatyce Sportowej „Wars 
& Sawa Cup”, Arena Ursynów była praktycz-
nie wypełniona kibicami. Trochę mnie to za-
skoczyło, bo przyzna Pan, że choć widowisko-
wa, to nie jest to dyscyplina uprawiana maso-
wo. A do tego często mylona z gimnastyką…

- Tak, gimnastyka sportowa, to ćwiczenia na 
przyrządach i zawodnik ćwiczy indywidualnie.  
W akrobatyce zawodnik z reguły ćwiczy z mini-
mum jednym partnerem. Mamy tu dwójki, trójki, 
czwórki. Oczywiście są też konkurencje indywi-
dualne – to skoki na ścieżce i na trampolinie. Sko-
ki na trampolinie weszły jako pierwsze z akroba-
tyki do Olimpiady, ale pozostałe konkurencje do 

Olimpiady nie weszły. Dlatego też są traktowane 
po macoszemu, bo polityka państwa dąży do te-
go, aby opiekować się dyscyplinami olimpijski-
mi, a pozostałe dyscypliny idą w odstawkę.

- Niemniej działający od 55 lat DKS Targó-
wek radzi sobie bardzo dobrze zarówno pod 
kątem frekwencji, jak i wyników…

- No tak, aż 38 razy zdobyliśmy tytuł drużynowe-
go Mistrza Polski. To o czymś świadczy. A w sekcji 
mamy około 120 dzieciaków. Młodzież, a pewnie 
bardziej rodzice, coraz lepiej widzą potrzebę ogól-
nego przygotowania ciała ludzkiego, a akrobaty-
ka daje takie podstawy. Mocno rozwija fizycznie. 
I tych dzieci jest dużo. Ale to sport gimnastyczny, 
bardzo ciężki. Mały procent trenujących decyduje 
się na podjęcie końcowego etapu szkolenia, gdyż 
to się wiąże z ogromnym wysiłkiem czasowym i fi-
zycznym. To, że mamy dużo dzieci daje większą 
szansę, że trafi nam się osobnik, który wytrzyma 
do samego końca. Ale, oczywiście, są też problemy. 
Używamy niewymiarowej sali. Ma niecałe sześć 

metrów wysokości. To nam ogranicza działalność, 
bo nie możemy wprowadzić trampoliny, czwórek. 
To się po prostu nie mieści. Poza tym problemem 
jest finansowanie. Szczególnie w tych czasach, gdy 
państwo i miasto coraz mniej pieniędzy przezna-
cza na sport. Tworzy się coraz więcej stowarzyszeń 
sportowych, pieniądze są rozdrabniane i utrzymanie 
się na rynku, to bardzo ciężka sprawa.

- Wróćmy do turnieju „Wars & Sawa Cup”. 
Z rywalizacji z najlepszymi zawodnikami Bia-
łorusi, Francji, Rosji, Ukrainy, czy Włoch 
DKS Targówek wraca z brązowym medalem 
i czwartym miejscem. Zadowolony jest Pan 
z takich wyników?

- Tak, nasza trójka dziewcząt Aleksandra Sadow-
ska, Agata Łysakowska i Aleksandra Grabińska za-
jęły czwarte miejsce i niewielką różnicą punktów 
przegrały podium. Za to brąz zdobyła nasza dwójka 
mieszana – Robert Antosiewicz i Paulina Jaskółow-
ska. Pod względem szkoleniowym uważam te starty 
za udane.  Rozmawiał Adam Rosiński

Arcymistrzowie Prawego BrzeguLIGA PO LIDZE
Właśnie zakończyła się XIV edycja Praskiej Ligi Piłki Halo-

wej. Rusza EUROPRAGA 2013.
Chyba tylko w prawobrzeżnej Warszawie amatorskie drużyny 

piłkarskie mogą grać w profesjonalnych turniejach przez cały rok… 
14 kwietnia, w hali południowopraskiego OSiR-u przy ul. Sien-

nickiej, odbyły się finały XIV edycji Praskiej Ligi Piłki Halowej. 
A już za chwilę rusza kolejna edycja turnieju EUROPRAGA Liga 
na Trawie.

W obydwu turniejach grają drużyny amatorskie (podwórkowe, 
zakładowe, szkolne). Niektóre zachwycają umiejętnościami i wy-
nikami, a inne raczej stawiają na finezję nazwy (np. Grabarz Gro-
chów). Ale wszystkim trudno odmówić pasji walki i chęci sporto-
wego grania w weekendy. A jest to spora grupa kilkuset dorosłych 
chłopaków. – To chyba największy tego typu turniej w Warszawie. 
Dobrze, że od tylu lat jest organizowany i niech się ma jak najlepiej 
– po finałach PLPH mówił Paweł Lech, przewodniczący miejskiej 
komisji sportu.

W tym roku PLPH odbywała się na Pradze Południe i Targówku. 
W obydwu dzielnicach zorganizowano po dwie ligi. Na Targówku 
wygrała… Praga (przed FC Targówek i Kopaczami). W pierwszej 
południowopraskiej lidze najlepszymi drużynami okazały się: San-
te, BRS i Perkuna Boys. 

Na internetowej stronie PLPH organizatorzy (Obwód Praga Połu-
dnie ZHR) informują, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca w zbli-
żającym się turnieju EUROPRAGA 2013. Mecze rozgrywane będą 
na dwóch boiskach (przy ul. Zbaraskiej i przy ul. Szaserów).  ar
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- Maj, to maj, co nie panie Eustachy? 
Kazimierz Główka ubrany na sportowo, po lutej zimie prezen-

tował się całkiem, całkiem. Można nawet powiedzieć, że koszula 
z krótkim rękawem pod lekką kurtką były przejawem pewnej lek-
komyślności u człowieka w latach nieco posuniętego. 

- Chciało się już tego ciepełka, oj chciało. 
- A wiesz pan, po czym poznać, że to już wiosna? Po pączkach 

na bzach nabrzmiałych jak młode dziewczyny i po młodych dziew-
czynach nabrzmiałych niczym pąki. Lada moment wystrzelą świe-
żymi listkami, kwiatem pachnącym do utraty tchu, radością życia 
i śmiechem beztroskim.

- Pan poeta!
- E tam, raz do roku, w maju. Potem człowiek jest jak ta Telime-

na z humoru zeszytów szkolnych.
- Znaczy?
- „Telimena leżała na łące, a po jej środku płynęła rzeka”. Do-

kładnie nie wiadomo, o co temu uczniowi chodziło, ale tak na-
pisał. I powiem panu, że z człowiekiem z czasem jest tak samo - 
rzeka życia przez niego się przewala skłębionymi falami, a co on 
może? Nic. 

- A propos Telimeny, słyszał pan ostatnie rewelacje o naszym 
Kwachu?

- Znowu nawywijał? 
- A jak! Dziwię się, bo nawet na bazarze, jak ktoś ma słabą gło-

wę, to ludziom w oczy nie lezie, żeby klientów do siebie nie zrazić. 
Wiesz pan, jak to jest – opinię łatwo stracić. A ten jest nierefor-
mowalny - znowu kiwał się na boki i prawie zasypiał na stojąco. 

- On w ogóle ma słaby okres – a to mu kasę z Kazachstanu wy-
kryją, a to posadę u najbogatszego Polaka, a to, a tamto… Jak na 
byłego prezydenta, marnie to wygląda. 

- Po co mu to było, panie Kaziu? Sałaty ma jak lodu, córkę już 
za mąż wydał, nie musiał się niczym martwić.

- Polityki mu się zachciało. Żeby tego Palikota z Siwcem nie po-
słuchał, to nikt by go się nie czepiał. A oni: Europa Plus i Europa 
Plus, że niby nowa jakość… Udają, że są majowi, choć tak na-
prawdę są z listopada – liście opadły, gałęzie gołe, kora spękana 
i nieprzyjemna w dotyku. 

- Wykształceni, mądrzy, nawet przebiegli… I co ich naszło?
- Władza panie Eustachy. Władza jest jak narkotyk – wciąga. 

A jak się człowiek zapomni, to niszczy całkiem. 
- „Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział, nigdy by 

się o tobie Wojski nie dowiedział”…
- Dokładnie tak. „Gdyby nie echo, to by Wojski nie grał”, że 

znowu posłużę się szkolną śmiesznostką. Bo faktycznie, gdyby się 
Kwach „psom” zwąchać nie dał, gdyby się na strzał nie wystawił, 
jak ten niedźwiedź, to by „Wojski nie grał”, bo nie miałby okazji. 
A tak, to co i rusz, ktoś mu gra i gra. 

- No, faktycznie, miast cieszyć się wiosną, dziewczyny podzi-
wiać młode, to opędzać się przed dziennikarzami musi. Im bar-
dziej się opędza, w tym większe kłopoty popada, bo ciągle mu coś 
nowego wyciągają. I w końcu nawet człowiek który go lubił, już 
nie może mu wierzyć w ciemno, tylko zastanawia się, ile w tym 
wszystkim prawdy, a ile zmyśleń. 

- Powiem panu, że na moje oko jest tak, jak w tym dowcipie: 
czy ten pasztet zajęczy jest naprawdę z zająca? pyta w mięsnym 
facetka z sanepidu. 

- Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy jeszcze trochę koniny. 
- A w jakich proporcjach? 
- Jeden zając, jeden koń. Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Wiosna

Kobiecym okiem

z trudno wytłumaczalną ocięża-
łością nareszcie wprowadzają 
na Pragę). Rankiem i wieczo-
rem (ze szczególnym uwzględ-
nieniem weekendów) widać 
mnóstwo biegających, ale nie 
- jak kiedyś - w nieprzepuszcza-
jących powietrza kreszowych 
dresikach, lecz w wygodnych 
ciuszkach zapewniających ciału 
komfort przy wysiłku fizycznym. 
Ruszmy się więc i my! Wiek nie 
jest żadną przeszkodą ani wy-
mówką: za grosze już można ku-
pić lub na początek wypożyczyć 
kijki do nordic walking i masze-

rować w dowolnym tempie, nie 
obciążając zanadto kręgosłupa 
czy stawów biodrowych.

Dlaczego nie wystarczą ki-
lometry, przemierzane wśród 
alejek centrów handlowych? 
Bo tam oddychasz chemią i ku-
rzem. Środki do czyszczenia po-
sadzek, klimatyzacja, średnio 
apetyczne wyziewy z barków, 
a także to, co zawsze niesie ze 
sobą tłum: cudze, „osobiste” 
zapaszki, cudze perfumy itp. 
Poza tym w centrum handlo-
wym nie idziesz, lecz leziesz tak, 
jak ci tłum pozwala.

Nie zobaczysz, jak rozwijają 
się pąki bzów, jak dzikie kacz-
ki taplają się w wodzie czy sku-
bią młodą trawkę, jak hasa-
ją wiewiórki. Nie oślepi cię na 
moment lśnienie słońca w wo-
dzie, nie zachwycą ptasie trele, 
nie obrócisz głowy na plusk ry-
by w stawie. Jeśli wolisz miej-
sca „ucywilizowane” choć in-
teresujące, podjedź na Powi-
śle, do BUWu przy ul. Dobrej. 
Tam dach pokrywa ogromny 
ogród, naprawdę ciekawy (jest 
mostek nad szklanym dachem!) 
i z przestronnymi widokami. 

Nie? To może najciekawszy 
wiosną Ogród Botaniczny, ten 
wielki, w Powsinie, lub ten ka-
meralny, przy Łazienkach. Coś 
bliżej? Park Skaryszewski (55 
stuletnich hektarów), przeboga-
ty w krajobrazy i niespodzian-
ki; Las Sobieskiego w Wawrze 
(516 ha, ścieżka przyrodnicza, 
żywe łosie i inne cuda). A choć-
by park „Nad Balatonem” czy 
dwuhektarowy park Znicza al-
bo 3,5 ha parku im. OPAK przy 
Grochowskiej/Podskarbińskiej. 
Dla przyjemności, ale i dla 
zdrowia. Twojego zdrowia.

żu

Czy wiecie, że w Warszawie 
mamy blisko 80 różnych par-
ków o łącznej powierzchni oko-
ło 715 ha?! A lasy? Aż 14% 
powierzchni Warszawy to la-
sy, w sumie około 7.500 ha. Do 
tego dołóżmy zieleńce i skwery 
(nie licząc skwerków i zieleni 
na podwórkach, przydomowych 
ogródków itp.) - 160 ha podzie-
lonych w różnych proporcjach 
na 160 obiektów. 

A ty siedzisz w domu. Sie-
dzisz, bo wreszcie możesz odpo-
cząć u siebie. Siedzisz, bo jest 
coś w telewizji. Siedzisz, bo inni 
też siedzą.

Czyżby? Podobnie, jak zmie-
niają się nasze obyczaje kuli-
narne (już nie tak tłusto, nie 
tak monotonnie), wszystko idzie 
w nowym kierunku. Wystar-
czy spojrzeć na ulicę: mnóstwo 
osób na rowerach (także rowe-
ry miejskie stołeczne władze 

rEKlAMA rEKlAMA  

Sejm – za sprawą dziennikarzy i sa-
mych posłów - nie przestaje się kojarzyć 
obywatelom z kabaretem, a w związ-
ku z tym umykają powszechnej uwadze 
rzeczy ważne, o których tam się mówi. 
Ostatnio bohaterem mediów stał się pe-
wien młody poseł Solidarnej Polski – 
zwany dalej Młodym Posłem (darujmy 
nazwisko) - z wykształcenia politolog 
(co nie jest w tym przypadku bez zna-
czenia). W imieniu klubu uzasadniał on 
wniosek o wyrażenie wotum nieufności 

wobec ministra transportu, Sławomira Nowaka. Mówił z dużą swa-
dą, w lekkiej, rozrywkowej formie, przekazując jednak przy okazji 
sporo informacji i liczb. To nie one się jednak przebiły do telewi-
zji (i świadomości publicznej), lecz słoik z rzekomą pluskwą, który 
wręczył ministrowi w trakcie swojego wystąpienia. Pluskwa na plu-
skwę nie wyglądała, nawet dla laika – za duża. Jak stwierdził auto-
rytatywnie poseł Stefan Niesiołowski, entomolog, był to karaluch. 
Młodemu Posłowi zarzucono nieuctwo – faktycznie nie popisał się 
ani wiedzą, ani dobrym smakiem, ale to nie znaczy, że w meryto-
rycznych kwestiach nie miał w ogóle racji. 

Co do poziomu wiedzy Młodego Posła, znacznie bardziej niż to, 
że pomylił karalucha z pluskwą poruszyło mnie jego nonszalanc-
kie podejście do liczb. Jego wystąpienie było nimi naszpikowane 
i w związku z tym mogło sprawiać wrażenie dobrze udokumento-
wanego, tyle, że już na początku „podłożył się”, co znacznie osłabiło 
moją wiarę w ścisłość jego dalszych wywodów. Stwierdził mianowi-
cie, że Niemcy za 2,5 mld dolarów z planu Marshalla zrobili więcej, 
niż polski rząd za 15 mld dolarów, które otrzymał z Unii na drogi. Po-
równanie bez sensu, bo 2,5 mld dolarów 60 lat temu, to jakieś 18 mld 
dolarów dzisiaj! Dolar był wtedy po prostu znacznie więcej warty. 

Poseł, który przedstawia się jako analityk, chce by „przemówiły 
fakty i twarde dane”, nie powinien popełniać takich błędów. Takie 
porównania i oskarżanie na ich podstawie polskiego rządu o nie-
udolność w wykorzystaniu unijnych pieniędzy są bez sensu i obna-
żają braki w wykształceniu ekonomicznym.

Inna wpadka dotyczyła wpływów zaplanowanych do budżetu 
z fotoradarów. Jak powiedział Młody Poseł, będą one „30 razy wyż-
sze niż w roku ubiegłym, czyli o 300 mld większe”. Oczywiście, 
w budżecie wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości nie 
powinny być w ogóle planowane, ale 300 mld zł to wartość całe-
go budżetu! Taki lekceważący stosunek do liczb utrudnia poważną 
dyskusję.

Jakby tego było mało, na koniec Młody Poseł ujawnił też braki 
w wykształceniu historycznym. Polemizując z Donaldem Tuskiem 
zarzucił mu, że stosuje standardy PRL, ponieważ każdą krytykę 
swojego rządu traktuje jak krytykę państwa polskiego. „Ja tę reto-
rykę znam, bo dobrze się uczyłem historii. Wie pan, kto tak mówił? 
Stanisław Gomułka. On za każdym razem utożsamiał swoją krytykę 
z krytyką państwa” – oświadczył Młody Poseł. A jednak poseł kiep-
sko się uczył historii, bo chodziło oczywiście o Władysława Go-
mułkę. Natomiast Stanisław Gomułka jest ekonomistą. Czy po tym 
wszystkim ktoś jeszcze był w stanie zauważyć, że Młody Poseł jed-
nak miał trochę racji? Oddzielić ziarno od plew? 

Ta debata nasunęła mi jeszcze jedną refleksję, istotną chyba dla 
wszystkich polityków. Trzeba miarkować swoje obietnice, bo to 
z nich, a nie z konkretnych wyników jesteśmy rozliczani. Rząd 
Platformy Obywatelskiej zrobił dużo dla rozwoju infrastruktury, 
więcej niż jego poprzednicy, ale… obiecał znacznie więcej, więc 
zamiast się chwalić, musi się tłumaczyć.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI 

Z perspektywy Izby Wyższej

TADEX  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

IdŸ  
na spacer!

* 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 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

raTY! ! !

Show Młodego Posła
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W poprzednim numerze 
„Mieszkańca” pisaliśmy o za-
grożeniu wyburzeniem pierw-
szej w prawobrzeżnej War-
szawie podstacji elektrycznej 
(z 1929 r.) oraz wojennego bun-
kra przy ul. Mińskiej 46. Nie-
pewne są także losy innych po-
łudniowopraskich zabytków…

Obiecaliśmy Czytelnikom in-
formację dlaczego Rafał Nadol-
ny, Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, dopro-
wadził do wykreślenia z reje-
stru zabytków świetnie zacho-
wanego poniemieckiego bun-
kra oraz stacji trafo dokumen-
tującej początki elektryfikacji 
prawobrzeżnej Warszawy. Nie-
stety, do dnia wysłania do dru-

ku tego numeru nie otrzymali-
śmy odpowiedzi na zadane ma-
ilem pytania. Przebywająca na 
zwolnieniu rzecznik MWKZ, 
Agnieszka Żukowska, tak dłu-
gi czas oczekiwania na odpo-
wiedź określiła mianem skan-
dalu. W sekretariacie mazo-
wieckiego konserwatora dowie-
dzieliśmy się najpierw, że spra-
wę skierowano do stołecznego 
konserwatora, potem, że prze-
kazana została rzecznik Żukow-
skiej, a ostatecznie zapewniono 
nas, że „jutro” otrzymamy od-
powiedzi na postawione pyta-
nia. Ponieważ „jutro” ten numer 
„Mieszkańca”  jedzie do drukar-
ni, to do tego tematu wrócimy 
w następnym wydaniu.

Wspomniane obiekty nie są 
jedynymi którym grozi znisz-
czenie. Pisaliśmy w ubiegłym 
roku („O gwałcie, Starzyń-
skim i zabytkach”, Mieszka-
niec Nr 23 dostępny na naszej 
stronie www.mieszkaniec.pl) 
o dewastowanej hali sportowej 
przy ul. Podskarbińskiej 11. To 
przedwojenne, unikatowe dzie-
ło Macieja Nowickiego, jed-
nego z najwybitniejszych pol-
skich architektów, przedstawi-
ciela nurtu corbusierowskiego. 
Ostatnio do grona zagrożonych 
zabytków dołączyła grochow-
ska piekarnia Teodora Reicher-
ta przy ul. Grochowskiej 224. 
Kilka miesięcy temu właści-
ciele tego charakterystyczne-

go budynku (na zdjęciu) złożyli 
w dzielnicowym Ratuszu wnio-
sek o pozwolenie na rozbiórkę. 

W tej sprawie interweniował 
m.in. Marek Borkowski, wice-
przewodniczący dzielnicowej 
rady. Ponieważ budynek (zresztą 
tak samo, jak pozostałe wymie-
nione w tym tekście) jest ujęty 
w gminnej ewidencji zabytków, 
to dzielnicowy Ratusz zwrócił 
się o opinię do Biura Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków. 
Dyrektor Piotr Brabander uznał, 
że piekarnię należy zachować, 
a Urząd Pragi Południe odmówił 
wydania pozwolenia na rozbiór-
kę. Chwalebne to działania, ale 
czy zapewnią zabytkowi ochro-
nę na dłużej...? rosa

9 maja o  godz. 18.00 w  Centrum Promocji Kultury 
Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 2, od-
będzie się debata poświęcona bezpieczeństwu w dziel-
nicy. Spotkanie odbędzie się z  udziałem Prezydent  
m. st. Warszawy, Komendanta Stołecznego Policji, Wo-
jewody Mazowieckiego, Burmistrza Dzielnicy Praga-Po-
łudnie i Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII. 
Zapraszamy każdego zainteresowanego „Mieszkańca”.

To doskonały moment, aby podzielić się z władzami samorządo-
wymi i policją swoimi uwagami na temat bezpieczeństwa na terenie 
dzielnicy oraz pomysłami na jego poprawę. Dla mieszkańców, którzy 
chcieliby uczestniczyć w debacie, a nie mogą osobiście stawić się na  
ul. Podskarbińskiej, zostanie uruchomiony specjalny panel multime-
dialny, znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-
-Południe http://debata.pragapld.waw.pl Za jego pośrednictwem będzie 
można zadawać pytania władzom samorządu.

Z przeprowadzonych przez „Mieszkańca” rozmów z Czytelnikami 
wynika, że poczucie bezpieczeństwa wzrasta, często sami o nie potra-
fimy zadbać, ale coraz większym problemem są sprawy czystości i po-
rządku… Oto niektóre z wypowiedzi:

Anita Wonorska (Grochów)
Z bezpieczeństwem w dzielnicy Praga-Połu-
dnie nie jest źle. Kiedyś słyszałam, że komuś 
wyrwano torebkę, ale sama nie miałam takich 
przygód. Natomiast służby powinny zwracać 
uwagę na porządek w Parku Polińskiego, 
a szczególnie na sprzątanie po psach. Nie ma 
jak wychodzić z dziećmi. Przydałoby się kilka 

„nalotów”, to właściciele psów nauczyliby się dbać o porządek.
Maja Margasińska (Gocławek)
Moja okolica jest bezpieczna, patrole policji 
i Straży Miejskiej są tu dość często. Nie zda-
rzyło mi się żeby nie przyjechali na interwen-
cję, a takie są potrzebne ze względu na zacho-
wania gimnazjalistów. Ale to nie jakieś groźne 
wybryki, ot, takie młodzieżowe przepychanki. 
Powinno się zwrócić uwagę także na pijaków. 

Szczególnie na tych, którzy śpią na przystankach autobusowych.
Ewa Mikiewicz (Przyczółek Grochowski)
Na naszym osiedlu jest porządek, ale w oko-
licy to Sodoma z Gomorą! Bałagan, śmieci, 
po zimie wygląda to strasznie. Mieszkam tu 
dopiero od dwóch i pół roku, ale bez proble-
mu wracam wieczorami z pracy i nie mam 
poczucia jakiegoś lęku. Osiedle jest monito-
rowane. Czasem młodzież w nocy urzęduje 

na ławkach, ale tak chyba jest wszędzie…
Anna Achmatowicz (Saska Kępa)
Starsze osoby uważają, że władze Warsza-
wy powinny zadbać i posprzątać naszą oko-
licę. W zimie mało wychodziłam, gdyż ba-
łam się, że się poślizgnę. O poważniejszych 
niebezpiecznych zdarzeniach w naszym 
rejonie nie słyszałam ostatnio, ale służby 
powinny zwrócić szczególną uwagę na par-

kowanie samochodów przy przystankach autobusowych i przestrze-
ganie przepisów. Na Meksykańskiej bardzo wielu kierowców wjeżdża 
pod prąd…

Waldemar Czuba (Grochów)
W mojej wspólnocie mieszkaniowej, w pew-
nym sensie sami dbamy o bezpieczeństwo 
i porządek. Wykonaliśmy porządną elewację 
budynku i założyliśmy monitoring. Zrobili-
śmy to po to, aby nikt nam nie dewastował 
elewacji, a mieszkańcy czuli się bezpieczniej 
we własnych mieszkaniach. Bo były przy-

padki, że okradziono staruszkę na naszej klatce. Gdybyśmy założyli 
monitoring wcześniej to byłby jakiś ślad, jakieś nagrane twarze. A mo-
nitoring sprawdził nam się już na drugi dzień po założeniu. Trafił się 
wandal i od razu żeśmy go mieli. Przy pomocy policji sprawa została 
załatwiona i ktoś za zniszczenia zapłacił.

Krzysztof Piętka (Kamionek)
Poziom bezpieczeństwa u nas generalnie 
nie odbiega od innych dzielnic, choć często 
w mediach przedstawiany jest inaczej. Według 
mnie jednym z podstawowych problemów, to 
dość spora ilość tak zwanych, drobnych pi-
jaczków, którzy stanowią jakieś zagrożenie. 
Na to szczególnie zwracają uwagę rodzice 

dzieci w wieku szkolnym. Zagrożeniem jest też nielegalne parkowanie 
na ulicach i trawnikach. Takie pozostawienie aut często ogranicza wi-
doczność i przez to jest niebezpieczne dla pieszych i innych uczestników 
ruchu. W ostatnim czasie słyszałem o dwóch napadach na sklepy. Przy-
dałaby się większa ilość patroli policji na całym naszym osiedlu, a nie 
tylko w okolicy Stadionu Narodowego przy okazji imprez.

Barbara Misińska (Grochów)
Mieszkam koło liceum i niepokoją mnie za-
parkowane koło szkoły samochody, do których 
podchodzą uczniowie i dokonują „szybkich 
transakcji”. Czy tylko ja to widzę – czy policja 
monitoruje zagrożenie narkomanią i punkty, 
gdzie można kupić narkotyki? Panowie wysta-
jący pod szkołami nie sprawiają wrażenia, że 
się kogoś lub czegoś obawiają…  (ar)

RATUJMY ZABYTKI!

Dodatkowo w trakcie debaty w dniu 9 maja otwarte zosta-
nie stanowisko Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dziel-
nicy Praga-Południe dla osób borykających się z problemem 
alkoholowym, ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc 
domową. Podczas całego spotkania będzie można skorzy-
stać z konsultacji psychologa specjalisty do spraw przeciw-
działania przemocy. 

Przed Debatą Medyczna Szkoła Policealna nr 4 im. E. Bier-
nackiego zademonstruje pokaz udzielania pierwszej pomo-
cy. Słuchacze Studium będą również dokonywali pomiarów 
parametrów życiowych (ciśnienia tętniczego, cukru, itp.) 
oraz udzielali wstępnych konsultacji medycznych. Prezen-
towany będzie także pokaz multimedialny programu doty-
czącego poprawy bezpieczeństwa dzieci, który samorząd 
Pragi-Południe realizuje pod nazwą „Chrońmy dzieci”.

BEZPIECZNA PRAGA-POŁUDNIE?

OPIEKA 
NAD DZIEĆMI 
„DOMOWE ZACISZE”

Dużo pracujesz, wyjeżdżasz…?
Pomożemy w odwiezieniu dziecka do szkoły,  

a także na zajęcia dodatkowe, basen, itp.
Oferujemy pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego. 

W tygodniu, weekendy, a także w wakacje  
w urokliwym domu z ogrodem. 
Wspaniała rodzinna atmosfera  

24 godziny!

tel. 602-327-891; e-mail: emes72@wp.pl
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DOOKOŁA STADIONU
16 kwietnia warszawscy biegacze uczcili w Parku Skaryszew-

skim ofiary zamachu dokonanego w czasie Maratonu Bostoń-
skiego. Inicjatorem akcji był Nestor Kaszycki, który dzień po 
terrorystycznym akcie w USA zaproponował przebiegnięcie 
dwóch okrążeń alejkami Parku Skaryszewskiego. W wydarze-
niu wzięło udział około 200 biegaczy. 

A skoro jesteśmy w temacie biegania, to w związku z utrudnie-
niami w komunikacji, jakie dotknęły mieszkańców naszych dziel-
nic przy okazji zorganizowanego w ubiegły weekend Orlen War-
saw Marathon  otrzymaliśmy skargi na władze stolicy i zarządza-
jącą Stadionem Narodowym spółkę PL.2012+. Mieszkańcy rozu-
mieją, że komercyjne imprezy na (lub przy) Stadionie Narodowym 
wiążą się z uciążliwościami i niedogodnościami, ale nie chcą być 
zaskakiwani takimi problemami. Z odpowiednim wyprzedzeniem 
chcą wiedzieć, co ich czeka. Z opinii naszych Czytelników wyni-
ka, że choć Internet jest powszechny (i można w nim było znaleźć 
informacje dotyczące utrudnień) , to jeszcze nie jest podstawowym 
źródłem informacji dla przeciętnego mieszkańca… (ar)

rEKlAMA rEKlAMA  

NOWA KOLEKCJA  
BIŻUTERII KOMUNIJNEJ!!!
Oferujemy atrakcyjne  ceny!
W ciągłej sprzedaży niespotykane 

wzory ekskluzywnych wyrobów  
ze złota – 50%

Brylanty – konkurencyjne ceny!
STO WZORÓW OBRĄCZEK  

złotych i srebrnych.
Wysoka cena skupu złota.

ZAPrAsZAMy!
Universam Grochów 

I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

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:

l  soczewki z antyrefleksem
l soczewki do pracy biurowej
l  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Prawobrzeżna Warszawa rzadko jest 
kojarzona z królewskim wątkiem histo-
rii Polski. A przecież to u nas miały miej-
sce wydarzenia, które były przełomowe 
w systemie monarchicznym, a także sta-
nowiły podstawę polskiej demokracji. Tu 

odbyły się dwie (w tym pierwsza w dzie-
jach) wolne elekcje, jak i przyjęto pierw-
szy akt konstytucyjny – artykuły henry-
kowskie.

– Nawet nie wiedziałam, że mieszkam 
w tak historycznym miejscu – Maria Pod-
lacha (na zdjęciu), „pół Amerykanka, 
a pół Polka”, która po 25 latach wróci-
ła do Polski i zamieszkała przy ul. Gro-
chowskiej 341, jest trochę zaskoczona, 
ale i zadowolona. - Dobrze, że wyekspo-
nowano tak ważne historyczne wydarze-
nia. Zadowoleni z nazwy są szczegól-
nie mieszkańcy okolicznych budynków 

(m.in. Osiedla Sonata, SM Waszyngto-
na). Pół żartem, ale i pół serio mówią, że 
dzięki tak renomowanemu sąsiedztwu, 
ich mieszkania, mimo kryzysu, zyskują 
na wartości. Tym bardziej, że także dzię-
ki publikacjom w „Mieszkańcu” i działa-

niom władz Pragi Południe, biuro stołecz-
nego konserwatora oznakowało Kamion-
kowskie Błonia Elekcyjne i Park Skary-
szewski specjalnymi tabliczkami infor-
mującymi, że są to obiekty zabytkowe.

– 22 marca, w sześciu miejscach za-
montowaliśmy dwanaście tablic z na-
zwą – Kamionkowskie Błonia Elekcyjne  
– mówi Adam Stawicki z Zarządu Dróg 
Miejskich. To idealny czas, gdyż właśnie 
zbliża się 440. rocznica pierwszej w Pol-
sce wolnej elekcji (11 maja 1573 roku). 
Wtedy to stacjonująca na Grochowie 
szlachta Rzeczypospolitej przybyła na 

pola Kamiona, aby obrać króla. Pierwszy 
raz w sposób powszechny, polegający na 
tym, że głosować mógł każdy szlachcic. 
Poważnych kandydatów do polskiego 
(i litewskiego) tronu było kilku. Wystar-
czy wspomnieć moskiewskiego cara Iwa-
na IV Groźnego, szwedzkiego króla Ja-
na III Wazę, czy późniejszego arcyksię-
cia Austrii, Ernesta Habsburga. Szlachta 
obrała władcą Henryka Walezego, brata 
francuskiego monarchy, Karola IX. Fakt 
faktem, że Walezy nie był jakimś wybit-
nym królem Polski, choć niedługo póź-
niej, jako Henryk III, stał się cenionym 
królem Francji. 

– Do tej pory w nazewnictwie prawo-
brzeżnej Warszawy w żaden sposób nie 
odnotowano królewskich elekcji – mówią 
samorządowcy z Rady Kamionka, którzy 
nadanie stosownej nazwy zainicjowali 
w październiku 2011 r. Do pomysłu przy-
chyliła się Rada Pragi Południe i wystą-
piła o to do Rady Warszawy. Miejskie or-
gany (komisja i zespół do spraw nazew-
nictwa) zasugerowały, aby do propono-
wanej nazwy „Błonia elekcyjne” dodać 
„kamionkowskie”, co spotkało się z przy-
chylnością wnioskodawców i stołeczni 
radni uchwalili nazwę Kamionkowskie 
Błonia Elekcyjne obszarowi pomiędzy 
al. Waszyngtona, ul. Międzynarodową, 
ul. Stanisława Augusta i Kinową.

My, warszawiacy, lubujemy się w upa-
miętnianiu rocznic tragicznych. Wynika 
to zarówno z naszej historii (rzeź Pra-
gi, Powstanie w Getcie, czy Warszaw-
skie), ale i tradycji. W tym roku przypa-
dają okrągłe rocznice pierwszej elekcji, 
jak i uchwalenia pierwszej konstytucji 
(artykuły henrykowskie uchwalono 20 
maja 1573 r., ponad 200 lat przed hucz-
nie świętowaną Konstytucją 3-go Ma-
ja i powszechnie uznawaną za pierwszą 
w świecie Konstytucję Stanów Zjedno-
czonych Ameryki). Ciekawe, czy władze 
Warszawy będą pamiętały o tych wyda-
rzeniach… Adam Rosiński   

BŁONIA ELEKCYJNE
Nie ma już „Parku OWS”, czy „Bulwaru Stanisława Augu-
sta”. Na zielonym obszarze pomiędzy Parkiem Skaryszew-
skim a blokami przy ul Kinowej stanęły tabliczki z nową, 
oficjalną nazwą – Kamionkowskie Błonia Elekcyjne.

Przyszła wiosna! Zbieg ul. Poligonowej i Latyczowskiej.

oKNa drewNIaNe 
I pCV

www.instal−diament.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:  
biuro@instal-diament.pl 



10 mIesZKaNIeC

  





�




�

KrzyżówkaMieszkańcaNr8H o r o S K o p
 BA RAN 21.03-21.04

W  najbliższym czasie może Cię czekać kilka pil-
nych wydatków, których nie wolno już przekładać. 
Dlatego dobrze zaplanuj inne zakupy i  kontroluj 
stan swoich finansów. W pracy powinna dopisywać 
dobra atmosfera i całkiem udana współpraca z ko-
legami i przełożonymi. Przekonasz się, że możesz 
spokojnie pracować z osobami, z którymi wydawa-
ło Ci się to wcześniej niemożliwe. Weekendy mo-
gą okazać się wyjątkowo aktywne, a długa majów-
ka może przynieść wiele ciekawych i wspaniałych 
propozycji. 

 BYK 22.04-21.05
W  nadchodzącym tygodniu pojawi się możliwość 
załatwienia ważnej sprawy. Wniesie ona sporo oży-
wienia do Twojego życia zawodowego, ale może 
zabrać czas przeznaczony na odpoczynek. Nie re-
zygnuj jednak z szansy, bo będzie jedyna w swoim 
rodzaju. Unikaj plotkarskich spotkań, gdyż możesz 
skrzywdzić kogoś bliskiego. Pamiętaj, by najpierw 
pomyśleć, a dopiero potem mówić. Warto też zna-
leźć spokojną chwilę, by porozmawiać z partnerem.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Dobrze zaplanuj nadchodzący tydzień. Szczęście 
będzie sprzyjać osobom przedsiębiorczym i  zde-
cydowanym. Twoja praca przełoży się wreszcie na 
odpowiednie zyski. To na pewno poprawi Ci humor. 
Weekend możesz zacząć od niespodziewanego za-
proszenia na imprezę, na którą może warto będzie 
pójść i  dobrze się zabawić. Jeżeli planujesz dalszą 
podróż, dokładnie ustal trasę i uważaj za kierownicą. 

 RAK 22.06-22.07
Zaczniesz nabierać pewności siebie w interesach. To 
bardzo dobrze. Dobra passa w finansach skłoni Cię 
do zainwestowania. Zrób to jednak rozsądnie i ostroż-
nie. W domu natomiast spróbuj nie być tyranem. Twój 
upór może doprowadzić do potężnej awantury, któ-
rej potem możesz żałować. Podczas wymiany zdań 
unikaj obrażania i poniżania partnera. Tutaj wskazany 
jest kompromis i daleko posunięta dyplomacja, a czy 
dojdzie do  porozumienia - zależy tylko od Was. 

 LEW 23.07-23.08
Nie będzie to teraz najłatwiejszy okres dla Ciebie. 
Dlatego pohamuj swoją wybuchowość, bo możesz 
wiele stracić, zwłaszcza w sprawach zawodowych. 
Nie powinien to być jednak zły czas pod względem 
finansowym. Jeśli jesteś w  stałym związku, miłość 
rozkwitnie na nowo, a samotne Lwy mogą liczyć na 
spotkanie kogoś interesującego. Nie staraj się też 
urozmaicać zanadto życia rodzinnego, bo może się 
to źle skończyć.

 PAN NA 24.08-23.09
Zajęć nie powinno zabraknąć, więc aby uniknąć 
większych błędów staraj się podejmować prze-
myślane decyzje. Samotne Panny mogą liczyć na 
poważne zmiany w  swoim życiu osobistym. Jeśli 
chcesz załatwić jakąś sprawę, zrób to koniecznie 
do końca miesiąca. W sprawach uczuciowych moż-
liwe niewielkie zmiany. Wiosna szaleje w Twoim ser-
cu, nie za bardzo chce Ci się siedzieć w domu. Ale 

od czego masz głowę pełną pomysłów, skorzystaj 
z jednego z nich i od teorii przejdź do praktyki. 

 WA GA 24.09-23.10
Kolejny miesiąc może upłynąć pod znakiem odra-
biania zaległości i  wykonywania wcześniejszych 
zobowiązań. Systematycznie pozbywaj się starych 
spraw, nie licz, że uda Ci się wymigać od poważ-
nych obowiązków. W pracy zaprezentuj się z jak naj-
lepszej strony, by przełożeni mogli w pełni docenić 
Twoje kwalifikacje. Część gotówki zainwestuj w uzu-
pełnienie swojego wykształcenia, poprawienie wize-
runku lub unowocześnienie warsztatu pracy.

 SKOR PION 24.10-23.11
W najbliższym czasie postaraj się nie startować do 
poważniejszych zadań, bo możesz ugrzęznąć na 
początku, stracisz czas, a niewiele zdziałasz i tylko 
możesz się zniechęcić. Wszystko co zaplanujesz, 
wykonuj dokładnie. Improwizowanie raczej się nie 
sprawdzi. Pora pomyśleć o letnim wypoczynku i za-
cząć coś planować, może w bardziej sprzyjającym, 
cieplejszym klimacie?

 STRZE LEC 24.11-22.12
Zacznie się dla Ciebie korzystny czas sprzyjający 
mnożeniu finansów, ale tutaj najbardziej skuteczna 
będzie metoda „drobnych kroków”. Jeżeli będziesz 
skakać po dwa stopnie, możesz się w  końcu po-
tknąć. Nie wyznaczaj sobie zbyt odległych celów, 
bądź realistą. Drogą spokojnych negocjacji osią-
gniesz to, co zechcesz. W sprawach uczuciowych 
pełne zaangażowanie z Twojej strony sprawi, że la-
tem w związku może być bardzo gorąco…

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Będziesz musiał wykazać się pewną elastycznością 
w sprawach zawodowych i osobistych. Nie wszystko 
może się układać po Twojej myśli, ale na końcu tu-
nelu zwykle widać światło. Ten trudny czas po prostu 
przeczekaj, nabierz dystansu do wielu zdarzeń i zaj-
mij się sobą. Masz do tego pełne prawo. W wolniej-
szych chwilach spróbuj nadrobić zaległości książko-
we i filmowe lub poświęć trochę czasu na wizytę u fry-
zjera lub kosmetyczki.

 WO DNIK 21.01-19.02
W  najbliższym czasie masz w  perspektywie jakieś 
fascynujące przeżycie w sferze uczuciowej. Może to 
doprowadzić do stanu frustracji i poczujesz się jak 
na rozstaju dróg. Decydująca rozmowa z drugą oso-
bą wyjaśni wiele wątpliwości. W sprawach zawodo-
wych musisz uzbroić się w cierpliwość. W finansach 
na zwiększone dochody możesz liczyć ewentualnie 
pod koniec maja.

 RY BY 20.02-20.03
Dla niektórych może to być okres szczęśliwych roz-
wiązań. Inni mogą mieć problemy z nawiązaniem kon-
taktów międzyludzkich. Wszystko to może zależeć od 
psychicznego nastawienia i  odrobiny szczęścia. Ty 
jednak nie przejmuj się zbytnio, bo wszystko znajdzie 
szczęśliwe zakończenie za parę tygodni. Sprawy doty-
czące pracy załatwiaj na bieżąco. Natomiast sprawom 
sercowym poświęć więcej uwagi, bo w Twoim otocze-
niu może pojawić się ktoś interesujący. Merlin

Jak urozmaicić nudne, zna-
ne potrawy przy pomocy pro-
stych sposobów? Oto kilka 
propozycji.

Robisz zupę pomidorową? 
Podając ją, już na talerzu do-
daj 2-3 pomidorki koktajlowe 
pokrojone na cząstki. Dekora-
cyjne i odświeża smak!

Domownicy lubią ziemnia-
ki? Purée do ryby lub piecze-
ni zrób z dodatkiem chrzanu 
i mleka skondensowanego nie-
słodzonego lub śmietanki. Nie 
zapomnij o koperku! Innym po-
mysłem na purée ziemniacza-
ne jest zmiksowanie gorących 
ziemniaków z odrobiną mle-
ka, gałki muszkatołowej i pod-
duszonego w maśle szpinaku 
(mrożony osącz). Inna wer-
sja: koncentrat pomidorowy 
(niewiele), siekane świeże zio-
ła i oliwę oraz drobno tarty, 
miękki żółty ser. 

Jajecznica (także ze szczy-
piorkiem) nie będzie nudna, 
gdy podasz ją w opieczonych, 
wydrążonych kajzerkach. Tak 
można podawać też twarożek 
czy pastę z jaj lub tuńczyka.

Banalny ryż ugotuj, gorą-
cy włóż ciasno do wysma-
rowanych masłem filiżanek, 
a po chwili cały kopczyk wyjmij 
wprost na talerz. Oprósz cur-
ry, słodką papryką, albo natką.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dziś kuchnia z  mikserem, by nie leniuchował 
w szufladzie.

✓Zupa porowa (kto to był Porow?!): Zeszklić wolniutko na 
patelni (na maśle) posiekaną cebulę plus dwukrotnie więcej 
białej części pora; w połowie podgrzewania posolić i dodać 
1/2 łyżeczki cukru lub małą łyżeczkę miodu. Gdy zeszklone 
(ale nie rumiane) dodać ugotowane osobno bez soli, obrane i pokrojone w kost-
kę ziemniaki (ciut więcej, niż było cebuli), zalewamy gorącą wodą lub bulionem 
(wówczas nie trzeba by solić na początku pora, bo bulion jest słony), wsypuje-
my zioła, najlepiej - świeże: tymianek, rozmaryn, biały pieprz. Gdy się zagotuje, 
wkładamy do środka trójkącik lub dwa serka topionego i mieszamy na ogniu, aż 
się rozpuści. Wtedy miksujemy na gładko, a kto lubi, może dodać słodkiej śmie-
tanki czy kwaskowego, gęstego jogurtu. A do tego - malutkie grzanki z bułki zru-
mienione na maśle z czosnkiem, groszek ptysiowy albo kawałki sera żółtego, np. 
ementalera, pokrojonego w kostkę wielkości zielonego groszku.

✓Zupa selerowa: na maśle smażymy dwa ząbki czosnku, a gdy lekko zbrązo-
wieją, wyjmujemy je i wkładamy pokrojone w kostkę: cebulę, pół obranego sele-
ra, ziemniaki (proporcje ziemniaków w stosunku do reszty jak 1:1). Po 5 minutach 
energicznego mieszania dolewamy tyle gorącego rosołu, by z 2-3 cm zapasem 
przykrył warzywa i gotujemy do miękkości, pod koniec dodając sos sojowy, czar-
ny, mielony pieprz i zioła (tymianek, cząber itp.). Miksujemy, podajemy z grzanka-
mi z razowego chleba lub ze świeżym (czy też mrożonym) groszkiem zielonym. 
Już na talerzu można dodać wiórek masła (jeśli podajemy z grzankami) lub ły-
żeczkę gęstej śmietany.

✓Zupa zielona: Różyczki brokuła (mrożone) gotujemy w  małej ilości wody 
przez 3 minuty od zagotowania, surowe - 5 minut. Na patelni podsmażamy przez 
3 minuty na odrobinie oliwy opłukane, osuszone i  posiekane liście szpinaku 
(z mrożonego trzeba odparować wodę). Szpinak wrzucamy do garnka, plus sól, 
biały pieprz i ciut gałki muszkatołowej, uzupełniamy wodą lub bulionem, gotuje-
my 5 minut, wsypujemy dwie łyżki siekanej natki i dwie kopru; miksujemy. Gdy 
zupa jest gładka, dodajemy nieco gęstej śmietany lub jogurtu.
 PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Słońce, więc promieniowanie UV - skrót oznacza ultrafiolet, zwany 

też nadfioletem. To fale o długości pomiędzy długością fal świetlnych 
a promieniami rentgenowskimi. Warstwy atmosfery otaczające Ziemię, 
pochłaniają większość rodzajów promieni UV; nie radzą sobie jednak 
z promieniowaniem UV-A, które - jeśli nie zadbamy o stosowne zabez-

pieczenia - chętnie uszkadza włókna kolagenowe w naszej skórze, powodując niekorzystny 
wygląd i szybsze starzenie; stosowane w sposób niekontrolowany może też mieć niekorzyst-
ny wpływ na gałkę oczną. Z kolei promienie UV-B, dzięki którym produkujemy zbawienną 
witaminę D, mogą być przyczyną poważnych problemów dermatologicznych i okulistycznych.

Niedługo pojawią się wygłodzone komary i kleszcze. Samce komarów romantycznie 
żywią się nektarem kwiatów, podczas gdy samiczki - krwią istot stałocieplnych, nie tylko 
ludzi. Przywabia je pot. Kleszcze, w przeciwieństwie do komarów w naszym klimacie, mo-
gą roznosić ciężkie choroby, niezwykle niebezpieczne i dla ludzi, i dla zwierząt. Ciesząc 
się wiosną, bądźmy czujni!      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Policja zatrzymuje samochód. 
- Panie kierowco, czy wie pan, dlaczego zo-

stał pan zatrzymany?
- Yyy… może nie mam światełka?
- Nie! Znacząco przekroczył pan prędkość. O, 

tu widać - jechał pan ponad dwieście na godzinę!
- A jechałem! Ale zgodnie ze znakami. Przecież było napi-

sane: droga wojewódzka - 221!
��

- Wie pan, moja żona jest aniołem…
- No proszę, ale z pana szczęściarz. A moja jeszcze żyje! 

��
- Babciu, skąd wiesz, że dziadek cię słucha, skoro czyta ga-

zetę i go zza niej nie widać?
- Już ja tam dobrze widzę, jak mu się nogi trzęsą!!!

��
- Coś ty dzisiaj taki blady?
- Znowu przyjeżdża do nas teściowa…
- Chłopie, ale masz szczęście! Moja po ślubie przyjechała 

do nas tylko raz. 
-?!
- …i do dziś nie wyjechała!  WesołyRomek

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

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

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty uka-
zania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 6/2013: „Bigosu narobić”. Zestaw 
upominków wylosował p. Andrzej Stryjecki  z ul. Międzynarodowej. Po odbiór 
z (dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji do 30.04 lub od 6 do 10.05 br. 
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/kupię

l Fabię lub małolitrażowy. 
 Tel. 513-316-182

FINANSE

l Pożyczki gotówkowe.
 Tel. 513-345-359
l Zeznania roczne doradca po-
datkowy zeznaniarocznepit@
gmail.com  Tel. 601-208-555

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 
18.  Tel. 22 831-36-48
l Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118

SPRZEDAM

l Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

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

MEDYCYNA NATURALNA

l UZDROWICIEL THE-
TA HEALING. SZyBKIE 
EFEKTy. TEL. 22 378-25-36
l Zdejmowanie Klątw. Uro-
ków. Uzdrawianie Energetycz-
ne.  Tel. 22 378-25-36

NAUKA

l Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
l Angielski, francuski, dojazd. 
 Tel. 693-427-846
l Fizyka, matematyka, matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
l Francuski z Francuzem. 
 Tel. 798-013-516
l Liceum zaoczne i szkoły po-
licealne.  Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879 
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
l Matematyka, fizyka. Gimna-
zjum, szkoły średnie. Matury. 
Mgr inż.  Tel. 514-159-110; 
 maclan@mail.com

l Rosyjski. Gimnazjum. Li-
ceum. Konwersacje. 
 Tel. 515-314-605

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Dwupokojowe - niedrogo przy 
Wiatracznej.  Tel. 531-600-154 
 lub 22 641-35-25 
l Kawalerka na Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Budynek warsztatowy 
Ca 320 m kw. w Falenicy  
ul. Oliwkowa 10. Tanio, pilnie. 
 Tel. 606-260-514
l Mieszkanie 61,60 m kw., 2 p. 
Praga Południe. Cena do nego-
cjacji.  Tel. 513-168-140
l Miejsce postojowe w garażu 
podziemnym, Żegańska 30. 
 Tel. 504-558-650
l Miejsce postojowe w garażu 
podziemnym, Pl. Przymierza. 
 Tel. 504-558-650 
l 31 m Centrum Waszyngtona. 
 Tel. 501-100-698

DAM PRACĘ

l Krawcową z praktyką na po-
prawki przyjmę. 
Tel. 22 333-23-08; 507-620-997

SZUKAM PRACY

l Kobieta zaopiekuje się star-
szą osobą – 2 razy w tygodniu. 
 Tel. 721-799-899
l Sprzątanie, gotowanie, opieka 
nad chorym.  Tel. 505-490-203

OGRODNICZE

l Wyroby z wikliny. Warsza-
wa ul. Mińska 7 
 Tel. 22 374-14-02

PRAWNE

l Doradca Podatkowy – pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody. Warszawa Go-
cław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl

l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) 

www.kancelariaosica.pl; 
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252
l Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
l Pomoc w sporządzaniu po-
dań i pism urzędowych. 
 Tel. 501-544-122

RÓŻNE

l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WASZAWIE – TANIO 
I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607 
 

TŁUMACZENIA

l Francuski, rosyjski – tłuma-
czenia.  Tel. 22 815-44-91; 
 601-35-18-64

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
l Anteny satelitarne na-
ziemne; nc+, Trwam, Polsat, 
tvn24, oraz dekodery telewizji 
naziemnej.  Sprzedaż, mon-
taż, naprawa. 

Lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 

 501-123-566 
l ANTENy, DEKODERy, 
TELEWIZORy – NAPRA-
WA.  TEL. 22 818-07-17
l Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
l Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów  – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 

l Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
l Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapicer-
ki.  Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805

l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
l HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
l Hydraulik.  Tel. 505-356-425

l Lodówki, pralki, telewizory 
– naprawa.  Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
l Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
l MALOWANIE ŚCIAN – 
SZyBKO.  TEL. 602-126-214
l Malowanie, tapetowanie, 
gładź. Warszawianin. 
 Tel. 22 810-90-22
l NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
l Naprawa telewizorów u klien-
ta.  Tel. 692-420-605

l Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
l Remonty kompleksowo. 
 www.remonty4u.pl  

Tel. 501-868-930;
 502-218-778

l Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l Układanie kostki bruko-
wej, granitowej, przyłącza ze-
wnętrzne.  Tel. 516-515-937

USŁUGI/komputerowe

l Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/kuśnierskie/futra

l Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63. Tel. 22 610-23-05 

USŁUGI/remontowe

l Krycie dachów, budowa ko-
minów, montaż rynien, prace 
hydrauliczne. Tel. 504-250-013
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l Malowanie, wykładziny, pa-
nele.  Tel. 601-203-313
l REMONTY. 
 TEL. 782-161-343
l Remonty kompleksowo. 
 Tel. 504-781-725

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 88-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio!  Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
l Transport – przeprowadz-
ki – sam. o wymiarach – 
4,2dł./2,2 wys. – kontener. 
Kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny.  Tel. 502-904-708
l Wywóz gruzu, mebli, gałęzi, li-
ści, rozbiórki.  Tel. 600-359-594

WYPOCZYNEK

l MAZURY, 7 DNI OD 540 
ZŁ Z WYŻYWIENIEM. JE-
ZIORO, LAS, KAMERAL-
NIE.  TEL. 89 621-17-80, 
 www.szczepankowo.pl

ZIELARSTWO

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

ZWIERZĘTA

 

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

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 PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

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

c a Ł O d O b O w O
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STOLARZ - KUCHNIE, 
SZAFy, PAWLACZE,  

ZABUDOWy  
ORAZ NAPRAWy.  
TEL. 602-126-214  

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 

Tel. 502-904-708

AAA TANI SERWIS  
KOMPUTEROWy 18 ZŁ/H 

24 H. DOJAZD 0 ZŁ. 
TEL. 503-432-422

!!Remonty!! 
Wykończenia. 

Tel. 696-046-805 

El., Gaz, hydraulika 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53;  
662-065-292

Gaz, hydraulika – 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, przeróbki, naprawy.  

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

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, makula-
turę, stłuczkę. Sprzątanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

Nowy Sklep Zoologiczny 
oraz pielęgnacja psów (strzy-
żenia, trymowanie, rozczesy-
wanie, kąpiele). Warszawa, 
Grochowska 261. 

Tel. 504-170-157 
Z ogłoszeniem 10% zniżki na 
zabiegi pielęgnacyjne!

Potrzebujesz szybko gotówki? 
Provident Polska S.A. 

Tel. 600-400-288 
(taryfa wg opłat operatora).

Firma „SOWBUD”’ sp. z o. o.   
oferuje Państwu 

usługi w wykonywaniu robót budowlanych!

 roboty żelbetowe i betonowe
 roboty murowe
 posadzkarskie i glazurnicze
 roboty z płyt gipsowo-kartonowych
 roboty dociepleniowe i elewacyjne
 roboty wykończeniowe
 doradztwo i nadzór techniczny
Współpracujemy ze sprawdzonymi kooperującymi 

z nami firmami z różnych branż!

,,SOWBUD’’ sp. z o.o. Klaudyn, ul. Estrady 8
Tel. kom. 511-308-197; 515-096-410
e-mail: chyczewski-sowbud@wp.pl

Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera i internetu. Oso-
by starsze – promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

PIELĘGNIARCE  
– RECEPCJONISTCE. 

PRZyCHODNIA  
NA GROCHOWIE. 
TEL. 601-34-10-20 

USŁUGI OGRODNICZO- 
-PORZĄDKOWE  

(+WyWÓZ).  
ZAKŁADANIE  

I PIELĘGNACJA OGRODÓW.  
!!!KONKURENCyJNE CENy!!! 

Tel. 502-270-004

Elektryk  - usuwanie awarii, 
montaż lamp, kuchni elek-
trycznych, nowe instalacje, 
uprawnienia. Tel. 500-491-500

PRAWNIK GROCHÓW 
NISKIE CENy. 

TEL. 509-332-241

Dla firmy do 7000 zł! Szybka 
pożyczka, wygodna spłata. 

Provident Polska S.A. 
Tel. 600-400-311 

(taryfa wg opłat operatora)

„Parking Gocław” 
Strzeżony i ubezpieczony. 

Tel. 506-338-494
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Pomóż tym, których kochasz
WSTYDLIWY PROBLEM… 

Czy wiesz, że w  polskim 
społeczeństwie jest bardzo 
wiele osób, które przez lata ży-
ją z  niedosłuchem udając, że 
nie mają problemu lub też mają 
nadzieję, że nikt się nie dowie, 
co niestety obraca się przeciw-
ko nim samym, bo same wy-
kluczają się z życia rodzinnego 
i towarzyskiego poprzez utrud-
nioną komunikację.

OTOCZENIE I RODZINA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

go, że osoby mające problem 
ze słuchem, właśnie z  powodu 
wstydu nie przyznają się do pro-

blemu, a niestety problem ze słu-
chem często  oddziałuje źle, tak-
że na otoczenie i rodzinę tej oso-
by. Problem pogarszania słuchu 
jest uciążliwy dla pozostałych 
domowników, gdyż naraża ich 
na przebywanie w nadmiernym 
hałasie (np. bardzo głośne słu-
chanie TV lub radia) i naraża ich 
również na warunki które i u nich 
mogą powodować powstawa-
nie problemu pogarszania słu-
chu. Bardzo ważna jest pomoc 
rodziny, jeśli widzisz, że ktoś bli-
ski z Twojego otoczenia ma czę-
sty problem z  usłyszeniem ca-
łości wypowiedzi  albo włącza 
dźwięk coraz głośniej warto na-
mówić taką osobę na odwiedze-
nie specjalisty. 

TECHNOLOGIA ODPOWIADA  
NA POTRZEBY…

Technologia w  dziedzinie 
protetyki słuchu rozwija się 
bardzo szybko i  jest w  sta-
nie zaspokoić wszelkie wy-
magania dotyczące aparatów 
słuchowych zarówno te, es-
tetyczne, wielkościowe  jak 
i dotyczące aktywnego lub no-
woczesnego stylu życia, dla-
tego czym szybciej takie oso-
by przestana unikać tema-
tu posiadanego problemu ze 
słuchem, tym szybciej znów 
w  pełni będą mogły słyszeć 
otaczające dźwięki bez nara-
żania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na 
problem ze słuchem, wystąpi-
ło już długotrwałe uszkodzenie 
słuchu i jest za późno by odpo-
wiednio pomóc takiej osobie. 

 
PAMIĘTAJ – im szybciej nie-
dosłuch jest wykryty, tym le-
piej. Dlatego KAŻDY powinien 
regularnie badać swój słuch.

CO POWINNO  
NAS ZANIEPOKOIĆ…

– narzekanie, że przez tele-
fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: „Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji 

NA NASZYM SŁUCHU 
POLEGAMY W WIELU RÓŻNYCH 
SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, 
DLATEGO POWINNIŚMY GO  
CENIĆ I CHRONIĆ!

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2013

Wstydliwy problem Polaków - ubytek słuchu

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

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane 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 tele-
foniczne umawianie wizyt.
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Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38

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

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

– W  Polsce coraz więcej osób zmaga się 
z chorobami alergicznymi, a  środki przezna-
czone na profilaktykę i leczenie są po prostu 
symboliczne – stwierdził profesor Jerzy Kru-
szewski, konsultant krajowy ds. alergologii 
z Wojskowego Instytutu Medycznego. 

Słowa te wygłosił podczas konferencji prasowej rozpoczynają-
cej III konferencję naukową dotyczącą alergii i astmy pod hasłem 
„Dum spiro, spero” (łac. „Póki oddycham, mam nadzieję”), która 
odbyła się w szpitalu przy Szaserów. 

To spotkanie dedykowane było pulmonologowi, gen. bryg. dr. hab. 
med., a także lekarzowi prezydenckiemu Wojciechu Lubińskiemu, 
który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

- Nie ma go z nami już od trzech lat. Staramy się jednak konty-
nuować jego humanistyczne podejście do pacjenta i jego spraw – 
stwierdził dr med. Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Fe-
deracji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP z Woj-
skowego Instytutu Medycznego.

Podczas konferencji prasowej profesor Kruszewski wyjaśnił tak-
że, że ludzie z chorobami alergicznymi to jednostki aktywne. Wśród 
nich znajdują się zarówno osoby uczące się, które mimo choroby 
mogą zdobyć wykształcenie oraz zawód, jak i osoby już pracujące. 

- To są osoby w wieku produkcyjnym, a nie ludzie w takim wieku, 
o których NFZ mówi, że nie warto w nich inwestować. W tych lu-
dzi powinniśmy inwestować – podkreślał profesor. – Boimy się jed-
nak , że część osób będzie rezygnowała z leczenia, bo leki są coraz 
droższe. Problem stanowią też zmieniające się bardzo często rozpo-
rządzenia czy formuły refundacji. Z dnia na dzień okazuje się bo-
wiem, że pacjent, którego leczenie przebiegało efektywnie nagle 
musi zmienić leki na takie, które niekoniecznie okażą się dla niego 
odpowiednie. 

Coraz wyższe koszty leczenia to nie jest jedyne zmartwienie 
osób zmagających się z alergiami czy astmą. - Zarówno na ad-
res Federacji jak i mój nadsyłanych jest wiele e-maili, w których 
ludzie piszą, że muszą czekać dwa czy trzy miesiące na konsulta-
cje z lekarzem alergologiem czy pulmonologiem. I to mimo tego, 
iż na stronie internetowej NFZ jest napisane, że nie ma proble-
mu z dostępnością – mówił doktor Dąbrowiecki. - Żyjemy trochę 
w takim schizoidalnym systemie. Na wykresach i w dokumentach 
jest świetnie, a na co dzień borykamy się chociażby z brakiem do-
stępności do leków.

Brakuje też lekarzy. W tej trudnej sytuacji potrzebne są zmia-
ny, bo, jak podkreślali zaproszeni na konferencję goście, system 
jest zły, a cenę ponoszą pacjenci.

- Trzeba pomyśleć o tym w ten sposób, że dziś jest to problem ja-
kichś tam obcych nam osób, jakichś tam chorych, ale jutro może to 
być moja rodzina, a pojutrze mogę to być ja. A choremu trudniej się 
bronić. A z kolei strasznie trudno jest powiedzieć choremu, że taki 

jest system – stwierdził dr Tadeusz Zielonka, prezes Oddziału War-
szawsko-Otwockiego PTCHP z Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego.

Goście zaproszeni na konferencję przypomnieli, że dla alergików 
zaczyna się trudny okres pylenia. Zaapelowali też, że jeżeli ktoś od 
kilku lat o tej porze ma takie same objawy (katar, kichanie czy łza-
wienie) powinien udać się do lekarza po leki na alergię.

Tekst i fot. Anna Krzesińska

KAŻDY ODDECH DAJE NADZIEJĘ

Badania spirometryczne mieszkańców Pragi Południe.

Z lewej: dr P. Dąbrowiecki, prof. J. Kruszewski i dr T. Zielonka.
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PUNKTY SKŁADANIA DEKLARACJI 
O OPŁACIE 

ZA ODPADY KOMUNALNE
Szanowni Mieszkańcy,

wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i  oczekiwaniom, Urząd Dzielnicy Praga–Południe we 
współpracy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami zdecydował o uruchomieniu dodatko-
wych dwóch punktów zamiejscowych, w których przyjmowane są deklaracje „śmieciowe” od spół-
dzielni, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów jednorodzinnych. 

Punkty zamiejscowe znajdują się:

l w budynku Administracji Nieruchomości nr 7 przy ul. Hetmańskiej 25 (czynne 9.00-17.00)
l w budynku Klubu Kultury Saska Kępa (filia CPK) przy ul. Brukselskiej 23 (czynne 9.00-17.00)

Deklaracje przyjmowane są również w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 
w stanowiskach 19 i 20 (Wydział Obsługi Mieszkańców – parter Urzędu) w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie, w ramach Dzielnicy został powołany trzyosobowy zespół zajmujący się wdrażaniem 
zadań nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Członkowie zespołu zostali 
koordynatorami poszczególnych obszarów Pragi-Południe:

1. Dominika Okoń 
tel. 506-646-599; 
e-mail: zgo1@pragapld.waw.pl
(Gocław, Grochów Południowy, 
Saska Kępa, Przyczółek 
Grochowski).

2. Maciej Molasy 
tel. 519-047-060; 
e-mail: zgo2@pragapld.waw.pl
(Kamionek, Grochów Centrum, 
Grochów Północny).

3. Jarosław Kania 
tel. 502-425-368; 
e-mail: zgo3@pragapld.waw.pl 
(Saska Kępa, Kamionek, 
Grochów Kinowa).

Wyrażam nadzieję, że uruchomienie dodatkowych punktów przyjmowania deklaracji oraz wyznacze-
nie koordynatorów jest kolejnym krokiem, który ułatwi Państwu proces adaptacji w nowym systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

TOMASZ KUCHARSKI
Burmistrz Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy  

     Punkt zamiejscowy przyjmowania deklaracji przy ul. Brukselskiej 23
     Punkt zamiejscowy przyjmowania deklaracji przy ul. Hetmańskiej 25


