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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Obiady domowe już  
od 13 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe 

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla firm
  Imprezy okolicznościowe, 

catering
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl
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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

25 lat,  
a miłości 
nie ma...

Jak człowiek w  peselu ma  5 
z przodu, to znaczy, że miał szczę-
ście doświadczyć życia przed i po 
1989 roku. Nie mam kombatanc-
kiej przeszłości, głęboko jestem 
wdzięczny tym, że doczekałem 
życia w  wolnym kraju. Nie uwa-
żam, żeby Polska socjalistyczna 
była upiorną dyktaturą, jednak su-
werenność ma nieporównywalne 
przewagi.

W  ciągu tych minionych 25 lat 
weszliśmy do Europy, dostaliśmy 
paszporty  (i natychmiast schowali-
śmy do szuflady, bo rzadko są po-
trzebne), mamy wymienialną zło-
tówkę i  możemy robić co chce-
my. 23 lata temu redaktor Wiesław 
Nowosielski zapragnął wydawać 
„Mieszkańca” i  proszę bardzo. 
Przed 1989 rokiem mógłby tylko 
pragnąć a i to nie wiem, czy  pozwa-
lał marzeniom fruwać tak daleko.

Czy z tego co piszę wynika, że 
odnieśliśmy same sukcesy? No 
pewnie, że nie. Czy można było 
z  przemianami pójść dalej i  zro-
bić by było lepiej? Oczywiście, 
że tak. Ale jak pojeżdżę sobie po 
krajach dawnych demoludów, któ-
re startowały mniej więcej z  tego 
samego poziomu co my, to widzę, 
że nie mamy się czego wstydzić. 
I  widać, że z  przemianami to nie 
taka prosta sprawa.

Najmniej nam się udało w sfe-
rze uczuciowej. By Polak polubił 
Polaka. Tu widzę nawet regres: 
przyjaźni w  dawnym tego słowa 
znaczeniu już się niemal nie spo-
tyka, są grupy interesów. Reszta 
nie jest rywalem: jest przeciwni-
kiem, a nawet wrogiem. Piosenka 
z przełomu przemian „Bo wszyscy 
Polacy to jedna rodzina” wciąż 
pozostaje hymnem disco-polo, 
nie przebiła się do rzeczywistości.

Tomasz Szymański

co ma „tęCZA”  
do „SKArySZAKA”?

czytaj na str. 3

BEZPŁAtnE 
ZaBIEGI 

STomaToLoGIcZNE
KliniKa 

Stomatologiczna
ul. Kordeckiego 79 

(grochów)
tel. (22) 672-12-71 

D O  W Y N A J Ę C I A
 POMIESZCZENIA BIUROWE

o  r ó ż n e j  p o w i e r z c h n i
 LOKAL PRODUKCYJNY 40 m2

w atrakcyjnie usytuowanym budynku
w  C E N T R U M   F A L E N I C Y

Tel. 606 591 047

Do Parlamentu Europejskiego z Warszawy dostali się: Danuta Hueb-
ner z PO z 225 546 głosami (drugi wynik w kraju); Zdzisław Krasno-
dębski z PiS z 96 292 głosami; Marek Jurek z PiS z 66 505 głosami, 
Michał Boni z PO z 30 910 głosami i Michał Marusik z Nowej Prawicy 
- Korwina-Mikke z 20 538 głosami. 

i PO... wyborach!

dokończenie na str. 2
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 Kro ni Ka po li cyj na
Sposób na to,  

aby nie iść do pracy
Policjanci z komisariatu na Białołęce pra-

cowali nad zdarzeniem zgłoszonym przez po-
krzywdzonego, który był ofiarą rozboju. Męż-
czyzna miał zostać napadnięty przez dwóch 
mężczyzn, którzy go przewrócili i dokona-
li kradzieży pieniędzy i telefonu komórkowe-
go. Po przeanalizowaniu materiału dowodo-
wego policjanci domyślili się, że coś jest nie 
tak. Przypuszczali, że jest to „zgłoszeniówka”. 
Udowodnili 30-latkowi zgłoszenie przestęp-
stwa, którego, tak naprawdę, nie było. Okaza-
ło się, że w taki sposób mężczyzna próbował 
usprawiedliwić nieobecność w pracy. W trakcie 
przesłuchania podejrzany przyznał się do za-
rzucanych czynów.

Grozili koledze
Policjanci zajmujący się przestępczością 

wśród nieletnich z północnopraskiej komen-
dy stwierdzili, że dwie 16-latki podczas wizy-
ty w mieszkaniu kolegi uszkodziły metalową 
kasetkę o wartości 400 złotych oraz zniszczyły 
flakony z perfumami o wartości 1200 złotych. 
W tym samym czasie ukradły też gry kompute-
rowe. Dalsze ustalenia funkcjonariuszy dopro-
wadziły do dwóch innych nieletnich, którzy gro-
zili koledze ze szkoły wspólnie z dwiema 16-lat-
kami. Okazało się również, że nieletni wyzywali 
i popychali chłopca. W trakcie przeszukania po-
licjanci odzyskali skradzione gry komputerowe. 
Dwóm 16-latkom i 15-latkowi zarzucono doko-
nanie czynów karalnych dotyczących uszkodze-
nia mienia, kradzieży, gróźb karalnych, zniewa-
żenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Spra-
wa została skierowana do sądu. Czwarty, 11-la-
tek, odpowie również przed Sądem Rodzinnym 
i Nieletnich.

Okradali groby
Była godzina 20.00, kiedy to patrolowcy 

z Wawra zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn wy-
chodzących z cmentarza. Obaj nieśli turystyczne, 
duże torby. Policjanci podjęli obserwację, podej-
rzewali bowiem, że osoby te mogły dopuścić się 
jakiegoś przestępstwa na terenie cmentarza. Męż-
czyźni wsiedli do autobusu, a policjanci udali się 
za nimi i na najbliższym przystanku podjęli inter-

wencję. Okazało się, że się nie mylili, w torbach 
42-letniego Marka S. i 27-letniego Bartłomieja B. 
znaleźli mnóstwo kwiatów, wiązanek i bukietów, 
które pochodziły z grobów. Mężczyźni trafili do 
policyjnych cel, a kwiaty stróże prawa zabezpie-
czyli. 42-latek i 27-latek usłyszeli zarzuty ogra-
bienia nagrobków. Przestępstwo, którego się do-
puścili zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8.

Areszt za posiadanie  
narkotyków

Kryminalni interweniowali w jednym z lokali 
na Pradze Północ. W trakcie przeszukania miesz-
kania, które zajmował Daniel M. policjanci ujaw-
nili ukryte narkotyki. Łącznie, policjanci zabez-
pieczyli ponad 200 gramów marihuany. Funkcjo-
nariusze ustalili, że mężczyzna był już wcześniej 
karany za posiadanie narkotyków oraz inne prze-
stępstwa. 25-latek trafił do policyjnego aresztu. 
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej 
ilości środków odurzających. Danielowi M. mo-
że grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

Rozbój w centrum miasta
Do zdarzenia doszło wieczorem w parku 

w pobliżu Placu Defilad. Do siedzącego na ław-
ce przechodnia podeszła grupa osób. W pewnym 
momencie jeden z mężczyzn chwycił pokrzyw-
dzonego za kark i ramię krzycząc do pozosta-
łych, aby zabrali mu wszystko, co ma. Napast-
nicy zanim zabrali pokrzywdzonemu warty oko-
ło 900 złotych telefon, 300 złotych oraz doku-
menty, dotkliwie go pobili uderzając pięściami 
po twarzy i głowie. Sprawcy zbiegli, ofiara na-
padu zgłosiła sprawę policji, a śledczy rozpo-
częli czynności zmierzające do ustalenia i za-
trzymania sprawców. Pokrzywdzony z uwagi na 
odniesione obrażenia był hospitalizowany. Kie-
dy wyszedł ze szpitala, przechodząc nieopodal 
miejsca zdarzenia zauważył osoby, wśród któ-
rych rozpoznał mężczyznę, który zaatakował go 
i okradł.  Powiadomieni o tym fakcie śródmiej-
scy policjanci zatrzymali Daniela K., który zo-
stał już tymczasowo aresztowany na trzy miesią-
ce. Za rozbój kodeks karny przewiduje do 12 lat 
pozbawiania wolności. Funkcjonariusze ustalają 
pozostałych sprawców tego przestępstwa. (ms)

rEKlAMA rEKlAMA  

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!

Przedsiębiorco! 
Szybka pożyczka  

dla firmy. 
Nawet 10 000 zł!

Provident Polska S.A.
Tel. 600-400-288

(taryfa według opłat operatora)

  Okna  rOlety
OKNa pCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

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

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

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

KUPON WAŻNY CODZIENNIE W LOKALU DO 30.06.2014

KUPON WAŻNY CODZIENNIE W LOKALU DO 30.06.2014

KUPON WAŻNY CODZIENNIE W LOKALU DO 30.06.2014

 ele ganc kie lekkie oku la ry
 So czew ki kon tak to we
 le karz oku li Sta, ba da nie wzro ku
 du¯y wybór opraw

 672−77−77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!
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, 
progresywne, fotochromowe)

●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga
pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

Podczas, gdy pierwsze czte-
ry miejsca nie budzą wątpli-
wości, to pan Marusik, jako 
europoseł z Warszawy wpra-
wia w zdumienie. Mandat do-
staje ktoś kompletnie tu nie-
znany, a ktoś tak znany, jak 
Ryszard Kalisz, nie dostaje.

63-letni Michał Marusik 
z Warszawą nigdy nie miał nic 
wspólnego, od dwóch lat jest 
emerytem, mieszka na Kaszu-
bach. Chciałby, żeby w Pol-
sce rządził król. Marusik wy-
grał dzięki ordynacji wybor-
czej. Twój Ruch Europa Plus, 
skąd startował Ryszard Ka-
lisz, nie przekroczył bowiem 
progu wyborczego, a Marusi-
ka Kongres Nowej Prawicy, 
przekroczył. Dlatego Marusik 
z dwudziestoma paroma tysią-
cami głosów jest w Parlamen-
cie Europejskim, a Ryszarda 
Kalisza z trzydziestoma pa-
roma tysiącami nie ma. Po-
dobnie, jak nie ma Wojciecha 
Olejniczaka, który zdobył na-
wet więcej głosów od Kalisza. 
Jego SLD z kolei przekroczył 
próg wyborczy, ale za słabo, 
by w stolicy zdobyć, choć je-
den mandat. 

Za burtą znalazł się także 
jeden z najbardziej znanych 

gdańszczan, Jacek Kurski. Mi-
mo, że całe miasto oplakatował 
swoją podobizną, zdobył nie-
całe 10 tys. głosów. Stały by-
walec „Kawy na Ławę”, czę-
sty gość „Kropki na I”, uczest-
nik niezliczonych debat radio-
wo-telewizyjnych przegrał na-
wet z liderem Ruchu Narodo-
wego, Krzysztofem Bosakiem. 

Wojewoda warszawski, Ja-
cek Kozłowski z PO uzyskał 
co prawda 19 985 głosów, ale 
i tak mniej od owego Marusi-
ka z Kaszub, co w tej sytuacji 
należy uznać za klęskę. Kto 
wie, czy nie zaszkodziła mu 
wojna z kibolami Legii War-
szawa, których zwalczał, hoł-
dując zasadzie odpowiedzial-
ności zbiorowej. 

O klęsce może mówić 
zwłaszcza Twój Ruch Euro-
pa Plus. Palikot jest w szo-
ku, uwierzył, że marka Alek-
sandra Kwaśniewskiego jesz-
cze coś znaczy. Na Ukrainie 
i w Kazachstanie, może tak, 
w Warszawie już nie. Pali-
kot wmówił sobie, że wybor-
cy nie zauważą, że on raz był 
super katolikiem, by następnie 
być wcieleniem antychrysta, 
raz był liberałem, który każe 
wszystkim pracować do 67 ro-
ku życia, a raz Matką Teresą, 
na cudzy koszt zresztą. Palikot 

zrobił ludziom kisiel z mó-
zgu i dlatego woleli nie mieć 
z nim nic wspólnego. Z kolei 
Palikotowi kisiel z mózgu zro-
bił Aleksander Kwaśniewski, 
wmawiając mu, że jeśli weź-
mie na listę jego przyjaciół, to 
wygraną ma w kieszeni. Po-
nieważ nic z tego nie wyszło, 
to przepowiadamy, że Palikot, 
jako siła polityczna sczeźnie 
gdzieś w kątku, do końca nie 
rozumiejąc, że był tylko na-
rzędziem, a nie demiurgiem 
sceny politycznej, jak mu się 
wydawało.

Wybory do Parlamentu Eu-
ropejskiego wszystkich spro-
wadziły na ziemię. Choć 
główni gracze obwieszczają 
swój sukces, przegrali wszy-
scy. Platforma wygrała z PiS 
na Wilanowie i Ursynowie, 
poległa za to na Białołęce, na 
Pradze, Targówku i w Waw-
rze. Reszta była tłem. Fre-
kwencja w stolicy wyniosła 
ponad 37 proc., co oznacza, 
że dwie trzecie uprawnionych 
do wyborów nie poszło. Jeśli 
za kilka miesięcy w wyborach 
samorządowych do urn znów 
pójdzie tak nikła liczba wy-
borców, to Warszawą napraw-
dę zacznie rządzić ktoś, „na 
kogo wypadnie, bęc”.                     

Marcin Marwicz

i PO... wyborach!

dokończenie ze str. 1

Danuta Huebner           Zdzisław Krasnodębski   Marek Jurek                Michał Boni                 Michał Marusik

pon.-pt. 10.00-21.00
sobota 10.00-14.00

 
tel.  22 672 07 75
ul. F. Znanieckiego 8

(GOCŁAW, w pobliżu kościoła 
św. Patryka)

 
TRWA AKCJA BEZPŁATNEGO

CZIPOWANIA PSÓW I KOTÓW!
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Zarząd Oczyszczania Mia-
sta przeznaczył dwadzieścia 
tysięcy zł na uzupełnienie 
ubytków w alejkach Parku 
Skaryszewskiego. Niedawno 
poinformowała o tym „Su-
per Express” Zofia Ślepow-
rońska, rzecznik Zarządu 
Oczyszczania Miasta. I uzna-
no decyzję ZOM za sukces 

odpowiadający oczekiwa-
niom mieszkańców i space-
rowiczów, korzystających ze 
„Skaryszaka”. Ja zaś myślę, 
że dwadzieścia tysięcy prze-
znaczone nawet nie na popra-
wę estetyki, tylko na zabez-
pieczenie się zarządcy przed 
odpowiedzialnością cywilną 
za ewentualne złamanie nogi 

(bo w dziurach alejek Parku 
Skaryszewskiego o to nie jest 
trudno), to prawie, jak ochłap 
najgorszej jakości resz-
tek rzucony wygłodniałym 
psom. Owijając w bawełnę 
– to kropla w morzu potrzeb.

„Wygląda na to, że ten 
park, niestety, nie ma stałe-
go, profesjonalnego, opie-

kuna…” – pisze w liście do 
naszej redakcji pan Andrzej 
Matysiak z Gocławia, któ-
ry w kwietniu wybrał się 
do Parku Skaryszewskiego 
na wiosenną wycieczkę. 
Do tegoż listu Czytelnik 
dołączył plik zdjęć obrazu-
jących fatalny stan parku. 
Pordzewiałe i wybrako-

wane ogrodzenie od stro-
ny ul. Międzynarodowej, 
kikuty powalonych drzew, 
bohomazy na głazach groty 
skalnej (na zdjęciu), to tyl-
ko kilka niechlubnych obra-
zów z wiosennej wycieczki, 
którymi pan Andrzej dzieli 
się z „Mieszkańcem”.

Zresztą inni mieszkańcy 
Pragi-Południe dostrzegają 
te same „mankamenty”, co 
Czytelnik z Gocławia. Do 
procesu budżetu partycy-
pacyjnego na 2015 r. jeden 
z mieszkańców zgłosił re-
mont parkowych alejek. Ten 
pomysł opiniował ZOM. I co 
odpowiedział administrator 
„Skaryszaka”? Ano, że nie 
widzi potrzeby naprawy ale-
jek, gdyż dla całego parku 
zatwierdzony jest projekt re-
nowacji. Problem w tym, że 
o wielkiej rewitalizacji Par-
ku Skaryszewskiego słyszy-
my już od blisko dziesięciu 
lat, a park, jak niszczał, tak 
niszczeje…

Albo weźmy wspomniane 
i uwiecznione przez Czytel-
nika na zdjęciu pordzewiałe 
i dziurawe ogrodzenie… Po 
interwencji lokalnego sa-
morządu, wczesną jesienią 
ubiegłego roku, dyrektor 
ZOM, Tadeusz Jaszczołt, 
obiecał szybkie uzupełnie-
nie ubytków siatki. Widać 
albo nie dotrzymał słowa, 
albo to „uzupełnienie” nie 
wpłynęło jednak na popra-
wę wizerunku i stanu parku, 
który pięć lat temu został 
uznany za Najpiękniejszy 
Park w Polsce. Ale dyrektor 
Jaszczołt wskazał dokładnie 
przyczynę braku środków 
choćby na częściowe pra-
ce renowacyjne: „pomimo 
zgłoszenia przez ZOM, re-

alizacja projektu nie została 
uwzględniona w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej 
m. st. Warszawy”.

Bo ZOM, to właściwie 
jest takim „chłopcem do 
bicia”, który od dziennika-
rzy i mieszkańców obrywa 
baty za stołecznych radnych 
(bo to radni uchwalają na 
co mają iść pieniądze z bu-
dżetu Miasta). A jeśli przez 
tyle lat radni nie byli i nie 
są w stanie zagwarantować 
środków przynajmniej na 
niezbędne prace w „Skary-
szaku”, to świadczy o ich 
nieudolności. I to może pro-
gnozować poważne zmiany 
w Radzie Miasta nadcho-
dzącej kadencji…

Ale, skoro do wyborów 
samorządowych jeszcze pół 
roku, to wróćmy do naszego 
„chłopca do bicia”. Otóż, na 
stronie tegoż samego Za-
rządu Oczyszczania Miasta, 
który prócz dbania o czy-
stość w Stolicy zajmuje się 
także ukwiecaniem War-
szawy, znalazłem informa-
cję, że „koszt modernizacji 
i ukwiecenia oraz bieżące 
utrzymanie instalacji do 
końca przyszłego roku to 
kwota ponad 107 tys. zł.”. 
Informacja ta dotyczy in-
stalacji „Tęcza” na placu 
Zbawiciela. I zestawiłem 
kwotę przeznaczoną na na-
prawę alejek „Skaryszaka” 
z ponad pięciokrotnie wyż-
szą kwotą przeznaczoną na 
„Tęczę”. I krew się we mnie 
wzburzyła tak bardzo, że 
muszę skończyć ten tekst, 
bo zaraz się okaże, że: pri-
mo nie znam się na sztuce, 
a secundo jestem homofo-
bem i kryptogejem…

Adam Rosiński

Co ma „tęcza” do „Skaryszaka”?
To ciekawe, że w naszym mieście nie ma pieniędzy na to, co jest niezbędne, zaś lek-
ką ręką publiczne środki wydawane są na wątpliwej jakości działania „artystyczne”…
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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  

tadex  
 opony

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

 POGOTOWIE 
HYDRAULICZNE 
 ZŁOTA RĄCZKA  
 REMONTY  
 WYKOŃCZENIA
KOMPLEKSOWO 

ul. SzPacza 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

bUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA fARb

RAbATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

Pomóż tym, których kochasz
WSTYdLIWY PRoBLEm… 

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

OtOCZEnIE I rOdZInA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

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

problemu, a niestety problem ze 
słuchem często  oddziałuje źle, 
także na otoczenie i  rodzinę tej 
osoby. Problem pogarszania słu-
chu jest uciążliwy dla pozosta-
łych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w nadmier-
nym hałasie (np. bardzo głośne 
słuchanie TV lub radia) i naraża 
ich również na warunki, które 
i  u  nich mogą powodować po-
wstawanie problemu pogarsza-
nia słuchu. bardzo ważna jest 
pomoc rodziny, jeśli widzisz, że 
ktoś bliski z  Twojego otoczenia 
ma częsty problem z  usłysze-
niem całości wypowiedzi  albo 
włącza dźwięk coraz głośniej, 
warto namówić taką osobę na 
odwiedzenie specjalisty. 

TEcHNoLoGIa odPoWIada  
Na PoTRZEBY…

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

ZAnIM BędZIE ZA PÓźnO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na pro-
blem ze słuchem, wystąpiło już 
długotrwałe uszkodzenie słuchu 
i jest za późno, by odpowiednio 
pomóc takiej osobie. 

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

co PoWINNo  
nAS ZAnIEPOKOIĆ…

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

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

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

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji. 

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

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2014

Wstydliwy problem Polaków - ubytek słuchu

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

Wojskowy Inst. Med.
ul. Szaserów 128 

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

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

Tel. 505-059-279

Od początku organizatorami tej 
imprezy jest Dom Kultury „Świt” 
i Pierwsze Polskie Stowarzysze-
nie Turniejowe Liga Baronów. 
Stawiają oni nie tylko na wypo-
czynek i rekreację, ale chcą także 
propagować etos rycerski – od-
wagę czy wierność danemu sło-
wu – jako godny do naśladowania 

wzór. Pragną również zaintereso-
wać ludzi zgłębianiem meandrów 
polskiej historii. 

Tegoroczny turniej rozpoczął 
się występem Praskiej Orkiestry 
Dętej, która zagrała oczywiście 
marsze wojskowe. A później by-
ło... wystrzałowo. Salut armatni 
spowodował, że spokojnie pły-

wające po stawie kaczki zerwały 
się do lotu, a wiele psów zaczę-
ło piszczeć i szczekać. Emocje 
zapewniono też dorosłym i dzie-
ciom. Na początku odbył się bo-
jowy turniej szabli polskiej. Ry-
cerze nie oszczędzali się. Wpraw-
dzie krew się nie polała, ale pa-
trząc na zmagania niektórych 

z nich nietrudno się było domy-
śleć, że po tej imprezie zostanie 
im pamiątka w postaci siniaków. 

– To musiało boleć – tak za-
dawane ciosy komentowała pu-
bliczność. Rzeczywiście, trud-
no je było uznać za czuły dotyk. 
Wystarczyło zresztą zerknąć na 
zniszczone hełmy i zbroje. Ko-

wal miał pełne ręce roboty.  Póź-
niej w ruch poszły też strzały i łu-
ki,  a nawet kosy.  Pojawili się 
również sokolnicy. Nie zabrakło 
także widowiskowych pokazów 
konnych. Żywą reakcję wzbudzi-
li bolszewicy, niezbyt życzliwie 
przyjęci przez tłum. W huku wy-
strzałów karabinów i armat sto-

czono zażartą walkę, ale Polacy, 
stosując metodę odskok-doskok, 
byli górą.  W sumie w tegorocz-
nym turnieju wzięło udział ponad 
stu trzydziestu rycerzy z dziesię-
ciu grup rekonstrukcyjnych. 

Komu znudziło się patrzenie 
na potyczki szedł na jarmark. 
Tam można było choć na chwi-

lę wcielić się w rolę chociażby 
garncarza czy kowala lub samo-
dzielnie stworzyć papier czer-
pany oraz ozdobić go za pomo-
cą „tłustych farb” i gęstego wy-
ciągu z glonów. Taka mieszanka 
plus odpowiednia technika po-
wodowała, że na papierze poja-
wiały się niezwykłe wzory. – To 
istne czary – emocjonowała się 
jedna z uczestniczek pokazu. 

A skoro o czarowaniu mo-
wa – nie brakowało też chęt-
nych, aby poznać tajemnice śre-
dniowiecznej alchemii – niewi-
dzialnych szkieł, chmur i dżina 
w butelce i znikających monet. 
W dość szybkim tempie znika-
ły też pieniądze z kieszeni go-
ści turnieju. Szczególnie sze-
roki strumień mamony płynął 
zwłaszcza z kieszeni rodziców, 
którzy kupowali dzieciom ry-
cerski oręż i odzienie. 

Również szlachetne damy by-
ły kuszone różnymi ozdobami. 
Kto chciał dowiedzieć się cze-
goś nowego, mógł nabyć róż-
ne księgi, nie tylko z wiedzą 
tajemną i to nie rujnując do-
mowego budżetu. Lokalna bi-
blioteka urządziła bowiem kier-
masz książek za złotówkę.   
Po tych wszystkich wrażeniach 
należało się posilić. Jadła i napit-
ku nie brakowało. Szczególnym 
powodzeniem cieszyło się sta-
nowisko, na którym serwowa-
no kwas chlebowy i podpłomyki 
z różnymi dodatkami. Cały czas 
ustawiała się tam spora kolejka. 

Turniej zakończyła również 
salwa artyleryjska – tym ra-
zem na cześć mieszkańców Tar-
gówka, którzy licznie uświetnili 
swoją obecnością uroczystość. 

Atrakcji było tyle, że trudno 
je wszystkie wymienić. I ja tam 
byłam, i kwas chlebowy piłam, 
a to co widziałam, to Wam opo-
wiedziałam. Tak niezwykle mile 
spędzony czas koniecznie musi 
być powtórzony za rok, zwłasz-
cza, że szykuje się 20-lecie tego 
turnieju. AnKa

INTELIGENTNa ENERGIa 
PrZySZŁOśCI

Więcej mieszkańców to większe zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną. Więcej energii to większa potrzeba bezpiecznego jej dostarcza-
nia. Czy Warszawa zniknie pod kablami i słupami wysokiego napięcia?

Są takie prognozy demograficzne, które mówią o tym, że po roku 2030 
w Warszawie może mieszkać nawet 3 miliony mieszkańców. Skoro więc 
ma być nas, Obywateli, coraz więcej, w ciągu najbliższych piętnastu lat 
muszą zajść zmiany związane z rozwojem sieci elektroenergetycznych, nie 
tylko w centrum miasta, ale też w dzielnicach ościennych, stanowiących 
skupisko sypialni Warszawy i miejsce życia wielu jej mieszkańców. Nie ma 

mowy by stawiać kolejne słupy wysokiego napięcia, na nic by się to zdało. 
Dlatego właśnie RWE STOEN OPERATOR przedstawił plany inwestycji 
w warszawską sieć elektroenergetyczną na łączną kwotę ponad 1,6 miliarda 
złotych, z czego w 2014 roku ma zostać zainwestowane 235 milionów zło-
tych. Na co zostaną wydane te pieniądze? Na przykład na wymianę liczni-
ków energii w naszych domach. Możemy spodziewać się, że stare liczniki 
poboru energii zastąpią inteligentne urządzenia umożliwiające dwustronną 
komunikację. Co to zmieni dla nas klientów? A to, że będziemy płacić za 
prąd na podstawie rzeczywistego zużycia, a nie jak teraz prognozowanych 
faktur. Gdy dojdzie do awarii prądu w domu, system umożliwi szybsze wy-
krycie usterki i jej usunięcie. Pierwsze inteligentne liczniki mają być mon-
towane w Warszawie już pod koniec tego roku. We wszystkich domach 
i budynkach mają się znaleźć do 2019 roku. Łączny koszt inwestycji to – 
uwaga – aż 65 milionów złotych. 

W ramach rozwoju sieci elektroenergetycznych, mają zostać zmodernizo-
wane i wybudowane dwadzieścia cztery stacje elektroenergetyczne, w tym 
stacje najbardziej nowoczesne, związane ściśle z projektem Smart Grid (In-
teligentne Sieci Energetyczne) i inteligentnymi licznikami. W całym mieście 
położonych zostanie 165 kilometrów linii wysokiego napięcia, 512 kilome-
trów linii średniego napięcia i 1332 kilometry linii niskiego napięcia. 

Być może wielu z nas jeszcze o tym nie wie, ale w związku ze zmianami 
i rozwojem sieci, i my, mieszkańcy możemy stać się producentami energii. 
Projekt „Prosument” zakłada, że możemy otrzymać dofinansowanie na za-
łożenie w domu mikroinstalacji, która umożliwi samodzielne wytwarzanie 
energii, a także sprzedaż jej części. Jakże na miejscu jest powiedzenie na 
zakończenie – niech energia będzie z nami, mieszkańcami.  SB

na targówku w ruch  
poszły szable i kosy

W weekend mieszkańcy Targówka mogli przenieść się w dawne 
czasy i to bez korzystania z wehikułu czasu. W Parku Bródnow-
skim pojawiło się bowiem zacne rycerstwo, które stanęło w szran-
ki w ramach XIX Warszawskiego Turnieju Rycerskiego o szablę 
Króla Zygmunta III Wazy pt. „Ku niepodległości”.

Artur Stawiarski – Dyrektor ds. Rozwoju Sieci RWE Stoen 
Operator z dziennikarzami i ekspertami podczas zwiedzania 
stacji elektroenergetycznej RPZ Stadion.
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praga-południe

Stara część Saskiej Kępy 
mocno ożyła 24 maja. Fran-
cuska i Paryska zaludniły się 
uczestnikami IX edycji Świę-
ta Saskiej Kępy.

Tegoroczne święto prze-
biegło pod hasłem „Spotkaj-
my się na Saskiej Kępie”. 
– To hasło wymyślone przez 
mieszkańców z Rady Progra-
mowej Święta Saskiej Kępy – 
mówił „Mieszkańcowi” bur-
mistrz Pragi-Południe Tomasz 
Kucharski. – Hasło nawiązu-
je do dawnego wykorzystania 
tego rejonu przez mieszkań-
ców Warszawy. W XIX wieku 
obecna Saska Kępa była miej-
scem rekreacyjnych spotkań 
warszawiaków. Tutaj odpo-
czywano i oddawano się róż-
nego rodzaju uciechom.

Uciech nie zabrakło także 
na tegorocznej imprezie. Naj-
młodsi mieli swoją scenę i za-

bawy w „Jordanku” przy ul. 
Nobla, tłumy cieszyły swo-
je uszy, oczy i podniebienia 
na Francuskiej i Paryskiej, 
zaś doświadczeni zabawowi-
cze odwiedzali także pobli-
skie miejsca, jak Pracownia 
Litografii przy ul. Obrońców. 
Imprezę rozpoczęła uroczy-

sta parada, która w asyście 
harleyowców przemaszero-
wała ul. Francuską od ron-
da Waszyngtona przed rzeź-
bę Agnieszki Osieckiej przy 
ul. Obrońców. Na czele po-
chodu szła prezydent War-
szawy, Hanna Gronkiewicz-
-Waltz wraz z burmistrzem 
Tomaszem Kucharskim. Naj-
wyższym samorządowym 
władzom towarzyszyli m.in. 
parlamentarzyści – posłanka 
Jolanta Hibner i senator Ma-
rek Borowski oraz liczne gro-
no miejskich i dzielnicowych 
radnych i urzędników. W pa-
radzie nie zabrakło przedsta-
wicieli sasko-kępskich orga-
nizacji i mieszkańców, z któ-
rych część z okazji święta 
przywdziała różne ciekawe, 
przyciągające uwagę stroje. 
– Fajnie, że ludzie tak sami 
z siebie chcą zamanifestować 

tego dnia radość – skomento-
wała „Mieszkańcowi” Barba-
ra Wasiak, dyrektor dzielnico-
wego Centrum Promocji Kul-
tury, producenta imprezy. 

Przy rzeźbie najsłynniejszej 
mieszkanki osiedla, Agniesz-
ki Osieckiej, uroczyście od-
śpiewano „Małgośkę” i wy-

puszczono w niebo kilkaset 
różnokolorowych balonów 
– symboli tegorocznej edy-
cji imprezy. – Francuska, to 
takie Krakowskie Przedmie-
ście prawobrzeżnej Warsza-
wy – powiedziała do zgroma-
dzonych prezydent Warszawy 
i ruszyła pooglądać przygo-
towane wzdłuż ulicy stoiska. 
Szczególną uwagę poświę-
cała prezentacjom ambasad, 
jednak nie dała się skusić wy-
stawcom na skosztowanie ja-
kiejś narodowej potrawy. Do-
piero swojskie wypieki har-
cerzy z południowopraskiego 
ZHP zaspokoiły apetyt Hanny 
Gronkiewicz-Waltz.

Ulicę Francuską oddano te-
go dnia różnego rodzaju arty-
stom. Na tematycznych sce-
nach (było ich aż sześć) wy-
stępowali przedstawicie-
le różnych narodów, kultur 

i nurtów muzycznych. Naj-
większą gwiazdą imprezy by-
ła Halina Frąckowiak. Na sce-
nach wystąpiły też takie gru-
py jak Wyspy Dobrej Nadziei, 
czy Dixie Warsaw Jazzmen. 
Ulicę Paryską oddano mniej 
kulturalnym działaniom. Tu-
taj można było kupić czap-

kę z logo Nowego Yorku, czy 
skosztować produktów regio-
nalnych. Najmłodsi objadali 
się tradycyjną cukrową watą 
i pańską skórką, ale także no-
wymi smakołykami, jak wi-
taminowe lizaki (bez barwni-
ków i konserwantów) Vita Pi-
raci, które niedawno weszły 
do sieci sklepów południo-
wopraskiego „Społem”. Ale 
i przy Paryskiej znalazło się 
miejsce dla prawdziwej sceny. 
Scena Szkolna, na której wy-
stępowali uczniowie, szcze-
rze pisząc, była najbardziej 
obleganą sceną święta. – Ar-
tystycznie uzdolniona mło-
dzież sprawiła się wspaniale – 
podsumował opiekujący się tą 
sceną Krzysztof Konrad. 

Program ostatniej edycji 
święta ułożyła wspomnia-
na rada społeczna powołana 
przez burmistrza Kucharskie-
go. – Były liczne głosy, że to 
święto jest nie takie, jak by 
tego sobie życzyli mieszkań-
cy Saskiej Kępy – zgodnie 
przyznają lokalni społecznicy 
i urzędnicy Ratusza – Że jest 
zbyt jarmarczne i że za mało 
w nim ducha i kultury Saskiej 
Kępy. Że taki festyn mógłby 
się spokojnie odbywać na każ-
dym innym osiedlu. Trudno 
odmówić racji tej argumen-
tacji. Faktycznie, takie połu-
dniwopraskie święto spokoj-

nie może być organizowane 
każdego roku gdzieś indziej 
– także na Grochowie, Gocła-
wiu, czy Kamionku. Tym bar-
dziej, że praktycznie w cało-
ści impreza finansowana jest 
z publicznych pieniędzy całej 
dzielnicy. A jednak po tych 
IX edycjach święta trudno je-
go inicjatorom i organizato-
rom odmówić sukcesu – ży-
cie wraca na ul. Francuską. 
I to nie tylko w czasie Święta 
Saskiej Kępy. Owszem, Sa-
ska Kępa nigdy nie będzie 
odpowiednikiem połącze-
nia paryskich dzielnic Mont-
martre i Saint-Michel, ale po 
dziewięciu latach promocji 
owoce są. Choć te owoce naj-
bardziej smakują okolicznym 
restauratorom, dla których 

Święto Saskiej Kępy jest cza-
sem największych żniw. 

Według rzeczniczki Świę-
ta Saskiej Kępy, Doroty War-
dyńskiej, restauratorzy mają 
swój wkład w imprezę, gdyż 
część z nich specjalnie przy-
gotowała na tę imprezę swo-
je obiekty i ogródki piwne, 
a niektórzy nawet darmowe 
poczęstunki i promocje. 

Impreza na Saskiej Kępie 
trwała do późnego wieczora. 
O 21.30 z Klubu Kultury przy 
rondzie Wolframa dobiegała 
bossa nowa, na Paryskiej mło-
dzież kończyła recital piose-
nek grupy ABBA, a na Fran-
cuskiej Indianie żegnali się 
grając El Condor Pasa. I przy 
tych dźwiękach Saska Kępa 
kładła się spać… ar 

Spotkanie na Saskiej Kępie
Za nami IX Święto Saskiej Kępy. Główne ulice tego południo-
wopraskiego osiedla znów tętniły życiem.

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

COdzIENNIE prOMOCJa tOwarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

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
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Mazowiecki Urząd Woje-
wódzki i Akademia Obrony Na-
rodowej będą ze sobą współ-
pracować. Umowę pod-
pisali Jacek Kozłowski, 
wojewoda mazowiec-
ki i gen.dyw. dr hab. 
Bogusław Pacek, rek-
tor-komendant uczelni. 
– Tworzymy ramy do już 
istniejącej, dobrej współpracy, 
co pozwoli na jej rozszerzenie 
– podkreślił wojewoda mazo-

wiecki. Współpraca Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego 
z Akademią Obrony Narodo-
wej obejmuje m.in. organizo-
wanie wspólnych seminariów, 
kursów, konferencji i spotkań, 
działalność popularyzatorsko 
– naukową, doradczą oraz eks-
percką. Urzędnicy będą mieli 
dostęp do fachowej wiedzy, zaś 
dla studentów organizowane 
będą wizyty studyjne, praktyki 
i staże w urzędzie. Współpraca 
dostarczy wsparcia eksperckie-
go m.in. w zakresie technik in-
formacyjnych oraz koordynacji 
działań służb podległych woje-
wodzie mazowieckiemu. 

z�z�z
Zbliżają się wakacje, jak co 

roku rodzice i opiekunowie 
dzieci wyjeżdżających autoka-
rami mogą zgłosić do kontroli 
autobus lub kierowcę. Kontro-
le odbywać się będą na parkin-
gu przy hali „Torwar” ul. Ła-
zienkowska od poniedziałku do 
piątku w godz. 6.30-9.30 lub do 
czasu zakończenia kontroli au-
tokarów. W dni wolne od pracy 
kontrole będą przeprowadza-
ne w miejscach ich odjazdu po 

wcześniejszym umówieniu ter-
minu z Wydziałem Ruchu Dro-
gowego Komendy Stołecznej 
Policji tel. 22 603-77-55 (ca-
łodobowo) oraz 22 603-77-18 
w godz. 8.00-16.00 (od ponie-
działku do piątku). 

z�z�z
W ostatni dzień maja w KK 

Saska Kępa mogliśmy posłu-
chać koncertu piosenki literac-
kiej. Gwiazdą wieczoru była 
Agnieszka Grochowicz, któ-
ra uważana jest za jedną z naj-
lepszych wokalistek w Polsce, 
osoba wszechstronnie muzy-
kalna i znakomicie interpretują-

ca śpiewany tekst. Piosenkarka 
jest również autorką przez sie-
bie wykonywanych tekstów. 

z�z�z
Do końca sierpnia br. na 

Mokotowie, Pradze-Południe, 
w Ursusie i na Woli powstaną 
kolejne wypożyczalnie miej-
skich rowerów Veturilo, któ-

rych lokalizacje zostały wy-
brane po konsultacjach z ZTM 
oraz mieszkańcami. Na Pra-
dze Południe nowe stacje znaj-

dą się: przy urzędzie dzielnicy 
(ul. Grochowska 274), na pla-
cu Szembeka, przy ul. gen. A. 
E. Fieldorfa „Nila” (koło Te-
sco), przy Jeziorku Balaton 
(skrzyżowanie ul. Kapelanów 
AK z ul. gen. R. Abrahama), na 
skrzyżowaniu ul. Egipskiej i ul. 
Afrykańskiej. Zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, wy-
pożyczalnie cieszące się naj-
mniejszą popularnością, zosta-
ną przeniesione w inne miej-
sce. Stacja z ul. Lubelskiej zo-
stanie przesunięta na Rondo 
Wiatraczna. Wszystkie wpły-
wy z Veturilo decyzją prezy-
dent Warszawy Hanny Gron-
kiewicz-Waltz są przeznaczane 
na rozwój infrastruktury rowe-
rowej. To ponad 2 mln złotych 
rocznie.

z�z�z
W tym roku plenerowe ki-

no Perła pojawi się w trzech 
miejscach: tradycyjnie na pa-
tio kamienicy przy ul. Kredyto-
wej 9, w Parku Skaryszewskim 

nad Jeziorem Kamionkowskim 
oraz w nadwiślańskiej kluboka-
wiarni Pomost 511 (od lipca). 

Od 6 czerwca do 31 sierp-
nia od środy do niedzie-
li będzie organizować 
pokazy filmowe pod 
chmurką.

z�z�z
23 maja do Przedszko-

la nr 338 w Wawrze przyby-
li goście zaproszeni na uro-
czystość nadania przedszkolu 
nazwy „Sosnowa Stacyjka”. 
Skąd ta nazwa? Dyrektor Iza-
bella Rudzka uzasadniła ten 
wybór usytuowaniem placów-
ki na trasie kolejki wąskotoro-
wej, której stulecie powstania 
obchodzono w kwietniu br. Te-
ren na którym znajduje się od 
1977 roku przedszkole to część 
parceli, noszącej nazwę „Wil-
la Sosnówka”. Przybyli goście 
obejrzeli wystawę poświęco-
ną historii placówki i kolejki 
wąskotorowej. Uroczyście od-
słonięto tablicę z nową nazwą 
przedszkola, którą poświę-
cił ks. prałat Marek Doszko. 
Wspaniałe występy artystycz-

ne przedszkolaków i odśpie-
wanie hymnu przedszkola by-
ły dopełnieniem tej wspaniałej 
uroczystości.

z�z�z
Międzynarodowy Festiwal 

„Perła Baroku – Koncerty Mi-
strzów”, któremu patronuje 
ksiądz Arcybiskup Henryk Ho-
ser SAC,  nieprzerwanie odby-
wa się od maja 2008 roku. Mu-
zyka prezentowana podczas 
Festiwalu jest bardzo zróżni-
cowana: od renesansowej, aż 
po najpiękniejsze melodie XX 
wieku, w tym muzykę filmową. 
W tym roku koncerty w Bazy-
lice Świętej Trójcy w Kobyłce 
odbędą się 8, 10 i 12 czerwca 
o godzinie 19.00, a koncert fi-
nałowy w niedzielę, 15 czerw-
ca o godzinie 16.00. Wstęp na 
wszystkie koncerty jest bez-
płatny. Szczegóły koncertów 
m.in.na:www.trojca.org.pl

(ab) (ar) (um)

Z MIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 7.06. godz. 16.00 – Koncert Konkursowy VIII Ogólno-
polskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja wolności” 2014, wstęp 
wolny; 8.06. godz. 18.00 – Koncert Finałowy VIII Ogólnopolskiego 
Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja wolności” 2014, wstęp 10 zł.; 
12.06. godz. 16.30 – Muzeum Warszawskiej Pragi zaprasza na semi-
narium „Twarze Różyca – historia i przyszłość bazaru”, wstęp wol-
ny; 14.06. w godz. 11.00-18.00 – X Warszawskie Spotkania Cera-
miczne, wstęp wolny;
 Klub Kultury Gocław ul. Abrahama 10 – 8.06. godz. 19.00 – 
Koncert Charytatywny Gospel. Miejsce koncertu: Wypieki Kultury, 
ul. Stolarska 2/4 wstęp: 15 zł. Bilety do nabycia w Wypiekach Kultu-
ry w dniu koncertu; 9.06. godz. 18.00 – Wykład „Nowa Rzeczowość 
– wspaniałe lata międzywojenne”, wstęp wolny; 9.06. godz. 19.15 – 
Wieczór z Tango Mio. Koncert połączony z opowieścią o tangu ar-
gentyńskim i polskim. Wstęp: 5 zł; z Kartą Warszawiaka: 4 zł; Licz-
ba biletów ograniczona; 15.06. godz. 15.00 – Gdybym był piratem. 
Spektakl dla dzieci. Wstęp: 5 zł/, z Kartą Warszawiaka: 4 zł; Przed-
sprzedaż od 9.06.br.; 16.06.godz. 18.30 – Ptasie opowieści. Spotka-
nie poprowadzi dr Andrzej G. Kruszewicz – słynny ornitolog, pisarz 
i dyrektor warszawskiego ZOO, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 6.06. godz. 10.00 
– Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; godz. 12.00 – 
Gocławska Akademia Zdrowia. „Jak zadbać o swoje zdrowie w okre-
sie letnim?” Wstęp wolny; 9.06. godz. 12.00 – „Sukces” reż. Marek 
Piwowski.  Film poświęcony Czesławowi Niemenowi. Wstęp wolny; 
10.06. godz. 12.00 – Wykład „Szkodniki występujące na krzewach 
owocowych oraz niechemiczne metody ich zwalczania”. Wstęp wol-
ny; 12.06. godz. 12.00 – W cyklu „Kresy dalekie i bliskie” Zbrucz 
- rzeka graniczna. Wstęp wolny; godz. 18.00–21.00 – Wieczorek ta-
neczny. DJ Marcel. Wstęp 5 zł; 13.06. godz. 10.00 – Piątek z grami 
planszowymi i kartami. Wstęp wolny; godz. 15.00 – Letnie byliny 
o dużych kwiatach i kwiatostanach – kosaćce, pustynki, paciorecz-
niki. Wstęp wolny; 16.06. godz. 12.00 – Teatr i historia. „Aktorski 
bojkot”. Wstęp wolny; godz. 18.00 – Salon Kulturalny. Edward Hu-
lewicz – piosenkarz, założyciel zespołu „Tarpany”, Wstęp 10 zł; 
 Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 6.06. godz.17.30, 
sala koncertowa – Spektakl ,,Retrospekcja” w wykonaniu aktorów 
grupy OD-NOWA. Wstęp wolny; 13.06. godz. 18.30 – Muzyczna 
Podróż, Koncert Galowy IV Warszawskiego Konkursu Piosenki Nie-
mieckojęzycznej DACHL Lieder Wettbewerb. Koncert oraz wręcze-
nie nagród odbędzie się w Auli Głównej WSM przy ul. Kawęczyń-
skiej 36. Wstęp wolny;
 Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Van Gogha 1 – 07.06., godz. 
17.00 – „Spojrzenia” wernisaż wystawy malarstwa Zbigniewa Ża-
ka, wstęp wolny; 07.06., 08.06., godz. 18.00 – Teatr Akt-em „Dzieło 
Sztuki”, wstęp wolny; 11.06. godz. 16.00-20.00 – I cóż powiecie na 
to, że już się zbliża lato? 16 zaproszeń jednoosobowych na zabawę 
taneczną na powitanie lata dla białołęckich Seniorów – do odebrania 
w sekretariacie BOK (tel. 22 884-46-25 wew.31). Wstęp wyłącznie 
z zaproszeniem; Dni Białołęki – 20 lat Samorządu – 14.06.-15.06.; 
14.06. godz.14.55 – Oficjalne otwarcie imprezy przez władze dziel-
nicy Białołęka. W programie m.in.: turnieje, konkursy, przejazdy tu-
rystyczne po dzielnicy „londyńskim” autobusem z przewodnikiem. 
Więcej na: www.bialoleka.waw.pl;
 Przed bramą główną Konesera ul. Ząbkowska 27/31 – 8.06. godz. 
15.00 – Spacer „Przemysł Szmulowizny i Michałowa”. Szmulowizna 
jest ośrodkiem przemysłowym, gdzie zbudowano pierwszy w Polsce sil-
nik lotniczy, do niedawna ulice oświetlano gazem, a Bierut urzędował 
w fabryce czekolady. Spacer darmowy, napiwki mile widziane.
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 7., 8.06. godz. 12.00 
– Kolorowe jarmarki, czyli praska transformacja, cz. 1 „Jak przełom 
1989 odmienił przestrzeń miejską i społeczną”. Zbiórka: na rogu ul. 
Lubelskiej i alei Wedla, przy Jeziorku Kamionkowskim. Wycieczki 
rowerowe: 7., 8.06. godz. 18.00 – Kilof i fabryczny skansen, czyli 
praska transformacja, cz. 2; Zbiórka: na rogu ul. Lubelskiej i alei We-
dla, przy Jeziorku Kamionkowskim. Trasa: Kamionek, Stara Praga, 
Targówek.

ZA PrO SZE nIA dlA MIE SZKAń CÓW

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 – Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?  
Proszę podać przykłady takich sytuacji.

Kwestię rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika reguluje art. 52 Kodek-
su pracy i może to nastąpić w sytuacjach: 
 ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożli-

wia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowa-

nym stanowisku. 
Za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych można uznać ta-

kie naruszenie, które wynika z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej pracownika i w istotny sposób 
narusza interes pracodawcy. W oparciu o orzecznictwo sądowe, przykładami takich zachowań są nie-
trzeźwość pracownika, nawet jednorazowa, korzystanie z telefonu służbowego w celu udziału w grach 
towarzyskich narażające pracodawcę na znaczną szkodę, naruszenie dbałości pracownika o mienie za-
kładu pracy, czy tzw. „pożyczanie”  pieniędzy z kasy sklepu, przy czym na ocenę takiego zachowania 
nie ma wpływu zwrot pobranych pieniędzy, ani to, że taką praktykę stosowali inni pracownicy. 

Drugą z przyczyn dającą podstawę do rozwiązania stosunku pracy w powyższym trybie jest popeł-
nienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa. Rozwiązanie umowy o pracę  
w tym trybie może nastąpić niezależnie od tego, czy jest to przestępstwo na szkodę pracodawcy, czy 
też osoby trzeciej oraz czy szkoda pozostaje w związku z pracą, jeśli tylko uniemożliwia dalsze zatrud-
nianie pracownika na zajmowanym stanowisku. Przykładowo rozwiązanie umowy o pracę może być 
uzasadnione popełnieniem przestępstwa przeciwko mieniu na szkodę osoby trzeciej przez pracownika, 
który jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mie-
nie. Warto jednak przy tym zauważyć, że samo podejrzenie popełnienia przestępstwa lub aresztowanie 
pracownika nie stanowi wystarczającej podstawy do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie. 

Rozwiązanie umowy o pracę w powyższy sposób, może również wynikać z zawinionej przez pra-
cownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Przypa-
dek ten odnosi się głównie do pracowników, których praca wymaga określonych przez prawo upraw-
nień, np. kierowców lub operatorów określonych maszyn i urządzeń. Niezbędny warunek skorzystania 
przez pracodawcę z tej możliwości stanowi zawinienie, które spowodowało utratę uprawnień. Dlatego 
też, jeśli kierowca utracił prawo jazdy nie ze swojej winy, a wskutek np. osłabienia wzroku, przepis ten 
nie znajdzie zastosowania. W takiej sytuacji będzie jednak możliwe rozwiązanie umowy o pracę za wy-
powiedzeniem. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 52 § 2 Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pra-
cę w tym trybie, nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości 
o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przekroczenie tego terminu powoduje bezskutecz-

ność rozwiązania umowy o pracę. Istotne przy tym jest, że przez wyrażenie „uzy-
skanie przez pracodawcę wiadomości” należy rozumieć wiadomości na tyle spraw-
dzone, aby pracodawca mógł nabrać uzasadnionego przekonania o nagannym po-
stępowaniu danego pracownika. Powyższe może zatem wpływać na moment, od 
którego biegnie dla pracodawcy termin na ewentualne rozwiązanie umowy o pracę 
w tym trybie.  

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§
REKLAMA REKLAMA

GOTOWE
MIESZKANIA!

•  nowoczesny budynek położony  
w spokojnej zielonej okolicy

•  promocyjna oferta – dowiedz się  
więcej w biurze sprzedaży

•  w ofercie mieszkania  
4-pokojowe

•  dostępne tarasy  
i parking podziemny

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

* UsŁU gI
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tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICEr



MIEszKaNIEC 7

się”, „zawsze ma to co najnow-
sze”.

Nie, żebym miała cokolwiek 
przeciwko kaloszom! Sama 
mam jedne, na działce. Przyda-
ją się do lasu, ale też, gdy pada 
i chodzę po trawie (bo tam jest 
albo trawa albo gliniasta droga 
z mnóstwem kałuż).

Wyjrzałam przez 
okno autobusu. 
Tu mizerna traw-
ka rosła tylko na 
nielicznych traw-
niczkach. Zresz-
tą, i tak nikt nie 
biegał po mo-
krej trawie, każ-
dy chodził zwy-
czajnie, po chod-
niku. Chodnik był 
miejski, wykonany 
z płyt, z jedną czy 
dwiema kałużami 
wielkości staro-
świeckiej miedni-
cy. Nikt jednak nie 
przechodził przez 
nie (nawet w kalo-
szach), tylko czy-
stą nogą stąpał 
sobie po chodni-
ku. Jasne, że po-

deszwa buta była mokra, bo 
w końcu deszcz, ale nikomu 
się nie lało wierzchem panto-
fla, żadne sandały nie grzęzły 
w rozmiękłej glinie czy błocku, 
bo tu był tylko miejski chodnik 
i majowy deszcz. Przed czym 
niby miały chronić te kalo-
sze?!

Ja bym się nawet nie czepia-
ła, gdybym mogła sobie wy-
obrazić, że ta czy inna pani 
w kaloszach ma inne buty na la-
to tylko jakieś z materiału, na 
tekturowym spodzie. Bo tektu-
ra rozmięka w mig, wystarczy 
mały deszcz. Ale piszę o tym, bo 
wiem, że tak nie jest. Bo nie ro-
zumiem naśladowania, podąża-
nia za trendami za wszelką ce-
nę. Czy nie lepiej kierować się 
własnym rozsądkiem? Kalosze 
zostawić na prawdziwe pluchy, 
gdy w listopadowe dni na chod-
nikach leży breja, zamiast ocie-
plane wkładać w maju?

Wiem, każdy może nosić, co 
chce. Ale taki nawyk naśla-
downictwa może się przeja-
wiać w innych obszarach życia. 
Na przykład leczeniem siebie 
i dzieci u znachorów – przepra-
szam! – samozwańczych spe-
cjalistów medycyny „natural-
nej”, zamiast u lekarza, bo to 
wręcz cudotwórca, współcze-
sny Rasputin! Że nie zaszkodzi, 
bo przepisuje tylko ziółka? No 
cóż. Największa w dziejach tru-
cicielka, Lukrecja Borgia, tak-
że bazowała na ziółkach. Jakże 
skutecznie! żu

W zeszłym tygodniu padało. 
Jechałam autobusem w majo-
wy poranek, nie było chłodno, 
choć mokro. Patrzyłam na no-
gi pasażerów, z czego mnóstwo, 
zwłaszcza damskich, w kalo-
szach. Ale jakie to były kalosze! 
Jedne tuż ponad kostkę, grana-
towe albo szare, inne – wyso-
kie, wyłożone wokół łydki gru-
bym jakby filcem w kratę, jesz-
cze inne – u szczytu cholewki 
z naszytym rękawkiem, zakoń-
czonym ścisłą gumką, szczelnie 
i skutecznie uniemożliwiającą 
jakąkolwiek wymianę powie-
trza między spoconą zapewne 
stopą (bo przecież maj!), a resz-
tą świata. Cóż, nie chciałabym 
być przy tym, gdy właścicielka 
zdejmie te kalosze, brrr…

Lubimy hołdować modzie 
czyli, mówiąc inaczej, wyzby-
wając się własnego zdania 
i rozsądku, ślepo podążać za 
kimś, kto „wie lepiej”, „zna 

Taka teraz 
moda

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!
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– Kaszle pan, panie Eustachy, że na drugim końcu bazaru pana 
słychać… Mówiąc te słowa Kazimierz Główka z niepokojem spoj-
rzał na swego kolegę, Eustachego Mordziaka, bo przecież nieje-
den taki kaszel źle się kończył.

– To przez te papierochy, panie Kaziu. Za chińskiego boga od-
zwyczaić się nie mogę. Charakter słaby mam i tyle.

– Przez grzeczność nie zaprzeczę. 
– Ano, człowiek różnym nałogom podlega i nie zawsze z nimi 

wygrywa, niestety. Weź pan tego Kalisza.
– Tego, co zapowiadał, że zostanie prezydentem Warszawy – 

upewnił się pan Kazimierz?
– Owszem, on ci jest, jak to mówią. Tyle, że nie było wiadomo 

czy na pewno Hankę chce z siodła wysadzić, bo on dawał do zro-
zumienia, że wyżej mierzy, w inną prezydenturę.

– Widocznie spojrzał w lustro i zakochał się w sobie z wzajem-
nością. Po czymś takim trudno dochodzi się do równowagi. Poli-
tyka, to jakbyś pan pił trzy lata i nagle chciał wytrzeźwieć. Cięż-
ka sprawa.

– To swoją drogą, potwierdził pan Eustachy, tym bardziej, że 
znał ten ból. – Ale w przypadku pana Rycha, mówił dalej, to jest 
jeszcze coś gorszego. W wyborach do Parlamentu Europejskie-
go pan Kalisz dostał przecież 30 tys. głosów. Co to jest panie 
Kaziu, zwłaszcza, że on sam zapowiadał, że najmarniej weźmie 
sto tysięcy. 

– 30 tys. to mniej więcej tak, jakby zagłosowało na niego tylko 
Osiedle Ostrobramska. Obciach, jednym słowem.

– Nie ma jednak tego złego, co na dobre by nie wyszło, powiem 
panu. Pan Kalisz będzie miał teraz czas, synem się zajmie, może 
nawet na nasz bazar przyjedzie, kto wie. 

– No, zapraszamy. Czereśnie już są. Wielkie, jak rajskie jabł-
ka. Mają tylko jedną wadę –drogie są. Ale za to truskawki – jedna 
w drugą, niczym piłeczki pingpongowe.

– Oj tam, zaraz drogo. Jak dla kogo? Pan Rychu forsy ma jak 
lodu. W ogóle to fajny gość, lubiany, inteligentny, brat˗łata. Szko-
da, że mu się tak omskło. Czasem wystarczy jedno słowo, jakiś 
nieprzemyślany gest, jakaś szczerość niekontrolowana i wszystko 
sypie się w ruinę.

– To zupełnie tak, jak w tym dowcipie o Edycie. 
– O jakiej znów Edycie, panie Eustachy.
– No, dzwoni mąż do żony: słuchaj, trochę jestem spóźniony, 

ale miałem taka małą awarię. Nie denerwuj się, już po wszyst-
kim… Po czym? No wypadek miałem. Wypadeczek można po-
wiedzieć. Tak, w samochodzie. Trochę się zagapiłem i ten pan 
w tirze przejechał mi po dachu. Nie, nic mi się nie stało. Nic po-
ważnego, nie denerwuj się. Nogę tylko mam złamaną, ale nie-
groźnie. Prawą. Lewa jest ciut gorsza, bo złamanie otwarte by-
ło. Nie, nie mogę przyjść, na razie. No, bo leżę. Rurek jakichś 
mi poprzypinali, kabelków – mówię ci, wyglądam jak choinka 
pod prądem. Kiedy mi podłączyli? Nie pamiętam. Mam prze-
rwę w życiorysie. Nie, nie martw się, ciebie pamiętam doskona-
le. Taką ośmiogodzinną mam przerwę. Dlaczego? Bo podobno 
osiem godzin mnie operowali. Przecięli na pół – coś mi w sercu 
utkwiło. Nawet nie wiem, co. W każdym razie ja sobie spałem, 
a oni we mnie grzebali. Urobili się po łokcie. Zupełnie jak dzie-
ci po całym dniu w piaskownicy. Mówię przecież, że to nic po-
ważnego. Wrócę o własnych siłach, przekonasz się. Lekarze, co 
mówią? Mówią, że miałem szczęście, że Edyta tak szybko mnie 
przywiozła do szpitala. 

– Słucham?! Kto to jest Edyta?    Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Omsk³o siê

Kobiecym okiem

Po co do Brukseli?
Wybory europejskie są już za nami. 

Osobiście nie kandydowałem w tych wy-
borach (mieszkańcy Prawego Brzegu wy-
brali mnie przecież na cztery, a nie na dwa 
lata), ale  jako obywatel   mam określone 
oczekiwania pod adresem naszych posłów 
do Parlamentu Europejskiego, niezależnie 
od ich poglądów politycznych.

Parlament Europejski to w Polsce cią-
gle terra incognita – ziemia nieznana, któ-

ra nadal czeka na odkrycie. A przecież 60% prawa, uchwalanego dziś 
w Polsce przez Sejm i Senat, ma swój początek w Brukseli! Z europej-
skiego budżetu przychodzi do Polski dużo pieniędzy, ale to, na co mo-
gą być przeznaczone, również wcześniej określił Parlament Europej-
ski. Dlatego my, wyborcy, powinniśmy jasno definiować to, co naszym 
zdaniem polscy posłowie „do Europy” powinni popierać i o co walczyć 
w najbliższej kadencji, a czemu się sprzeciwiać. Moje preferencje są 
następujące:

1. Walka z bezrobociem, zwłaszcza wśród młodzieży. To najlepsza 
metoda walki z rosnącymi w siłę w różnych krajach ugrupowaniami 
antyeuropejskimi, czy wręcz faszystowskimi. 

2. Rozszerzenie programów, mających ułatwić godzenie pracy zawo-
dowej z wychowywaniem dzieci. Unia Europejska głosi hasła równości 
kobiet i mężczyzn. Całkowicie to popieram, ale same hasła nie wystar-
czą, trzeba stworzyć po temu warunki. 

3. Zdecydowanie więcej międzynarodowych praktyk  i wymian oraz 
możliwości pracy w charakterze wolontariuszy dla młodzieży. To naj-
lepszy sposób na budowanie społeczeństw otwartych, tolerancyjnych 
i wolnych od ksenofobii.

4. Jednym z priorytetów  unijnej polityki socjalnej powinno być sil-
ne wsparcie dla budownictwa socjalnego i komunalnego. Mieszkania 
o niskich bądź umiarkowanych czynszach pełnią dwie funkcje: socjal-
ną (wyprowadzają ludzi z ruder) i społeczno-gospodarczą – ułatwiają 
walkę z bezrobociem, gdyż umożliwiają zmianę miejsca zamieszkania 
i znalezienie niedrogiego mieszkania tam, gdzie jest praca.

5. Bezpieczeństwo energetyczne. Ostatnie wydarzenia na wschodzie 
Europy pokazały, że niezbędna jest wspólna polityka energetyczna, bez 
której Unia nie będzie mogła odgrywać ważnej roli w polityce między-
narodowej, a nieprzyjazne Unii kraje będą realizować swoje interesy, 
rozbijając unijną jedność i solidarność.

6. Skuteczna pomoc dla Ukrainy. Dzisiaj, w dobie kryzysu, kiedy 
wielu Europejczyków kręci nosem na Unię, oni chcą do Europy!  Pła-
kać mi się chce, kiedy widzę to, co dzieje się na Ukrainie. Trzeba im 
pomóc za wszelką cenę i zmobilizować w tym celu odpowiednie środ-
ki finansowe.

7. Realizacja wszystkich wyżej wymienionych postulatów wymaga 
pieniędzy.   Dlatego oczekuję od naszych posłów, że będą postulowa-
li zwiększenie budżetu Unii Europejskiej.  Nie można budować wiel-
kiej, historycznej wspólnoty europejskich państw, mając do dyspozy-
cji zaledwie 1% ich łącznego produktu krajowego brutto, a w nadcho-
dzącym siedmioleciu nawet mniej niż 1%! Gdzie szukać tych pienię-
dzy? Czy w kieszeniach  500 mln europejskich obywateli?  Nie ma 
takiej potrzeby. Od pewnego czasu wałkowany jest projekt opodatko-
wania transakcji finansowych, czyli zakupu i sprzedaży walut i papie-
rów wartościowych. Transakcje te w większości mają charakter speku-
lacyjny. Podmioty, dokonujące tych transakcji (banki i różnego rodzaju 
fundusze inwestycyjne)  dysponują ogromnymi środkami. Komisja Eu-
ropejska rozpatruje projekt opodatkowania tych transakcji niewielkim 
podatkiem, w wysokości maksymalnie 1 promila ich wartości. Wobec 
ogromnej liczby tych transakcji nawet tak niewielka stawka przynio-
słaby budżetowi unijnemu corocznie nawet do 90 mld euro, co zwięk-
szyłoby wspólny budżet aż o 60%! Wystarczyłoby na wszystkie cele, 
które wymieniłem. Warto zainteresować się pracami Parlamentu Euro-
pejskiego. I warto zrozumieć, po co to wszystko.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

tWÓj FryZjEr szybka pożyczka  
do 7000 zł!

W równych ratach,  
bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 
Tel. 600-400-288 

(taryfa według opłat operatora)

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa ul. Międzynarodowa 44  
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  

na wykonanie remontu pokrycia dachu w budynkach należących do zasobów Spółdzielni  
w zakresie ujętym w SWIZ:

1. Remont pokrycia dachowego w budynkach Międzynarodowa 46/48 A, 38,
2. Remont tarasu Międzynarodowa 38.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej Spółdzielni  
www.miedzynarodowa.waw.pl

Żegnam
zmarłego 25 maja 2014 r.

Wojciecha Jaruzelskiego
Prezydenta Polski, generała armii

W imieniu Koła SLD „Saska Kępa”
Konstanty Bartoń
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dO SZKOŁy –  
BIEgIEM, MArSZ!

Kiedyś unikało się służby wojskowej. Teraz gimnazjaliści „biją 
się” o miejsce, aby już w liceum chodzić w mundurze…

W końcu „za mundurem… licealistki sznurem”. – Potrzebujemy 
utworzyć jeszcze jedną klasę… – stwierdzenie Bożeny Kozak, dyrektor 
LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego, chyba najlepiej oddaje efekt 
osiągnięty po zorganizowanym przez szkołę w maju pikniku połączo-
nym z dniem otwartym. – Klasa wojskowa bije rekordy popularności.

Placówka doskonale się zaprezentowała na II Praskim Pikniku Ar-
tystycznym na Kamionku. Środowisko „jasińszczaków” przygotowało 
zresztą na imprezę bardzo bogaty program. Była m.in. wystawa histo-
ryczna z okazji 220 rocznicy wybuchu Powstania Kościuszkowskiego, 
spektakl „Kartoteka” Tadeusza Różewicza w wykonaniu szkolnego te-
atru „Paradox” (zresztą za sprawą posiadania własnej salki teatralnej, 

własnego człowieka teatru – Ryszarda Jakubisiaka i siedziby „Teatru 
Parabuch”, liceum Jasińskiego ma bardzo bogate życie teatralne). By-
ły także występy estradowe laureatów konkursów „Śpiewająca Euro-
pa” i „Mikrofon dla wszystkich”, zaś aktor, reżyser dubbingu, Tomasz 
Marzecki poprowadził Mini Studio Dubbingu. Nie brakowało też dzia-
łań sportowo-rekreacyjnych, z których głównym był turniej szachowy 
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe.

Zupełnie wyjątkowym wydarzeniem pikniku była uroczysta przysię-
ga (na zdjęciu) uczniów pierwszej klasy wojskowej (utworzonej w szko-
le w ubiegłym roku) – ZS „Strzelec” JS 1472. Temu wydarzeniu z dumą 
przyglądali się zarówno rodzice ślubujących licealistów, jak i współpra-
cujący ze szkołą goście na czele z Komendantem Głównym ZS „Strzelec” 
bryg. Krzysztofem Wojewódzkim, płk. Robertem Edelwajnem, opieku-
nem szkoleniowym klasy wojskowej, bryg. Januszem Mazurem ze sto-
łecznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i prof. Tadeuszem Okrasą, 
rektorem Wyższej Szkoły Administracji Społecznej. Atrakcyjność impre-
zy znacznie wzmocniły pokazy wojskowych umiejętności „strzelców”. 
Publiczność miała m.in. możliwość zobaczyć, jak się odbija zakładnika, 
poskramia chuliganów, czy rozbija na brzuchu płyty chodnikowe.

A czy uda się w „Jasińskim”, w odpowiedzi na zapotrzebowanie, 
utworzyć dodatkową klasę wojskową? – Zobaczymy, zobaczymy… – 
mówił do dyrektor szkoły Jarosław Karcz, wiceburmistrz Pragi-Połu-
dnie. rosa

O procesie budżetu partycypa-
cyjnego pisaliśmy w „Mieszkań-
cu” kilkakrotnie. Zbliża się głoso-
wanie na projekty, które mają być 
zrealizowane w przyszłym roku.

Porównanie
Po weryfikacji formalnej 

w dzielnicach kończy się wła-
śnie etap prezentowania miesz-
kańcom zgłoszonych projektów. 
Czas na krótkie resume, gdyż 
wszyscy w Warszawie dopiero 
uczymy się, stosując popularną 
ostatnio terminologię kulinar-
ną, jak przygotować, przypra-
wić, zaserwować i skonsumo-
wać tort zwany budżetem oby-
watelskim. Wszyscy się uczy-
my – mieszkańcy, dzielnicowi 
urzędnicy oraz stołeczne władze 
wraz z koordynującym ten pro-
ces Centrum Komunikacji Spo-
łecznej. Porównaliśmy, jak pro-
ces przebiegał na Pradze-Połu-
dnie i w Śródmieściu. Różnice 
były ogromne.

Weryfikacja
Celem weryfikacji formal-

nej projektów było odsunięcie 
od dalszego etapu tych, które 
miały podstawowe wady (brak 
podpisów, błędnie podany ob-
szar). Tymczasem, na Pradze-
-Południe okazało się, że jednak 
urzędnik wie lepiej. Negatyw-

nie zweryfikowano m.in. takie 
projekty, jak demontaż pergo-
li z macew w Parku „Leśnika” 
(Grochów Północny), czy napra-
wę ubytków w alejkach Parku 
Skaryszewskiego (Kamionek). 
Zarząd Oczyszczania Miasta, 
który administruje „Skarysza-
kiem”, uznał, że nie ma potrze-
by remontowania alejek, gdyż 
jest przygotowany komplek-
sowy projekt renowacji parku 
(więcej o parku czyt. na str. 3). 
W przypadku negatywnego za-
opiniowania usunięcia kamien-
nej pergoli z macew (części ży-
dowskich nagrobków) urzędni-
czym argumentem było to, że… 
są roszczenia do gruntu. – A co 
ma piernik do wiatraka?! Nie 
jesteśmy tutaj od przyklepywa-

nia urzędniczych opinii i musi-
my stać po stronie mieszkańców, 
którzy widzą potrzebę konkret-
nych działań… – kontrargumen-
towali członkowie dzielnico-
wego zespołu ds. budżetu par-
tycypacyjnego Pragi-Południe. 
Ostatecznie rozbiórka pergoli 
zostanie poddana pod głosowa-
nie mieszkańców, ale już alej-
ki w Parku Skaryszewskim nie. 
Śródmiejski zespół podchodził 
do sprawy zdecydowanie bar-
dziej łagodniej. Zdarzało się, że 
na liście przyjętych projektów 
nie było nawet kosztów.

Preselekcja
Zasadą w Warszawie jest to, 

że pod bezpośrednie głosowanie 
mieszkańców poddaje się nie 

więcej niż 50 projektów z dane-
go obszaru (dzielnicy lub osie-
dla). Na Pradze-Południe przy-
jęto podział na osiedla i pienią-
dze z budżetu także (proporcjo-
nalnie według ilości mieszkań-
ców) podzielono na poszcze-
gólne osiedla. Śródmieście jest 
zaś jednym, wielkim obszarem. 
Na każdym południowopraskim 
osiedlu zgłoszono mniej niż 50 
projektów, a więc wszystkie zo-
staną poddane pod głosowanie, 
zaś w Śródmieściu zgłoszono 
ich blisko 100. Dlatego tam też 
potrzebny był etap preselekcji 
polegający na tym, że projekto-
dawcy głosowali (tajnie i w gru-
pach), które pomysły przejdą do 
dalszego etapu. W ten sposób, 
ponad połowa projektów po-
szła do tzw. kosza, bez możli-
wości przedstawienia ich miesz-
kańcom. Często były to projekty 
bardzo wartościowe, wyelimi-
nowane, gdyż stanowiły „kon-
kurencję” dla innych.

Prezentacja
Każdy autor projektu ma 

obowiązek jego prezentacji, dla 
której warunki tworzy dzielni-
cowy urząd. Na prezentacjach 
w Śródmieściu udostępniono 
do prezentacji komputer, rzut-
nik i ekran (na zdjęciu). Na Pra-
dze-Południe jedynie wzór pla-
katu, który autor może „zago-
spodarować”. No cóż, co dziel-
nica, to obyczaj… Listy projek-
tów są zamieszczone na stro-
nach urzędów dzielnic. Głoso-
wanie odbędzie się od 20 do 30 
czerwca. Ada M.

Ćwierć wieku temu przez Pragę-Połu-
dnie przewinęły się tysiące niemieckich 
uciekinierów. Varsavianiści wspierają 
poszukiwania świadków tamtych wyda-
rzeń.

Na Pradze-Południe, przy ul. Katowic-
kiej, znajduje się Ambasada Niemiec. Tutaj 
właśnie, na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego 
wieku, musiał się zgłosić każdy uciekinier 

ze wschodnich Niemiec, który chciał dostać 
się do RFN. A takich Niemców były tysią-
ce. Przetrwać w Polsce pomagali uchodź-
com mieszkańcy. 

Teraz, 25 lat po tamtych wydarzeniach, 
grupa niemieckich uciekinierów chce po-
dziękować za okazaną im pomoc. Chce 
ufundować tablicę pamiątkową, odwiedzić 
ludzi, którzy ich wspierali i miejsca pozna-

ne w tamtym, trudnym okresie. – To świetny 
pomysł – mówią varsavianiści Halina Bora-
tyńska i Tadeusz Burchacki. – Trzeba od-
szukać ludzi, którzy pamiętają tamte czasy 
i którzy pomagali Niemcom z NRD. 

Specjalna uroczystość, z okazji ćwierć-
wiecza tamtych wydarzeń, planowana jest 
19 września w Ambasadzie Republiki Fe-
deralnej Niemiec. Ambasada prosi o kon-
takt (pod nr tel. 22 58 41 700) osoby, któ-
re udzielały pomocy niemieckim uciekinie-
rom. ar 

Uczymy się budżetu
Na co władze dzielnic mają w 2015 r. wydać część publicznych 
pieniędzy? O tym w czerwcu zdecydują mieszkańcy, czyli my…

KtO WSPIErAŁ nIEMCÓW?
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Pędzelkiem 
MIEszKańCa

 Jacek Frankowski

K&L HaIR dESIGN GRoUP
Salon Expert CH Atrium Promenada

Warszawa, ul. Ostrobramska 75c lok. 0.38 (obok pralni) 
tel. (22) 611 37 77, 668 029 578   www.hairdesigngroup.com.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

  100% na usługi pielęgna-
cyjne L’OREAL Professionnel 
do każdej koloryzacji

  30% na wszystkie kosmetyki 
L’OREAL Professionnel, Ke-
rastase i  Balmain do każdej 
usługi fryzjerskiej

Kupon ważny do 30.06.2014 r.

JEdNoRaZoWY KUPoN RaBaToWY:

Bielizna dla Ciebie

na wybrane  
kostiumy kąpielowe m.in. 

Triumph, Felina, Samanta, Freya.
Rabaty nie łączą się!

PROMOCJA trwa do 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, ul. Fieldorfa 10A lok. 203, tel. 22 403-10-60
Czynne pn.-pt. 10.00-20.00; sob. 9.00-15.00

SAlon zaprasza

RABAT –30%

Wozy strażackie, radiowóz policyjny, 
gry, zabawy, konkursy, występy – atrak-
cjom dla dzieci podczas pikniku w Cen-
trum Promocji Kultury Praga Południe nie 
było końca.

Zwykło się mawiać, że nie dorośnie ten, kto ni-
gdy nie był dzieckiem. Może dlatego warto dbać 
o to, by dzieci mogły czuć się dziećmi, a ich świę-
to przypadające na dzień 1 czerwca, było dla nich 
niezapomnianym dniem przyjemności.

Oczywiście, można zorganizować cokol-
wiek, jakkolwiek, gdziekolwiek – dzieci ma-
ją to do siebie, że potrafią cieszyć się wszyst-
kim, no, może prawie wszystkim. Ale nie cho-
dzi o to żeby dać dzieciom byle co, ale by na-
prawdę zapewnić im zabawę na najwyższym 
poziomie. Tak też do sprawy podeszli organi-
zatorzy pikniku z okazji Dnia Dziecka Funda-
cja „Wspólna Droga”, który odbył się w nie-
dzielę 1 czerwca w Centrum Promocji Kultury 
na ulicy Podskarbińskiej. 

Już z daleka słychać było głośne wycie sy-
ren, weselsze jednak niż zazwyczaj – radio-
wóz policyjny ustawiony na placu przed bu-
dynkiem CPK, oraz dwa wozy strażackie, cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem, nie 
tylko dzieci, ale też ich rodziców. Tatusiowie 
wdrapywali się na sam szczyt drabiny wozu 
strażackiego, wsiadali do kabiny radiowozu 
– oczywiście by dopilnować pociech, w żad-

nym razie nie po to, by poczuć się dzieckiem. 
Uśmiechy zdradzały jednak wszystko, i tak 
pewne jest, że dziećmi na pikniku stawali się 
i dorośli. Klaskali głośno, głośniej nawet niż 
dzieci, podczas zaimprowizowanego pokazu 
mody, zajadali się watą cukrową, obserwowa-
li maluchy skaczące na trampolinie i biorące 
udział w konkursach.

A jeśli chodzi o konkursy, to trzeba przy-
znać organizatorom, że się postarali. Kolej-
ka dzieci chętnych do udziału w loterii cią-
gnęła się od samego wejścia do budynku 
CPK. Do wygrania były zabawki, gry, in-
strumenty muzyczne, piłki, a nawet karne-
ty na jazdę gokartem. Ucieszone z otrzyma-
nych prezentów dzieci wybiegały z budyn-
ku CPK wprost na plac, gdzie czekały na nie 
kolejne atrakcje – malowanie buziek, two-
rzenie masek, miasteczko rowerowe, lepie-
nie z gliny fantastycznych stworków, i wie-
le, wiele innych zajęć. 

Podczas obchodów Dnia Dziecka w CPK 
Praga Południe, odbyło się otwarcie wystawy 
prac uczestników zajęć malarstwa z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.  SaBo

taaaki dzień dziecka

Ważne, bo dokumentują-
ce historię z ostatnich 25 lat, 
piękne, bo dotyczą nas, Pola-
ków. W dawnej Drukarni Na-
ukowo–Technicznej na Pradze 
Południe, otwarto wystawę fo-
tografii Polskiej Agencji Pra-
sowej. 

Wernisaż odbył się 29 maja. 
Honorowy patronat nad wysta-
wą objął Prezydent Bronisław 
Komorowski, który w liście do 
PAP podkreślił rangę tego wy-
darzenia „Historia znów nabiera 
barw i mocy, przywołuje wspo-
mnienia, skłania do refleksji. Do-
kumentatorska pasja, dar obser-
wacji, warsztatowy i artystyczny 
kunszt fotoreporterów PAP przy-
wołują obrazy, z których wyłania 
się prawda o nas – o tej Polsce, 
którą pamiętamy, i o tej, o której 
marzymy” – pisał w swoim liście 
Prezydent Komorowski. Pośród 
wielu gości, podczas wernisażu 
nie zabrakło także wyróżnionych 
przez Prezydenta dziennikarzy 
i fotoreporterów Polskiej Agencji 
Prasowej. 

A teraz kilka słów o samej wy-
stawie. Ekspozycja to ponad 350 
fotografii z ostatnich 25 lat, a tak-
że fragmenty depesz prasowych. 
Zdjęcia – wydrukowane w po-
większonym formacie, rozwie-
szone w dużej przestrzeni hali 
dawnej drukarni – dokumentu-
ją najważniejsze chwile, ale nie 
tylko te wzniosłe, lecz i związa-
ne z codziennym życiem, życiem 
Polski. Odwiedzający wystawę 
mogą więc liczyć na to, że zo-
baczą zdjęcia z obrad Okrągłego 
Stołu, budzące wiele emocji fo-
tografie związane z działalnością 
Solidarności, ale też i te związa-
ne z szarawą codziennością lu-
dzi, na których pięknie uwiecz-
niono absurdy PRL-u – na jednej 
fotografii widoczny jest transpa-
rent wiszący w hali produkcyj-
nej „Do pracy przychodź zdrów”, 
na innej wnętrze sklepu z ladami 
zasłoniętymi tabliczką „Artykuły 
dostępne na kartki”. Oczywiście 
są i fotografie nowsze, na których 
uwieczniono życie codzienne 
lat 90., a także ważne dla Polski 

chwile związane z polityką mię-
dzynarodową, sportem, kulturą. 
W jednym miejscu, na dużej prze-
strzeni, mamy szansę obcować 
i z historią, i ze zmianami, jakie 
zaszły w społeczeństwie w ostat-
nich latach – na zdjęciach widać 
to wyraźniej niż w słowach. Z te-
go powodu do dawnej Drukarni 
PAP przy ulicy Mińskiej 65 pójść 
warto, a nawet trzeba.

– Ta wystawa to dobra lekcja 
historii, tu się powinno przypro-

wadzać dzieci i młodzież, żeby 
nie zapomnieli o tym, co dla nich 
ważne – mówiła jedna z uczestni-
czek wernisażu. 

A jeśli ktoś chciałby na własne 
oczy zobaczyć 25 lat polskich 
przemian, to ekspozycję można 
podziwiać do 27 czerwca br., od 
poniedziałku do niedzieli – grupy 
zorganizowane w godzinach od 
10.00 do 15.00, a indywidualni 
zwiedzający od 15.00 do 20.00. 

Sandra Borowiecka

25 lat wolności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

SbM „Ateńska” w Warszawie przy ul. Arabskiej 9  
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych przy:

ul. Egipskiej 4 (pawilon handlowy, parter)  – powierzchnia 77,50 m2

ul. Afrykańskiej 3 (budynek mieszkalny, suterena)  – powierzchnia 50,50 m2

ul. Saskiej 4A (w kompleksie garaży)  – powierzchnia 14,50 m2

ul. Saskiej 4A (w kompleksie garaży)  – powierzchnia 14,80 m2 
   
Przedmiotowe lokale można obejrzeć po uzgodnieniu terminu z  insp. 
d/s lokali użytkowych.

Termin postawienia lokali do dyspozycji: po podpisaniu umowy.

Oferty na w/w  lokale należy składać zgodnie z wymogami Regulami-
nu Przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM „Ateńska”  
do dnia 18 czerwca 2014 r. do godz. 1200 w pokoju nr 9.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 300,00 zł. 
na każdy lokal na konto w:  

PKO BP SA XV O/Warszawa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 1230  
w siedzibie Spółdzielni.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wyso-
kości 3-miesięcznych opłat netto za najem i złożenia weksla in-blanco. 

Regulamin Przetargów o którym mowa powyżej można uzyskać w sie-
dzibie Spółdzielni w pokoju nr 5. Jest on również dostępny na stronie 
internetowej Spółdzielni: www.sbm-atenska.pl

SBM „Ateńska” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni,  
pok. nr 5, tel. 22 672-03-24 wew. 5 u Pani Bożeny Kesler.

NoWE PomNIKI  
W śrÓdMIEśCIU

Memoriał Wolnego Słowa i pomnik mszy papieskiej odpra-
wionej w 1991 r. na Agrykoli – to dwa nowe upamiętnienia, któ-
re odsłonięte zostaną w najbliższych dniach w Śródmieściu.

Memoriał Wolnego Słowa upamiętni wszystkich tych, którzy za-
angażowani byli w PRL-u w podziemny ruch wydawniczy – dzien-
nikarzy, drukarzy, wydawców i kolporterów. Stanie na skwerze 
Wolnego Słowa przy ul. Mysiej. To miejsce symboliczne, bowiem 
przy tej ulicy mieściła się siedziba cenzury. Pomnik, zbudowany 
ze składek publicznych i przy dużym wkładzie finansowym i orga-
nizacyjnym m.st. Warszawy, w tym śródmiejskiego Zarządu Tere-
nów Publicznych, odsłoni 5 czerwca o godz. 12.00 sam prezydent 
Bronisław Komorowski. Uroczystość będzie elementem obchodów 
25-lecia odzyskania przez Polskę pełnej wolności.

Drugi pomnik, również wzniesiony przez śródmiejski ZTP, upa-
miętni mszę św. odprawioną 9 czerwca 1991 r. na Agrykoli przez 
papieża Jana Pawła II podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny. 
„Pamiątka papieska”, jak ją zwą inicjatorzy przedsięwzięcia – 
mieszkańcy Powiśla, stanie u podnóża Zamku Ujazdowskiego. Jej 
uroczyste odsłonięcie nastąpi 8 czerwca o godz. 16.00. (ka)
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 11

Znowu pora na sprzątanie spi-
żarni (nawet, gdy zajmują le-
dwie jedną szafkę), sprawdze-
nie słoiczków, zakrętek, bute-
leczek na nalewki i soki. Przej-
rzyjmy też zamrażarkę, by 
zrobić sporo miejsca na tego-
roczne mrożonki.

Polecam dżemy, konfitu-
ry i powidła w małych, jak naj-
mniejszych słoiczkach (im 
większa rodzina tym więk-
szych, ale ogólnie rzecz bio-
rąc małe słoiczki pozwalają na 
częste zmiany smaku! Mając 
małe słoiczki, nie musisz na-
stawiać się na wielogodzinne, 
męczące robienie „zapasów 
wojennych”. Wystarczy, gdy 
dziś usmażysz (z wygodny-
mi żelfixami lub bez) kilogram 
truskawek, do części małych 
słoiczków dodając nieco im-
biru dla podkręcenia smaku, 
do innych odrobinę mięty albo 
malutką łyżeczkę rumu. Po kil-
ku dniach znajdziesz znów pół 
godziny, by wziąć się za rabar-
bar, mieszając go z truskaw-
kami lub część słoiczków prze-
znaczając na to, że gdy przyj-
dą jesienne jabłka albo gruszki, 
zrobisz mix.

Nie zapomnij o nalepkach na 
torebki z mrożonkami, słoiki 
i buteleczki, koniecznie z „datą 
produkcji”!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Owocowo, kolorowo i warzywnie też!

✓Sałatka na ciepło, choć na zimno: ugotuj makaron ty-
pu muszelki, rurki, kokardki itp. Młodą, małą cukinię (lub dwie) 
umyj i obieraczką do warzyw pokrój na długie, cieniutkie wstąż-
ki, skrop sosem Worcester lub octem balsamicznym i sosem 
sojowym, podduś na odrobinie oliwy. Wymieszaj z  gorącym, 
odcedzonym makaronem, dodaj siekaną, duszoną cebulkę młodą, oprósz młodymi 
ziołami. Dobrze wymieszaj i ostudź. Jeśli lubisz, dodaj czarne oliwki bez pestek, ser 
feta lub owczy krojony w kostkę (wówczas nie sól przedtem makaronu), podgotowa-
ną fasolkę szparagową.

✓Sałatka koktajlowa: kilka małych, jędrnych ogórków gruntowych zetrzyj na gru-
bej tarce, posól. Sałatę umyj, osusz i porwij na kawałki. Pół pęczka kopru posiekaj 
z ogonkami, do tego 2 dymki ze szczypiorem. Warto dodać świeże zioła, jakie są, 
z miętą i szałwią włącznie. Całość skrop octem jabłkowym i łyżeczką oliwy, odstaw na 
pół godziny w zimne miejsce. Następnie dodaj ½ litra zimnego kefiru i całość zmiksuj 
na niezbyt gładko. Gdy za gęste, po prostu dodaj więcej kefiru. Zdrowa i pyszna sa-
łatka dla tych, którzy nie lubią sałatek – gotowa!

✓Na różowo: Pęczek botwiny umyj. W garnku nastaw wodę (niedużo) lekko oso-
loną. Najpierw pokrój małe buraczki z botwiny i wrzuć do wody, dodaj 2 małe ziem-
niaki krojone w bardzo drobną kostkę, następnie drobno siekane grube części łodyg 
botwinowych, potem siekaną cebulkę z dymki, łodyżki z koperku, następnie siekane 
liście botwinki, a po 3 minutach – siekany szczypiorek z dymki i drobne gałązki kopru. 
Wyłącz gaz, wlej 2-3 łyżki octu jabłkowego lub soku cytrynowego, sprawdź smak. 
Odczekaj 12-15 minut, wlej ½ litra kefiru, zmiksuj, podawaj na zimno lub ciepło, na 
przykład z jajem na twardo.

✓Chłodnik arbuzowy z  mozarellą: Czerwoną część arbuza oczyść dokładnie 
z pestek i zmiksuj, ewentualnie dodając kilka kropelek soku z limonki i 1/2 szklanki 
półsłodkiego cydru. Mocno ozięb. Kulkę białej mozarelli pokrój w kształtne kawałki, 
obtocz w siekanej świeżej bazylii i oregano, posyp przygotowane do podania porcje 
chłodnika. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Wakacje tuż, tuż. Dlaczego właśnie w takim terminie? Wpływ na 
to miało wiele czynników, w tym także terminy intensywnych 
prac rolników. Ale wakacje, choć wszędzie w lecie, w różnych 
krajach trwają różnie: na Cyprze mają wolnych także kilka dni 

września, podobnie jak w Niemczech, w Danii kończą się w połowie sierpnia. Najdłuż-
sze, bo 17 tygodniowe wolne mają dzieci we Francji; to długie przerwy kilka razy 
w roku szkolnym, zaś na wakacje zostaje 9 tygodni. Ważne, by ten czas wykorzystać 
mądrze, pogodnie, relaksowo. To możliwe nawet, gdy dziecko zostaje w Warszawie, 
bo atrakcji nie brak.

Urlop wziął nazwę z niemieckiego słowa Urlaub, które już w średniowieczu okre-
ślało czas, na jaki rycerz mógł oddalić się od swego władcy lennego, by walczyć 
w szczytnym celu. Nie był to urlop taki, jak dziś, choć niektóre wyjazdy wczasowe 
„okazyjne” nadal przypominają pole bitwy: o lepsze miejsce na plaży, o zimny na-
pój, o realizację warunków opłaconej przez wczasowicza umowy. A ja wolę pod gru-
szą, gdy pszczoły brzęczą, siano pachnie a wieczory takie piękne!   Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Do domu polityka przychodzą dziennikarze, 

by poprosić o komentarz do wyników wybo-
rów.

Drzwi otwiera im mało rozgarnięta gospo-
sia:

- Twój pan jest teraz w PSL, SLD, PiS czy PO, bo trochę się 
pogubiliśmy w tych zmianach?

- Yyy…  aktualnie to on jest w WC.
��

Rozmawia dwóch kumpli.
- Stary! Ale miałem noc!
- Jak to?
- Ciemno, jakoś koło drugiej budzi mnie coś i słyszę taki 

dziwnie dudniący głos: – Hela, Hela! Ale żona spała. Wystra-
szyłem się, bo ten głos to jakby z naszej nowej szafy. Ja – 
nic. Po chwili ten głos mówi do mnie: Jacek, śpisz? Ja w stra-
chu, dalej udaję, że śpię i wcale się nie odzywam. I wtedy 
słyszę: – Dobra, to idę stąd…

- O rany! No i co, co zrobiłeś?!
- No wtedy to wkurzyłem się i wrzasnąłem: – Ja ci pójdę, 

już ja ci pójdę! Jeszcze nawet za ciebie rat nie spłaciłem!!!
 WesołyRomek

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 9/2014: „Nic o nas bez nas”. 
Zestaw upominków wylosowała p. Edyta Poczobut z ul. Odkrytej. Po odbiór 
zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 14 czerwca br. 

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

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9  

ogłasza przetarg otwarty w formie oferty pisemnej  
na pierwszeństwo ustanowienia  

prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 Afrykańska 8 m 96, pow. użytkowa 52,00 m² – IV piętro 
 wartość rynkowa – 345.000,00 zł (5% wadium – 17.250,00 zł)
 Afrykańska 12 m 71, pow. użytkowa 45,30 m² – II piętro
 wartość rynkowa – 277.600,00 zł (5% wadium – 13.880,00 zł)
 
Lokale można oglądać w  porozumieniu z  Działem Eksploatacji 
Spółdzielni, pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać 
na konto:

PKO BP S.A. XV O / W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu.

Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium na-
leży składać do dnia 18.06.2014 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni  
dnia 18.06.2014 r. o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (ter-
min do negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu 
wpłacić deklarowaną kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku 
spowoduje utratę wpłaconego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) 
lub na stronie internetowej www.sbm-atenska.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.
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Kon tro lo wa ny przez 
Zwi¹ zek Kon tro li  

Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/kupię

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

DAM PRACĘ

 Do obsługi parkingu, emery-
ta, rencistę z doświadczeniem 
z Pragi Południe. 
 Tel. 515-116-107
 Fryzjerkę zatrudnię na 
Grochowie.  Tel. 668-725-317

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Książki płyty. Dojazd. 
 Tel. 798-631-511
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 
18.  Tel. 22 831-36-48

MEDYCZNE

 Alkoholowo- narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 
 22 613-98-37
 Dietetyk kliniczny, porady 
żywieniowe.  Tel. 508-720-912

NAUKA

 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze - promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Od zaraz mieszkanie 2 poko-
je z kuchnią i łazienką przy ul. 
Cyraneczki + garaż. 
 Tel. 503-938-636; 
 22 751-12-58

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Działkę rekreacyjną 1600 m 
kw. z domem wyposażonym 
nad Bugiem.  
 Tel. 692-505-886

 Segment Gocław. Witwickie-
go 2001r 171/350m2. Osiedle 
strzeżone za Promenadą. Role-
ty. Kominek. Ogród. 
 Tel. 604-225-245

OGRODNICZE

 Zakładanie i pielęgnacja 
ogrodów, trawniki z siewu lub 
z rolki, wykaszanie, rekulty-
wacja, wycinka drzew i gałęzi 
z lin, drenaże od rynien, ukła-
danie kostki.  Tel. 509-199-927 

PRACA

 Skontaktuj się ze mną 
w sprawie Twojej drogi zawo-
dowej. Twój doradca zawodo-
wy (http://twojdoradcazawodo-
wy. pl)

PRAWNE

 Doradca Podatkowy - pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody, audyty Wspól-
not Mieszkaniowych. Warsza-
wa Gocław. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656; 

www. podatki-doradca.pl
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej)  
 www. kancelariaosica.pl;
  Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252 

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO 
I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607
 Zgubiono legitymację stu-
dencką WSSIP w Łodzi nr al-
bumu 1764.  Tel. 509-238-833

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbown - no-
we, używane- serwis, konser-
wacja, akcesoria 
 Tel. 606-742-822 
 www. odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY

 Kobieta sprząta + okna. 
 Tel. 511-210-315

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio.  Tel. 721-002-710
 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiór-
ki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 AUTOHOLOWANIE,
   PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
 Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
 Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. bu-
dowlanych.  Tel. 600-359-594

TURYSTYKA

 MAZURY 7 DNI OD 540ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIO-
RO, LAS, KAMERALNIE. 
 TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL
 Wczasy dla Seniora Krynica 
Morska 7 dni 30.06-06.07 ce-
na 699 zł/os 14 dni 30.06-13.07 
cena 1299 zł/os Stegna 14 dni 
09.06-22.06 cena 999 zł/os Za-
pisy: ul. Marszałkowska 81 lok. 
25.  Tel. (22) 834 95 29 

USŁUGI

 A-z stolarskie usługi. 
 Tel. 602-126-214
 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940
 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
 ANTENY, TELEWIZORY 
- NAPRAWA. 
 TEL. 602-216-943
 Cyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 
502-920-316

 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów - Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545

 Czyszczenie Karcherem dy- 
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. Tel. 516-075-825
 Elektryk - uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82, 502-443-826
 Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy, 
ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05

 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
 HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
 Hydrauliczno- gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Hydraulik 24h, wod. kan. co. 
gaz.  Tel. 22-416-64-49 
 i 889-51-82-46
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy ga-
zowe, kominiarskie. Uprawnie-
nia. www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
 Lodówki, pralki, telewizory 
- naprawa.  Tel. 694-825-760
 MALOWANIE ŚCIAN. 
 TEL. 602-126-214
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZEPROWADZKI 
 TEL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe - produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874

 SZAFY, PAWLACZE, GAR- 
DEROBY.  TEL. 602-126-214
 Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 HYDRAULIKA ELEKTRY-
KA OGRZEWANIE DOMO-
FONY KLIMATYZATORY. 
 TEL. 604-339-033
WWW.HYDRO-ELEKTRO.COM.PL

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 510-540-640
 Kompiak. pl, odzyskiwanie 
danych, serwis komputerowy, 
dojeżdżamy, godz. 9-20/7 dni. 
 Tel. 603-134-299
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek samo-
chodowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440
 Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samocho-
dowej.  Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

 Glazura, malowanie, hydrau-
lika.  Tel. 606-181-588
 Glazura - remonty. Facho-
we porady.  Tel. 692-885-279
 Gładź, panele, malowanie. 
 Tel. 609-982-675
 Malowanie, panele, wykła-
dziny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, tapetowanie, re-
monty.  Tel. 501-028-073
 Prace remontowe budowla-
ne złota rączka ekipa od 3 do 
7 osób. Mile widziane wykona-
nie prac dla wspólnot miesz-
kaniowych - modernizacje sy-
pów, odnowienie klatek, piw-
nic, węzłów cieplnych, śmiet-
ników, ogrodzenia, ogrody, da-
chy itd. u. o. dz. 
 Tel. 509-199-927
 Remonty kompleksowo i so-
lidnie  Tel. 501-868-930, 
 502-218-778 
 www. remonty4u.pl
 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888

 Układanie, cyklinowanie, re- 
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-51-17-71

USŁUGI 

 ELEKTRYCZNE. 
 TEL. 504-618-888
 PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C. H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo - pełny asortyment, 
profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SzE NIA DROb NE   OGŁO SzE NIA DROb NE    OGŁO SzE NIA DROb NE
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Miejskie Przedsiębiorstwo
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;
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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (Gocław)

500 253 842; 502 832 474 
www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEbOWY

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

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

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

Tel. 22 499-20-62

Telewizory i naprawa. 
Tel. 692-420-605
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W piękne, majowe popołu-
dnie w Zespole Szkół numer 70 
przy ulicy Bajkowej w Radości, 
odbył się piknik. Imprezę zorga-
nizowali w dużej części ucznio-
wie podstawówki i gimnazjum, 
a pomagali im w tym wycho-
wawcy, dyrekcja oraz rodzice. 

Jeśli ktoś ma poczucie, że 
młodzież wykazuje dziś małą 
aktywność społeczną, powinien 
był przyjść w sobotę 24 maja na 
piknik do Zespołu Szkół. Zoba-
czyłyby fantastyczne i radosne 
występy dzieciaków tańczą-
cych i śpiewających na scenie, 
podjadłby chleba ze smalcem, 
ciastek, potraw i przekąsek 
z najdalszych zakątków świata, 
posłuchałby muzyki, a nawet 

mógłby poskakać na trampo-
linie czy wziąć udział w wielu 
konkursach.

Na froncie szkoły ustawiono 
ogromną scenę. Na tyłach bu-
dynku kilkadziesiąt stoisk, na 
których uczniowie poszczegól-
nych klas prezentowali tema-
tyczne wariacje na temat kra-

jów, możliwości spędzania 
tam wolnego czasu, a także 
ich kuchni czy kultury. Trzeba 
przyznać, że ani chęci ani in-

wencji im nie zabrakło. Kolo-
rowe stoiska jak podczas kar-
nawału w Rio de Janeiro, za-
chęcały do tego by podejść 
i skosztować smakołyków, po-
rozmawiać, pożartować nieza-
leżnie od wieku czy poglądów. 
Co ważne, tych stoisk przygo-
towanych przez uczniów była 

wręcz ogromna ilość, pasaż ko-
lorowych kramików rozciągał 
się hen hen, aż do boiska spor-
towego. 

Przy okazji można było sko-
rzystać z bezpłatnych badań, 
wziąć udział w konkursach i lo-
teriach, skosztować pierogów 
domowej roboty w bufecie…

Co ważne, zazwyczaj na ta-
kich piknikach można spo-
dziewać się, że przybędą sami 
uczniowie, lub ewentualnie ich 
rodzice. Tymczasem na pikniku 
w Zespole Szkół nr 70, można 
było spotkać także mieszkań-
ców dzielnicy, młodzież nie-
związaną ze szkołą, absolwen-
tów, przypadkowych spacero-
wiczów, przyjaciół szkoły, a na-
wet przedszkolaki, które już od 
września staną się uczniami tu-
tejszej podstawówki. Takie im-
prezy, dobrze zorganizowane, 
radosne, bez zbędnego zadęcia, 
są dobrą okazją do zacieśnia-
nia relacji pomiędzy mieszkań-
cami, a także, a może przede 
wszystkim, pomiędzy rodzica-
mi i ich dziećmi. BoS

PIECHOtą dO lAtA
Para – buch! Koła – w ruch! Ruszyła maszyna po szynach… A skąd, nie 
ruszyła, bo nie musiała. Albowiem świetna zabawa odbywała się w jed-
nym miejscu, a atrakcji nie brakowało.

Na początek wszystkie chęt-
ne dzieci mogły wystąpić na 
scenie zlokalizowanej w pobli-
żu osiedlowego placu zabaw. 
Okazało się, że nie trzeba było 
ich specjalnie zachęcać – śmia-
ło wychodziły na podwyższe-
nie i śpiewały oraz deklamowa-
ły. Kiedy spełniły się artystycz-
nie mogły wykazać się w róż-
nych grach zręcznościowych 
oraz do woli poskakać na du-
żym dmuchanym zamku, z cze-
go oczywiście ochoczo skorzy-
stały. A w międzyczasie rozko-
szowały się zimnymi napojami 
i watą cukrową. No i tradycyj-
nie, jak to na takich imprezach 
bywa, za pomocą farb i przy po-
mocy specjalistów miały szan-
sę dowolnie przemalować swo-
je buźki – w komiksowe posta-
cie czy głowy zwierząt. Doro-
śli w tym czasie rozsiedli się na 
krzesłach i rozmawiając obser-
wowali rozbrykaną dzieciarnię.

Przy okazji okazało się, że 
warto było inwestować w zieleń, 
której na terenie SM „Szaserów” 

nie brakuje.  Drzewa odwdzię-
czyły się mieszkańcom, udzie-
lając im cienia przed prażącym 
słońcem.  W pewnym momen-
cie do zabawy dołączyła... poli-
cja. Czyżby doszło do zakłóce-
nia porządku? Nic z tych rzeczy. 
Policjanci przyjechali, aby udzie-
lić kilku porad na temat bezpie-
czeństwa. Przy okazji wszyscy 
chętni  mieszkańcy mogli zabez-
pieczyć rowery przed kradzieżą, 
czyli skorzystać z tzw. chipowa-
nia – nadania jednośladowi uni-

kalnego numer, który trafia do 
policyjnych baz. Ponadto mun-
durowi zgodzili się, aby dzieci 
i dorośli obejrzeli wnętrze radio-
wozu, a nawet pobawili się „ko-
gutem”. Do takiej atrakcji usta-
wiła się spora kolejka. 

Impreza trwała do późnych 
godzin popołudniowych. Tego 
dnia dobrze bawili się zarów-
no młodsi jak i starsi. – Myślę, 
że jest to dobry sposób na osie-
dlową integrację. Moje dzie-
ci mogą wziąć udział w cieka-
wych zabawach, a ja mam czas, 
aby porozmawiać z sąsiadami. 
Bardzo się cieszę, że tu przy-
szłam, bo niezwykle mile spę-
dziłam czas – stwierdziła jedna 
z mieszkanek. 

Prezes Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Szaserów” 
Krzysztof Jurewicz chciałby 
podziękować za pomoc w przy-
gotowaniu imprezy – przewod-
niczącej Rady Nadzorczej Mag-
dalenie Dobrzyńskiej, członkini 
Aleksandrze Spławskiej oraz 
Ewie i Kazimierzowi Kudłaci-
kom. Anna Krzesińska 

O  słuszności słów piosenki w wykonaniu grupy Alibabki 
przekonali się mieszkańcy SM „Szaserów”. Okazja ku temu 
była szczególna – 10-lecie Spółdzielni. Gości było wielu, 
a ci, którzy przybyli z pewnością tego nie żałowali. 

„jak dobrze mieć sąsiada”
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– Lasów w Polsce systema-
tycznie przybywa i coraz więcej 
osób szuka w nich ciszy i spo-
koju. Trzeba jednak pokazać 
im, jak bezpiecznie korzystać 
z leśnych ostępów – podkreślił 
prof. dr hab. Andrzej Grzywacz 
z Polskiego Towarzystwa Le-
śnego.

Oczywiście najwięcej obaw 
wzbudzają w nas kleszcze, któ-

re mogą przenosić groźne dla 
człowieka choroby m.in. bore-
liozę i odkleszczowe zapalenie 
mózgu. Warto więc ubrać się 
właściwie, aby uniknąć ewentu-
alnych kłopotów. – Należy wło-
żyć nogawki spodni w skarpetki 
albo w jakiś inny sposób je za-
bezpieczyć. Ważne jest również 
to, aby dokładnie obejrzeć swoje 
ciało po wycieczce do lasu. Je-

żeli znajdziemy kleszcza trzeba, 
za pomocą pęsety, pociągnąć go 
do góry, w żadnym wypadku nie 
wolno go szarpać i skręcać. Na-
stępnie należy miejsce ukąszenia 
przemyć wodą z mydłem – wy-
jaśnił  prof. dr hab. Andrzej Zie-
liński z Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego.

Okazuje się, że kiedy właści-
wie usuniemy kleszcza, to ryzy-

ko zachorowania jest minimal-
ne. Niektórzy obawiają się też 
bąblowicy. Te groźne drobno-
ustroje zawarte w kale lisa mo-
gą wraz z owocami leśnymi do-
stać się do organizmu człowie-
ka. Tymczasem – jak zwrócił 
uwagę prof. dr hab. Józef Knap 
z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego – wystarczy do-
kładne umycie pod bieżącą wo-
dą tych owoców, aby uniknąć 
zagrożenia. 

Wielu z nas boi się innych 
stworzeń – węży. Co zrobić, 
aby się z nimi nie spotkać?  
– W miejscu gdzie chcemy 
usiąść należy rozejrzeć się i kil-
ka razy tupnąć – węże z pew-
nością odpełzną. Generalnie 
wszystkie leśne zwierzęta uni-
kają człowieka – wyjaśnił Ro-
bert Wielkowski z Nadleśnic-
twa Wyszków. 

W razie gdyby doszło jed-
nak do ugryzienia przez żmi-
ję pierwsza pomoc polega na 
obmyciu zranienia zimną wo-
dą i unieruchomieniu nogi, naj-
lepiej poniżej poziomu ciała. 

W żadnych wypadku nie powin-
no się stosować metod znanych 
z filmów – w tym nacinania czy 
wysysania rany.  Okazuje się, 
że niebezpieczne mogą być też 
rośliny. Nawet najpiękniejszy 
kwiat, którego nie znamy mo-
że okazać się trujący lub parzą-
cy i lepiej go nie dotykać. Przy 
tej okazji warto także wspo-
mnieć o niejadalnych grzybach. 
– Zbieramy tylko takie, które 
znamy i których jesteśmy stu-
procentowo pewni. Uważajmy 
też z ilością jedzonych grzybów, 
gdyż są one bardzo ciężkostraw-
ne – stwierdza Anna Starnaw-
ska-Oleńko z Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Warszawie.

Przed wyruszeniem zwłasz-
cza na dłuższą leśną wyprawę 
warto zapisać w telefonie ko-

mórkowym numer najbliższego 
leśnictwa czy nadleśnictwa, tak, 
aby w razie zgubienia się wie-
dzieć, gdzie zadzwonić po po-
moc. Co jeszcze warto zabrać 
oprócz rozsądku? Odpowied-
nie obuwie, najlepiej z usztyw-
nieniem za kostkę oraz odzież 
przewiewną, ale o każdej porze 
roku – nawet latem – z długimi 
nogawkami i rękawami. 

Wszyscy prelegenci konfe-
rencji zgodnie podkreślali, że 
irracjonalny lęk przed poten-
cjalnymi zagrożeniami, które 
mogą nas spotkać w lesie nie 
powinien nam przysłonić rado-
ści, jaką czerpiemy korzystając 
z uroków naszych lasów. Warto 
więc wybrać się posłuchać szu-
mu lasu i śpiewu ptaków i ode-
tchnąć od miejskiego zgiełku. 

Anna Krzesińska

Każdy głos ma znaczenie
Zarząd Transportu Miejskiego przygotował 
projekt zmian w  układzie komunikacyjnym, 
które wejdą w życie po otwarciu centralnego 
odcinka drugiej linii metra. Teraz konsultuje 
je z mieszkańcami. 

Niektórzy z nich nie kryją swojego rozgoryczenia i frustracji pro-
ponowanymi zmianami. Przedstawiciele ZTM podkreślają, że to 
tylko projekt, zdanie warszawiaków jest dla nich ważne, a wszyst-
kie uwagi zostaną rozważone. 

Według projektu wiele linii wróci na swoje stare „historyczne” 
trasy, którymi kursowały przed rozpoczęciem budowy podziemnej 
kolejki. Wśród nich znajdują się m.in. linie nr 3, 4, 6, 10 czy 25. 
Z kolei linia nr 160 kursowałaby z nową częstotliwością – 20 minut 
w godzinach szczytu, poza szczytem i w święta, a wspomagałaby 
ją nowa linia nr 260 (trasa Targówek – trasa linii 160 – al. Solidar-
ności – Metro Dworzec Wileński) kursująca co 5 minut w godzi-
nach szczytu, 20 minut poza godzinami szczytu i w święto. Zgodnie 
z projektem zlikwidowane zostałyby linie 460 i 226 (ze względu na 
przywrócenie na starą trasę tramwaju linii 26), a trasa linii 527 zo-
stałaby skrócona do  Dworca Wileńskiego. Propozycje wszystkich 
proponowanych zmian można znaleźć na stronie www.ztm.waw.pl

Jak podkreślają przedstawiciele ZTM, głównym celem zmian jest 
jak najwygodniejsze dowiezienie mieszkańców stolicy do stacji me-
tra. Czy takie rozwiązanie okaże się jednak dla nich wygodne? Na 
razie euforii nie widać, słychać za to głosy niezadowolenia.  Miesz-
kańcy Targówka podkreślają, że „jak najwygodniejsze” dowiezienie 
do stacji kolejki podziemnej oznacza dla nich likwidację połączeń au-
tobusowych z ich dzielnicy bezpośrednio do centrum stolicy. A takie 
rozwiązanie nie jest już dla nich korzystne. Zmianami zaniepokojeni 
są również mieszkańcy Szmulek, którzy nie będą mieli bezpośrednie-
go połączenia ze Starym Miastem czy Placem Bankowym. 

Niezadowoleni są także mieszkańcy Grochowa, którym ZTM 
chce zlikwidować starą trasę linii 102, która ma kończyć się przy 
metrze Stadion Narodowy, a nie jak dotychczas w centrum. – Nie 
wszyscy chcą przesiadać się do metra, trzeba zapewnić ludziom ja-
kąś alternatywę. Poza tym każda przesiadka to zmarnowane kilka-
naście minut. Warto też pomyśleć o osobach starszych czy niepeł-
nosprawnych, którym przesiadanie się sprawia ogromną trudność 
– grzmią mieszkańcy stolicy. 

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i pomysły nie tylko pod-
czas spotkań konsultacyjnych, ale także za pośrednictwem stro-
ny internetowej. Kto nie korzysta z wirtualnej sieci swoje propo-
zycje może wysłać tradycyjną pocztą na adres: ZTM, ul. Żelazna 
61, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „konsultacje” lub dostarczyć je 
w formie pisemnej do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM.  
Konsultacje potrwają do 27 czerwca br.  ak

Hej ho, hej ho, do lasu by się szło…
Wielu warszawiaków na co dzień zamkniętych w  betonowej dżungli z  pewnością docenia 
korzyści wynikające ze spaceru po leśnych ostępach. Jednak w obawie przed kleszczami czy 
żmijami niektórzy rezygnują z  tej formy spędzania wolnego czasu. Niesłusznie. Wystarczy 
bowiem przestrzegać tylko kilku zasad bezpieczeństwa. W jaki sposób ustrzec się zagrożeń 
i  cieszyć kontaktem z  przyrodą radzili prelegenci konferencji „Jak bezpiecznie korzystać 
z lasu”, zorganizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Lasy Państwowe. 
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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 ! ! !

Krwawienie podpajęczynów-
kowe (KP) jest niszczącym pro-
cesem chorobowym. Prawie 
połowa objętych nim chorych 
umiera z powodu pierwotnego 
krwawienia lub jego następstw, 
głównie skurczu naczyniowego 

i udarów niedokrwiennych. Po-
została część pacjentów wyma-
ga często długotrwałej rehabili-
tacji. Jak wynika z danych świa-
towych częstość występowa-
nia naczyniaków mózgu wynosi 
6-7 osób/100000/rok. Krwawie-

nie podpajęczynówkowe wystę-
puje przeważnie u pacjentów 
w średnim wieku (około 50 r. ż.) 
i częściej dotyczy kobiet. Na ile 
jest to niebezpieczne zjawisko, 
świadczą dane mówiące, że 10 
do 15% pacjentów umiera za-

nim trafi do szpitala. Podjęcie, 
w możliwie najkrótszym czasie, 
specjalistycznego leczenia, po-
przedzonego właściwą diagno-
styką jest kluczem do sukcesu 
terapii.   

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom, Mazowiecki Szpital Bród-
nowski uruchomił 1 czerwca br. 
całodobowy dyżur naczyniowy 
dla tej grupy chorych. Będzie 
on działał przez wszystkie dni 
w roku. 

Placówka ma do dyspozycji 
kadrę lekarzy radiologów i neu-
rochirurgów wyspecjalizowaną 
w leczeniu wewnątrznaczynio-
wym i operacyjnym, a także lą-
dowisko dla helikopterów me-
dycznych, najnowocześniejszy 
sprzęt w postaci dwupłaszczy-
znowej angiografii i nóż GAM-
MA oraz nowoczesny blok ope-
racyjny. Leczenie to będzie do-
minującym obszarem działania 
Krajowego Centrum Leczenia 
Chorób Naczyniowych. Kierow-
nikiem zespołu lekarzy radio-
logów i neurochirurgów Krajo-
wego Centrum Leczenia Cho-
rób Naczyniowych Mózgu został 
prof. Mirosław Ząbek, ordynator 
Oddziału Neurochirurgii Mazo-
wieckiego Szpitala Bródnow-
skiego. (um)

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

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

od po nie dział ku do piąt ku  
w godz. 10.00−20.00

 STO mA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

 URO LOG
wto rek 14.00–16.00

Uruchomienie w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Krajowego Cen-
trum Leczenia Chorób Naczyniowych jest kolejnym krokiem w poprawie 
dostępności do leczenia neurochirurgicznego w placówce. 

narodowy 
Fundusz Zdrowia 
ma nowego szefa

Rada NFZ pozytywnie zaopiniowała 
kandydaturę Tadeusza Jędrzejczy-
ka na prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia – podało Ministerstwo 
Zdrowia. Od października 2013 r. 
jest on dyrektorem pomorskiego 
oddziału funduszu.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych 
premier na wniosek ministra zdrowia, po zasię-
gnięciu opinii Rady NFZ, powołuje prezesa spo-
śród osób wyłonionych w drodze otwartego i kon-
kurencyjnego naboru.  Jędrzejczyk jest lekarzem, 
absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Ma specjalizację z zakresu medycyny społecznej, 
organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publiczne-
go. Pracował jako lekarz w szpitalu na Zaspie, na-
stępnie w ZOZ nr 3 w Gdańsku jako asystent, a na-
stępnie jako adiunkt w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym.

W latach 2008-2009 był zastępcą dyrektora ds. 
medycznych Pomorskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ. Od 2010 roku był zastępcą dyrekto-
ra naczelnego ds. lecznictwa Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku. W październi-
ku 2013 r. został dyrektorem pomorskiego oddzia-
łu Funduszu.

Konkurs na prezesa NFZ został ogłoszony przez 
MZ na początku maja. Od grudnia ub. roku, po 
tym jak premier odwołał na wniosek ministra zdro-
wia prezes NFZ Agnieszkę Pachciarz, obowiązki 
szefa NFZ pełnił wiceprezes Marcin Pakulski, a od 
28 lutego zastąpiła go wiceprezes Wiesława Kłos.

biznes.pl

Szpital Bródnowski

Otwarto Całodobowe Krajowe Centrum 
leczenia Chorób naczyniowych Mózgu

rEKlAMA rEKlAMA  
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Jakuba Owadowskiego – street workoutera 
z Pragi-Północ

– Street Workout staje się coraz bardziej popularny. Po-
wiedzmy Czytelnikom „Mieszkańca” o co chodzi w tym  
sporcie…

– Przede wszystkim chodzi o to, aby się oderwać od codzien-
nego stresu związanego z życiem w „wielkim mieście”. Za-
chować zdrowy tryb życia, pokonywać swoje granice – wy-
trzymałości i determinacji. Istotne jest także utrzymanie do-
brej kondycji. Street workout bardzo dobrze wpływa na rozwój 
różnych partii mięśni. Oczywiście, nie chodzi tu o to żeby stać 
się takim Mariuszem Pudzianowskim (śmiech). Ćwiczenia są 
pewnym połączeniem akrobatyki sportowej ze sportami siło-
wymi.

– No właśnie, ideą tego sportu jest wykorzystywanie tzw. 
istniejącej miejskiej małej infrastruktury, na której moż-
na… ?

– Można na przykład robić pompki na poręczach miejskich 
stojaków dla rowerów. Wystarczy znaleźć jakieś drążki, porę-
cze, i na nich można ćwiczyć elementarne figury, jak przysiady, 
dipsy, muscleupy, czy wspomniane pompki, które są prawdziwą 
podstawą. O, choćby na rurze od znaku drogowego można pró-
bować zrobić „flagę”, ale ta figura już wymaga dłuższego trenin-
gu i bardzo silnych mięśni. Warto wykorzystywać stare ścieżki 
zdrowia, których kilka się zachowało w naszym mieście. Ja naj-
częściej po pracy, a pracuję na Grochowie, wpadam na „Orła” 
i tam ćwiczę.

– W maju „grupa mieszkańców okolic Parku Skaryszew-
skiego” założyła na facebooku profil „Drążki w Parku Ska-
ryszewskim”. Zbierane są podpisy pod petycją, aby w parku 
powstało miejsce dla Street Workoutu…   

– To genialny pomysł. Ludzie sami wynajdują takie odpo-
wiednie miejsca, ale zorganizowanych jest w Warszawie bar-
dzo mało. A przecież, to świetna alternatywa dla młodzieży. Le-
piej poćwiczyć niż siedzieć w domu przed „kompem”, czy iść 
z kumplami na piwo…

Rozmawiał Adam Rosiński

„Flaga” z Jakuba powiewa nad grochowskim „Orłem”.

Za bardzo udaną impre-
zę można uznać zapowiadany 
w ostatnim numerze „Miesz-
kańca” turniej tenisa ziemnego 
z okazji Dnia Dziecka. Frekwen-
cja zaskoczyła organizatorów.

Zaskoczyła pozytywnie, oczy-
wiście. – Już powinniśmy za-
czynać, a jeszcze zgłaszają się 
uczestnicy – mówiła naszemu 
reporterowi Katarzyna Daszkie-
wicz z Grupy Inwest.

1 czerwca na kortach TKKF 
„Olszynka Grochowska” w par-
ku „Leśnika” zrobiło się bardzo 

tłoczno. – Pewnie przegram 
wszystkie mecze… – z lekką oba-
wą, ale i kokieterią w głosie zwie-
rzał się swojemu ojcu jeden z po-
czątkujących młodych tenisistów.

Kilkanaście minut po godz. 
10.00 przewodniczący rady nad-
zorczej HM Inwest S.A., Jarosław 
Mielcarz (na zdjęciu), wszedł na 
krzesełko i oficjalnie otworzył tur-
niej: – Budujemy dużo na Pradze-
-Południe, prowadzimy inwestycje 
na Grochowie i chcemy żeby nasze 

dzieci mogły rozwijać się sporto-
wo, stąd pomysł żebyśmy zrobili 
dla nich ten turniej. Po chwili 
pierwsi rywale stanęli na korcie. 
W zawodach wzięło udział blisko 
50 dzieci. Dla każdego uczestnika 
znalazły się nagrody, ale już przy-
gotowane przez organizatorów 
pakiety startowe sprawiały radość 
adeptom tenisa (plecak, koszulka, 
czapeczka, słodycze). 

Turniej rozegrano w kilku ka-
tegoriach. Oto nazwiska zwy-
cięzców: Zosia Mossakowska, 
Barbara Hofman, Kazik Łazare-

wicz, Paweł Olejarczyk i Jakub 
Dołaszyński. Turniej pocieszenia 
wygrał Filip Karawajczyk. Na za-
kończenie imprezy organizatorzy 
rozdali liczne medale oraz pucha-
ry i nagrody rzeczowe. – Atmos-
fera na turnieju była wspaniała, 
a poziom gry, szczególnie w star-
szych grupach bardzo wysoki 
– ocenił po zawodach Piotr Hof-
man, prezes spółki HM Inwest. 
– Pewnie będziemy takie turnieje 
organizowali cyklicznie. rosa

Ciężarowy Impuls
Pod koniec maja w Zespole Szkół im. Agnieszki Osieckiej od-

był się III Południowopraski Turniej w podnoszeniu ciężarów 
im. Bogusława Ulatowskiego. Imprezę zorganizował klub Im-
puls Warszawa.

Zawody, w których główną nagrodę stanowił puchar burmistrza 
Pragi-Południe połączone były z II rundą I Ligi Drużynowych Mi-
strzostw Polskich mężczyzn. Choć panowie dominowali to jednak 
„słaba płeć” przykuła oko naszego fotoreportera… (na zdjęciu). 
Oto kwintesencja piękna i siły.

Ale wróćmy do turnieju. W zawodach wzięło udział 34 sztangistek 
i sztangistów z ośmiu klubów. Wśród pań triumfowała Eliza Wści-
słak (MLKPC Sokołów Podlaski). Zwycięstwo zapewnił jej wynik 
191 kg w dwuboju. Eliza, która ma na swoim koncie drugie miej-
sce w tegorocznych Mistrzostwach Europy do lat 17 była faworytką 
zawodów. W męskiej rywalizacji wygrał Jarosław Samoraj (CLKS 
Mazovia Ciechanów), który we wrześniu ubiegłego roku wywal-
czył srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Tallinie, a dokładnie 
przed rokiem przywiózł do Polski z Limy brązowy medal Mistrzostw 
Świata Juniorów. W ramach rozgrywek ligowych triumfowali za-
wodnicy z Ciechanowa przed MKS Narew Pułtusk i naszym UKS 
Impuls Warszawa (aktualnie w punktacji drużynowych Mistrzostw 
Polski Impuls zajmuje 9 pozycję na 18 pierwszoligowych klubów).

Turniejowi, który ma przypominać zmarłego w 2011 r. Bogusła-
wa Ulatowskiego, znakomitego trenera i prezesa klubu Impuls, tra-
dycyjnie patronował Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi-Południe 
i były ciężarowiec. Burmistrz miał na zawodach okazję spotkać 
swojego byłego trenera – Wojciecha Dousę. Wśród „ciężarowych 
VIP-ów” imprezę obserwowali m.in. Jacek Chruściewicz (tre-
ner narodowej kadry) i Bogusław Maliszewski (szef wyszkolenia 
PZPC). – Zawody stały na bardzo wysokim poziomie – zgodnie oce-
niają główne „motory napędowe” imprezy Arkadiusz Strzelczyk 
(prezes i trener klubu gospodarza) i trenerka Malwina Grądzka. ar
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