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rEKlAMA rEKlAMA  

l  Obiady domowe już  
od 12 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIERAJ PUNKTY!

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

Warszawa 
do odkrycia

W  wakacje o  turystyce mó-
wi się najczęściej. Siedząc na 
pięterku Sukiennic w  Krakowie 
i gapiąc się na Kościół Mariac-
ki pomyślałem sobie, dlaczego 
turyści mieliby przyjeżdżać do 
Warszawy. Bo Kraków pomysł 
na siebie ma: królewskie mia-
sto, królewskie zabytki. Piza ma 
Krzywą Wieżę, Werona balkon 
Romea i  Julii, Gdańsk hanze-
atycką tradycję, Toruń Koperni-
ka itd. itp.

A  Warszawa? Tu zaczyna się 
problem wizerunkowy. Stolica 
Polski to za mało. Umęczone 
miasto – to chwyta za serce, ale 
nie wszystkich. Zabytki odbudo-
wane tak, oryginału za wiele po 
kataklizmie II wojny nie zostało. 
To może ta odbudowa? Nieźle 
brzmi, ale nie porywa.

Nie wiem. Może po prostu nie 
ma co na siłę wymyślać, pozo-
stawić ludziom swobodę, niech 
sami wymyślają pretekst, dla-
czego mają chcieć do Warsza-
wy przyjechać. Oferujemy hote-
le w  różnych standardach, lot-
nisko w pobliżu miasta, knajpy, 
różnojęzyczną obsługę...

Tyle tylko, że skazujemy się 
w  ten sposób na start w  lidze 
miast do odwiedzenia z  braku 
lepszego pomysłu. Posadził-
bym najtęższe głowy „wizerun-
kowe” i  zamówił u  nich wypra-
cowanie modelu: dlaczego War-
szawa i tylko Warszawa. Patrząc 
na tłumy Włochów, Skandyna-
wów, Brytyjczyków, przechadza-
jące się po Krakowie i zostawia-
jące swe banknoty w  restaura-
cjach, hotelach, muzeach my-
ślę, że z tego mogą być całkiem 
niezłe pieniądze. A  infrastruktu-
rę po Euro 2012 przecież ma-
my… Tomasz Szymański
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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

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

PAmIęTAmY    SIERPIEń ’44

 czytaj na str. 2

Na najpopularniejszym bazarze Pragi-Połu-
dnie od paru miesięcy trwa długo oczekiwa-
na rozbudowa CH Szembeka. Znaczna połać 
targowiska jest ogrodzona, a w miejscu stra-
ganów i budek pojawiły się wykopy, robotni-
cy i koparki.

dokończenie na str. 6

...Jeszcze będzie przepięknie...
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Szczypcami do metalu sznurował buty?
Policjanci zatrzymali 32-letniego Macieja W. Mężczyzna, 

przy pomocy szczypiec do cięcia metalu próbował ukraść rower, 
a funkcjonariuszom wmawiał, że właśnie wiązał buty. Mężczy-
zna działał wspólnie z kolegą. 32-latek został objęty policyjnym 
dozorem. „Kolega” został zatrzymany po kilku dniach. Podczas 
kontroli parkingu jednego z marketów funkcjonariusze zauwa-
żyli dwóch mężczyzn, których dobrze znali z wcześniejszych 
interwencji i zatrzymań. Podjęli obserwację. Mężczyźni zacho-
wywali się nerwowo, rozglądali się wokół. W pewnym momen-
cie jeden z nich zasłonił swego kolegę, a ten wyjął z plecaka 
szczypce do cięcia metalu i chciał przerwać zabezpieczenie jed-
nego z rowerów…

Gustowali w dobrej whisky
Para upodobała sobie jeden gatunek whisky i za każdym ra-

zem, kiedy odwiedzali sklep brali z półki po 2 litrowe butelki. 
Towar ukrywali w plecaku, po czym dyskretnie opuszczali pla-
cówkę handlową. W sumie 21-latka i 36-latek ukradli 6 butelek 
whisky o wartości 660 złotych. W końcu wpadli. Za kradzież 
grozi im do 5 lat więzienia.

Pobił bez powodu
Zarzut pobicia usłyszał zatrzymany przez funkcjonariuszy 

wydziału do spraw nieletnich i patologii 14-letni Łukasz. Nasto-
latek na ulicy bez powodu zaatakował dwóch 13-latków. Zajmie 
się nim sąd rodzinny.

To nie był dzień wolny
Kierownik rewiru dzielnicowych miał dzień wolny. Nie prze-

szkodziło mu to jednak w zatrzymaniu poszukiwanego nakazem 
doprowadzenia 38-letniego Adama G. Policjant dostał wiado-
mość gdzie jest poszukiwany. Nie zwlekał, nie odkładał czynno-
ści, doskonale wiedział, że Adam G. od lat nie posiada stałego 
miejsca pobytu i skutecznie unika kontaktu z Policją, a jego za-
trzymanie jest bardzo trudne. Policjant udał się w okolicę przy-
stanku autobusowego, na którym miał pojawić się poszukiwany. 
I pojawił się. Policjant zatrzymał Adama G.

Wywiadowca w akcji
Jeden z południowopraskich wywiadowców jechał do pra-

cy autobusem. Usłyszał fragment rozmowy dwóch mężczyzn, 
z której wynikało, że planują zakup narkotyków. Kiedy męż-
czyźni wysiedli z autobusu policjant udał się za nimi. Wywia-
dowca przystąpił do interwencji w momencie, kiedy transakcja 
została dokonana. Na miejsce została wezwana załoga patrolo-
wa. 28-letni Błażej J. wraz z 25-letnim kolegą zostali zatrzyma-
ni. 28-latek w kieszeni spodni miał dwa zawiniątka z folii alumi-
niowej, w których było w sumie 1,4 grama amfetaminy.

Nękał z miłości
Policjanci z Wawra zatrzymali 36-letniego Piotra F., który zło-

śliwie nękał swoją byłą konkubinę, nachodził ją w domu, telefo-
nował, wysyłał sms-y i groził, że ją zabije... Mężczyzna był już 
karany za te same przestępstwa wobec tej samej kobiety, miał 
nawet orzeczony zakaz zbliżania się do niej, niestety złamał go 
i pół roku spędził w więzieniu. Teraz po raz kolejny odpowie za 
stalking oraz groźby karalne popełnione w warunkach recydy-
wy. W prokuraturze zastosowano wobec podejrzanego policyjny 
dozór. toms

 Kro ni Ka po li cyj na
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  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%   

Prezydent Warszawy Han-
na Gronkiewicz-Waltz oraz 
przedstawiciele Związku Po-
wstańców Warszawskich 
i Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej pod-
czas konferencji prasowej 18 
lipca podpisali „Apel do war-
szawiaków”. W piśmie pod-
kreślili, jak ważne jest god-
ne uczczenie pamięci uczest-
ników wydarzeń Powstania 
Warszawskiego. 

- 1 sierpnia, jak co roku, bę-
dzie świętem dla naszego mia-
sta. Oddamy cześć bohate-
rom, którzy 69 lat temu stanę-
li do nierównej walki o wol-
ność Warszawy, o wolność Pol-
ski.  Mamy szczęście i honor, 
że w dniach obchodów są z na-
mi świadkowie tamtych wyda-
rzeń - żołnierze i sanitariuszki - 
powstańcy. To oni przenieśli do 
naszych czasów pamięć o boha-
terskiej Warszawie. (…)  Apelu-
jemy do wszystkich warszawia-
ków o zgodny, wspólny udział 
w uroczystościach upamiętnia-
jących powstańczy zryw - gło-
szą fragmenty Apelu. 

Zaproszeni goście również 
mówili o tym, jak istotne jest to 
wydarzenie. - To już 69. Rocz-
nica wybuchu Powstania War-
szawskiego. Dla nas to zawsze 
wielkie święto.  Jest już nas nie-
wielu, tym niemniej przykłada-
my ogromną wagę do tego, żeby 
święto to przebiegało w atmos-
ferze wzajemnego zrozumienia, 
zaufania i pamięci o poległych - 
stwierdził Edmund Baranowski 
ze Związku Powstańców War-
szawskich.

Z kolei Tadeusz Filipowski 
ze Światowego Związku Żoł-
nierzy AK przypomniał zeszło-
roczne wydarzenia. ˗  Z zażeno-
waniem patrzyłem w roku ubie-
głym, jak człowiek z tabliczką 
z napisem „kombatant” opa-
trzoną znakiem Polski Walczą-
cej organizował „buczenie” na 
Cmentarzu Powązkowskim. To 
są zachowania niegodne. Mam 

nadzieję i wierzę, że w tym roku 
i następnych nie dojdzie do te-
go, bo przecież czcimy pamięć 
bohaterskiej ludności i naszych 
poległych towarzyszy broni. Za-
chęcam do udziału w uroczysto-
ściach – podkreślił.  

Po wystąpieniach zapro-
szonych gości Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zaprezentowa-
ła program obchodów kolejnej 
rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. - Jak zwykle 

zaczynamy 30 lipca o godzi-
nie 10.30 - uroczystością przy 
kamieniu „Żołnierzom Żywi-
ciela”. Dzień później odbędzie 
się spotkanie powstańców war-
szawskich z prezydentem Broni-
sławem Komorowskim i ze mną. 
Tego dnia o godzinie 13.00 od-
będzie się też uroczysta sesja 
Rady m. st. Warszawy ˗ wyli-
czała pani prezydent. 

Ponadto w tym dniu na go-
dzinę 18.00 zaplanowano polo-
wą mszę świętą przy pomniku 
Powstania Warszawskiego na 
Placu Krasińskich. W tym sa-
mym miejscu godzinę później 
odbędzie się uroczysty Apel Pa-
mięci, zaś o godz. 20.00 ˗ kon-
cert „Sierpniowa melodia”, po-
święcony historii najsłynniej-
szych powstańczych piosenek.

30 lipca o godz. 11.00 przy 
ul. Brzeskiej 24 pod tablicą na 
budynku byłej praskiej PASTY 
w miejscu pamięci Powstań-
czego Zrywu 1 sierpnia 1944 r. 
spotkają się Żołnierze 6-XXVI 
Obwodu AK Związku Powstań-
ców Warszawskich oraz miesz-
kańcy stolicy.

31 lipca o godz. 11.00 kom-
batanci, zarząd i radni dzielni-
cy Pragi-Południe oraz młodzież 
z praskich szkół wezmą udział 
w objeździe organizowanym 
przez burmistrza dzielnicy Toma-
sza Kucharskiego po miejscach 
pamięci związanych z wybu-
chem Powstania Warszawskiego. 

Dokładnie w dniu wybuchu 
Powstania odbędą się m.in. uro-
czystości przy pomniku „Moko-
tów Walczący – 1944”, a następ-
nie „Marsz Mokotowa” ˗ prze-
marsz z Parku Dreszera ulicą 
Puławską do ulicy Dworkowej. 
Początek o godz. 10.00. Z kolei 
o godz. 13.00 zaplanowano skła-
danie kwiatów pod pomnikiem 

gen. Stefana „Grota” Roweckie-
go; o godz. 14.00 ˗ uroczystości 
przy pomniku Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Armii Kra-
jowej; o godz. 16.00 ˗ składanie 
kwiatów przy grobie gen. Anto-
niego „Montera” Chruściela.

Kulminacją tego dnia bę-
dzie Godzina „W”, czyli godzi-
na 17.00. To chwila, aby każdy 
mógł w spokoju oddać hołd po-
wstańcom warszawskim. O tej 
porze przy pomniku Gloria Vic-
tis na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach zostanie odda-
ny hołd powstańcom również 
przez przedstawicieli władz pań-
stwowych. W tym samym dniu 
o godz. 21.00 zaplanowano też 
rozpalenie Ogniska Pamięci na 
Kopcu Powstania Warszawskie-
go przy ul. Bartyckiej. 

Propozycje uczczenia kolej-
nej rocznicy przygotowało tak-
że Muzeum Powstania War-
szawskiego. Będą to m.in. wi-
dowiska muzyczne i teatralne 
oraz gra dla dzieci. Już 27 lipca 
o godz. 21.00 w Parku Wolno-
ści zlokalizowanym przy tej in-
stytucji odbędzie się widowisko 
multimedialne, podczas które-
go piosenki z płyty „Powsta-
nie Warszawskie”, zagra zespół 
Lao Che. Dzień później w tym 
samym miejscu piosenki zna-
ne z filmu „Zakazane piosen-
ki” zaśpiewają m.in. Katarzyna 
Groniec, Mela Koteluk i Mu-
niek Staszczyk. Od 2 do 5 sierp-
nia o godz. 20.00 w placówce 
będzie też można oglądać spek-
takl teatralny „Kamienne niebo 
zamiast gwiazd”. Są to impre-
zy biletowane. Z kolei „(Nie)
zakazane piosenki” usłyszymy 
na Placu Zamkowym 1 sierpnia 
o godz. 20.00. Organizatorzy 
przygotowali śpiewniki, szyku-
je się zatem wspólne śpiewanie. 

Tegoroczny program impre-
zy jest niezwykle bogaty. Do 
4 sierpnia w godzinach 10.00-
18.00 w Muzeum Powstania 
Warszawskiego działa cen-
trum informacyjne obchodów 
69. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, w którym 
można dowiedzieć się więcej 
o zaplanowanych imprezach – 
osobiście lub dzwoniąc pod nu-
mery tel. 22 539 79 97, 22 539 
79 98 i 22 539 79 36.

˗ W tym roku wszystkich we-
teranów, którzy odwiedzą cen-
trum informacyjne zamierza-
my sfotografować. Te materiały 
zdjęciowe posłużą nam do zilu-
strowania przyszłorocznej rocz-
nicy ˗ wyjaśnił dyrektor Mu-
zeum Jan Ołdakowski.  

 Anna Krzesińska

tURnUSY 
ReHaBiLitacYJne 

Lp. Terminy  turnusów 
rehabilitacyjnych

Cena turnusu               
w pok. 2, 3 os. 

oraz 
1 os. w Studio

Cena turnusu 
w pok. 2 os. 

z przedpokojem
Cena turnusu 
w pok. 1 os.

Cena turnusu         
w pok. 2 os. 

w Studio

  1 30.07 – 13.08 1582 1680 1778 1484

  2 14.08 – 28.08 1582 1680 1778 1484

  3 29.08 – 12.09 1512 1610 1708 1414

  4 12.09 – 26.09 1484 1582 1680 1386

  5 26.09 – 10.10 1414 1512 1610 1316

  6 10.10 – 24.10 1372 1470 1568 1274

  7 24.10 – 07.11 1232 1330 1428 1134

  8 07.11 – 21.11 1232 1330 1428 1134

  9 21.11 – 05.12 1232 1330 1428 1134

10 05.12 – 19.12 1302 1400 1498 1204

11 20.12.13 – 03.01.14 1652 1750 1848 1554

W cenie:  14 noclegów  ca³odzienne wy¿ywienie  Konsultacja lekarska  
 Zabiegi lecznicze  Gimnastyka grupowa  ca³odobowa opieka medyczna  

 Góralskie ognisko z kapel¹ regionaln¹  Wycieczka autokarowa  
 Spacer z przewodnikiem  Warsztaty z kosmetologii i wiza¿u dla Seniorek  internet

Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spó³ka z o.o.
ul. Pi³sudskiego 42, 33-380 Krynica-Zdrój 

tel./fax 18 471 20 76,  18 471 63 73 
recepcja-zgoda@wp.pl, marketingzgoda@wp.pl 

www.zgoda-krynica.pl

Z gazet¹ 

„mieszkaniec”  

10% RaBatU!

Wielkie święto 
nie tylko dla  
Powstańców

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

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, 

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

  nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany, 
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin i transport
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400
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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 

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

Obecnie nasz sklep poszerzył 
ofertę.  To niesamowity sklep nie 
tylko z zabawkami. Dla dzieci jest 
to istny raj na ziemi. Bardzo bo-
gata oferta produktów dostęp-
nych dla naszych „małych i  du-
żych” klientów obejmuje takie 
działy jak: zabawki dla niemow-
ląt, zabawki dla dzieci, zabaw-
ki drewniane, artykuły kreatyw-
ne, gry od lat 2 do 99, puzzle dla 
dzieci już od 18 miesięcy oraz 
puzzle dla dorosłych, artykuły 
szkolne i biurowe, pióra i długo-
pisy prezentowe, figurki kolek-
cjonerskie Schleich, artykuły se-
zonowe. Wszystkie proponowa-

ne u nas artykuły posiadają ate-
sty i certyfikaty wymagane przez 
Unię Europejską i Polskę.

Miła i fachowa obsługa zawsze 
jest do dyspozycji klientów stara-
jąc się dobrać jak najlepszy pro-
dukt, spełniając Państwa oczeki-
wania. Dobierając zabawkę, grę 
lub inny artykuł zawsze kierujemy 
się nie tylko wiekiem, ale i moż-
liwościami oraz zainteresowania-
mi dziecka. Nasze doświadcze-
nie zamieniamy w  zadowolenie 
klientów.

Z  artykułów sezonowych pro-
ponujemy rowerki dla malusz-
ków, drewniane rowerki biegowe 

Pilch, hulajnogi dwu – i trzykoło-
we, rolki, wrotki, zabawki ogrodo-
we, a zimą sanki.

Dziewczynki znajdą tutaj pięk-
ne lalki – bobasy Berenguer, Bar-
bie, Evi, łóżeczka i wózki dla la-
lek, kuchnie i  akcesoria, domki 
oraz zabawki z różnych kolekcji. 
Chłopcy, oprócz dużego wyboru 
modeli samochodów znajdą tu-
taj sterowane radiem samocho-
dy i  helikoptery, garaże, zesta-
wy konstrukcyjne i  różne figurki 
kolekcjonerskie. Dzieciom lubią-
cym kreatywność polecamy se-
rię doświadczeń i  wynalazków, 
wykopaliska, obrazy wyklejanko-
we i cekinowe, zestawy koralików 
dla młodej damy, zestawy ciasto-
liny itp. 

Sklep Tulandia posiada w swo-
jej ofercie duży wybór artykułów 
szkolnych na sezon 2013/2014. 
Plecaczki dla przedszkolaków, 
plecaki dla klas 0-3 oraz dla star-
szych. Plecaki z różnych kolekcji 
typu campus, miękkie i  na kół-
kach objęte są dwu – i  trzyletnią 
gwarancją producentów. Do te-
go piórniki, worki, bidony, śnia-
daniówki, zeszyty, kredki, farby, 
bloki, plasteliny etc. Gry to także 
spora część w ofercie sklepu. Od 
najprostszych dla dwulatków do 
starszych i  dorosłych włącznie. 
Obok typowych gier planszo-
wych znajdziemy tu gry logiczne, 
strategiczne, quizowe, karciane 
oraz serię edukacyjną.

Tulandia oprócz sklepu sta-
cjonarnego prowadzi sprzedaż 
internetową na stronie: www. 
tulandia.pl. Istnieje również 
możliwość realizacji zamówień 
indywidualnych, dla przedszko-
li i szkół.

AS 2013

TULANDIA – Świat Zabawek… i nie tylko
Dzięki Państwa zaufaniu i pozytywnej opinii o nowo powsta-
łym sklepie Tulandia w ubiegłym roku zostaliśmy laureata-
mi w  konkursie „Superwitryna” organizowanym przez 
redakcję ,,Mieszkańca’’, Zarząd Dzielnic Pragi Południe 
i Wawra, ,,Społem’’ WSS Praga Południe oraz WSH „Fala”. 

Sklep Tulandia serdecznie zaprasza:  
ul. Bora Komorowskiego 37 (obok pizzerii Da Grasso) 
pn.–pt. w godz. 10.00–19.00; sob. w godz. 10.00–15.00   

Z TYM KUPONEM 5% RABATU  
NA CAŁY ASORTYMENT
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Warszawiacy będą współde-
cydować o wydatkach z miej-
skiej kasy. Do udziału w two-
rzeniu mechanizmów 
obywatelskiego kształ-
towania dzielnico-
wych budżetów za-
proszeni zostali part-
nerzy społeczni – orga-
nizacje zajmujące się ak-
tywnością obywatelską. Dzię-
ki zaangażowaniu w proces 
decydowania o wydatkach 
miejskich, mieszkańcy dowie-
dzą się więcej o tym, jak po-
wstaje budżet dzielnicy i jej 
jednostek, jak mogą zgłosić 
propozycję zmiany swojego 
otoczenia w ramach przyjętej 
niedawno przez radnych ini-
cjatywy lokalnej, gdzie i w ja-
ki sposób mogą wypowiedzieć 
swoje zdanie w miejskich kon-
sultacjach. 

z�z�z
„22 lipca inicjatorzy akcji 

zbierania podpisów pod wnio-
skiem o referendum w spra-
wie odwołania mnie z funkcji 
Prezydenta Warszawy złoży-
li podpisy. Nie wiem czy licz-
ba 232 tys. podpisów wystar-
czy do rozpisania referendum. 
To okaże się najdalej za mie-
siąc. Przypomnę, że inicjatorzy 
pierwszego wniosku o referen-
dum w sprawie tzw. prywatyza-
cji SPEC zebrali 145 tys. pod-
pisów, w tym aż 1/3 nieważ-
nych. Nic nie jest więc jeszcze 
przesądzone. Ale każdy głos 
krytyczny traktuję poważnie”. 
(…) „Zmieniamy Warszawę 
w jeszcze szybszym tempie niż 
dotychczas i to się już nie zmie-
ni. Niezależnie od tego czy do 
referendum dojdzie czy też nie. 
Jestem pewna, że nie trzeba 
zmieniać Prezydenta Warsza-
wy, żeby zmieniać Warszawę.” 
– z oświadczenia Hanny Gron-
kiewicz-Waltz Prezydent m.st. 
Warszawy.

z�z�z
22 lipca, na tory wyjechał 

dziewiąty pojazd 35 WE do-
starczony Szybkiej Kolei 
Miejskiej przez Newag. To 
ostatni z pociągów wyprodu-
kowanych na potrzeby War-
szawy w ramach ubiegłorocz-
nego zamówienia. Wysoki po-
ziom komfortu podróżowania 
zapewniony jest dzięki zasto-

sowaniu systemu pneuma-
tycznego (poduszek powietrz-
nych). Wszystkie wózki pojaz-
du zostały wyposażone w ha-
mulce tarczowe. Do napędu 

elektrycznego zespołu trak-
cyjnego 35 WE zastosowano 
osiem asynchronicznych sil-
ników elektrycznych o łącz-
nej mocy 3200 kW. Pojazd zo-
stał dodatkowo wyposażony 
m.in. w system rozgłoszenio-
wy, system monitoringu, sys-
tem łączności międzykabino-
wej i łączności z przedziałem 
pasażerskim, tablice informa-
cyjne, system sygnalizacji po-
żarowej, automaty do sprzeda-
ży biletów.

z�z�z
Rozpoczął działanie nowy 

skaner PET-CT, który służy 
pacjentom Wojskowego Insty-
tutu Medycznego przy ul. Sza-
serów, w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego z fir-
mą Euromedic. Innowacyjną 
cechą skanera jest funkcja Q. 
Freeze, czyli tzw. retrospek-
tywnego wstrzymania odde-
chu pacjenta. Zapewnia ona 
dokładną ocenę ewentualnych 
zmian nowotworowych, zmie-
niających swoje położenie 
w czasie oddychania.

z�z�z
Interaktywna mapa war-

szawskich inwestycji już dzia-
ła! Na mapie mieszkańcy 
znajdą zarówno duże projek-
ty infrastrukturalne, jak m.in. 
Most Skłodowskiej-Curie, jak 

i te lokalne, takie jak budowa 
basenów, nowych dróg, mo-
dernizacja szpitali, szkół i do-
mów kultury. Pod adresem in-
ternetowym – zmieniamywar-
szawe.pl mieszkańcy znajdą 
spis najważniejszych projek-
tów inwestycyjnych. Mapa 
inwestycji na bieżąco będzie 
aktualizowana. Dodatkowo, 
poprzez specjalny formularz, 
mieszkańcy mogą zgłaszać 
inwestycje, które zostały zre-
alizowane w ich najbliższym 
otoczeniu a nie znalazły się na 
mapie.

z�z�z
58 lat temu, 21 lipca 1955 r. 

oddano do użytku i przekaza-
no narodowi polskiemu Pałac 
Kultury i Nauki. PKiN wciąż 
budzi niesłabnące zaintereso-
wanie odwiedzających War-
szawę turystów, szczególnie 
tych z zagranicy. Bywają za-
skoczeni informacją, że Pałac 
skończy w tym roku dopie-
ro 58 lat. Mimo upływu wie-
lu lat od jego powstania, bu-
dynek do dziś zaskakuje swo-
ją wielofunkcyjnością, miesz-

cząc w sobie duże kino, czte-
ry teatry, dwa muzea a nawet 
basen. Niesłabnącą popularno-
ścią wśród turystów cieszy się 
pałacowy taras widokowy. 

z�z�z
W Wawrze stanęła budowa 

hotelu bardzo prestiżowej sie-
ci Hilton. Trudno ustalić przy-
czynę przerwania prac. Obiekt 
miał zostać ukończony we 

wrześniu tego roku, ale jak po-
daje portal Gazeta.pl w poło-
wie lipca ustały prace przy in-

westycji. Według relacji 
„Gazety” wykonawca 
(firma „Mirbud”) ja-
ko przyczynę przesto-
ju wskazuje zaległości 

płatnicze od inwesto-
ra (firmy „Double Tree by 

Hilton”) i braki w dokumenta-
cji. Inwestor odrzuca te oskar-
żenia i uważa, że wykonawca 
chce wywrzeć nacisk w celu 
zmiany warunków umowy. Nie 
wiadomo, jak sprawa się skoń-
czy, ale hotel na pewno nie zo-
stanie zbudowany w zakłada-
nym terminie.

z�z�z
Brawura, alkohol, nieroz-

sądna zabawa lub szczególnie 
niebezpieczne skoki „na głów-
kę” mogą okazać się tragiczne 
w skutkach. Od początku roku 
na terenie województwa ma-
zowieckiego utonęło 40 osób, 

a wśród ofiar aż 87 proc. stano-
wią mężczyźni. 12 osób utopi-
ło się na początku lipca - ostat-
nio rzeka Narew pochłonęła 
dwóch nieumiejących pływać 
nastolatków.

z�z�z
15 lipca rozpoczął się re-

mont  placu Piłsudskiego, 
który otrzyma nawierzch-
nię z płyt granitowych, do-
jazdy wyłożone zostaną wy-
sokiej jakości kostką betono-
wą. Prace prowadzone będą 
pod stałym nadzorem arche-
ologicznym. Koniec remontu 
przewidziano na 31 paździer-
nika br. W czasie trwania ro-
bót budowlanych zapewnio-
ny będzie stały dostęp asy-
sty wojskowej dla pełnienia 
warty honorowej przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Całość 
placu zostanie wygrodzona 
ogrodzeniem pełnym o wyso-
kości 2 metrów.

(ab) (ar) (um) (wm)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe, ul. Podskar-
bińska 2 – 31.07. godz. 18.00 – Spotkanie poświęcone pamięci 
uczestników Powstania Warszawskiego, wstęp wolny; Muszla 
Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego 
– 25.07. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi i Jego Goście – 21. 
rocznica kabaretu i Benefis Młodego Artysty – Maciej Sufa – 25 
urodziny!, wstęp wolny; 27.07. godz. 18.00 – „Park Skaryszew-
ski w jazzowym klimacie” – koncert pt. „Niezapomniana piosenka 
w jazzowym klimacie”, wstęp wolny; 28.07. godz. 18.00 – „Sło-
neczne melodie w Parku Skaryszewskim” – Koncert Kapeli Staśka 
Wielanka, wstęp wolny; 31.07. godz. 21.45 – Filmowa Stolica La-
ta – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Ułan Księcia Jó-
zefa”, reż. Konrad Tom, 1937 r., wstęp wolny; 01.08. godz. 19.44 
– „1944” – koncert zespołu FABRYKA z okazji rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Wstęp wolny; 4.08. godz. 19.00 – 
„Słoneczne melodie w Parku Skaryszewskim” – koncert piosenek 
Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Agnieszki Grochowicz z zespo-
łem, wstęp wolny; 7.08. godz. 21.15 – Filmowa Stolica Lata – Kino 
Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Skłamałam”, reż. Mieczy-
sław Krawicz, 1937 r., wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 – do 31.08. br. 
czynna jest wystawa Marii Kubiak – „Dalekie Krainy”; 25.07. 
godz. 19.00 – Letnie Kino Kępa: „Ostatni Nomadzi” reż. Pablo 
Iraburu, Harkaitz Martinez de San Vicente, Igor Otxoa, wstęp wol-
ny; 26.07. godz. 19.00 - Letnie Kino Kępa: „Szalona miłość - Yves 
Saint Laurent” reż. Pierre Thoretton,  wstęp wolny; 27.07.godz. 
18.00 – Koncert finałowy na zakończenie warsztatów wokalnych 
Fundacji „Latająca Akademia”, wstęp wolny; 30.07. godz.10.30 – 
Spektakl dla dzieci „Kot w Butach” - XXI edycja „Lato z Bajką” 
w ramach akcji Lato w Mieście. Wstęp 15 zł; Bilety grupowe 12 zł;
 Plaża przy Moście Poniatowskiego. Kino i wino. W każdą 
środę od godz. 21.00 – godzinna degustacja wina; godz. 22.00 – 
początek projekcji. Temat Rzeka. Wstęp wolny;
 Skwer przy Kinokawiarni Stacja Falenica u zbiegu ulic Pa-
triotów i Frenkla – 27.07. godz. 21.30 – Dróżnik, reż. Thomas 
McCarthy; wstęp wolny;
 Filmowe Letnisko – parking za Cafe Peron, ul. Patriotów 
303 (Międzylesie) – 02.08. Hawaje; 03.08. – Hawana, miasto 
utracone; 09.08. – Jaśniejsza od gwiazd; 10.08. – Żelazna Dama. 
Seanse zaczynają się o godz. 21.00. Pokazy poprzedzać będzie 
bezpłatna degustacja wina. Wstęp wolny;   
 Plac Hallera – 26.07. godz. 18.00; 27.07. godz. 16.00 – Etno 
Praga. Koncerty muzyki etnicznej, warsztaty rękodzieła i tańców lu-
dowych, zapachy kuchni z różnych zakątków świata. Zagrają m.in. 
Strefa Rytmu, Heniek Małolepszy i Balkan Sevdah, wstęp wolny; 
 Rynek Starego Miasta – do 17 sierpnia br., w soboty godz. 
19.00 – XIX Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Sta-
rówce, wstęp wolny,www.jazznastarowce.pl
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 27–28.07. godz. 
16.00 – „W starym kinie” – Dybuk (1937, 100’), reż. Michał Wa-
szyński; 28.07. godz. 12.30 – Dzielnicowy Dyżur Varsaviani-
styczny: BRÓDNO – pieszo. Zbiórka róg Wysockiego i Bazy-
liańskiej. Do zobaczenia relikty Nowego Bródna. Na trasie m.in. 
drewniane domki typu podmiejskiego, ceglane resztki zabudo-
wy warsztatów kolejowych, najstarszy polski pociąg elektrycz-
ny. Wycieczka zakończy się na Cmentarzu Cholerycznym. Po-
trzebne: płyn na komary i solidne buty, długie spodnie. Klapki, 
wysokie obcasy – wykluczone!; 4.08. godz. 12.30 – TARGÓ-
WEK –  pieszo. Zbiórka przy Bieżuńskiej róg Radzymińskiej. 
Targówek oczami Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Dowiedz się, 
gdzie produkowano smołę, a gdzie puszki z gęsiną. Na zakończe-
nie cmentarz żydowski – nakrycia głowy dla panów obowiązko-
we. Na wycieczkę trzeba zabrać solidne buty. Wstęp na spacery 
bezpłatny. Nie ma zapisów.

ZA PRO SZE NIA DLA mIE SZKAń CóW

 Ludzie�listy�piszą...�a               czyta 
Dziękujemy Czytelnikom za sygnalizowanie i opisywanie 

problemów, z jakimi przychodzi im się zmierzać. Państwa li-
sty i maile często stoją u podstaw naszych większych publika-
cji. Siłą rzeczy nie możemy opisywać każdej sprawy, niemniej 
żadnej nie bagatelizujemy. Dzisiaj oddajemy Państwu część łam 
„Mieszkańca”…

O pomoc proszą mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Berezyń-
ska 7. To kolejna kamienica, w której po odzyskaniu nieruchomości 
przez spadkobierców dawnych właścicieli dzieją się dziwne rzeczy. 
„Rozpoczął się dramat, jaki trudno opisać w kilku zdaniach…” – 
piszą mieszkańcy. Sytuacja w tej kamienicy jest trochę nietypowa, 
gdyż przed zwrotem nieruchomości powstała tu wspólnota mieszka-
niowa. Czyli obecnie właścicielami lokali są zarówno byli najemcy, 
jak i spadkobierca dawnych właścicieli, który to, jak wynika z listu, 
przekształcił dotychczasowe wspólne pomieszczenia (m.in. kotłow-
nię) w swoją prywatną własność. Mieszkańcy sugerują, że stało się 
to niezgodnie z prawem i obawiają się dalszych ruchów spadkobier-
cy. W sprawie toczą się postępowania sądowe i policyjne.

Na uciążliwości bazarku „Le Targ” skarżą się mieszkańcy ul. 
Królowej Aldony. Chodzi także o niedogodności generowane przez 
kawiarnię „Szara Cegła”. „Od dłuższego czasu my, mieszkańcy 
„Starej Saskiej Kępy”, bezskutecznie czynimy starania o zaprowa-
dzenie porządku na ul. Królowej Aldony, na odcinku ul. Obrońców 
– ul. Zwycięzców…”. Głównie chodzi o to, że na tej starej, cichej 
i wąskiej uliczce zlokalizowano targowisko, które zaburza dotych-
czasowy spokój mieszkańców. Z listu wynika m.in., że samochody 
dostawcze przyjeżdżają w nocy, niektóre (np. chłodnie z rybami) 
stoją na włączonych silnikach, uliczka zostaje zablokowana, braku-
je miejsc parkingowych, w nocy zaczynają się libacje, a po okolicy 
roznosi się smród gnijących produktów spożywczych…

Kilka listów dotyczyło Osiedla Przyczółek Grochowski. Czy-
telników poruszyła opisywana w ostatnim „Mieszkańcu” historia 
pożaru na tym osiedlu i solidarna postawa mieszkańców i władz 
spółdzielczych. Ale żeby nie było zbyt pięknie… Olbrzymie utrud-
nienia odczuwają mieszkańcy Przyczółka w związku z pracami bu-
dowlanymi i wyłączeniem z ruchu ul. Motorowej i Poligonowej (to 

praktycznie jedyny wyjazd z osiedla w ul. Ostrobramską). „W su-
mie około 10 tys. mieszkańców zostało praktycznie odciętych od 
świata…” – zauważa pan Marcin J. Czytelnik pisze, że codziennie 
1000 samochodów musi pokonywać długi i skomplikowany objazd, 
a można by częściowo tego uniknąć, gdyby zostały usunięte słupki 
blokujące przejazd ul. Żymirskiego (ponoć te „pachołki” są samo-
wolą budowlaną). Internauta „glozko” pisze: „Wielokrotnie zwra-
całem się do Administracji Osiedla o otwarcie ul. Żymirskiego…” 
Inni Czytelnicy zwracają uwagę na „beznadziejne oznakowanie ob-
jazdu” na osiedle i fatalne ustawienie znaków, które przewracają się 
przy lekkim wietrze.

Proszący o anonimowość Czytelnik zwraca uwagę na „bulwersu-
jące zachowanie Straży Miejskiej”. Rzecz dotyczy ul. Bracławskiej, 
ale mieliśmy już wcześniej sygnały o identycznych sytuacjach na ul. 
Ateńskiej. Otóż chodzi o to, że na niektórych ulicach znaki zakazu 
zatrzymywania są stawiane w taki sposób, że widać je tylko z jed-
nej strony. Wjeżdżający w uliczkę kierowca, który potem parkuje 
na przeciwległej nitce jezdni, nie ma szansy zobaczyć, że kilkaset 
metrów dalej, zresztą tyłem do niego, znajduje się znak zakazują-
cy tego manewru. I mandat gotowy. To „wyciąganie pieniędzy od 
mieszkańców” uważa Czytelnik. I chyba ta opinia nie jest pozba-
wiona racji.

Pan Maciej M. informuje nas, że po raz kolejny zapadł się frag-
ment ul. Aptecznej na Grochowie. I dzieli się bulwersującą wypo-
wiedzią, którą usłyszał w trakcie naprawy zapadliny: „Według słów 
dokonujących ostatniej „reperaturki” taniej jest zapłacić odszko-
dowanie za uszkodzony samochód niż wykonać gruntowną napra-
wę…”.

Nasz stały Czytelnik „andy” podzielił się uwagą, że zbyt wiele 
nieruchomości w okolicy Wału Miedzeszyńskiego nie ma kanali-
zacji. „Dlaczego najpierw nie buduje się kanalizacji, co podniesie 
wartość gruntu?” – pyta „andy” i współczuje tym, którzy oddycha-
ją „fetorem rozchodzącym się po okolicy podczas wizyt szambowo-
zów”. 

Tenże sam „andy” odniósł się do naszej relacji z wawerskiej de-
baty o bezpieczeństwie, z której Pani Prezydent musiała wcześniej 

wyjść: „Zadziwiające, że najważniejszy mieszkaniec dzielnicy nie 
ma czasu, aby wytrwać na debacie o bezpieczeństwie, poniekąd 
własnym…”. Do wspomnianej publikacji odniosła się też „kryst-
na_03”: „Niedawno przejechałam na żółtym świetle i zapłaciłam 
mandat 500 zł. Proszę poinformować Panią Prezydent, która chce, 
aby w Polsce, jak na Zachodzie mandaty kosztowały 100 – 150 euro, 
o tym, że właśnie tyle u nas kosztują. Tylko trzeba to policzyć…” 

Pan Robert M. zwraca uwagę, że choć na Kamionku powstały 
trzy stacje miejskiej wypożyczalni rowerów systemu Veturillo, to 
jest potrzeba jeszcze jednej przy Urzędzie Dzielnicy Praga Połu-
dnie. „Lokalizacja w pobliżu ratusza sprawdza się na Bemowie oraz 
sąsiedniej Pradze Północ” – zauważa Czytelnik. Z Kamionka przy-
szedł też list od „starszego fana Paula McCartney’a”. „Usiłowałem 
się dowiedzieć przed koncertem, czy po występie McCartney’a bę-
dzie przejezdny „Poniatoszczak”. Znajomi wyczytali w Internecie, 
że w zależności od sytuacji albo będzie, albo nie… To niepoważne 
traktowanie nas, mieszkańców tego rejonu. Organizatorów wielo-
milionowych imprez stać chyba na przyzwoite poinformowanie nas 
o kłopotach związanych z tymi imprezami…”

Zarządowi Transportu Miejskiego dostało się w liście od Czytel-
niczki z Marysina Wawerskiego. Otóż jej nastoletni syn zostawił 
rower na wawerskim parkingu „Parkuj i jedź”. Rower został skra-
dziony. Sprawców nie wykryto. „Dowiedzieliśmy się przy okazji, że 
zarówno ten parking, jak i sąsiadujący z nim przy stacji Warszawa 
Anin, od stycznia nie jest chroniony przez agencję ochrony, bo ZTM 
rozwiązał z nią umowę, a od kwietnia nie jest także monitorowa-
ny…”. Rozżalona matka zwraca uwagę, że na ogrodzeniu parkingu 
wisi tabliczka sugerująca, że jest on pilnowany. Jak widać złodzieje 
wiedzą szybciej o zmianach niż mieszkańcy.

Na koniec o ciekawej koncepcji przesunięcia przystanku kolejo-
wego Gocławek. O taką zmianę apelowała Sekcja Trakcji Oddzia-
łu Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W liście 
do redakcji, pan Jan P., stwierdza, że przystanek Gocławek stracił 
„przesiadkowy” charakter i powinien zostać przeniesiony bezpo-
średnio pod nową nitkę ul. Marsa. Zobaczymy, czy ta koncepcja 
doczeka się realizacji. opr. ar 
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rEKlAMA rEKlAMA  

* 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

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

TADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

- Nie żałował pan sobie, panie Kaziu – powiedział Eustachy 
Mordziak na widok swojego kolegi, rzeczywiście obładowanego 
siatkami. 

- Same owoce, panie Eustachy. Na szczęście wnuki owoce lubią 
i jedzą, a ponieważ jutro przyjeżdżają, to kupiłem wszystkiego po 
trochu. I powiem panu, że wesoło nie jest. Niby nic takiego – kilo 
czereśni, kilo wiśni, po kilka nektarynek i brzoskwiń, kokilka ma-
lin i prawie 40 złotych pękło.

- A gdzie kawałek chabaniny, coś na grzbiet włożyć i za miesz-
kanie zapłacić… wpadł Kazimierzowi w słowo Eustachy. 

- Sezon w pełni, a ceny nie spadają. Nawet wręcz przeciwnie. 
Czereśnie niedawno były po pięć złotych, a teraz tej samej „po-
znańskiej” niżej siedmiu złotych pan nie dostanie. A te czarne to 
i po 13…

- A ma być jeszcze weselej. Słyszał pan, że Tusk z tym swoim Ro-
stowskim ogłosili, że z budżetu kaszana? 24 miliardów im braku-
je. Pamięta pan, jak pół roku temu, każdemu, kto mówił, że budżet 
do bani jest, Rostowski był gotów do gardła skoczyć? 

- No, no. Ten biały, jak mu tam… Miller powiedział, że jakby 
księgowy w prywatnej firmie pomylił się raz, tak jak Rostkowski 
myli się co roku, to dawno wyleciałby z roboty.

- I ma rację, powiem panu. Co to znaczy, że w połowie roku 80 
proc. budżetu już poszłooo! To jak liczyli? Bezrobocie nie spada, 
ludzie mniej zarabiają, albo nie zarabiają w ogóle, znaczy mniej 
kupują, bo za co? Ale przez to i mniej Rostowskiemu z VAT-u wpa-
da. To jest takie, wiesz pan, samonapędzające się nieszczęście. Fir-

my ograniczają produkcję, no bo nie będą produkować na skład. 
Jak nie produkują, to też Rostowskiemu nie płacą podatków… Zna-
czy, że kiedy była pora, trzeba było koniunkturę napędzać, tak, jak 
w Ameryce. Ale nie będzie Obama uczył Rostowskiego dzieci robić. 
My, jak trzeba było wydawać, oszczędzaliśmy, a teraz, jak już jest 
padaka na 24 miliardy, to jest po herbacie. Tylko patrzeć, panie Eu-
stachy, jak nam Rostowski łapę do kieszeni wsadzi.

- Najgorzej ludzi szlag trafia, że nam się mówi, że bieda, ale, 
sobie, jak się okazuje, dżentelmeni nie żałują.  Za friko palą, piją, 
w markowych garniturach chodzą, żony ubierają… Panie Kaziu 
– co to jest?! Franciszek, papież znaczy, żyje w hotelu nie w pa-
łacu, do roboty jeździ starym autem, nakazuje swoim księżom ży-
cie skromne i nie wystawnie. Nasi, choć katolik jeden w drugiego, 
chyba głusi są. Jak gdyby nigdy nic, dalej umiaru nie mają. 

- Powiem panu, nie tyle są bez umiaru, co kompletnie bez wy-
czucia. Kindersztuba się kłania, a właściwie jej brak. Jakby mat-
ka nauczyła, że pycha odpycha, to by nosa nie zadzierali. A jakby 
ojciec nauczył, że facet powinien chodzić w ubraniach szytych na 
miarę, to by im garnitur od Armaniego rozumu nie odbierał. 

- Ale z drugiej strony, panie Kaziu, tak sobie myślę, co ja bym 
zrobił na ich miejscu? I powiem panu – pewny nie jestem. Bo 
w końcu między garniturem szytym, a kupnym dobrej marki dużej 
różnicy nie ma. To może ta cała awantura o nic jest? Taki dowcip 
w tym momencie mi się przypomina: siedzi dwóch Gruzinów, piją 
winko. Obok idzie kondukt pogrzebowy.

- Kto to? - pyta jeden Gruzin drugiego.
- Giwi. Całe życie pił, palił, za kobietami ganiał…
Wypili. Chwilę później znowu idzie kondukt.
- A to kto?
- Gogi. Nie pił, nie palił, jedna żona przez całe życie.
- Widzisz? Tylko 12 minut różnicy. Polej! Red.

Co�tam�pa�nie�na�Pradze...

Dwanaœcie minut

Kobiecym okiem

dówki? Zostawiliście na wierz-
chu apetyczną wtedy paterę 
owoców? Nie wyjęte do susze-
nia pranie w pralce? A kwiatki, 
czy przeżyły? Mam nadzieję, że 
są w dobrej formie. 

Czasem okropne zapachy, 
które zastajemy w domu to „za-
pomnienie” sąsiadów. Tak, jak 
na zdjęciu: jedni hodują na bal-
konie kwiatki, inni - gołębie 
odchody, jeszcze inni - śmieci 

i pleśń w garnkach 
z resztkami jedze-
nia. 

Wstyd! To wła-
śnie jest prawdzi-
we buractwo, gdy 
dbają tylko o ubra-
nie, buty, samo-
chód. Bo „co lu-
dzie powiedzą”. 
A ludzie powiedzą, 
że - za przepro-
szeniem - elegan-
cja to także czyste 
majtki i skarpetki. 
Czyli to, czego nie 
widać. Podobnie, 
jak na pierwszy 
rzut oka nie widać 
umytych nóg, czy-
stego w domu se-

desu czy balkonu. Pardon, bal-
kon w zasadzie widać, bo wy-
staje. Chodzi mi o tak zwaną 
loggię, osłoniętą murami, jakby 
wpuszczoną w mieszkanie. Tu 
buraki, flejtuchy i flądry wszel-
kiej maści czują się swobod-
nie, bezkarnie, bo po pierwsze, 
nikt przecież nie zauważy tego, 
co się tam dzieje, a po drugie, 
kto mi co może zrobić? Wolnoć 
Tomku w swoim domku!

A jednak… można „coś zro-
bić”. Na przykład wezwać Sa-
nepid, by doprowadził do likwi-
dacji siedliska robactwa i cho-
rób (o zapachu nie wspomnę) 
można też zawiadomić spół-
dzielnię albo wspólnotę, ad-
ministrującą budynkiem, pro-
sząc ich o zdecydowaną inter-
wencję. Być może problem le-
ży w gestii Straży Miejskiej. Ale 
przede wszystkim jest to sprawa 
samych właścicieli mieszkania. 
Jakim brudasem trzeba być, by 
tolerować coś takiego dosłow-
nie pod własnym nosem?! Ale 
im to nie przeszkadza. Jego TO 
nie zawstydza.

A teraz - prośba: wyjdź na 
swój własny balkon (jeśli go 
posiadasz) i pomyśl, czy wy-
gląda właśnie tak, jak powi-
nien? Nie trzeba wielkich na-
kładów, by było ładnie. Czy-
stość, nasiona za złotówkę 
lub własnoręcznie zebrane 
w zeszłym roku, kilka pojem-
ników choćby po margarynie, 
jeśli nie stać kogoś na donicz-
ki, a choćby osłonięte od desz-
czu tekturowe pudło wyłożone 
szczelnie folią. I zaraz będzie 
pachnąco! żu

Taki to czas: jedni przed urlo-
pem, inni po. Czasem po po-
wrocie nasze mieszkanie wyda-
je się całkiem odmienione! Za 
dużo w nim przedmiotów, dro-
biazgów, mebli, wzorów na dy-
wanach, zasłonach, obiciach, 
kolorów. Za oknem zbyt gło-
śno, a w ciągu dnia wpadają 
do mieszkania zapachy sąsiedz-
kich gołąbków, schabowych czy 
smażonej ryby. Nie takie, jak 
nad morzem…

Bywa, że powroty są inne: 
nareszcie u siebie, nareszcie 
czyściutko, schludnie, we wła-
snej wannie i we własnym łó-
żeczku, a pod ręką własna lo-
dówka, kanapa i telewizor…

Cóż… W sumie mniej ważne, 
skąd się wraca; ważniejsze do-
kąd. A niespodzianek nie bra-
kuje. Czy zdarzyło się wam za-
pomnieć o wyrzuceniu śmieci 
przed wyjazdem? Umyciu garn-
ka? Schowaniu mleka do lo-

Poseł sobie rymnął
Lato skłania do poruszania tzw. 

tematów lekkich. Zawsze zastanawiał 
mnie, a momentami wręcz frapował 
język parlamentarny. Jeśli przypomnimy 
sobie słowa wieszcza: „Chodzi mi o to, 
aby język giętki powiedział wszystko, co 
pomyśli głowa…”(dla zapominalskich: 
Juliusz Słowacki – „Beniowski”), po 
czym posłuchamy, co i jak mówią 

posłowie, to ich język może i jest giętki, ale jaka się kryje za nim 
myśl – często trudno odgadnąć. 

Weźmy za przykład ostatnią debatę budżetową. Debata budżetowa 
należy do najważniejszych w parlamencie, posłowie powinni więc 
być do niej dobrze przygotowani, by nie trwonić cennego czasu 
Wysokiej Izby. I otóż dowiedzieliśmy się od prominentnej posłanki 
opozycji, że to nie jest projekt ustawy budżetowej, a bańka budżetowa. 
Zdaniem innego posła, budżet jest tak kruchy jak choinkowa bombka, 
wystarczy ścisnąć i pęknie. Kolejny stwierdził, że napisany został 
w oparciu o fusy z ministerialnych kaw i karcianych wróżb. Następny 
sobie rymnął mówiąc, że budżet koalicji PO-PSL, to paragrafy, 
działy i rozdziały, żeby ludziska w Polsce nie wiedziały, gdzie się 
pieniądze podziały. Pewna posłanka przeszkadzała przemawiającemu 
przedstawicielowi koalicji, krzycząc co chwila, że ten budżet to 
kabaret i upominając go, by nie kłamał tak bezczelnie. Jej kolega 
klubowy najpierw dowodził: to, co budowaliście, to nie zielona 
wyspa, ale może bagno, z piękną, wspaniałą, kwitnącą na zielono 
roślinnością bagienną. Czyli jesteśmy na bagnie. By za chwilę 
ostrzec: byliśmy na zielonej wyspie, ale niestety czeka nas pustynia. 
Coś tu na bakier z logiką.

Powtarzano, iż ten budżet jest abstrakcją, obłudą, fikcją. Kłopot 
w tym, że mało kto proponował, jak go poprawić. No, chyba że 
uznamy za taką propozycję skasowanie w kalendarzu grudnia 
(sic!), żeby szpitale nie miały kłopotów z pieniędzmi.

Po atakach opozycji, nastąpiła kontrofensywa koalicji. Mówiono, 
że opozycja ekonomię myli z astrologią. Na szczęście prognozy jakoś 
się nie sprawdzają. (Oj, ostrożnie, bo nowelizacja budżetu blisko!). 
Ktoś zastanawiał się, jak prowadzić poważny dyskurs w takich 
warunkach i powołał się na ojca, który go przestrzegał: Nie kop się, 
synu, z koniem. Owszem, możesz, ale przyjemność żadna. Padł zarzut 
o zastępowaniu merytorycznej dyskusji sztuczkami poniżej pasa. 

Czy tak jest co roku? Sięgnąłem do stenogramu z zeszłorocznej 
debaty budżetowej, by sprawdzić, czy wtedy było tak samo. Otóż, 
było. Posłanka Beata S: Projekt budżetu nie jest realny - to jest tylko 
jakaś atrapa. Instrument doraźnej gry politycznej. Poseł Janusz P: 
To jest bełkot. Bardziej wiarygodnie brzmi dla mnie Pismo Święte. 
Mówię to, jako człowiek niewierzący. Armand R.: Patrząc na ten 
budżet - totalna lipa, totalna katastrofa. Andrzej R. zwrócił się 
do ministra Rostowskiego w te oto słowa: Czy aby na pewno jest 
pan profesjonalistą, jakim się pan często mieni, czy też jest pan 
przysłowiowym bajkopisarzem opowiadającym bajki, jak pan 
premier, o zielonej wyspie? A może jest pan brytyjskim tajfunem, 
który rozszalał się w sferze polskiego zadłużenia? A może, panie 
ministrze, jest pan magikiem, a być może i sztukmistrzem z Londynu, 
dla którego wskaźniki makroekonomiczne w budżecie i tak nie mają 
większego znaczenia? Pański budżet na rok 2012 wygląda jak królik 
wyciągnięty z kapelusza. Porównał też ministra do Nikodema Dyzmy.

I tak toczą się te dialogi na cztery nogi. Przewidziała je już wiele 
lat temu Agnieszka Osiecka, pisząc: „Gadu, gadu, gadu - nocą, 
baju, baju, baju - w dzień”.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI 

Z perspektywy Izby Wyższej
Jakie oko, 
taki œwiat

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

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

JA meS sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.
Przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 25–27, 30–31 VII i 1–4, 6–8 VIII.

Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 
22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”
www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 
ogłasza przeTarg nieograniczony 

na ustanowienie odrębnej własności  
lokalu nr 29 przy ul. Londyńskiej 14 

w Warszawie. 
Szczegóły na stronie: 

www.miedzynarodowa.waw.pl

Z wielkim żalem i smutkiem
żegnamy naszego Kolegę

śp.�Jacka�Kowalewskiego
znakomitego samorządowca i przewodnika turystycznego

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd�i�Rada�Osiedla�Kamionek

Z wielkim smutkiem żegnamy  
zmarłego 19 lipca 2013 r. 

Ś.P. Janusza�Sękowskiego 
Pożegnamy Go w piątek 26 lipca o godz. 13.00  

w kościele pw. Najczystszego Serca Maryi  
na Placu Szembeka, po czym odprowadzimy  

na Cmentarz Bródnowski – aleja 6.
Przyjaciele�i�koledzy�z�Pragi�

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

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

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

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

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00
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NIE mA WODY 
OLIGO...

Na Pradze Południe jest kilka ujęć wody oligo-
ceńskiej. Jakiekolwiek zamknięcie którejś ze 
studni natychmiast odczuwają mieszkańcy…

Od kilku tygodni mieszkańcy Grochowa dzwonią do naszej 
redakcji i pytają, czy wiemy kiedy zostanie otwarte ujęcie przy 
ul. Majdańskiej. Mimo, że ci, którzy korzystają z wody oligo-
ceńskiej są bardzo zdenerwowani przedłużającym się zamknię-
ciem ujęcia, to stać ich na lekko humorystyczne komentarze: 
- To chyba jakaś zmowa ze sklepikarzami, którzy teraz sprzeda-
ją więcej wód w bańkach… - komentują. Jedna z mieszkanek 
zwraca uwagę, że faktycznie, odkąd zamknięto tę studzienkę, to 
„podskoczyła” cena wody w pobliskich sklepach.

Sprawdzamy, czy z innymi ujęciami też są problemy. – Chwi-
lowo było nieczynne ujęcie przy ul. Garwolińskiej, ale od 15 
lipca wszystko już działa – mówi Ewelina Buczyńska, rzecznik 
południowopraskiego Ratusza. Przerwa wynikała ze złej jakości 
wody. Do dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska także 
docierały informacje o zamknięciu studni przy ul. Majdańskiej, 
ale ponieważ tym ujęciem administruje spółdzielnia, to urząd 
niewiele może tu pomóc.

O przyczynę zamknięcia studni i termin jej ponownego otwar-
cia pytamy w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grena-
dierów”. – Niestety, po obfitych opadach doszło do znacznego 
pogorszenia jakości wody i musieliśmy zamknąć to ujęcie – 
wyjaśnia wiceprezes Cezary Rogalski. Pocieszające jest to, że 
ostatnie badanie wody wykazało, że już nie zagraża zdrowiu 
mieszkańców i można ją pić. W otwarciu studni przeszkadza 
jedynie urzędnicza opieszałość „Sanepidu”. – Czekamy na pi-
smo dopuszczające ujęcie do użytkowania – dodaje wiceprezes 
Rogalski i deklaruje – Jak tylko je otrzymamy, to mieszkańcy 
znów będą mogli korzystać z tej wody. Być może stanie się to 
„na dniach”.

Z nadzieją na przywrócenie ujęcia wody oligoceńskiej mogą 
się raczej pożegnać mieszkańcy Kamionka. W ubiegłym tygo-
dniu całkowicie rozebrano studnię przy ul. Mińskiej 25 przy 
Soho Factory (na zdjęciu). To ładne, ceglane ujęcie zbudowano 
w połowie lat 90 minionego wieku, ale przez większość czasu 
było nieczynne. Ostatnio służyło bezdomnym za miejsce nocle-
gowe… ar

- Dużo się dzieje na „Szem-
beku” – stoiska przenoszone 
są w nowe miejsca… 

- Jak widać rozbudowa ba-
zaru rozpoczęła się. Przypo-
mnę, że w miejsce starych 
straganów powstanie nowo-
czesne centrum handlowe 
z dużym podziemnym par-
kingiem, a stragany przenio-
są się do porządnych pawilo-
nów handlowych. Te wszyst-
kie przeprowadzki, roz-
biórki rozłożyliśmy w cza-
sie, żeby nie robić wielkie-
go zamieszania, musieliśmy 
być dobrze przygotowa-
ni. A przede wszystkim na-
si kupcy, przedsiębiorcy, nie 
powinni doświadczać więk-
szych uciążliwości, niż nie-
zbędnie konieczne, takie, 
które z taką wielką opera-
cją nieodłącznie się wiążą. 
Przypomnę, że budowa trwa 
i bazar pracuje, oba te orga-

nizmy muszą ze sobą współ-
żyć i nie przeszkadzać sobie 
nawzajem.  

Mamy za sobą ważną, choć 
bardzo kłopotliwą operację, 
czyli przesunięcie stacji trans-
formatorowej, która służy nie 
tylko bazarowi, ale i budyn-
kom komunalnym na ulicy 
Zamienieckiej i Komorskiej. 
Te procedury są drobiazgo-
we, długo trwają i miały pe-
wien wpływ na tempo budo-
wy. Poza tym, dopóki w miej-
scu przyszłego centrum były 
stoiska, to nie można też było 
wykonywać wykopów w peł-
nym wymiarze. Tymczasowe 
pomieszczenie dla stacji jest 
na ukończeniu i myślę, że naj-
gorsze jest za nami. Z każdym 
tygodniem centrum będzie 
pięło się w górę. To napraw-
dę będzie przepiękny obiekt. 
Bardzo starannie przygoto-
wywany jest projekt elewacji 
zewnętrznej, myślę, że miesz-
kańcom się spodoba. W su-

mie, w tej części dzielnicy bę-
dzie to budynek bardzo cie-
kawy architektonicznie, który 
będzie wpływał na wygląd ca-
łego rejonu placu Szembeka. 

- Co z pieniędzmi, czy są, 
czy ich może przybywa? Ta-
ka inwestycja tania nie jest.

- Stopniowo, powoli, ale 
idziemy w dobrym kierunku. 
Zmierzamy do realizacji całe-
go pierwszego etapu, to zna-
czy mamy zamiar wybudować 
budynek handlowy od strony 
Gdeckiej razem z częścią na-
rożną, od strony Zamieniec-
kiej. Może nawet trochę wię-
cej. Jest taka możliwość, bo 

firma, która buduje ten obiekt 
jest nam i tej inwestycji bar-
dzo życzliwa, pojawiała się 
więc możliwość, że wspól-
nie stworzymy konstrukcję fi-
nansową, która pozwoli nam 
to zrobić. Kuriozalnie kryzys 
nam sprzyja w tym sensie, że 
stawki za robociznę, którymi 
dziś operujemy, parę lat temu 
byłyby nieosiągalne. Jednak 
żadna ze stron nie jest stratna, 
bo przecież wykonawca też 
nie jest altruistą. 

- Muszę powiedzieć, że jak 
na bazar na placu budowy, 
to panuje tu porządek. Han-
del toczy się normalnie. Na-
wet kupcy, którzy musieli 
się ścieśnić w innym niż do-
tąd miejscu nie wyglądają 
na zdenerwowanych. 

- Przecież nasi kupcy czę-
sto już sami mieli dosyć pracy 
w dotychczasowych warun-
kach, pod tymi przeciekający-
mi daszkami z folii. Wiedzą, 
że to się wszystko zmieni, wi-
dzą, że już się zmienia.

- Połowę sukcesu pan 
i kupcy już macie – klienci 
nie odeszli. Chodzą, odnaj-
dują swoje zaprzyjaźnione 
budki. 

- Powiem panu, że kto wie, 
czy to nie jest nasz najwięk-
szy kapitał – klienci. To przede 
wszystkim jest zasługa kup-
ców. Na pewno, mimo, że się 
unowocześniamy, z tego trady-
cyjnego handlowania nie zrezy-
gnujemy. Uważamy, że to jest 
charakter tego miejsca. Tak, 
że już niedługo, kupując tru-
skawki czy na wiosnę sadzonki 
kwiatów, klient będzie też mógł 
pójść do bardzo nowoczesnego 
domu handlowego, na zakupy 
innego rodzaju, albo na kawę.

- Kiedy koniec? Kiedy 
pierwszy raz rozmawialiśmy 
mówił pan, że za dwa lata. 
Pół roku już minęło. 

- Myślę, że lipiec, sierpień 
przyszłego roku, to będzie ten 
czas, kiedy otworzymy nowe 
podwoje. 

- Znaczy – przyspieszacie? 
- Staramy się. 

Red.

„Mieszkaniec” rozmawia z Mirosławem 
Sztyberem, prezesem Zarządu Spółki 
Centrum Handlowego Szembeka.

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

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

rEKlAMA rEKlAMA  

...Jeszcze będzie przepięknie...
dokończenie ze str. 1
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Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski

DZIęKUJEmY 
KOmENDANCIE!

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński 
powołał na Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji insp.  
Dariusza Pergoła, dotychczasowego Komendanta Rejonowego 
Policji Warszawa VII. 

Z tej okazji 23 lipca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji, 
w czasie którego  podziękowano  inspektorowi Dariuszowi Pergoło-
wi za dotychczasową pracę w latach 2009-2013 w KRP VII. Obecni 
na spotkaniu burmistrzowie dzielnic Pragi Południe, Wawra, Wesołej 
i Rembertowa podziękowali za owocną i efektywną współpracę, gra-
tulowali awansu i życzyli dalszych sukcesów w pełnieniu służby na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i okolic. „Mieszka-
niec” również dołącza się do tych życzeń.  (ab)

rEKlAMA rEKlAMA  

Dokładniej rzecz biorąc - 
słynni piosenkarze nie gości-
li tu osobiście, lecz to mię-
dzy innymi ich utwory wy-
konywały finalistki konkursu 
„Zaśpiewaj na Francuskiej”, 
współorganizowanego przez 
Urząd Dzielnicy Praga-Po-
łudnie m. st. Warszawy wraz 
z Francuską Izbą Przemysło-
wo-Handlową w Polsce, pod 
patronatem Tomasza Ku-
charskiego burmistrza dziel-
nicy Praga Południe. Patro-
nem honorowym wydarzenia 
jest Pierre Buhler ambasador 
Francji w Polsce. 

Pięć młodych dam, każ-
da wykonała dwa utwory. Ju-
ry debatowało burzliwie, nie 
mniej burzliwie wybierano 
laureatkę nagrody publicz-
ności: pierwsze głosowanie 

oklaskami widzów nie przy-
niosło jednoznacznego roz-
strzygnięcia, dopiero drugie, 
zaordynowane w tej sytuacji 
przez prowadzącego imprezę 
Irka Bieleninika, już bez naj-
mniejszych wątpliwości, przy 

entuzjastycznym aplauzie 
przyznało zwycięstwo Emi-
lii Zgutce (na zdjęciu) z Ze-
społu Szkół Gastronomicz-
no – Hotelarskich ul. Maj-

dańskiej, której potem jury 
konkursu przyznało także III 
miejsce. Jedną z nagród, jakie 
otrzymała Emilia, jest kurs ję-
zyka francuskiego w Insty-
tucie Francuskim. To ważne, 
ponieważ Emilia, jako jedna 

z nielicznych uczestniczek ni-
gdy nie uczyła się francuskie-
go, nie miała też „otrzaska-
nia” z estradą i mikrofonem, 
a z piosenkami francuskoję-
zycznymi świetnie dała sobie 
radę! Publiczność doceniła 
jej naturalność, świetny głos 
i uroczy uśmiech.

II miejsce zajęła Adrian-
na Rozbicka z rozśpiewane-
go Zespołu Szkół nr 37 im. 
A. Osieckiej nagrodzona 
m.in. rowerem, zaś I miejsce 
- uczennica L.O. im. Mickie-
wicza Julia Nowikowska, dy-
namiczna i pełna ekspresji. 
Dzięki temu Julia wyjedzie 
wraz z osobą towarzyszącą do 
Paryża! 

Poziom finału konkursu był 
wysoki, stąd też dwa niezwy-
kle zasłużone wyróżnienia: 
świetnie przygotowana Joan-
na Gawryszewska z  LXXII 
L.O. im. Jasińskiego, a także 
(równorzędnie) i Aneta Dadas 
z Zespołu Szkół nr 37 im. A. 
Osieckiej.

Jury w składzie: repre-
zentujący Ambasadę Francji 
François Richerme Attaché 
ds. współpracy językowej, 
Iwona Kaczorowska repre-
zentująca Urząd Dzielnicy 
Praga Południe, Maria Jusz-
czyk z Klubu Kultury Sa-
ska Kępa, Alicja Rukowicz 
z Francuskiej Izby Handlo-
wo-Przemysłowej w Polsce 
(sekretarz jury) i Ryszard 

Kalkhoff – Przewodniczący 
Komisji Kultury Rady Dziel-
nicy Praga Południe (prze-
wodniczący jury) nie miało 
łatwego zadania, bo na ogół 
poziom eliminacji w Klubie 
Kultury Saska Kępa na ul. 
Brukselskiej wysoko oceniło 
poziom konkursu. To pierw-
sza edycja, planowana jest 
już kolejna, za rok.

Pan François Richerme, za-
równo na scenie jak i w roz-
mowie z „Mieszkańcem” nie 
krył zadowolenia z pomysłu 
i przebiegu konkursu, ujęty 
zainteresowaniem polskiej 
młodzieży francuską piosen-
ką. 

Przewodniczący jury, Ry-
szard Kalkhoff, dziękując 
uczestniczkom i jurorom pod-
kreślił, że pierwsza edycja 
konkursu to dużo wysiłku, du-
żo emocji, ale też wnioski na 
kolejny rok, by było jeszcze 
barwniej, ciekawiej, atrakcyj-
nie. Czekamy!

A tymczasem na Francu-
skiej działo się wiele! Prezen-
tacje francuskich firm obec-
nych w Polsce (także kosme-
tyki i perfumy, a jakże!), de-
gustacje, konkursy, śpiewy, 
tańce, słowem - prawdziwe 
święto z rozmachem! W tym 
roku - niezwykle udane, od-
wiedzane tłumnie, przy zna-
komitej pogodzie. 

Elżbieta Golińska

Zaśpiewały na Francuskiej
Edith Piaf, Garou, Lââm, Lara Fabian 
i  jeszcze kilka znakomitości francuskiej 
estrady towarzyszyło tłumnie warsza-
wiakom 14 lipca, w  niedzielę, podczas 
Święta Francji zorganizowanego przez 
Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową 
w Polsce (CCIFP) na Saskiej Kępie. 

Burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski wręczył insp. Dariuszowi 
Pergołowi pamiątkowy obraz.
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 14h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

W  najbliższym czasie możesz „trzymać się” za 
kieszeń. Nazbierało się kilka pilnych wydatków, 
których nie powinieneś już przekładać. W pracy 
będzie Cię otaczać dobra atmosfera. Nareszcie 
przekonasz się, że możesz spokojnie współpra-
cować z osobami, z którymi wydawało Ci się to 
wcześniej niemożliwe. Weekendy mogą okazać 
się wyjątkowo aktywne. Warto znaleźć spokojną 
chwilę, by porozmawiać z partnerem lub poświę-
cić czas ulubionemu hobby.

 BYK 22.04-21.05
Optymizm, który Cię ogarnął sprzyja dokonywaniu 
rzeczy niemożliwych. Brawura i perfekcja sprawią, 
że uda Ci się załatwić wiele spraw. Niekoniecznie 
musisz rzucać się od razu na głęboką wodę, ale 
najbliższe dni poświęć bliskiej Twemu sercu oso-
bie... Cieszysz się już na wakacyjne wojaże, a Two-
je pozytywne nastawienie do życia i poczucie hu-
moru udzieli się nie tylko najbliższym. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Bywasz niezdecydowany, a  to powoduje, że 
umyka Ci wiele spraw. Teraz los powinien potrak-
tować Cię łaskawie. Pomyśl też o sprawach do-
mowych, które potrzebują  wsparcia i zaintereso-
wania. Ważne są dobre chęci, a niekoniecznie fi-
nanse. Ale jeśli nie musisz nie zaciągaj kredytu, 
możesz mieć kłopoty z  jego spłaceniem. W fer-
worze zajęć nie zapominaj o odpoczynku, który 
pozwoli zachować organizmowi równowagę.

 RAK 22.06-22.07
Zmiany pogody mogą przygnębiająco wpływać na 
Twoje samopoczucie. Powinieneś się przełamać 
i nastawić pozytywnie do otaczającej Cię rzeczywi-
stości. Pomyśl, że przed Tobą wakacyjne wyjazdy, 
ciesz się więc perspektywą kilku wolnych dni, bę-
dziesz mógł więcej czasu poświęcić najbliższym. 
Nie zapominaj o sobie, przeznacz więcej czasu na 
relaks, rozmowy z bliskimi o ich problemach. Takie 
chwile pomogą wzmocnić więzi rodzinne. 

 LEW 23.07-23.08
Wykaż się większą cierpliwością w  sprawach 
dnia codziennego. Unikaj też niepotrzebnych 
kłótni, które chociaż oczyszczają atmosferę, by-
wają też końcem niejednej przyjaźni. Warto więc 
zastanowić się nad swoim postępowaniem i po-
myśleć jak działać dalej. W domu czeka Cię wizy-
ta kogoś bliskiego, kto będzie potrzebował two-
jej porady. Jak zwykle uda Ci się dyplomatycznie 
wybrnąć z trudnej sytuacji i pozostawić po sobie 
miłe wrażenie.

 PAN NA 24.08-23.09
Wyluzuj się i daj na stop. Nie bądź aż do przesa-
dy dokładna i  skrupulatna, Ty też możesz mieć 
wolne dni. Zastanów się nad sobą, pomyśl o so-
bie i swoich potrzebach. Nie zmuszaj się do wy-
konywania rzeczy, których po prostu nie lubisz. 
Pamiętaj, że nic na siłę. Nawet, jeśli zdarzy się 
pogoda „pod psem” warto spacerować i  to ko-
niecznie w miłym towarzystwie. 

 WA GA 24.09-23.10
Powinno Ci dopisywać szczęście w pracy i spra-
wach zawodowych. Jak długo będzie trwała ta-
ka sytuacja zależy tylko od Twoich działań. Na 
razie dopadło Cię letnie rozleniwienie i  nie pa-
łasz zbytnią gorliwością do pracy. Nie zapominaj 
jednak, że od Ciebie zależą też wyniki w firmie, 
więc pomyśl o kolegach i zacznij bardziej aktyw-
nie współpracować. Odpoczynek pozostaw na 
weekendy lub czas urlopu.  

 SKOR PION 24.10-23.11
W  nadchodzącym tygodniu załatwisz od daw-
na odkładaną ważną sprawę. Wniesie ona spo-
ro ożywienia do Twoich spraw zawodowych, ale 
może zabrać czas przeznaczony na odpoczynek. 
Nie rezygnuj jednak z szansy, bo może być jedy-
na w swoim rodzaju. Unikaj plotkarskich spotkań, 
gdyż możesz niechcący skrzywdzić kogoś znajo-
mego. Pamiętaj, by najpierw pomyśleć, a dopie-
ro potem mówić. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Może Cię teraz czekać sporo obowiązków. Uwa-
żaj, bo jesteś obserwowany przez szefa i nie tyl-
ko... Czy uda Ci się otrzymać upragniony awans 
zależy również od Ciebie. W domu możesz spo-
dziewać się niespodziewanej wizyty kogoś z dal-
szej rodziny. Jeżeli chcesz dokonać poważniej-
szych zakupów to wstrzymaj się, bo gotówka 
może być Ci potrzebna na inne, niespodziewane 
cele lub małe przyjemności.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Możesz teraz odnosić jedno zwycięstwo za dru-
gim. W  sferze spraw finansowych i  sercowych 
podlegasz różnym wpływom. Musisz pomyśleć, 
na czym naprawdę Ci zależy i czego oczekujesz 
od życia. Nie poddawaj się emocjom i działaj roz-
ważnie. Całe szczęście, że masz poczucie hu-
moru, ono pozwoli Ci z optymizmem spojrzeć na 
wiele spraw.

 WO DNIK 21.01-19.02
Dobrze zaplanuj nadchodzący miesiąc. Szczę-
ście będzie sprzyjać osobom przedsiębior-
czym i zdecydowanym. Twoja praca przełoży się 
wreszcie na odpowiednie zyski, a  to na pewno 
poprawi Ci humor. Weekend możesz zacząć od 
niespodziewanego zaproszenia na imprezę. War-
to więc może pójść i dobrze się bawić. W spra-
wach zdrowotnych nie odkładaj wizyty u lekarza, 
bo nawet drobne dolegliwości mogą zepsuć naj-
bardziej upragniony wypoczynek. 

 RY BY 20.02-20.03
Twoje samopoczucie będzie wspaniałe i ta sytu-
acja w sposób pozytywny odniesie się do kilku 
Twoich spraw. Ze wszystkimi trudnościami po-
trafisz sobie poradzić, otoczenie ludzi pełnych 
optymizmu i pogody ducha doda Ci energii. Na-
tomiast w  sprawach uczuć będą możliwe zbie-
gi okoliczności, które mogą się nawet skończyć 
na ślubnym kobiercu lub zapoczątkują dłuższy 
związek. Merlin

Jak odzyskać siły nadwątlone 
upałem lub nadal jeszcze bra-
kiem urlopu? Najczęstsza od-
powiedź, to kawa!

Kawa - ratunek, po który 
chętnie sięgamy, nawet kil-
ka razy w ciągu dnia. Podob-
no trzy kawy dziennie (byle nie 
smoliste, w półlitrowym kuba-
sie!) nie szkodzą zbytnio oso-
bom zdrowym. Ale warto wie-
dzieć, jak kawę pić, by była na-
prawdę skuteczna. 

Moja rada - lepiej popijać 
klika małych filiżanek co 2 go-
dziny niż stosować arcymoc-
nego, „kopa” w kubku. Dlacze-
go? Po pierwsze, kofeina za-
czyna działać około 20-30 
minut po wypiciu i utrzymuje 
ten stan przez około 2 godzi-
ny. Po drugie, „atak” na żołą-
dek jest w ten sposób łagod-
niejszy. Niektórzy polecają na 
szybkie pobudzenie 2 łyżeczki 
kawy rozpuszczone w minimal-
nej ilości zimnej wody i natych-
miast zalane zimną colą. Uwa-
ga! Mocno się pieni! Inni - kwa-
drans drzemki natychmiast 
po wypiciu kawy: gdy się obu-
dzisz, kofeina będzie już w peł-
ni działać, a ty poczujesz się 
rześko i w pełni sił!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Gramatyka, a dokładniej - piwna polewka w wielu 
odmianach. I nie tylko.

✓Polewka 1: miękisz chleba (ale „prawdziwego”) krótko na-
mocz w mieszance wody z piwem (1 część wody na 3 części 
piwa i ugotuj, dodając nieco goździków i cynamonu, zmiksuj 
(przedtem wyjmij przyprawy chyba, że cynamon był mielony). 
Wkrusz białego, tłustego sera. Gotowe.

✓Polewka 2: posiekane orzechy lekko zrumień na patelni, ewentualnie dodając 
odrobinę masła, a następnie 3-4 łyżki prawdziwego miodu. Dodaj do zupy przygoto-
wanej, jak powyżej, zamiast białego sera.

✓Polewka 3: zagotować pod przykryciem wodę z przyprawami a po kilku minu-
tach odkryć i dodać piwo, w proporcjach jak powyżej, zagotować, wyłączyć gaz. Żółt-
ka jaj mocno ubić z cukrem, licząc po 2-3 na pół litra zupy. Można je ubijać na parze, 
czyli stawiając miskę do ubijania na garnku z wolniutko gotującą się wodą, a można 
pod koniec ubijania powolutku dodać nieco bardzo gorącej wody. Następnie dodać 
żółtka do zupy mieszając, by się nie ścięły i pozostawić całość na kilka chwil. Na ta-
lerzach ozdabiać zupę malutkimi bezami i lekko posypać cynamonem.

✓Polewka 4: Piwo z wodą (w proporcjach jak w pierwszym przepisie) zagotuj, do-
daj ziemniaki pokrojone w kostkę i zarumienione na patelni wraz z drobno siekaną 
cebulką i odrobiną czosnku, całość gotuj jeszcze przez 15 minut, dodając nieco pie-
przu i kminku. 1-3 łyżki bryndzy rozetrzyj dodając po jednej łyżce gorącą zupę i gdy 
osiągniesz konsystencję dość rzadkiego kremu, dodaj do zupy, wymieszaj, sprawdź 
czy jest dość słone - bryndza zawiera sporo soli i „podkręca” smak. 

✓Polewka 5: na maśle zeszklić niewielką, młodą cebulkę mocno posiekaną. Wy-
jąć, przełożyć do garnka, a na pozostałym maśle zarumienić drobne, pszenne grzan-
ki. Do garnka wlać piwo pół na pół z wodą lub rosołem (rosół lepszy), ale uwaga! 
W tym przepisie stosujemy wyłącznie piwo pszeniczne! Dodać 3-4 plasterki cytryny, 
liść laurowy, ziele angielskie i trzymać na maleńkim ogniu, bez wrzenia. Łyżkę mąki 
rozmieszać z odrobiną wody, dodając śmietankę kremową, wlać do zupy i podgrze-
wać mieszając, aż zgęstnieje. Podawać z już przygotowanymi grzankami. Można po-
sypać odrobiną tartego, miękkiego sera żółtego lub (wskazane) świeżo otartej skórki 
z cytryny albo limonki. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Mały, chwilami zagadkowy słowniczek kulinarny.
Garnitur z franc. garnir ozdobne przybranie potrawy kolorowymi 

warzywami, owocami a nawet kwiatami. Choć najczęściej to tylko 
liść sałaty plus plaster korniszona i marynowanej papryki.

Gramatyka zwana też gramatką, to postna potrawa kuchni staro-
polskiej, przyrządzana z tartego chleba na zakwasie z cynamonem, kminkiem, czasem 
śmietaną czy kruszonym białym serem, oraz piwa, rzadko - wina, obecna na naszych sto-
łach już ponad pół tysiąca lat! 

A la fourchette z francuskiego fourchette - widelec, dziś nazwa dań przeznaczonych do 
spożywania bez noża, przy użyciu samego widelca; niegdyś - nieformalna nazwa szyb-
kich, późnych śniadań na stojąco.

Strychowany nie znaczy przechowywany na strychu. To określenie spotykamy w daw-
nych przepisach kulinarnych; strychowana łyżka mąki, cukru itp. to łyżka wyrównana na 
płasko, nie kopiasta, podobnie strychowany kubek.

Fasowany to przecierany przez sito a kokilka, dziś małe naczynie do zapiekania, kie-
dyś morska muszla, wykorzystywana do tego celu; coquille - muszla.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Szef wzywa do siebie podwładnego i w nie-

przyjemny sposób komunikuje mu: - Kowalski, 
zwalniam pana. Jest pan wolny od zaraz!

Kowalski uśmiecha się dziwnie, a wycho-
dząc mamrocze do siebie: „Zwalnia? Jak to 

zwalnia?! A ja myślałem, że niewolników się sprzedaje?!”
��

Starszy pan jedzie szosą samochodem. Nagle widzi mło-
dą kobietę, siedzącą na przydrożnym pieńku a przy tym ja-
koś dziwnie wygiętą. Zatrzymuje się natychmiast, biegnie do 
niej i woła:

- Przepraszam, czy pani ranna?!
- Nie, całodobowa…

��
Pacjent leży na stole operacyjnym, zaraz dostanie narko-

zę. Niespokojnie patrzy na doktora, wreszcie nieśmiało pyta:
- Panie, doktorze, proszę mi powiedzieć, jakie mam szan-

se…?
- Cóż, przeprowadzałem tę operację kilkadziesiąt razy…
- Ufff…
- Tak, też myślę, że wreszcie musi się udać! 
 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 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki w Nr 12/2013 r. „Klamka zapadła”. 
Zestaw upominków wylosował p. Ryszard Buczma z ul. Witolińskiej. Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 2 sierpnia br.



mIesZKaNIeC
CZASOPISMO

SPO£ECZnO-SAMOrZ¥DOWE 

Re da gu je ze spó³ dzien ni ka rzy przy wspó³ u dzia le mie szkañ ców. re dak tor na czel ny: Wie s³aw No wo siel ski. Zdjê cia: Le szek Po go rze lski.  
re dak cja: ul. Gre na die rów 10, 04-062 War sza wa, tel./fax 22 813-43-83, e-ma il: redakcja@mieszkaniec.pl In ter net: www.mieszkaniec.pl Wy daw ca: 
P.W.U. „VA RIA”, ul. Gre na die rów 10, 04-062 War sza wa, tel. 22 810-64-12. Przy got. do druku: MA WA Press tel. 22 870-71-35. Druk:  
„OD DI”. Ma te ria ³ów nie za mówio nych nie zwra ca my. Za treœæ og³o szeñ, li stów i ar ty ku ³ów spo nso ro wa nych (AS) Re dak cja i Wy daw ca nie 
od po wia da j¹.

na k³ad:  
40 000 egz.

Kon tro lo wa ny przez 
Zwi¹ zek Kon tro li  

Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO

l Skup aut, kasacja. Płatne go-
tówką.  Tel. 511-571-917

FINANSE

l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
l Stare pocztówki, zdjęcia, mo-
nety, banknoty, odznaczenia, sre-
bro.  Tel. 792-077-648
l Znaczki, monety, banknoty, 
pocztówki, książki, srebro, me-
ble, obrazy i inne przedmioty.
 Tel. 22 253-38-79; 601-235-118

SPRZEDAM

 l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
l Tanio mahoniowy stół w do-
brym stanie. Tel. 22 613-73-68

INNE

l 15 ubezpieczycieli, OC od 349 zł. 
 Tel. 608-878-829

MEDYCZNE

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

NAUKA

l Matematyka. Tel. 607-163-744
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefo-
nu. Osoby starsze – promocja! 
Student.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Pokój, kuchnia, balkon, agd, 
nowe, ciche, super komunikacja. 
 Tel. 606-348-026

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio 3 pok. 58,60 m 
kw. ul. Egipska + garaż z elek-
trycznością 16,5 m kw. i piwni-
ca 1,6 m kw. Tel. 22 672-36-60; 
 514-831-882
l Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku gm. 
Halinów.  Tel. 728-925-966
l 31 M WASZYNGTONA. 
 TEL. 501-100-698
l Mieszkanie w Wesołej 53 m 
kw., 3 pokoje, miła okolica, 7 
min. do SKM.  Tel. 695-485-079
l Tanio budynek warsztatowy 
w Falenicy Ca 320 m kw. Pilne. 
 Tel. 606-260-514

 

DAM PRACĘ

l Do obsługi parkingu dyspozy-
cyjny emeryt lub rencista z okolic 
Grochowa.  Tel. 515-116-107
l Zatrudnię emerytów lub ren-
cistów do sprzątania obiektów. 
Dzwonić pon.-pt. w godzinach 
11.00-14.00.  Tel. 508-332-840

SZUKAM PRACY

l Emerytka lubiąca dzieci, z do-
świadczeniem zaopiekuje się 
dzieckiem.  Tel. 501-946-346
l Przedstawicieli i kandydatów 
na menedżerów w branży finan-
sowej. B. dobre warunki współ-
pracy (stała + prowizja), rozwój 
zawodowy, szkolenia sprzeda-
żowo-produktowe. Wymagane: 
wykształcenie min. średnie. CV:  
goodwill1@gazeta.pl
l Sprzątam, myję okna. 
 Tel. 511-210-315

PRAWNE

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

OGRODNICZE

l PIACH, ŻWIR, ZIEMIA, 
GRUZ.  TEL. 602-701-973

RÓŻNE

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

TŁUMACZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23, 
 609 105 940
l Anteny satelitarne naziemne; 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej.  
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 Lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
l ANTENy, TELEWIZORy – 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
l Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów – Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
l Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 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 – solid-
nie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
l HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
l Hydraulik.  Tel. 505-356-425
l Hydraulik – Pogotowie – Ślu-
sarstwo.  Tel. 22 301-99-86; 
 889-518-246

l Lodówki, pralki, telewizory – 
naprawa.  Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NAPRAWA. 
TEL. 22 842-97-06; 602-272-464 
l Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l MALOWANIE ŚCIAN – 
SZyBKO.  TEL. 602-126-214
l Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

l Malarskie, tapetowanie, wy-
gładzanie – doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
l MEBLE NA WyMIAR. PRO-
DUKCJA, PRZERÓBKI, NA-
PRAWy. TEL. 22 773-15-13; 
 504-824-568

l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
l Remonty kompleksowo 
  www.remonty.4u.pl  
 Tel. 501-868-930; 502-218-778

l Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery - naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l Dachy, rynny, kominy. Obrób-
ki blacharskie. Wymiana, napra-
wa.  Tel. 504-250-013

USŁUGI/komputerowe

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

USŁUGI/remontowe

l DACHÓW MALOWANIE. 
 TEL. 601-203-559
l GLAZURNICZE, HyDRAU- 
LICZNE. GŁOWACKI. 
 TEL. 504-618-888
l ELEKTRyCZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Malowanie, wykładziny, pane-
le.  Tel. 601-203-313
l Malowanie, tapetowanie – re-
monty.  Tel. 501-028-073; 
 22 612-21-74
l Malowanie klatek schodo-
wych, domów, mieszkań. Gipso-
wanie, glazura, terakota, tarasy, 
balkony. Remonty śmietników, 
przegrody.  Tel. 509-199-927
l PANELE.  TEL. 504-618-888
l REMONTy, MALOWANIE, 
TAPETOWANIE. GŁOWAC-
KI.  TEL. 504-618-888

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio!  Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
l Przeprowadzki, wywóz me-
bli.  Tel. 507-397-456
l Wywóz gruzu, mebli, sprząta-
nie piwnic, strychów, garaży, do-
mów.  Tel. 518-932-254

l Transport – przeprowadzki 
– sam. o wymiarach – 4,2dł./2,2 
wys. – kontener. Kraj, zagrani-
ca, konkurencyjne ceny. 
 Tel. 502-904-708

WYPOCZYNEK

l MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM. JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 
 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

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

STOLARZ - KUCHNIE, 
SZAFy, PAWLACZE,  

ZABUDOWy  
ORAZ NAPRAWy.  
TEL. 602-126-214  

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, serwis 
24 h, sprzedaż urządzeń, kom-
pleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy re-
alizacji, gwarancja.  

Tel. 502-904-708

Domowy hydraulik – 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy.  
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli.  

Tel. 22 499-20-62 
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USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY DYŻUR 
TELEFONICZNY
516-084-130; 
22 612-65-16

WaRSZaWa 
ul. DWERNICKIEGO 22/61a

Kancelaria Doradców Praw-
nych Krislex zaprasza w każ-
dy czwartek na Porady Praw-
ne w cenie 10 zł. Telefoniczne 
umawianie spotkań. 

Tel. 22 242 85 65

Francuski, rosyjski  
– tłumaczenia. 

Tel. 22 815-44-91; 601-35-18-64

Gaz, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53;  662-065-292 

Wywóz gruzu, sprzątanie dzia-
łek, posesji, piwnic, strychów. 

Tel. 508-530-660

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, ul. Tar-
nowiecka 7 informuje, że w dniu 9.08.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg na 
ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem  gruntu dla 
lokali  mieszkalnych położonych w Warszawie przy ulicach:
1. Ostrobramska 84 m 38 – pow. użyt. – 60,80  m2, 3 pokoje, I piętro.

Cena wywoławcza – 304.851,00 zł
2. Ostrobramska 80 m 197 – pow. użyt. – 46,90  m2, 2 pokoje, parter.

Cena wywoławcza – 236.751,00 zł

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:
1.  złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób jej wnie-

sienia, 
2.  zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej, jeżeli uczestnik przetargu nie 

jest członkiem Spółdzielni,
3.  dołączenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 1.000 zł. przekazanej na konto 

Spółdzielni, Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 
4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
5.  inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stronie inter-

netowej Spółdzielni – smo.waw.pl 

Oferty można składać w terminie do dnia 8.08.2013 r. do godz. 1800.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i obowiązującego regulami-
nu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-51-39 lub na stronie internetowej Spółdzielni  
smo.waw.pl 
Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (22) 
612-56-66.

Zarząd  Spółdzielni

Sprzedam 3 segmenty po 218 
m kw. każdy, ul. Wał Miedze-
szyński 552. Więcej informa-
cji na stronie: www.jansan.
com.pl w zakładce „Osiedle 
Sęczkowa”. 
Tel. 22 720-24-56; 606-311-105 

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE. 
TEL. 662-256-430

Dekupaż  Sklep zaprasza 
8.00-18.00, W-wa ul. Chrza-
nowskiego 8 B róg Przewor-
skiej. www.carftroom.pl  

Tel. 22 870-57-15
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WARSZAWA

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.

Wada słuchu i rodzina
Pogarszanie słuchu u jedne-

go członka rodziny jest uciąż-
liwe dla pozostałych domowni-
ków, gdyż naraża ich na prze-

bywanie w  nadmiernym hała-
sie (np. bardzo głośne słucha-
nie TV lub radia), czyli na wa-
runki, które i u nich mogą spo-
wodować pogarszanie słuchu. 
Z tego powodu tak ważne jest, 
aby motywować osoby, które 
są nam bliskie, do sprawdza-
nia słuchu. Dzięki temu unik-
ną też postępującej deprywacji 
słuchu.

powody problemów  
ze słuchem

Niedosłuch związany z  wie-
kiem – z  upływem czasu nie-
którzy mogą mieć  trudności 
w  słyszeniu wysokotonowych 
dźwięków. Skutkiem są pro-
blemy ze zrozumieniem mowy 

i niesłyszenie dużych fragmen-
tów wypowiedzi. Z  początku 
może to wywoływać tylko dys-
komfort, lecz z  czasem staje 
się poważną przeszkodą w ko-
munikacji z  otoczeniem – nie 
powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany 
hałasem – powstaje na skutek 
działania zbyt głośnych dźwię-
ków i najczęściej dotyka osoby 
pracujące w hałasie. Uszkodze-
nie słuchu może także nastą-
pić wskutek głośnego słucha-
nia muzyki przez słuchawki lub 
podczas masowych imprez.

Niedosłuch przewodzenio-
wy – związany jest ze zmia-
nami w uchu środkowym oraz 
zewnętrznym, które utrudnia-

ją przenoszenie dźwięków do 
ucha wewnętrznego. Najczę-
ściej jest spowodowany nad-
miernym gromadzeniem się 
woskowiny w przewodzie słu-
chowym, perforacją w  bło-
nie bębenkowej, zalegającym 
w uchu środkowym płynem lub 
też uszkodzeniem kosteczek 
słuchowych. W wielu przypad-
kach może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-ner-
wowy – spowodowany jest 
uszkodzeniem delikatnych ko-
mórek słuchowych w  uchu 
wewnętrznym lub włókien ner-
wu słuchowego. Najczęściej 
jest to naturalna część procesu 
starzenia się, ale zdarza się, że 
taki niedosłuch jest spowodo-
wany hałasem. W  większości 
przypadków jest trwały i  nie-
odwracalny.

pierWszyM KroKieM Do 
Lepszego słyszenia JesT 
zBaDanie słUcHU

Badanie jest krótkie i bezbo-
lesne. Pozwala zareagować za-
nim ubytek słuchu będzie zbyt 
poważny. Jeśli niedosłuch zo-
stanie potwierdzony przez ba-
dania słuchu, należy poszukać 
najlepszego rozwiązania tego 
problemu.

paMiĘTaJ, DBaJ o  sWÓJ 
słUcH!

Polacy coraz gorzej słyszą

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.

proMocJa przedłużona
do 8 sierpnia 2013 roku

zapraszaMy na  
BezpłaTne 

BaDanie słUcHU

Szpital Grochowski mieści się 
w  budynkach zaprojektowanych 
w  połowie XX wieku dla szkoły 
Związków Zawodowych, zaadap-
towanych w roku 1957 na potrze-
by szpitala. Dziś to nowoczesna, 
duża placówka o  ugruntowanej, 
dobrej renomie, zatrudniająca 
ponad pół tysiąca osób, od 1989 
roku pod patronatem dr med. 
Rafała Masztaka, jej długoletnie-
go dyrektora.

Właścicielem szpitala jest stołeczny ratusz. 13 
czerwca 2013 roku zapadła uchwała Rady m.st. 
Warszawy na mocy której szpital zostanie prze-
kształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzial-
nością z tym, że Miasto Stołeczne Warszawa po-
siadać będzie w niej 100% udziałów, jak stano-
wi §2 uchwały. Jak każda zmiana, podobnie i ta 
jednych cieszy, innych niepokoi. Jak to wygląda 
z bliska?

„Mieszkaniec” spytał o szczegóły: lek. med. 
Witolda Bromboszcza, Dyrektora Naczelnego 
szpitala, Małgorzatę Aulejtner Przewodniczą-
cą Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych przy Szpitalu Grochowskim oraz Ryszarda 
Kalkhoffa, Przewodniczącego Rady Społecznej 
Szpitala Grochowskiego. 

Witold Bromboszcz: – To proces, do którego 
sytuacja na rynku usług medycznych dojrzewała 
od dawna (jesteśmy trzecim szpitalem Miasta, po 
Solcu i Praskim, który jest przekształcany). Wła-
ścicielem gruntów pozostaje miasto, zaś budyn-
ki szpitala z wyposażeniem zostaną przekazane 
spółce ze stuprocentowym udziałem miasta w nie-
odpłatne użytkowanie na okres pięciu lat, wynika 
to z nieuregulowanej dziś w pełni sytuacji grun-
tów.

Wbrew obawom niektórych, nie ma żadnej moż-
liwości sprzedania komukolwiek szpitala w cało-

ści czy w części, na przykład któregoś z budyn-
ków. Ponadto, co bardzo dla nas ważne, istnieją-
cy plan inwestycyjny Warszawy przewidziany aż 
do roku 2017 (dotacje z Miasta na dalszą moder-
nizację pawilonów), nadal będzie obowiązywał. 
To znaczy, że będą dalsze inwestycje, na przykład 
w tym tygodniu otwieramy przetarg na moderni-
zację pawilonu IV. Dementuję pogłoski o tym, ja-
koby z chwilą przekształcenia Miasto przestawało 
interesować się placówką, a inwestycje miałyby 
być możliwe tylko ze środków spółki, to nie tak.

Korzystna dla nas sytuacja istnieje do końca 
2013 roku, gdyż ustawodawca przewidział możli-
wość pozyskania  przez organ założycielski środ-
ków finansowych na pokrycie kosztów poniesio-
nych na zobowiązania wynikające z przekształce-
nia. To bardzo korzystnie zmienia sytuację obec-
nego zadłużenia szpitala. Decyzją pani Prezydent 
Warszawy wszystkie przekształcane szpitale ma-
ją mieć „wyzerowane” długi, by nowa spółka za-

czynała bez takiego bagażu. Nasz szpital nie ma 
problemów z płatnościami dla ZUS-u, Urzędu 
Skarbowego czy innymi płatnościami publiczno-
-prawnymi, a ponadto na podstawie porozumie-
nia z ZUS (dyrektor Bromboszcz objął stanowisko 
w roku 2008, przyp. red.) spłacamy w comiesięcz-
nych ratach dawne zadłużenie w stosunku do za-
ległych niepłaconych składek z 2005 roku, to oko-
ło pół miliona złotych rocznie. Podobnie z zadłu-
żeniem wobec dostawców – obecnie około 17 mln 
zł, w sporej części to także zaszłości. Spłacamy 
zadłużenie, zawieramy ugody, nie stoi nad nami 
komornik. Mamy też sprawę sądową z NFZ - cho-
dzi o niezapłacone nam tzw. nadwykonania.

Co do przekształcenia, nie przewidujemy wiel-
kich zmian organizacyjnych. Nie będzie w naszym 
szpitalu masowego rozwiązywania umów o pra-
cę, jak to miało miejsce w innych szpitalach. Od-
dział  kardiologiczny w naszym szpitalu, który jest 
pod patronatem Centrum Medycznego Kształce-

nia Podyplomowego, będzie funkcjonował w wa-
runkach, jakich nigdy nie było w tym szpitalu, to 
jeden z największych oddziałów w Warszawie, 
przyjmujący pacjentów z całej Polski – już jest 
podpisana nowa umowa z CMKP.

Oczywiście, planujemy dodatkowo sprzedawać 
usługi, chodzi zwłaszcza o część ambulatoryjno–
diagnostyczną. Myślę, że jesteśmy dobrze przygo-
towani do tego przekształcenia, jest to korzystne 
dla szpitala; nowy szyld zawiśnie na szpitalu za-
pewne na przełomie września i października.

Małgorzata Aulejtner Przewodnicząca 
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
przy Szpitalu Grochowskim, po zastanowieniu 
nie zgodziła się na opublikowanie nagranej z nią 
rozmowy.

Ryszard Kalkhoff: – Rada Społeczna uzyska-
ła informacje bezpośrednio od władz Warszawy. 
Trzeba jasno powiedzieć: szpital był miejski i po 
przekształceniu nadal pozostaje w 100% własno-
ścią Miasta. Do tej pory zainwestowano w szpi-
tal wiele, to widać. Pozostaje w mocy plan inwe-
stycyjny i teraz będzie to inwestowanie w pokoje 
pacjentów, którzy są tu leczeni, ale przecież także 
śpią, jedzą, po prostu mieszkają. 

Perspektywa, z jakiej patrzymy na nową sytu-
ację, to dwie grupy ludzi: mieszkańcy, czyli pa-
cjenci i druga grupa – pracownicy. Jeśli chodzi 
o pacjentów, usługi mają pozostać na niezmie-
nionym poziomie, rozszerzone o chirurgię onko-
logiczną, zaś przekształcenie da szpitalowi moż-
liwość wykonywania usług ponadstandardo-
wych, komercyjnych. Co do pracowników – wszy-
scy pracownicy szpitala z mocy prawa mają stać 
się pracownikami spółki. Nie zapominajmy, że 
w Warszawie miejskie szpitale i przychodnie zdro-
wia są w kompetencji władz Miasta. Bardzo waż-
ne, że szpital zostanie całkowicie oddłużony.

Miejmy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z po-
przednich dwóch przekształceń szpitali (na Solcu 
i Praskiego) i dotychczasowe sprawne zarządza-
nie placówką rokują dobrze. Jak będzie przebie-
gała prywatyzacja już trzeciego, warszawskiego 
szpitala? „Mieszkaniec”  będzie ją obserwował 
uważnie.

Elżbieta Golińska

GROChOWSKI SIę PRYWATYZUJE

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 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

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

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!
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W najbliższą sobotę ponad 7 tysięcy osób 
będzie ścigało się w Biegu Powstania War-
szawskiego. Kibicować im będą kolejne ty-
siące warszawiaków.

Bieg Powstania Warszawskiego znakomi-
cie łączy historię ze sportem i rekreacją. Jest 
imprezą szczególną dla stolicy i jej mieszkań-
ców. W tym roku odbędzie się po raz 23.

Od 2009 roku trasa biegu wiedzie przez te-
reny ściśle związane z Powstaniem Warszaw-
skim. Przed imprezą odbywały się tzw. trenin-
gi z historią w tle – zawodnicy trenowali w miejscach związanych 
z warszawskim zrywem (także w naszej części stolicy, gdzie działał 
Obwód Praga Armii Krajowej). 

W najbliższą sobotę (27 lipca), wieczorem, ponad 7 tysięcy osób 
pobiegnie Bonifraterską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, 
Karową, Sanguszki i Konwiktorską. Zawodnicy będą rywalizowa-
li na dystansie 5 lub 10 km. Ze środowisk kombatanckich wyszła 
ciekawa propozycja, aby w przyszłorocznym biegu (na 70 roczni-
cę wybuchu powstania) stworzyć dodatkowy dystans 70 metrów. 
Specjalnie dla kombatantów. – Są wśród nas jeszcze młodzieńcy po 
osiemdziesiątce, którzy chętnie pobiegną… – zaproponowali dawni 
powstańcy. 

Limit startujących został wyczerpany już 11 lipca. Organizator 
imprezy, Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji, stworzył dodat-
kową listę rezerwową (informacje na stronie www.wosir.waw.pl). 
„Mieszkaniec” szczególnie zachęca do kibicowania biegaczom. 
W imprezie biorą udział grupy rekonstrukcyjne, a zawodnikom to-
warzyszy świst kul i wisów szczęk. Setki widzów i kibiców przy-
noszą na trasę biegu znicze, które wieczorem tworzą wyjątkową 
atmosferę. ar

Powstańczy bieg

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Mirosława Łukasiuka – prezesa TKKF Herkules 
Warszawa i trenera Kadry Narodowej w Wycis- 
kaniu Leżąc.

- Szczególnie w wakacje każdy by chciał, aby jego ciało lepiej 
się prezentowało… Odczuwacie, jako klub, taki sezonowy do-
pływ ćwiczących?

- Przed wakacjami zdecydowanie tak. Ale jak już zaczyna się se-
zon, to panowie myślą tylko o plaży, a zapominają o treningach. 
W klubie zostają tylko ci, których można nazwać zawodowcami. 
Oni nie mogą iść na plażę, bo słoneczko „wyciąga” i muszą tutaj 
pracować nad formą. Ale powiem szczerze, że nawet kilka tygodni 
treningów przed wakacjami jest w stanie zdecydowanie poprawić 
sylwetkę, kondycję i siłę.

- Herkules nie jest takim klasycznym, nowoczesnym klubem 
fitness, których w ostatnich latach bardzo się namnożyło. Siłow-
nia przy sasko-kępskiej ul. Dąbrówki, poza sprzętem i wypo-

sażeniem, jest jakby żywcem przeniesiona z połowy ubiegłego 
stulecia. Z drugiej strony, w końcu działacie tutaj już ponad pół 
wieku. Jak klub radzi sobie z nowoczesną konkurencją?

- Raczej myślimy o zawodach i wynikach. To może niestety jest 
niemądre, bo się nie przekłada na kondycję finansową. Są kluby, któ-
re nastawiają się na „panie i rowerki” i na tym zarabiają. Tam klien-
tami są „garniturowcy”. Oczywiście, u nas też się trochę zmieniło 
i trenują tu ludzie wykształceni. Pan patrzy, ten który akurat teraz 
wyciska, Daniel Miller, jest inżynierem, to Mistrz Europy. Asystuje 
mu Patryk Szcześniak, który jest na pielęgniarstwie… Tak na stałe, 
to trenuje u nas około 30 osób. Głównie kulturystykę i trójbój siłowy.

- Herkules, który wydaje się małym klubem, odgrywa poważ-
ną rolę w polskich sportach siłowych…

- Tak, choćby w zeszłym roku nasi zawodnicy zdobyli w wyciska-
niu sztangi tytuły Mistrza Świata i Europy, a w tym roku brąz na Mi-
strzostwach Świata Juniorów. Miesiąc temu w trójboju pierwszy raz 
zdobyliśmy drużynowe Mistrzostwo Polski. O znaczeniu Herkulesa 
może zaświadczyć skład polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Europy 
w Wyciskaniu Sztangi, które w sierpniu odbędą się na Słowacji. Męska 
kadra będzie tam liczyła ośmiu zawodników. I aż trzech będzie od nas. 
To Robert Dziudzik, Daniel Kowalczyk i wspomniany Daniel Miller. 
Mamy nadzieję na dobre wyniki. Rozmawiał Adam Rosiński

Stołeczny Ratusz zbuduje 100 siłowni na świeżym powietrzu. 
A mieszkańcy wskażą gdzie one mają powstać.

Tylko do końca tego miesiąca można proponować urzędnikom 
magistratu lokalizacje tzw. siłowni plenerowych. Ratusz planuje 
wybudować je jeszcze w tym sezonie.

- Takie siłownie i ścieżki zdrowia, to bardzo dobra sprawa – mówi 
„Mieszkańcowi” pan Tadeusz. – Im ich będzie więcej, tym lepiej. 
Ja zacząłem z nich korzystać jak „wyszedłem” z udaru mózgu i od 
tamtej pory codziennie ćwiczę na Szczęśliwicach.

Oferta tego typu obiektów jest jednak bardzo skromna, szczegól-
nie w naszych dzielnicach. Do „Mieszkańca” nie raz przychodziły 
listy od czytelników domagających choćby przywrócenia zdewa-
stowanej ścieżki zdrowia przy jeziorku Gocławskim. Teraz jest 
okazja by odmienić sytuację. Na Pradze Południe ma powstać 9 si-
łowni plenerowych, w Wawrze 5, a w Rembertowie i Wesołej po 3. 
Każdy może zaproponować lokalizację takiej siłowni. Trzeba wy-
pełnić formularz, który znajduje się na stronie www.wdobrejkondy-
cji.waw.pl  Ale trzeba to zrobić do 31 lipca. Projekt budowy setki 
darmowych siłowni firmuje prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz. Wiele osób widzi w tym projekcie próbę zyskania przez 
panią prezydent przychylności mieszkańców przed czekającym ją 
referendum. I zapewne tak jest, ale akurat ten ruch stołecznego Ra-
tusza można śmiało uznać za celowy i pożądany. rosa

Gdzie siłownie?


