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Jak 
w małżeństwie

Zadziwiające są procesy spo-
łeczne. Władza robi swoje. Miesią-
cami, latami nie denerwuje nas co 
robi i jak robi. Aż przychodzi dzień, 
gdy wszyscy mają tej władzy dość: 
wtedy robi tylko źle. Denerwuje  
i wkurza wszystko: co zrobi i czego 
nie zrobi. I wtedy nie ma litości  ̶  tak 
jakby wszystkie pokłady życzliwości 
już się do cna wyczerpały.

 To jak w małżeństwie: najpierw 
wszystko to co robi nasz partner jest 
cudowne. Pięknie śpi, ślicznie obie-
ra jabłko, ma cudowne komentarze 
do tego co widzi w telewizji. Mija 
kilka lat, śpi tak, że obracamy się 
plecami, żeby tego nie widzieć, jabł-
ko obiera niezdarnie, a przy telewizji 
bez sensu gada. I w jednym i w dru-
gim przypadku odwrócić sytuację, 
gdy już pojawiła się tylko niechęć, 
jest bardzo trudno. Jedyną radą jest 
dać sobie odpocząć od siebie. Cza-
sami wystarcza nam miesiąc, czasa-
mi potrzebne jest dłuższe rozstanie.  
I refleksja: nowy partner będzie miał 
wszystkie wady poprzedniego i kilka 
dodatkowych swoich…

W polityce trudno o miesięczny 
rozwód. Nie ma gdzie się schować, 
a separacja, zwana raczej ławką kar, 
zwykle trwa co najmniej jedną ka-
dencję, czyli ze 4-5 lat. Małżonkom 
pomóc mogą warsztaty terapeutycz-
ne, nie słyszałem, by ktoś się udał 
do poradni z prośbą o wsparcie  
w odbudowie zaufania do ugrupo-
wania, na które zwykle się głoso-
wało. 

Dlatego wśród małżonków przy-
padki odbudowy związków się zda-
rzają. W polityce to wciąż jednostko-
we przypadki, pomóc mogą nowe 
twarze firmujące te same, ale się-
gające korzeni treści. W przypadku 
prezydenta to się udało. A jak będzie 
w wyborach parlamentarnych?

Tomasz Szymański
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na Francuskiej, 
  na Francuskiej…
27 maja podczas finału Ligi Europy było 
wielkie świętowanie i równie wielkie sprzą-
tanie. Po meczu rozegranym na Stadionie 
Narodowym zebrano 
25 ton odpadów. 

 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
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Jacek Twarowski
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kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie
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04-348 Warszawa

Fot. ZOM
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KRONIKA POLICYJNA
Pomógł monitoring 

Do komendy przy ulicy Grenadierów zgłosiła 
się kobieta, która twierdziła, że z jej mieszkania, 
którego drzwi nie zamknęła na klucz - bo wyszła 
„tylko na chwilę” - ktoś ukradł wiszącą w przed-
pokoju torebkę wraz z zawartością. Wartość strat 
oszacowała na prawie 500 złotych. Policjanci z 
wydziału mienia zabezpieczyli zapis monitoringu. 
I to dzięki obrazom, które zarejestrowała kamera 
jeden z funkcjonariuszy rozpoznał podejrzewane-
go o dokonanie tej kradzieży. Emil Ś. był już zna-
ny policjantom z wcześniejszych zatrzymań. 

Groźby, pobicie i rozbój
Mokotowscy policjanci otrzymali zgłoszenie 

dotyczące pobicia w rejonie ul. Puławskiej. Z re-
lacji napadniętego 32-latka wynikało, że został 
pobity przez dwóch mężczyzn i kobietę. Osoby 
te ukradły mu telefon komórkowy oraz pieniądze. 
Policjanci znając rysopis napastników, rozpoczęli 
poszukiwania. Chwilę później mundurowi wylegi-
tymowali osoby, których wygląd odpowiadał po-
danym rysopisom. Okazały się nimi: 43-letni Artur 
K., 30-letni Mateusz H. oraz 34-letnia Grażyna K. 
Wszyscy byli nietrzeźwi. Za napaść może grozić 
im kara nawet do dwunastu lat więzienia.

16 uszkodzonych aut
Citroeny, renault, mercedes, toyota, volkswage-

ny, opel, mazda, hyundai, audi, infiniti, volvo, seat, 
w sumie aż 16 samochodów których karoserie, za 
jednym pociągnięciem klucza i breloczka, zostały 
uszkodzone. Zatrzymany przez południowopra-
skich policjantów 41-letni Paweł K. nie zgadzał się 
na to, by auta były zaparkowane w miejscu, w któ-
rym stały i postanowił sam wymierzyć sprawiedli-
wość. Na drzwiach aut wydrapywał np. znaki cha-
rakterystyczne dla jednego z klubów sportowych. 
Może mu grozić kara do pięciu lat więzienia.

Za kierownicą po narkotykach 
Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyj-

nego podczas pełnienia służby na jednej z ulic Sa-
skiej Kępy zauważyli mężczyznę, który prowadząc 
saaba wykonywał nerwowe ruchy kierownicą. 
Funkcjonariusze zatrzymali auto i podjęli kontrolę. 
Kierowca nie potrafił odpowiadać na pytania, był 
rozkojarzony. Policjanci ustalili, że pojazd nie po-
siada aktualnych badań technicznych, i zatrzymali 

dowód rejestracyjny pojazdu. 44-letni Andrzej R. 
posiadał przy sobie fifkę i marihuanę, przyznał też, 
że resztę narkotyków ma w domu. Policjanci za-
bezpieczyli susz, który miał przy sobie, a także ten 
ukryty w kuchennej szafce w mieszkaniu. Po ba-
daniu wyszło na jaw, że prowadził samochód pod 
wpływem narkotyków.

Napad z nożem w ręku
Dwóch napastników w wieku około 20 lat koło 

Centrum Handlowego Gocław napadło na młodą 
kobietę. Według rodziny poszkodowanej sprawcy 
pocięli nożem jej twarz i rękę, grozili wydłuba-
niem oka, zrabowali 1500 złotych. Policja szuka 
sprawców, przejrzano już zapis monitoringu, pro-
wadzona jest praca operacyjna. Za rozbój z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia grozi do piętnastu 
lat więzienia.

Pobili pałką teleskopową
Było kilka minut po północy, kiedy to poli-

cjanci otrzymali zgłoszenie interwencji na plaży 
przy Moście Poniatowskiego. Oczekiwali tam po-
krzywdzeni oraz ich znajomi, którzy byli świadka-
mi zajścia. Z ich słów wynikało, że trzech młodych 
chłopaków, bez wyraźnego  powodu ich zaatako-
wało. Najpierw były to wulgarne zaczepki słowne, 
a później jeden z nich wyjął pałkę teleskopową  
i uderzył nią pokrzywdzonego w twarz, potem po-
bito jeszcze dwie osoby. Funkcjonariusze ruszyli na 
poszukiwanie napastników. Zatrzymali 18-letniego 
Kamila K., 16-letniego Krystiana i 19-latka. Cała 
trójka była pod wpływem alkoholu.                                  

Zatrzymali sprawcę rozboju
Do zdarzenia doszło w bloku przy ul. Złotopol-

skiej na Targówku. Do windy za 28-latkiem wsia-
dło dwóch mężczyzn. Zaatakowali pokrzywdzone-
go, pobili go, a następnie okradli. Ich łupem padło 
30 zł, które mężczyzna oddał w obawie o swoje 
bezpieczeństwo. Sprawcy uciekli. Pokrzywdzony 
o całym zdarzeniu powiadomił rodzinę, a sam udał 
się po pomoc do najbliższego szpitala. Policjanci w 
wyniku działań operacyjnych zatrzymali jednego 
ze sprawców 27-letniego mieszkańca Warszawy. 
Drugi z mężczyzn jest poszukiwany. Patrykowi T. 
za rozbój  grozi nawet do dwunastu lat pozbawie-
nia wolności.                toms
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na Francuskiej, na Francuskiej…

Służby oczyszczania miasta 
sprzątały ulice Saskiej Kępy do 
wczesnych godzin rannych. Po 
meczu Dnipro Dniepropietrowsk 
- Sevilla FC zebrano 25 ton za-
nieczyszczeń. Dla porównania po 

meczu Polska-Niemcy, który od-
był się w październiku ubiegłego 
roku, zebrano 900 kg śmieci. W 
sprzątaniu uczestniczyło niemal 
sto osób, które prace rozpoczęły 
jeszcze przed meczem. 

Najwięcej odpadów w po-
staci potłuczonych butelek, 
puszek, plastikowych, papiero-
wych opakowań i niedopałków 
zebrano na ul. Francuskiej. Z 
uwagi na dużą liczbę osób znaj-
dujących się w tym rejonie pra-
ce porządkowe rozpoczęły się 
po przejściu kibiców na Stadion 
Narodowy. Większego sprząta-
nia wymagały także ulice: Kra-
kowskie Przedmieście, Nowy 
Świat, Świętokrzyska, Tamka, 
Al. Jerozolimskie, al. Poniatow-
skiego i Rondo Waszyngtona. 
Łączny koszt prac porządko-
wych wyniósł ok. 90 tys. zł. 

Wrażenia mieszkańców Sa-
skiej Kępy po wizycie kibiców 
– bezcenne!

           oprac. na podstawie 
inf. prasowej ZOM

Doktor Walentyna Wy-
szkowska z południowopra-
skiego SZPZLO, Stefan Kęp-

ka, czyli „szewc z Mińskiej”, 
Konkatedralny Chór Kamio-
nek, Orkiestra Sinfonia Varso-

via oraz Muzeum Czar PRL, 
oto laureaci trzeciej edycji 
konkursu „Kamień Kamion-
ka”.

 Na pikniku koncertowała 
grupa Homo Homini z Alkiem 
Nowackim (na zdjęciu), a tak-
że bard szemranej Pragi Hen-
ryk Rejmer. Imprezie, którą 
prowadził aktor Tomasz Ma-
rzecki towarzyszyły atrakcje 
dla najmłodszych oraz konkur-
sy. Wieczorem zaś Teatr Para-
Buch, pod dyrekcją Ryszarda 
Jakubisiaka, ubiegłorocznego 
laureata „Kamienia Kamion-
ka”, wystawił w plenerze „Sen 
nocy letniej” Szekspira. 

                   (ewa) 

Piknik i „Kamienie” na Błoniach
Ostatniego dnia maja na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych odbył się  
rodzinny piknik, a także finał tegorocznej edycji konkursu „Kamień Kamionka”.

Zadecyduj, co jest najpotrzebniejsze w twojej okolicy 
Weź udział w głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym i zmień swoją dzielnicę. Warszawiacy zgłosili ponad 2 tys. pomysłów zmian. 
Najlepsze z nich wybiorą mieszkańcy między 16 a 26 czerwca. Pomysły, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 r.

W ramach budżetu partycypacyjnego, mieszkańcy zadecydują, co stanie się z częścią miejskich wydatków. W tym roku do wydania będzie ponad 51 
mln zł. Nim jednak powstaną place zabaw, otwarte siłownie i ścieżki rowerowe, odbędzie się głosowanie. To mieszkańcy Warszawy wybiorą, które 
z ponad 1400  pomysłów zostaną zrealizowane. 

– Zachęcam wszystkich mieszkańców Warszawy do głosowania i wybrania projektów, które zrealizujemy w 2016 roku. To od Państwa zależy, które  
z nich wygrają. Każdy przyczyni się do zmiany w naszym mieście – mówi Hanna Gronkiewicz–Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. – Pierwsze projekty 
z zeszłorocznej edycji zostały już zrealizowane, przygotowywane są kolejne. Niech te przykłady będą dowodem, że warto angażować się w stołeczny 
projekt budżetu partycypacyjnego na każdym jego etapie. Tak jak obiecałam na początku tego roku, pula pieniędzy na to przedsięwzięcie będzie 
rosła z roku na rok, tak aby za dwa lata wyniosła 100 milionów złotych. Teraz od Państwa zależy czy i na jakie cele zostanie przeznaczona.

Właściwe głosowanie zacznie się 16 czerwca. Mieszkańcy przez 11 dni będą mogli wybierać najciekawsze według nich projekty. Decyzję można 
podjąć drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie. Do 10 lipca 2015 r. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które 
będą zrealizowane w 2016 roku.

Nim wybierzesz, zastanów się

Przed oddaniem głosu trzeba pamiętać o pewnych kryteriach. Po pierwsze zagłosować można tylko raz, a wybrane przez nas projekty muszą mieścić 
się w limicie finansowym danego obszaru. Po drugie, budżet partycypacyjny przeznaczony jest dla mieszkańców Warszawy, lecz nie jest konieczny 
meldunek. W wyborze mogą również brać udział obcokrajowcy oraz osoby niepełnoletnie, wystarczy, że przedstawią zgodę opiekuna prawnego.

Przed oddaniem swojego głosu warto przejrzeć wszystkie pomysły przeznaczone dla danej dzielnicy. Już teraz na stronie internetowej budżetu 
partycypacyjnego zamieszczone są wszystkie potencjalne inwestycje wraz z podziałem na regiony. Wśród nich m. in. remont ulic, budowa ścieżek, 
ale także stworzenie klubu osiedlowego czy organizacja różnego rodzaju spotkań i warsztatów.

Jak zagłosować na wybrane projekty?

• Zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany. Można głosować tylko w jednej dzielnicy.
• Sprawdź jak wygląda podział na obszary w Twojej dzielnicy.
• Sprawdź, jakie projekty zostały poddane pod głosowanie w wybranym przez Ciebie obszarze.
• Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów 

nie może być większy niż kwota dostępna na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze terytorialnym.
• Od 16 czerwca do 26 czerwca 2015 r. zagłosuj na wybrane projekty – możesz to zrobić na kilka sposobów:

• przez Internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl,
• wrzucając głos do urny – w urzędzie dzielnicy,
• pocztą – wysyłając głos na karcie do głosowania na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”. 

UWAGA!
Każdy mieszkaniec Warszawy może oddać głos tylko raz. Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz (np. przez Internet i osobiście), 
wtedy wszystkie Twoje głosy zostaną uznane za nieważne.

Co łączy pasy rowerowe na jezdni i domki dla owadów? To, że to m.in. te projekty wygrały głosowanie w poprzedniej edycji budżetu.

W pierwszej edycji w głosowaniu brało udział 167 tys. warszawiaków. Wtedy do wydania było 26 mln zł. Na dzisiaj zrealizowano 81 z 336 
zwycięskich projektów. Najwięcej na Wawrze – 12 z 33. 

Pasy rowerowe wyznaczono na ul. Handlowej na Targówku po weekendowej wymianie nawierzchni. A wspominane budki dla pszczół to projekt „Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół”, który został zrealizowany  
w Ursusie – powstało 60 domków, w których owady mogą złożyć jaja i przetrwać hibernację. Z kolei na Mokotowie realizowany jest projekt „Poczytaj na Tynieckiej” – twórcze spotkania z książką i okolicą w Multimedialnej 
Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI. Natomiast na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej na Białołęce są bezpłatne, pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z całej 
dzielnicy. Zarząd Oczyszczania Miasta zbudował dwa boiska do gry w siatkówkę plażową w ochockiej części Pola Mokotowskiego. Jak widać, pieniądze z budżetu partycypacyjnego mogą zostać wydane na bardzo różne cele 
ale wszystkie mają jedną wspólną cechę – przez mieszkańców zostały uznane za ważne. Informacje o realizacji projektów z pierwszej edycji budżetu są na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty.

Działania podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców mają wyjątkową wartość. Konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, wsparcie dla organizacji pozarządowych, działania w przestrzeni publicznej czy partnerstwa 
lokalne, to część możliwości, z jakich mogą korzystać warszawiacy. Jednym z najnowszych narzędzi w stolicy jest budżet partycypacyjny, który po raz drugi ruszył w tym roku. Jest on ogromnym projektem o charakterze 
edukacyjnym. Dzięki zaangażowaniu w proces decydowania o wydatkach miejskich, mieszkańcy poznają zasady funkcjonowania budżetu dzielnicy. Jest też elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego.             AS
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*Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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wystarczy dowód osobisty
gotówka w jeden dzień

Pożyczka ekspresowa
od 300zł do 6000zł
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY
OGŁASZA KONKURS OFERT

na wynajem ok. 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu na pływalni „SZUWAREK” przy ul. Kw. Głównej 13 oraz 
ok. 2 m2 powierzchni użytkowej lokalu na pływalni „WODNIK” przy ul. Abrahama 10 przeznaczonych do 

zainstalowania na nich automatów typu „VENDING” do sprzedaży napojów zimnych i przekąsek typu: batony, 
paluszki, chipsy itp., oraz wydającego kawy, czekolady, zupy itp. na okres 3 lat. Organizator konkursu:  

OSiR Dz. Pr.-Płd. m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa  Tel/fax: 022 870-13-27. 
Pełna informacja dotyczącą zasad przeprowadzenia konkursu oraz regulaminem znajduje się na stronie  

internetowej Organizatora www.osir.waw.pl (zakładka BIP-konkursy).
Dyrektor OSiR

Tegoroczne jury liczy sześć 
osób: przewodniczący Ry-
szard Kalkhoff  (Przewodni-
czący Komisji Kultury w Ra-
dzie Dzielnicy Praga-Południe  
m. st. Warszawy), sekretarz  Ali-
cja Rukowicz (Francuska Izba 
Przemysłowo-Handlowa 
w Polsce), oraz członko-
wie: François Richerme 
(Attaché ds. współpracy 
językowej, Instytut Fran-
cuski/ Ambasada Fran-
cji), Maria Juszczyk (dy-
rektor PROM Kultury 
Saska Kępa), Iwona Ka-
czorowska (Urząd Dziel-
nicy Praga-Południe  
m. st. Warszawy) oraz 
Ewa Rogalska-Monser-
rat (Biuro Edukacji m.st. 
Warszawy). 

 ̶  W tym roku, w sto-
sunku do poprzednich 
edycji, to jest niebo a zie-
mia   ̶  powiedział prze-
wodniczący Jury, zapyta-
ny o poziom znajomości 
języka francuskiego 
wśród półfinalistów.   
 ̶  Wszyscy wykonawcy 
znakomicie dają sobie radę na-
wet z francuskim „r” i w więk-
szości mają znakomitą dykcję. 

Finał konkursu odbędzie się 
12 lipca, podczas Święta Francji 
w Parku Skaryszewskim   ̶ tam 
dziesięcioro wybranych przez 
jury finalistów zaśpiewa po 
dwie piosenki.   ̶  Śpiewam od 
dawna, ale miałem sporą prze-

rwę  ̶  mówi Jakub Waszkiewicz 
(na zdjęciu), uczeń klasy teatral-
nej.  ̶  O konkursie dowiedziałem 
się od naszej pani od francuskie-
go   ̶  Karoliny Zawadzkiej. To 
nie pierwszy konkurs francuski,  
w którym biorę udział.

 ̶  Ja też dowiedziałam się  
o konkursie od mojej nauczy-
cielki, pani Magdaleny Kukliń-
skiej   ̶ mówi inna uczestniczka, 
Karolina Kołczak.  ̶  To jest fan-
tastyczna przygoda, francuskie-
go uczę się od czterech lat. Jak 
oceniam mój występ? Mogłoby 
być lepiej, ale mimo niedyspo-
zycji gardła, bardzo chciałam 

wystąpić…
Choć laureatów może być 

tylko troje, organizatorzy po-
myśleli, by nagrodzić każdego 
finalistę. Ale to będą nagrody 
pocieszenia, zaś trzy główne, 
to naprawdę znaczące niespo-

dzianki: w ubiegłych 
latach był to i znako-
micie skomponowany 
weekend w Paryżu (z 
osobą towarzyszącą) czy 
świetny, markowy ro-
wer, kosmetyki lub sma-
kołyki – „kosze pełne 
szczęścia francuskiego”, 
jak trafnie nazwał je pan 
Kalkhoff. 

Fundatorzy nagród, 
to znakomite firmy, zaś 
organizatorem tej czę-
ści konkursu jest CCI 
FRANCE POLOGNE. 
Co to znaczy? Na przy-
kład to, że pobyt w hote-
lu w Paryżu funduje jed-
na firma, przelot   ̶ inna, 
a atrakcje   ̶  być może 
kolejna. Nad koordyna-
cją tych działań czuwa 
właśnie CCI.  Mimo na-

legań, jurorzy solidarnie nie pu-
ścili pary z ust na temat ewentu-
alnych faworytów: trudna rada, 
musimy czekać do 12 lipca!  
A tymczasem  ̶  dziesiątka finali-
stów ma cały miesiąc na szlifo-
wanie formy. Trzymamy kciuki 
za piękne, ekspresyjne brzmienia  
i znakomitą francuszczyznę!                                                                

Katarzyna Jasiek

Francuska piosenka
Konkurs Piosenki Francuskiej, organizowany przez CCI FRANCE POLOGNE (Francusko 
- Polską Izbę Gospodarczą), ukochane „dziecko” pomysłodawcy, Ryszarda Kalkhoffa, 
adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wstępna selekcja odbyła się 
w szkołach i do półfinału to właśnie szkoły zgłaszały swoich zwycięzców: trzydzieścio-
ro uczestników z terenu całej Warszawy, od Żoliborza po Białołękę.  ̶ Jestem bardzo zadowolo-

na. Mogłam porysować i zja-
dłam pyszne ciasto, czekam aż 
zwolni się miejsce na boisku 
i spróbuję pograć w tenisa  
  ̶   opowiadała rozentuzjazmo-
wana 10-letnia Ania. 

Wiele działo się na scenie. 
Tam pojawiły się dzieci z róż-

nych klas, które zaprezentowały 
różne artystyczne talenty – w 
tym muzyczne i taneczne. Apa-
raty i kamery poszły w ruch, 
a rodzice nie potrafili ukryć 
dumy. Oklaskom nie było koń-
ca. Nie zabrakło też konkursów 
z ciekawymi nagrodami. 

Kto zgłodniał mógł posi-
lić się kiełbaską z grilla, którą 

można było nabyć na jednym ze 
straganów. Było też to, co małe 
i duże łakomczuchy lubią naj-
bardziej, czyli słodycze, w tym 
ciasta  i ciasteczka. Szczególnie 
długa kolejka ustawiła się po 
watę cukrową. 

Aby nieco rozruszać się po 
tych wszystkich pysznościach 

dzieci mogły pograć w tenisa 
czy zmierzyć się w walce na 
miecze (oczywiście obyło się 
bez ran ciętych czy kłutych). 
Kto wolał bardziej statyczne 
zajęcie mógł wziąć udział w 
zajęciach plastycznych. Chęt-
ni mogli również spróbować 
szczęścia w loterii i wygrać ja-
kąś ciekawą zabawkę. Znalazło 

się także coś nie tylko dla ciała, 
ale i dla ducha. Na terenie pikni-
ku rozstawiono bowiem wysta-
wę malarskich prac dzieci. 

 ̶ Cieszę się, że w szkole od-
bywa się taki piknik. Moja cór-
ka może pobawić się z koleżan-
kami, ja mogę porozmawiać z 
rodzicami innych dzieci. Bardzo 

mi się tu podoba – podkreśli-
ła pani Agnieszka, mama 11-
letniej Ewy. 

Tak bawiono się przez kilka 
godzin ostatniej soboty maja. 
Atrakcji było tyle, że nie sposób 
wszystkich wymienić. Nie za-
wiodła pogoda, dopisali goście, 
którzy tłumnie się pojawili. 

Anna Krzesińska

Odkryte talenty
Piknik „Odkrywamy talenty”, który odbył się w gościnnych progach Szkoły Podsta-
wowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13, okazał się wyjątkowo udaną imprezą. 
Swój sukces zawdzięcza nie tylko pięknej pogodzie, ale i organizatorom, którzy za-
pewnili moc atrakcji, oczywiście głównie dla dzieci.

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

1. Wymiana okien i malowanie 
klatki schodowej, korytarzy, 

sali konferencyjnej i sanitariatów 
w budynku Międzynarodowa 68.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są 
na stronie internetowej Spółdzielni: 

www.miedzynarodowa.waw.pl

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

1. Wykonanie wymiany poziomów 
wewnętrznej kanalizacji 
w piwnicy w budynku 

Międzynarodowa 46/48 A.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na 

stronie internetowej Spółdzielni 
www.miedzynarodowa.waw.pl
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REKLAMA REKLAMA

Mgr Jakub Górnicki leczy nagłe, ale też i przewlekłe zespoły bólowe, oraz trudne przypadki kliniczne leczone bezsku-
tecznie metodami szpitalnymi, sanatoryjnymi lub lekami. Jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczelni na wydziale 
Fizjoterapii oraz Medycyny Osteopatycznej. Uzyskał dyplom osteopaty w Anglii. Zabiegi u mgr Górnickiego w ogromnej 
liczbie przypadków zapobiegają operacjom przepuklin kręgosłupa oraz stawów kolan, bioder, ramion, barku.
Techniki zabiegów usprawniają połączenia i zależność od kręgosłupa – układu krwionośnego oraz nerwowego, likwidując różne bóle. 

WskazaniAMi dO ZABiEGóW U OsTEOPATy są MiędZy iNNyMi: zaburzenia czucia, drętwienie rąk, drętwienie i bóle nóg, stany 
pourazowe, naciągnięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle kręgosłupa w każdym odcinku, różnego rodzaju zwichnięcia 
oraz wiele innych.

OsTeOPaTia, to doskonała i uznana metoda leczenia w systemie medycznym. Efekty są rewelacyjne. Należy mieć badania: RTG lub MR (rezonans 
magnetyczny), ewentualnie badania dotyczące innych chorób.

WAŻNE! Usuwane są również zaburzenia funkcjonalne: układu gastrycznego, urologicznego, oddechowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki  
u dzieci, zespoły bólowe u kobiet w ciąży (bez leków!). Diagnostyka i korekta WAD POSTAWY u dzieci i młodzieży. 

„Dziękuję p. Górnickiemu za zabiegi. Uniknąłem operacji kręgosłupa i bark przestał boleć. Mogę znów grać w tenisa i być aktywny zawodowo”. Marek W. (41 l) Warszawa.
„Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek u mojej 12-letniej córki. Była duża różnica, widoczna krzywizna, która już dawała dolegliwości w oddychaniu i ćwiczeniach szkol-
nych. 
Gimnastyka, pływanie, fizykoterapia – niewiele pomagały – choć trwało to ponad 4 lata. Bardzo jestem wdzięczna!” Matka.

„Zażywanie leków na bóle kręgosłupa, to wiosłowanie pod prąd! Rujnowanie zdrowia. Nabawiłem się cukrzycy, zniszczyłem wątrobę i nerki! Koszmar! A ból w stawie biodrowym, pieczenie jak żelazkiem w plecach i drętwienie rąk – nie ustępowały. Pielę-
gniarka namówiła mnie na leczenie u p. Górnickiego. I to było moje wybawienie z bólu. Już nie biorę leków, jeżdżę rowerem, chodziłem po górach zaraz po zabiegach. To rewelacja!” (Janusz Luboń l. 62).
„W ciąży nie mogłam brać żadnych leków, a ból kręgosłupa był okropny. Pan Górnicki zlikwidował  mi go bez leków”. Marzena L. (l 29) Legionowo.
„Najpierw leczono mnie na nerki – bo ból w odcinku lędźwiowym. Sterty leków, zakazy i nakazy. Potem zabrali się za żołądek, bo bóle chyba od niego. Też niewypał. No to w takim razie na pewno wątroba, bo ból między łopatkami i z prawej strony. Znów badania i leki.  
A jednak to nie wątroba, tylko „chyba” serce. EKG, holter, pobyt w szpital. Istny cyrk. Wreszcie diagnoza kręgosłup! Dowiedziałem się – na szczęście – o mgr Jakubie Górnickim z Naturmedu. Brak mi słów! Jestem wyleczony i wdzięczny!” Zygmunt 
Rudzki (56 l.).
„Leczyłem się ponad 7 lat na ból kolan i kręgosłupa szyjnego. Bez efektów. Przemysł farmaceutyczny nic nie zyskuje, że ktoś zdrowieje! Zarabia tylko wtedy, gdy ktoś leczy objawy latami. Ale w końcu trafiłem do mgr Górnickiego. To, co uczynił ze mną, graniczy  
z cudem. Bez leków jestem sprawny, bóle kolan, wszystkie inne minęły bez śladu! Dziękuję!” Marian Wadowski (69 l.) z Warszawy.
„Jestem stomatologiem. Praca w jednej pozycji godzinami  –  zniszczyła mi kręgosłup szyjny, piersiowy i bark. Nie mogłem już normalnie funkcjonować, kolega ortopeda groził mi operacją. O lekach wiem sporo, więc też ich unikałem. Pacjentka podpowiedziała mi  
p. Górnickiego. Natychmiast tu przyjechałem. Jestem nim zafascynowany i wdzięczny! Zlikwidował mi problem!” dr Marek Słowiński, Kutno (l.51).

reWelacyjna POmOc W bólu – bez lekóW

 ośrodek Medycyny Manualnej i osteopatii 

nAtUrMed
Warszawa-Ursus osiedle Gołąbki

Mgr Górnicki zaprasza na BEZPŁATNą konsultację, by ustalić możliwość 
leczenia oraz przeciwwskazania. ZAPISY OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU  

W GODZINACH 9.00-17.00 TEL. (22) 662-49-07 ORAZ 604-092-007

ul. Koronacyjna 15
tel. (22) 662-49-07

604-092-007

- Niezbyt wysoka zabu-
dowa mieszkaniowa, bardzo 
dużo zieleni, co szczególnie 
widać na przełomie wiosny i 
lata, no i ulica Romea i Julii… 
Czy na Osiedlu „Szaserów” 
żyje się romantycznie?

- Nasze osiedle ma pewien 
klimat przyjazny zarówno dla 
starszych spółdzielców, jak i 
młodych mieszkańców. Mimo, 
że znajdujemy się blisko jednej 
z głównych ulic Pragi-Południe, 
to do mieszkań w naszych zaso-
bach nie dochodzi wielkomiej-
ski hałas, a duża ilość zieleni na 
pewno wpływa kojąco i relak-
sująco na mieszkańców.

- Takie położenie można 
wykorzystać także przy niety-
powych działaniach, które słu-
żą pewnego rodzaju uatrak-
cyjnieniu mieszkania…

- I tak właśnie robimy.  
W ubiegłym roku w ramach 
integracji społeczności naszego 
Osiedla zorganizowaliśmy tu 
pierwszy Piknik Rodzinny, a 
przed niecałym miesiącem odbył 
się drugi taki piknik. Obydwie 
imprezy cieszyły się wielkim za-
interesowaniem mieszkańców. 
Dzieci mogły prezentować na 
scenie swoje talenty muzyczne i 
recytatorskie, całe rodziny brały 
udział w różnego rodzaju grach  
i konkursach, a dorośli i starsi 

mieszkańcy mogli się spotkać 
i powspominać. Takie imprezy 
bardzo integrują naszych miesz-
kańców.

- Ale życie spółdzielcy, to 
także proza dnia codziennego, 
jak Spółdzielnia wygląda w 
statystykach?

- Nasze zasoby liczą 28 bu-
dynków wielorodzinnych, w 
których znajduje się 813 lokali 
mieszkalnych. Członków Spół-
dzielni mamy 624, a mieszkań-
ców prawie trzy razy tylu.

- Podobnie, jak kilka in-
nych spółdzielni, SM „Szase-
rów” wydzieliła się z molocha, 
jakim była RSM „Osiedle 
Młodych”. Od jedenastu lat 
jesteście, że tak powiem  ̶  
„na swoim”. Zakładam, że ta 
zmiana wyszła na dobre Spół-
dzielcom i Spółdzielni…

- Bardzo dużo się zmieniło. 
Szczególnie w okresie ostatnich 
pięciu lat. Dzięki dobrej współ-
pracy Zarządu z Radą Nadzor-
czą i wsparciu mieszkańców 
udało nam się wykonać napraw-
dę wiele remontów.

- Może Pan wymienić kil-
ka takich inwestycji?

- We wszystkich naszych 28 
budynkach wykonaliśmy: nowe 
instalacje elektryczne, zostały 
wyremontowane i pomalowane 
klatki schodowe, 24 budynki w 

latach 2010-2014 zostały ocie-
plone, a obecnie kończymy ter-
momodernizację 4 budynków.

- Przy niemłodym zaso-
bie mieszkaniowym zapewne 
potrzebne są remonty „od sa-
mych piwnic”?

- Tak. We wspomnianym 
czasie m.in. zostały odświeżo-
ne i zdezynfekowane korytarze 
piwniczne. Ociepliliśmy też 
najbardziej newralgiczne po-
wierzchnie – stropy i piwnice.

- Takie działanie ma kon-
kretne odbicie w portfelach 
mieszkańców…

- W ten sposób ograniczy-
liśmy ubytek ciepła z lokali 
mieszkalnych i mimo podwy-
żek ze strony dostawców cie-
pła, wcześniej Dalkii, a obecnie 

Veolii, opłaty u nas nie uległy 
zmianie od czterech lat. Warto 
też zaznaczyć, że nasze zaso-
by są w pełni opomiarowane 
w wodomierze elektroniczne i 
elektroniczne podzielniki kosz-
tów na centralnym ogrzewaniu.

- Widać, że zmieniła się 
także przestrzeń przy budyn-
kach – powstał plac zabaw dla 
dzieci, siłownia plenerowa, 
wymieniono część chodników, 
postawiono trzy estetyczne 
śmietniki… Ale chcę zapytać o 

sprawę bardzo ważną z punk-
tu widzenia bezpieczeństwa 
mieszkańców – praktycznie 
we wszystkich Waszych loka-
lach były piecyki gazowe… 
Zdarzały się podtrucia cza-
dem, a nawet doszło do jed-
nego wypadku śmiertelnego. 
Czy władze Spółdzielni posta-
rały się w jakiś sposób zmniej-
szyć zagrożenie wynikające z 
używania piecyków?

- Zdecydowanie tak. I ta 
inwestycja cały czas jest reali-
zowana. Już zlikwidowaliśmy, 
w ramach funduszu szwajcar-
skiego, piecyki w siedemnastu 
budynkach, każdy budynek ma 
swój węzeł cieplny. W drugim 
etapie tego procesu, który pla-
nujemy zakończyć przed wrze-
śniem, likwidujemy piecyki w 
pozostałych jedenastu budyn-
kach mieszkalnych. To bardzo 

duża inwestycja i wysokonakła-
dowa – dofinansowanie przez 
dostawcę ciepła wynosi 4,2 mi-
liona złotych, a koszt poniesiony 
przez Spółdzielnię zamknie się 
kwotą ok. 2,5 miliona zł. Całość 
wkładu własnego będzie zna-
na po zakończeniu inwestycji. 
Bezpieczeństwo mieszkańców 
zdecydowanie się więc popra-
wia. Zlikwidujemy problemy z 
udrażnianiem i utrzymaniem w 
należytym stanie technicznym 
przewodów spalinowych.

- To właśnie na sfinansowa-
nie części tej inwestycji poszły 
środki uzyskane ze sprzedaży 
starej siedziby Spółdzielni?

- Tak, a poza tym, trzeba 
dodać, że poprzedni budynek 
administracji zgodnie z wydaną 
opinią nie nadawał się do dal-
szej eksploatacji.

- Skoro już zahaczyliśmy  
o temat pieniędzy, to jak Spół-
dzielnia sobie radzi finanso-
wo? Na przykład – o ile w 
ostatnich latach wzrosła staw-
ka na fundusz remontowy?

- Od pięciu lat wcale nie 
wzrosła. A w tym czasie nakła-
dy na wszystkie prace remon-
towe wyniosły ok. 15 milionów 
złotych. Roczny odpis na fun-
dusz remontowy, o ile wszyscy 
zapłacą, wynosi ok. 990 tysięcy 
zł. Tak więc jedną trzecią kwoty 
wydanej na remonty pokrywał 

fundusz remontowy, a pozostałe 
10 milionów, to środki pozyska-
ne ze zbycia lokali użytkowych, 
wieczystego użytkowania 
działki, preferencyjne kredyty 
i oszczędna gospodarka pie-
niędzmi Członków.

- Ale zapewne, jak w każ-
dym zasobie mieszkaniowym, 
są też tacy mieszkańcy osie-
dla, którzy płacą niezbyt re-
gularnie…

- Są też tacy, którzy nie płacą 
wcale. Ciągłą bolączką Zarządu 

i Rady Nadzorczej jest wysoki 
poziom zadłużenia. Zarząd w 
okresie swego działania dużym 
staraniem własnym, radcy praw-
nego, i przy dobrej współpracy 
komornika, odzyskał zadłużenie 
w kwocie 230 tysięcy złotych. 
Niestety, wiązało się to z proce-
sem eksmisji. Obecnie też się to-
czą dwie podobne sprawy…

- Na koniec zapytam, jak 
Państwo, jako Zarząd, widzą 
przyszłość Spółdzielni?

- Dzięki współpracy Zarzą-
du, Rady Nadzorczej, pracowni-
ków Spółdzielni i mieszkańców 
przyszłość rysuje się w dobrych 
barwach. Udało się nam roz-
począć nowy etap działalności, 
jakim jest podjęcie działań nad 
powstaniem nowych inwe-
stycji mieszkaniowych, które 
spowodują napływ funduszy 
na potrzebne jeszcze remon-
ty zasobów, bez konieczności 
podwyższania funduszu remon-
towego. Obecnie czekamy na 
wydanie pozwoleń na budowę 

na nowe inwestycje. Dobrze 
też nam się układa współpraca 
z Urzędem Dzielnicy Praga-Po-
łudnie. Dzięki tej współpracy, 
między innymi, zostały wyre-
montowane praktycznie wszyst-
kie chodniki wokół osiedla. 

- W takim razie, dzięku-
jemy za rozmowę i życzymy 
powodzenia, tym bardziej,  
że widać, iż na przestrzeni 
ostatnich lat zmienił się bardzo 
wizerunek Waszej Spółdzielni 
na zewnątrz.                       (ar)

Romantycznie na „szaserów”
O Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów” „Mieszkaniec” rozmawia z Zarządem 
Spółdzielni - prezesem Krzysztofem Jurewiczem i zastępcą prezesa Ewą Łukszo.

Elewacja Szklanych Domów 3 przed remontem. I po remoncie.
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REKLAMA REKLAMA

ul. SZPACZA 2   tel./fax 22 812 77 36
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

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

ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Remont pokrycia dachowego w budynkach 

Międzynarodowa 46/48 A, 38, 68 B, 
część dachu Zwycięzców 34.

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gocław-Lotnisko” ul. Orlego Lotu 6 

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu  

44 szt.  balkonów w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy Pl. Kotarbińskiego 6 

w  Warszawie.
 Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni: 

www.smgl.com.pl

PRAWNIK RADZI'   Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
Co należy rozumieć pod pojęciem stosunku pracy i jak rozróżnić umowę o pracę od innych 

umów, na podstawie których można wykonywać pracę, w tym od umowy zlecenie lub umowy  
o dzieło?

Definicja stosunku pracy została zawarta w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, 
przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

W oparciu o powyższe, można przyjąć, że cechami stosunku pracy odróżniającymi go od innych 
stosunków prawnych (w tym umowy zlecenia lub umowy o dzieło) są: dobrowolność stosunku 
pracy, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie pracownika w procesie wy-
konywania pracy, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrud-
nieniem, a także odpłatny charakter zatrudnienia. Wymienione elementy powinny wystąpić łącznie, by 
doszło do zawarcia umowy o pracę. Dlatego też o charakterze umowy o świadczenie pracy nie może 
przesądzić tylko jeden jej element, ale całokształt okoliczności faktycznych. 

Umowa o dzieło różni się od umowy o pracę przede wszystkim brakiem podporządkowania za-
mawiającemu oraz obowiązkiem osiągnięcia określonego rezultatu. Przy umowie o dzieło istnieje 
również możliwość posługiwania się podwykonawcami i ponoszenia przez wykonawcę w pełni ryzy-
ka wykonania dzieła. Ponadto, przy tej umowie, przyjmujący zamówienie działa na własny rachunek 
i odpowiedzialność, a rezultat musi być z góry określony i w wyniku ukończenia dzieła niezależny od 
wykonawcy. W przypadku wady dzieła lub braku dotrzymania terminu zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy, czego ryzyko ponosi wykonawca. 

Z kolei umowa zlecenia jest umową starannego działania podobnie jak umowa o pracę. Podsta-
wową cechą odróżniającą ją od umowy o pracę jest brak elementu podporządkowania zleceniodaw-
cy, brak wykonywania pracy pod jego kierownictwem. Praca w ramach umowy zlecenia może być 
świadczona nieodpłatnie, co również odróżnia tę umowę od umowy o pracę.

Może się zdarzyć, że zawarta przez strony umowa zawiera jednocześnie elementy umowy  
o pracę jak i umowy cywilnej (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Wówczas dla oceny ro-
dzaju stosunku prawnego decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający. 
Jeżeli natomiast umowa wykazuje wspólne cechy dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego  
z jednakowym ich nasileniem, o jej rodzaju decyduje zgodny zamiar stron i cel umowy, który może 
być wyrażony także w nazwie umowy. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nazwanie umowy przez 

strony umową zlecenia lub umową o dzieło nie stanowi przeszkody do 
jej zakwalifikowania jako umowy o pracę. Nazwa umowy bowiem nie 
ma znaczenia, jeżeli nawiązany stosunek prawny ma cechy wskazane  
w art. 22§ 1 Kodeksu pracy. 

W razie wątpliwości co do rodzaju zawartej miedzy stronami umowy 
i łączącego ich stosunku prawnego, pracownikowi przysługuje roszczenie 
o ustalenie stosunku pracy w oparciu o art. 189 oraz art. 476 § 1 pkt 11 
Kodeksu postępowania cywilnego.

społemowskie obrachunki

- Panie Przewodniczący, 
na czerwcowym zebraniu 
przedstawicieli Spółdziel-
nia podsumuje poprzedni 
rok, a jak Pan ocenia ten 
czas?

- Nie był to łatwy czas, 
ale my, jako Rada Nadzor-
cza, nie mamy zastrzeżeń 
do prac Zarządu Spółdziel-
ni – widać, że Zarząd robi 
wszystko, aby nasza Spół-
dzielnia dalej działała i roz-
wijała się.

- Czyli rok trudny ze 
względu na sytuację na 
rynku i konkurencję?

- Dokładnie tak. Bar-
dzo trudno się utrzymać na 
rynku przy tak licznej kon-
kurencji, którą teraz mamy. 
Mówię o zagranicznych 
sieciach, które ponoć na 
Pradze-Południe mają naj-
więcej sklepów. Oczywi-
ście, my także mamy skle-
py, które przynoszą duże 
zyski, ale trzeba się szcze-

rze przyznać, że mamy też 
trochę problemu ze sklepa-
mi, które są nierentowne. 
Ważne, że sytuacja zmienia 
się na lepsze i już widzimy, 
że ogólne wyniki finansowe 
Spółdzielni są troszkę lep-
sze w tym roku niż w ana-
logicznym okresie poprzed-
niego roku.

- Przed laty „Społem” 
praktycznie nie miało kon-
kurencji, zaś sieć sklepów 
była bardzo rozbudowa-
na, a jak jest teraz – uby-
wa Waszych sklepów, czy 
przybywa nowych?

- Czasami trzeba zlikwi-
dować jakiś nierentowny 
sklep. Najczęściej dotyczy 
to małych, osiedlowych 
sklepów, które nie dają 
nadziei na poprawę wyni-
ku. Ale tam gdzie widzi-
my możliwości otwieramy 
nowe punkty. Ciężko jest 
znaleźć tzw. złoty środek, 
ale nasze działania przysto-
sowujemy do zmiennej sy-
tuacji na rynku.

- Gorącym tematem jest 
ostatnio możliwa likwida-
cja Waszego sztandarowe-
go obiektu – Universamu 
Grochów…

- Tak, to od lat plano-
wana inwestycja. Na tyle 
poważna, że musieliśmy do 
niej znaleźć partnera. Obec-
ny obiekt zostanie rozebra-
ny, a na jego miejsce dewe-
loper wybuduje nowoczesny 
budynek, w którym znajdą 

się zarówno powierzchnie 
użytkowe, jak i mieszkanio-
we. Prace prawdopodobnie 
rozpoczną się pod koniec 
tego roku, a budowa potrwa 
około trzech lat.

- Mogę się domyślać, że 
będą to „lata chude” dla 
Spółdzielni, skoro trzeba 
zlikwidować największy 
sklep?

- Zapewne, będzie to 
bardzo trudny okres, ale nie 
ma zysków bez inwestycji. 
I po tym czasie liczymy na 
bardzo dużą zmianę na lep-
sze. Likwidacja obecnego 
Universamu, to nie tylko 
dla Spółdzielni czasowa 
utrata dochodów – to także 
problem logistyczny. Trzeba 
znaleźć miejsce dla towa-
rów przemysłowych, które 
tutaj sprzedawaliśmy, dla 
artykułów spożywczych, 
trzeba zagospodarować za-
soby ludzkie…

- To także pewne utrud-
nienia dla rzeszy klientów, 
którzy od lat robią zakupy 
w Universamie i mają ol-
brzymie zaufanie do mar-
ki „Społem”…

- Tych klientów będzie-
my zapraszali do naszych 
sklepów, których w pobliżu 
ronda Wiatraczna mamy kil-
ka i liczymy, że po zakoń-
czeniu inwestycji nadal będą 
korzystali z naszych usług 
w warunkach odpowiadają-
cych już XXI wiekowi.

Adam Rosiński

„Mieszkaniec” rozmawia ze Zbigniewem Dejtrowskim, Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem” Praga-Południe.



6

Kobiecym okiem

Niektóre reklamy są bezna-
dziejnie głupie. Na przykład ta 
płynu do prania tkanin, która 
zapewnia, że jego zapach utrzy-
muje się jeszcze przez wiele dni 
na ubraniu. Cóż, co kto lubi. 
Jeśli mam pachnieć, wolę do-
brymi perfumami, niż miałabym 
zalatywać praniem. Ale w skle-
pie słyszałam malca, który darł 
się, by matka kupiła właśnie ten 
reklamowany płyn, bo on długo 
i ładnie pachnie. Nie wiem, jak 
długo, bo nie sprawdzałam, ale 
za to sprawdziłam, jaki jest ten 
zapach  ̶  chwalić go może chyba 
tylko ten, kto go nie wąchał. Cóż, 
im młodszy lub bardziej naiwny 
widz reklam, tym łatwiej zrobić 
mu przysłowiową wodę z mózgu.

Ale to dotyczy nie tylko re-
klam. O idiotycznie parkujących 
kierowcach można nieskończe-
nie. Oto jeszcze jeden z nich  ̶  
nie chciało mu się przejść kilka 
metrów więcej, więc „hrabia”, 
mimo wyraźnych oznaczeń, za-

stawił beztrosko swoim gratem 
drogę, która powinna być stale 
i bezproblemowo dostępna dla 
pogotowia oraz straży pożarnej. 

Są tam nie tylko odpowiednie 
znaki, ale także doskonale wi-
doczna blokada w asfalcie. „Na 
chwilę…” - głupsze tłumaczenie 
trudno znaleźć.

Wodę z mózgu robi także 
urzędnik z Ratusza, który zabrał 
głos w dyskusji na temat zamyka-
nia dla aut Mostu Poniatowskie-
go, by mogli nim iść na spacer 
kibice w drodze z centrum na 

Stadion Narodowy, bo mecz, i z 
powrotem. „Ludzie przyzwyczaili 
się już do powrotów na piechotę” 
 ̶  skwitował. Chciałoby się rzec, 
proszę pana, że bardziej przy-
zwyczaili się do przemierzania 
mostu komunikacją (piesi mają 
nawet metro!) i samochodami, 
i to od ponad stu lat. To ważne 

zwłaszcza teraz, gdy zamknięto 
dla ruchu Trasę Łazienkowską, a 
objazdy to codzienny, nieopisany 
koszmar. 

Kto nie jeździ, ten nie wie: 
droga, która przedtem zabiera-
ła około 15-20 minut teraz trwa 
przynajmniej godzinę, aż do 
dwóch. Niedowiarków zachę-
cam, niech sprawdzą: wystarczy 
koło godziny 16.30, czyli w porze 

powrotów z pracy, przejechać się 
z przystanku Rozbrat na Trasie 
Łazienkowskiej choćby tylko na 
przystanek na Trasie przy ul. Sa-
skiej. Autobusem. 

Ale są tacy, którzy umieją 
sobie radzić: pojazdy uprzywile-
jowane. Nie, nie wszystkie. Falck 
i kilka innych firm tej branży, 
jeździ normalnie, bez rozpycha-
nia się łokciami i wpychania na 
sygnale w gigantyczny korek. 
Ale jest też firma, z litości tylko 
zaznaczę nazwę: to …..y. Jeżdżę 
w tym korku codziennie i niemal 
codziennie widzę ich samocho-
dy, rączo, na sygnale pchające 
się przez korek na Wisłostradzie. 
Raz to „Krew”, raz jakaś karetka 
(także busik), ale dziwnym tra-
fem auta tej firmy mają codzien-
nie o tej porze „pilne sprawy”, 
bo - kto ośmieli się im nie ustą-
pić?! Nikt. W internecie od lat aż 
huczy od wyczynów kierowców 
firmy „…..y”. Ale szefom to nie 
przeszkadza. 

Ciekawe, kto i kiedy to skon-
troluje?! A może „kierowcy tej 
firmy przyzwyczaili się do jazdy 
na sygnale”. Oni - może tak.  
Ja - nie.                                      żu

WOda z mózgu

- Powiem panu, panie Kaziu, że ja już za stary jestem na takie emo-
cje… Pan Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniany z bazaru „Szem-
beka”, zaraz po przywitaniu z kolegą Kazimierzem Główką, od razu 
przystąpił do rzeczy.
- Człowiek kładzie się do łóżka z prezydentem Komorowskim, a budzi 
z Dudą. 
- Pani Ania chyba się kładzie?
- Jaka pani Ania? Acha, pani prezydentowa… No, przecież, detalicz-
nie rzecz biorąc, ona, ale tak się mówi. 
- Tak ten triumf demokracji pana zaskoczył?
- Przyzwyczaiłem się. 
- Taki job, jak mówią Amerykanie.
- Jaki znowu job?
- Job, znaczy praca. Mógł sobie wybrać inną. Dzieci, dajmy na to, 
historii uczyć. Po historii przecież jest. 
- Mówi pan, jak ci lekarze, co siedzą w celi. Jeden wzdycha: a mo-
głem zostać meteorologiem i wybaczano by mi 90 proc. pomyłek… 
- Nie ma przymusu być prezydentem.
- Myśli pan, że ten nowy lepszy będzie? Ludzie z bazaru, to w więk-
szości na niego głosowali. 
- Ja myślałem, że przynajmniej faceci na lalkę głosowali.
- Wiesz pan - popatrzyć było na co, ale żeby głos oddać, co to, to nie. 
A swoją drogą, to Millera mi żal?
- Dlaczego?
- No, bo afiszował się z nią, a ona teraz po różnych gazetach lata i 
opowiada, że jeszcze nie wie, czy wróci do polityki, ale nawet jeśli, to 
na pewno nie z SLD pod rękę.
- Jak starszy gość z taką młodą się zada, to często gęsto źle na tym 

wychodzi. Przynajmniej tyle, że ślubu z nią nie brał, bo by za poli-
tycznego rogacza teraz był, jak nic.
- Jak to nie brał?
- On ją tylko popierał.
- Znaczy na kocią łapę żył?
- No tak, jakby. Mniej więcej, jak Komorowski z PO. Też mówił: nie 
znam państwa, ja od was tylko pieniądze biorę.
- Oni rzeczywiście pogłupieli chyba. Najpierw myśleli, że Komorow-
ski wygraną ma w kieszeni, a potem, gdy okazało się, że kieszeń już 
ktoś capcarapnął, to dopiero wzięli się do roboty. Za późno.
- Po herbacie, to było już wtedy, kiedy ogłosił wybory.
- Dlaczego?
- Prezydent specjalnie taki sobie kalendarz wyborczy wybrał, żeby 
koło największych świąt państwowych końcówka kampanii mu wy-
padała. Żeby on mógł bez przerwy w telewizorze elektoratowi się 
pokazywać i państwowo kojarzyć. I powiem panu - nikomu to się nie 
podobało. To było, jak faul w sporcie – niby gramy fair play, ale tylko 
ja mogę cię bezkarnie kopnąć w kostkę.
- Poza tym, czy on chciał czy nie, stała za nim partia, która już od 
ośmiu lat rządzi. I to rządzi różnie. Za emerytury np. podpadli lu-
dziom na długie lata. Moim zdaniem to im się czkawką odbije także 
w wyborach do Sejmu, co to za pasem właściwie są. A weźmy, dajmy 
na to, emigrację. Już 2 miliony ludzi za granicą życie sobie ułożyło. 
Skoro tu taki raj, to dlaczego wyjeżdżają?
- Faktycznie, emigracja krzyczy, że tak powiem. I ludzie nie wraca-
ją.
- Czasem wracają. Słyszał pan to: Tusk na lotnisku stoi i wypatruje 
powracających. W końcu jeden biegnie zdyszany. 
- Witam w ojczyźnie, czekaliśmy na pana! 
- Ale panie premierze ja tylko na chwilę, resztę rzeczy zabrać… Tru-
skaweczek niech pan kupi panie Kaziu, koniecznie. Najlepsze u Mar-
cina. Mówię panu – niebo w gębie.         Szaser        

Co tam panie na Pradze...

sezOn na TruskaWki 

Z perspektywy Izby Wyższej

Czy znają Państwo skrót CBA? No pew-
nie, któż by nie znał. A CBW? Coś mi 
się zdaje, że nie. Od razu wyjaśniam, że 
nie jest to Centralne Biuro Wywiadow-
cze. To Centralna Biblioteka Wojsko-
wa, położona na prawym brzegu, przy  
ul. Ostrobramskiej. Wielu ludziom może 
ona wydawać się niezbyt interesująca, 
historia wojska i wojen to domena raczej 

pasjonatów. Jednak dr Jan Tarczyński, dyrektor biblioteki, od dłuż-
szego czasu udowadnia, że naprawdę warto do niej wpaść. Całkiem 
niedawno CBW zorganizowała konferencję o polskiej myśli tech-
nicznej i wynalazkach, które pomogły aliantom wygrać II wojnę 
światową. Kiedy dyskutujemy o wkładzie Polaków w zwycięstwo, 
zwyczajowo wymieniamy sukcesy militarne bądź miejsca boha-
terskich walk polskich żołnierzy i ruchu oporu. A przecież wojen 
nie wygrywa się ani tylko, ani nawet głównie liczbą żołnierzy. Hi-
tlerowskie Niemcy swoje pierwsze sukcesy zawdzięczały głównie 
przewadze technicznej.  Po pierwszych latach zaskoczenia, alianci 
zaczęli jednak odrabiać dystans do Niemców. Uruchomiono mózgi 
i pomysłowość naukowców. W Polsce dość powszechnie znamy 
właściwie tylko jeden przykład udziału Polaków w tej walce na 
wynalazki: rozszyfrowanie słynnej niemieckiej maszyny szyfrują-
cej Enigma przez genialnych polskich matematyków. Zasługą dyr. 
Tarczyńskiego i zaproszonych przez niego historyków jest wydo-
bycie z cienia innych, jakże znaczących dokonań i nazwisk.
Weźmy np. taki radar. Poważny wkład w jego udoskonalenie miał 
prof. Paweł Nowacki, który przez Węgry dotarł do Wlk. Brytanii. 
Anglicy zatrudnili go w Departamencie Radiowym Sił Powietrz-
nych, gdzie szybko awansował do kierownika laboratorium Ko-
munikacji Impulsowej o najwyższym stopniu tajności (do 1947 r. 
nie mógł opuścić Anglii). Takich stanowisk Anglicy z reguły cu-
dzoziemcom nie powierzali - chyba, że byli to wybitni naukowcy. 
Prof. Nowacki zdobył dwa patenty, był doradcą RAF-u przy nalo-
tach bombowych.
A czy słyszał ktoś o… sklejce samolotowej braci Konopackich, 
produkowanej w Mostach k. Grodna? Dzięki unikalnej technolo-
gii była ona wyjątkowo twarda i odporna na wodę, temperaturę  
i pleśń. Na samolocie z tej sklejki latał Żwirko, a Stanisław Skar-
żyński przeleciał przez Atlantyk. Po wybuchu wojny dwaj polscy 
inżynierowie   ̶  Jan Jakimiuk i Wacław Czerwiński – trafili do 
USA i Kanady. Ich wiedza została wykorzystana przy produkcji 
wielozadaniowego płatowca Mosquito w wytwórni de Havilland. 
Skorupy o grub. 11 mm robiono opierając się na technologii z Mo-
stów. Była to jedna z najbardziej udanych konstrukcji lotniczych 
II wojny światowej zwana przez pilotów pieszczotliwie „drew-
nianym cudem”. Do końca wojny wyprodukowano ponad 1 200 
samolotów, które brały udział w bitwie o Anglię, w Normandii,  
w nalotach na Niemcy.
Niestety, kończy mi się miejsce na ten felieton, wyznaczone przez 
Jego Ekscelencję Redaktora Naczelnego. Nie poddam się jed-
nak, bo o tych ludziach i ich dokonaniach powinniśmy uczyć w 
szkołach i czcić ich nie mniej, niż bohaterów przegranych bitew. 
Dlatego ciąg dalszy nastąpi – w kolejnym numerze „Mieszkańca”. 
Wytnijcie sobie Państwo oba felietony. Przydadzą się do rozmów 
z dziećmi i wnukami o Polsce i Polakach. Bo – jak pięknie napisał 
Antoni Słonimski: 
„Choćbyś najbardziej miarowo nogą wybijał takt, 
Świata nie podbijesz, 
Świat się podbija głową, głową, głową, Fakt!”

                     Marek Borowski, 
Senator warszawsko-PRASKI

PięKNE UMysŁy
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* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy  mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
War sza wa, ul. Kryp ska 52/54  

przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna niec kie go 8

Tel. 612-53-88
0-691-75-50-50

TAPICER

KLIMA

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
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 do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

ZAPRASZAMY DZIECI  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

SPRZĘŻONĄ DO NASZEJ 
SZKOŁY!

Rekrutacja DO KLASY I w roku szkolnym 
2015/2016 do filii Szkoły Podstawowej  

Niepublicznej przy FPLN. 
Dzieci z niepełnosprawnością: intelektualną,  

ruchową, z autyzmem, z zespołami genetycznymi.
Jesteśmy szkołą niepubliczną, posiadającą 

uprawnienia szkoły publicznej  ̶  nie pobieramy 
czesnego. Udział w specjalistycznych zajęciach 

indywidualnych jest nieodpłatny.
Warszawa-Wawer ul. Bronowska 18,  
tel. (22) 666-08-77, www.superszkoly.edu.pl,  

szkolyfpln.wawer@gmail.com

A
G
E
N
C
J
A

MIKROL Nieruchomości
• Mieszkania developerskie
3 ponad 100 inwestycji  
3 PROWIZJA 0%
• Kupno – sprzedaż – wynajem
3 rynek wtórny
• Pomoc  finansowa, 

prawna, MdM 
ul. Jarocińska 17 
tel. (22) 879-79-13 

www.nieruchomosci-mikrol.pl

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market
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Chociaż Białołęka rozwija 
się bardzo dynamicznie  ̶  to 
infrastruktura nie nadąża za 
potrzebami mieszkańców. 
Brakuje m.in. dostępu do 
lekarzy, w tym dziecięcych. 
W dzielnicy jest tylko jed-
na publiczna przychodnia z 
dwoma filiami. I kilka pry-
watnych, z których tylko 
część ma kontrakt z NFZ. 
Aby poprawić sytuację Ra-
tusz planuje budowę szpitala 
chirurgii jednego dnia oraz 
specjalistyczną przychod-
nię. Teraz władze Białołęki 
szukają działki pod tę inwe-
stycję. Jest szansa, że rozpo-
częcie budowy szpitala na-
stąpi w przyszłym roku.

* * *
W Dniu Dziecka na kortach 
TKKF „Olszynka Grochow-
ska” przy ul. Osowskiej od-

była się wspaniała impreza 
sportowa – dla dzieci z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 
Organizatorem zabawy była 
Fundacja „Taki jestem”, TKKF 
„Olszynka Grochowska”  
i szkoła tenisa „Livesport”. 
Dzieciaki były zachwycone, 
a organizatorzy obiecali, że w 
przyszłym roku też się spotka-
ją 1 czerwca na kortach.  

* * *
W sobotę 13 czerwca z okazji 
Międzynarodowego Dnia Ar-

chiwów w prawie 40 miastach 
Polski organizowane są Dni 
Otwarte. W stolicy na Kra-
kowskim Przedmieściu (wo-
kół pomnika Mikołaja Ko-
pernika) i w Pałacu Staszica  
̶  siedzibie Polskiej Akademii 
Nauk – prawie 30 instytucji 
pamięci zaprezentuje swoje 
zbiory dotyczące historii cu-
dzoziemców w Warszawie. 
W piknikowej atmosferze 
odbywać się będą spotkania, 
wystawy i konkursy dla naj-
młodszych. Więcej informacji na 
stronie: www.archiwa.gov.pl.

* * *
Do 29 czerwca wstrzymany 
został z powodu prac torowych 
ruch tramwajowy na ul. Jagiel-
lońskiej. W tym czasie pięć 
linii tramwajowych kursuje 
trasami objazdowymi. Linie 
6 i 28 jeżdżą ul. 11 Listopa-

da i Starzyńskiego, a linia 18  
ul. Mickiewicza do pętli Mary-
mont Potok. Swoją trasę zmie-
niły tramwaje linii 20, które 

po zjeździe z mostu Śląsko-
Dąbrowskiego skręcają w ul. 
Targową i Kijowską do pętli 
Kawęczyńska-Bazylika. Z tej 
pętli  wycofano tramwaje linii 
13, które dojeżdżają do Dwor-
ca Wschodniego. Autobusy 
linii 509 i 518 zatrzymują się 
na dodatkowych przystankach 
na ul. Jagiellońskiej. Wydłu-
żono trasę linii 516 - autobusy 

jeżdżą ul. Jagiellońską, Ratu-
szową i Targową do Dworca 
Wileńskiego (powrót przez  
ul. Jagiellońską). 

* * *
Pierwsza drużyna harcerska 
została założona w prawo-
brzeżnej Warszawie w 1915 
roku i jako jedna z niewielu 
zachowała ciągłość organi-
zacyjną do czasów współ-
czesnych. Z okazji 100-lecia 
harcerstwa na Grochowie  
– 31 maja na dziedzińcu Zam-
ku Królewskiego odbyły się 
uroczystości, w tym wyjąt-
kowy apel podczas którego 
wręczono sztandar. Ulicami 
Starówki przeszła defilada  
z udziałem trzystu harcerzy.

* * *
Najważniejszym krokiem na 
drodze do zachowania zdro-
wia i jego promowania, a tak-
że w walce z każdą chorobą 
są działania wzmacniające 
układ odpornościowy oraz 
wczesne rozpoznanie cho-
roby. Z tych i wielu innych 

metod można skorzystać na 
Targach Medycyny Natural-
nej. Do dyspozycji będą ra-
diesteci, bioenergoterapeuci, 
masażyści, kręgarze, egzor-
cyści i wróżki. Będzie można 
m.in. nabyć szeroki asorty-
ment preparatów ziołowych, 
książek, zdrowej żywności, 
minerałów, naturalnych ko-
smetyków, i wszystkiego, 
co służy do pielęgnacji ciała  
i duszy. Odbędą się również 
bezpłatne wykłady oraz se-
anse bioenergetyczne. Warto 
wybrać się po zdrowie 12, 13 
i 14 czerwca na Targi Medy-
cyny Naturalnej i Kosmetyki 
do Hali Warszawianki przy  
ul. Piaseczyńskiej 71. 

(ab) (um) (wm) 

ZAPROsZENiA dLA MiEsZKAŃCóW
n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe  
ul. Podskarbińska 2 – Muszla Koncertowa w Parku 
Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego  ̶  12.06. godz. 
20.00  ̶ „Śpiewanki Osieckowe”  ̶  Fundacja Okularnicy im. 
Agnieszki Osieckiej i Muzeum Powstania Warszawskiego 
proponują wspólne śpiewanie niezapomnianych utworów 
Agnieszki Osieckiej  ̶  wybitnej poetki, dziennikarki i autor-
ki ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek. Rozśpiewanym 
miłośnikom dobrej muzyki dotrzymają towarzystwa laureaci 
konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, wstęp wolny; 13.06.  
w godz. 11.00-18.00  ̶  11.Warszawskie Spotkania Cera-
miczne; godz. 16.00  ̶  Sympozjum poświęcone budowie 
ceramicznego pomnika gen. Piotra Szembeka na Pradze-
Południe. Wstęp wolny; 14.06. godz. 14.00-19.00  ̶  Parafia 
pod wezwaniem św. Wincentego Pallottiego, ul. Skaryszew-
ska  ̶ „Praskie Dni Rodziny”  ̶  piknik rodzinny. W progra-
mie koncerty, konkursy, gry i zabawy dla dzieci, koncerty. 
Wstęp wolny; godz. 17.00  ̶ „Jeden szczęścia łyk...” ̶  koncert 
najpiękniejszych przebojów z musicali i operetek. Wstęp za 
zaproszeniami do odbioru w CPK; 15.06. godz. 18.30  ̶ „Je-
zioro” spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Katolickie-
go Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski. Wstęp 
wolny, 17.06. godz. 17.00  ̶   Wykład pt. „Tadeusz Kantor, 
twórca i tworzywo”. Wstęp wolny; 19.06. godz. 19.00 – Kon-
cert „The touch of soul - dotyk duszy”. Wstęp 10 zł; 20.06. 
godz. 18.00  ̶  „Piosenki dawne i nowe”. Koncert na powita-
nie lata, wstęp wolny; 22.06. godz. 19.00  ̶  „Czemu płaczą 
czarownice” ̶  autorski spektakl Asji Łamtuginy. Wstęp 5 zł;  
Sekcja brydża robrowego zaprasza na wtorki brydżowe 
w godz. 15.00-21.00. Zajęcia prowadzi i informacji udziela 
Bronisław Woroniecki, tel. 601-216-941;
n Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10  ̶  13.06. 
godz.10.30 – „Zapachy”  ̶  na warsztatach dzieci stworzą 
własne zapachy. Bez ograniczeń, wstęp  ̶  25 zł, z K.W.  
 ̶  20 zł; 14.06. godz. 15.00 – „Janosik i dobry pasterz” - in-
teraktywna bajka dla dzieci, bez ograniczeń, wstęp  ̶  5 zł,  
z K.W. ̶  4 zł; 15.06. godz. 18.30  ̶  Koncert piosenek podsu-
mowujący rok szkolny  ̶  dzieci z Niepublicznego Przedszko-
la „Agatka”. Wstęp wolny; Park nad Jeziorkiem Balaton, 
21.06. godz. 12.30-20.00 – „Dzień Gocławia” ̶  koncerty, 
spektakle, animacje. Gwiazda: Kasia Wilk elektro-akustycz-
nie. Wstęp wolny; 22.06. godz. 19.00 – „Z okazji Dnia Ojca” 
̶  koncert pieśni i arii hiszpańskich i neapolitańskich. Wstęp 
wolny;
n Teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej Warszawa-
Wesoła ul. 1.Praskiego Pułku 31 – 13.06. godz. 14.00-
19.00  ̶  Piknik Historyczny. Będzie można spotkać wojów, 
rycerzy, wziąć udział w warsztatach, obejrzeć pokaz dawnej 
mody, nauczyć się tańczyć przy dawnej muzyce, a nawet być 
świadkiem prawdziwego turnieju rycerskiego; 
n W ramach obchodów 170-lecia Drogi Żelaznej War-
szawsko-Wiedeńskiej. Stare Powązki Kościół pw. św. Ka-
rola Boromeusza – 12.06. godz. 17.30. ̶  Msza św., po jej 
zakończeniu chwila refleksji przy grobie inżyniera Stanisła-
wa Wysockiego – projektanta i budowniczego „Wiedenki”; 
13.06. godz. 11.00  ̶  Stare Powązki, zbiórka przy bramie 
św. Honoraty „Szlakiem grobów wiedeńczyków” – spacer z 
Markiem Moczulskim (PSMK);
n Dom Kultury „Świt” Targówek ul. Wysockiego 11   
̶  13.06. godz. 10.00  ̶  Piknik Sąsiedzki Bródno. W trakcie 
imprezy: blok inicjatyw sąsiedzkich i NGO, zajęcia i warsz-
taty dla dzieciaków, pchli targ, sąsiedzki festiwal talentów, 
warsztaty kuglarskie, zdrowa żywność i wieczorna zabawa 
do muzyki z patefonu. Wstęp wolny; 14.06. godz. 17.00   
̶  Scena Muzyczna. Młode talenty śpiewają hity lat 80’ i 90` 
̶  koncert charytatywny. Bilety w cenie: 25 zł; Rezerwacja 
biletów: (22) 811-01-05. 

z miasTa

REKLAMA REKLAMA
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Mieszkańcy

Zanim został aktorem szu-
kał różnych sposobów na ży-
cie. W Wałbrzychu w mieście 
robotniczo-górniczym, w któ-
rym się urodził nie było nie-
stety perspektyw dla kogoś, 
kto nie widział się w zawodzie 
górnika lub mechanika. I już 
sam wybór technikum był 
sygnałem, że Leszek Lichota 
chce od życia czegoś innego. 

Po podstawówce wybrał się 
bowiem do technikum ekono-
micznego na nowy kierunek ho-
telarski, który proponował coś, 
czego nie dawała żadna inna 
szkoła w mieście   ̶ a mianowi-
cie wyjazdowe praktyki w całej 
Polsce, naukę trzech języków, 
zajęcia na basenie i na kortach. 
I mimo iż w ogóle nie planował 
zostać hotelarzem, zdecydował 
się wybrać właśnie tę specjali-
zację. 

Pan Leszek nigdy nie po-
trafił wysiedzieć w miejscu. 
Miał wiele pasji, zainteresowań 
i żadnej pracy się nie obawiał. 
Handlował używanymi samo-
chodami, był bramkarzem, in-
struktorem narciarskim, treno-
wał boks i piłkę nożną. Ale w 
marzeniach zawsze widział sie-
bie na wielkiej scenie albo przed 
obiektywem kamery i uparcie 
dążył do tego celu. A warto do-
dać, że zazwyczaj otrzymywał 
to, na co miał ochotę.  – Wybór 
szkoły aktorskiej był podykto-
wany chęcią przeżycia przygo-
dy i zmierzenia się z czymś, co 
wydawało mi się nieosiągalnym 
marzeniem nastolatka z miasta 
robotniczo-górniczego, daleko 

od stolicy. Nigdy nie miałem 
predyspozycji do typowo mę-
skich zawodów, a tacy fachow-
cy byli potrzebni w Wałbrzychu. 
Pomyślałem, że aktorstwo jest 
tak niewymierne, że a nuż się 
uda. Patrząc na to, co się dzieje 
na scenie czy na ekranie, wy-
dawało się, że to nic wielkiego  
– wspomina po latach pan  
Leszek. 

Od najmłodszych lat zdawał 
sobie sprawę z tego, że o swoje 
marzenia warto walczyć. I fak-
tycznie ostro o nie zawalczył. 
Na początek złożył papiery do 
Szkoły Teatralnej we Wrocła-
wiu. Niestety nie zdał egzami-
nu. Po nieudanym podejściu nie 
spoczął jednak na laurach. Nie-
powodzenie jeszcze bardziej 
zmotywowało go do działania. 
Do kolejnych zaliczeń postano-
wił solidnie przygotować się w 
krakowskim Lart Studio, które 
dawało podstawy do egzami-
nów do szkół aktorskich. 

Po roku złożył papiery do 
wszystkich możliwych szkół 
aktorskich. Utwierdził się bo-
wiem w przekonaniu, że to 
właśnie z zawodem aktora chce 
wiązać swoją dalszą przyszłość. 
I dobrze podpowiadała mu intu-
icja, bo dostał się do każdej ze 
szkół. Jego wybór padł jednak 
na Warszawę. W 2002 roku 
dumnie odbierał dyplom szko-
ły teatralnej w stolicy. I chociaż 
nie zawsze było łatwo, nigdy 
nie żałował swojej decyzji.  
– Nie mam punktu odniesienia, 
bo nie miałem okazji sprawdzić 
się w czymś innym, ale dobrze 

się czuję w tym zawodzie. Jeżeli 
spojrzę na swój dorobek, skła-
małbym, mówiąc, że źle wybra-

łem. Oczywiście na początku 
drogi zawodowej ma się wielkie 
oczekiwania i nadzieje, które 
życie potem weryfikuje. Koń-
cząc szkołę aktorską, każdy my-
śli, że Brando to przy nim nikt, 
a De Niro to dziadek, którego 

najwyższy czas zastąpić. Każdy 
wierzy, że zawojuje świat. Wej-
ście na rynek pokazuje, że to nie 
takie proste. Z czasem człowiek 
uczy się pokory, która bardzo 
się przydaje – zdradził.

Nie tylko pokory nauczyła 

go ta praca, zrozumiał również 
czym jest cierpliwość. Bo ak-
torstwo to jedna wielka podróż, 
którą cierpliwie przemierza się 
świat w poszukiwaniu nowych 
wyzwań. 

I tak po studiach trafił do 

Teatru Polskiego w Poznaniu. 
Występował także w Teatrze 
Telewizji, m.in. w spekta-
klu „Czarnobyl. Cztery dni w 
kwietniu” w reż. Janusza Dym-
ka. Grał m.in. w „Quo vadis?” 
Jerzego Kawalerowicza i w se-
rialach „Samo życie”, „Krymi-
nalni”, „Na Wspólnej”, do nie-
dawna można było go oglądać 
w „Prawie Agaty”. Za udział w 
filmie „Lincz” w reż. Krzyszto-
fa Łukaszewicza był nomino-
wany do Nagrody im. Zbyszka 
Cybulskiego i Złotej Kaczki. 

Zapracował na swoją po-
pularność. Jednak nie da się 
ukryć, że za nią nie przepada. 
Nie chodzi na bankiety, rzadko 
udziela wywiadów, nie lubi się 
fotografować. Nade wszystko 
ceni swoją prywatność. Swo-
ją partnerkę, aktorkę Ilonę 
Wrońską poznał w serialu „Na 
Wspólnej”, gdzie grał Grzego-
rza Ziębę. – Przyjaciele posa-
dzili mnie przed telewizorem i 
pokazali odcinek „Na Wspól-
nej”, do którego się dostałem. 
W pewnym momencie zobaczy-
łem na ekranie Ilonę. Spyta-
łem: „Kto to?”, a oni: „Nasza 
koleżanka ze studiów”. „Aha! 
To będzie matka moich dzieci”, 
skwitowałem spokojnie – po-
wiedział.

I tak też się stało. Para wy-
chowuje teraz dwójkę wspania-
łych dzieci: Nataszę i Kajetana. 
Tworzą zgraną rodzinę. Żyją 
sobie spokojnie w podwarszaw-
skim Józefowie razem z mamą 
Ilony, która specjalnie dla nich 
przeniosła się z Pomorza. Ak-
torska miłość kwitnie z dnia na 
dzień. Nie mają żadnych kry-
zysów, i nawet nie potrafią się 
kłócić. Tolerują swoje odmien-

ne charaktery. Po prostu się ko-
chają. A teraz wielkimi krokami 
zbliżają się do realizacji swoje-
go największego marzenia. Za-
kończyli organizować roczny, 
rodzinny wyjazd do Australii 
– na kontynent zachwycający 
pięknem przyrody, oceanem, 
pustynią, wiecznie zielonymi 
lasami podrównikowymi...  
– Pakujemy dzieci, mamę Ilony 
i wyjeżdżamy na rok do Au-
stralii. (...) Chcemy korzystać 
z życia teraz, kiedy mamy taką 
możliwość, siłę i zdrowie. Kiedy 
dzieci chcą spędzać z nami czas. 
Chcemy przeżyć razem przy-
godę życia – wyznał aktor. W 
planach mają przemieszczanie 
się z miejsca na miejsce, tak, by 
poznać cały kontynent. Jedyny 
problem jest taki, że ich dzieci 
chodzą do szkoły, więc na czas 
wyjazdu muszą sami zapewnić 
im system indywidualnego na-
uczania. Pan Leszek i jego part-
nerka sprawdzą się zatem w zu-
pełnie nowej roli: nauczycieli 
własnych dzieci.  – Uznaliśmy, 
że to najlepszy czas dla nich na 
taką wyprawę. Nie są już bar-
dzo małe, a jeszcze nie na tyle 
duże, by przerwa w szkole mo-
gła im jakoś specjalnie zaszko-
dzić. Poza tym nam też będzie 
łatwiej sprostać materiałowi 
na tym poziomie nauczania – 
zdradziła rodzinny plan Ilona 
Wrońska. Bez wątpienia będzie 
to wyjątkowy czas dla aktora  
i jego najbliższych. A determi-
nacja pana Leszka w osiąganiu 
wyznaczonych celów, może  
i powinna być stawiana za przy-
kład. Bo swoimi czynami nie 
raz udowodnił, że niemożliwe 
nie jest faktem, jest po prostu 
opinią.                      (ad)

Leszek Lichota

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

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

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

e-mail: sklep@krasphone.pl

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

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
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA SEZON LETNI!

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

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

WYKONUJE:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A P R A S Z A M Y: 
w godz. 700-1800,  sob. 900-1400



9

REKLAMA REKLAMA

W lutym br. miasto zgłosiło 
do dofinansowania z Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 aż sie-
dem projektów dotyczących 
komunikacji miejskiej (w tym 
trzy rezerwowe). Po uzyskaniu 
wstępnej akceptacji od Mini-
sterstwa Infrastruktury i Roz-
woju, lista została nieznacznie 
zmodyfikowana, by zwiększyć 
szanse na dofinansowanie tych 
inwestycji przez UE.

 ̶  Zgodnie z przyjętą strate-
gią konsekwentnie stawiamy na 
rozwój transportu szynowego w 
stolicy. Wybudujemy kilka no-
wych linii tramwajowych, które 

znacznie usprawnią dojazd do 
pracy i domów mieszkańcom 
Białołęki, Woli, Wilanowa i 
Pragi Południe. Będziemy 
kontynuowali wymianę tabo-
ru, powstanie również nowo-
czesna zajezdnia autobusowa 
Redutowa i zajezdnia tramwa-
jowa Annopol. Na te wszyst-
kie inwestycje przeznaczymy 
łącznie blisko 3 mld zł, z czego 
znaczną część dofinansuje nam 
UE – powiedziała Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, Prezydent m.st. 
Warszawy. 

Na liście miejskich priory-
tetów znalazły się tak ważne 
dla mieszkańców inwestycje 
jak budowa trasy tramwajowej 

do Wilanowa i zajezdni tram-
wajowej Annopol, linii tram-

wajowej na ul. M. Kasprzaka 
na odcinku Wolska – Skiernie-
wicka oraz przedłużenie trasy 
tramwajowej na Tarchominie 
do pętli Winnica. Umieszczo-
no na niej również budowę 

linii tramwajowej na osiedle 
Gocław oraz zakup 130 no-

woczesnych, niskoemisyj-
nych autobusów i rozbudowę 
zajezdni autobusowej Redu-
towa. Miasto zakupi również 
78 tramwajów do obsługi po-
wyższych tras. Łączna kwota 
dofinansowania unijnego po-
wyższych inwestycji wyniesie 
910,6 mln zł. 

Na liście rezerwowej zna-
lazła się natomiast rozbudowa 
i przebudowa tras tramwajo-
wych w prawobrzeżnej (na 
odcinku pl. Zawiszy – rondo 
Żaba, na ul. Jagiellońskiej 
na odcinku pętla Żerań FSO  
̶  rondo S. Starzyńskiego, na 
ul. J. Zamoyskiego i ul. Gro-
chowskiej na odcinku al. Zie-
leniecka – pętla Gocławek, na 
al. J. Waszyngtona na odcinku 
rondo J. Waszyngtona – rondo 
Wiatraczna, na ul. Kijowskiej 
i al. Tysiąclecia na odcinku  
ul. Markowska – ul. Ka-
węczyńska) i lewobrzeżnej 
Warszawie (na ul. Obozowej 
oraz na al. Wilanowskiej, na 
odcinku Wołoska – pętla Me-
tro Wilanowska) oraz zakup  

taboru tramwajowego (40 
szt.). Wartość dofinansowania 
projektów rezerwowych to 
396,6 mln zł.

W nowej unijnej perspek-
tywie finansowej na lata 2014-
2020 Warszawa stawia na 
ekologiczny transport, głów-
nie szynowy. Oprócz powyż-
szych inwestycji ze środków 
unijnych będzie finansowana 
również rozbudowa II linii 
metra – etap II i III. Powsta-
nie kolejnych 11 stacji, a sieć 
metra wydłuży się o 12,2 km  
̶  Warszawa otrzyma na ten cel 
ok. 3,6 mld zł. 

Miasto wraz z gminami 
aglomeracji pozyska również 
z UE środki na rozbudowę 
systemu parkingów P+R (w 
planach jest budowa minimum 
9 obiektów w całym obszarze 
metropolitarnym) i budowę 
dróg rowerowych (min. 136 
km nowych tras rowerowych 
wzdłuż głównych arterii ko-
munikacyjnych w całym ob-
szarze metropolitalnym).            

Bartosz Milczarczyk

Tramwajem na Gocław
Jest już ostateczna lista projektów związanych z komunikacją miejską, któ-
re - w latach 2014-2020 - zostaną dofinansowane z funduszy unijnych w 
ramach kontraktu terytorialnego. Znalazła się na niej m.in. budowa trasy 
tramwajowej do Wilanowa i na osiedle Gocław. 

Piknik wsparło Centrum 
Promocji Kultury dla Pragi-Po-
łudnie użyczając swoich terenów 
zielonych, a honorowy patronat 
sprawował burmistrz dzielnicy 
Tomasz Kucharski. Spotkanie 
kończyło także trwający dwa lata 
projekt „Partnerstwo dla dzieci 
Pragi-Południe”, realizowany 
przez fundacje: United Way, 
8 Życzeń, Przyjaciel Dziecka, 
KS Drukarz i Stow. Wspólne 

Podwórko, finansowany przez 
Miasto st. Warszawa, a mają-
cy na celu wyrównanie szans 
edukacyjno-społecznych dzieci  
z dzielnicy.

W sobotnie popołudnie  
6 czerwca na dzieci czekało moc 
atrakcji: animatorzy prowadzący 
zabawy, nadmuchiwana zjeż-
dżalnia, malowanie twarzy, gry 
zręcznościowe i poczęstunek.  ̶  
Jest to już 8. piknik – powiedział 

Sylwester Nowak, prezes TPD 
oddział Praga-Południe – Chcia-
łem podkreślić rolę rodziców i 
wychowanków z najstarszej gru-
py wychowawczej, nastolatków, 
którzy od trzech dni przygoto-
wywali ten piknik. Rodzice piekli 
ciasta, robili kanapki, a młodzież 
przygotowała pozostałe atrak-
cje. A tych nie brakowało. Na 
uczestników czekali strażacy w 
dwóch wozach bojowych – była 

to wspaniała okazja, aby zasiąść 
w kabinie wozu strażackiego i 
zobaczyć jak z tej perspektywy 
wygląda świat. Strażnicy miejscy 

uczyli najmłodszych pierwszej 
pomocy. Dzieci mogły się także 
przyłączyć do koncertu, jaki dał 
zespół bębniarzy brazylijskich 

ćwiczących w pomieszczeniach 
Centrum Promocji Kultury.

O tym jak ważne i potrzeb-
ne są takie inicjatywy świadczą 
rozgorączkowane głosy małych 
uczestników, które można było 
usłyszeć przy wejściu: - Ojej, 
zjeżdżalnia dmuchana! Tato, 
grill! I to całkiem darmowy! 
Mamo, zobacz jaki clown! O, 
ja cię! Wóz strażacki! Jak będę 
duży, zostanę strażakiem! Szko-
da, że nie zawsze rodzicom 
udzielał się entuzjazm pociech. 
Jednak trzeba dorosłych uspra-
wiedliwić, wezwani do pomocy 
przy przeciąganiu liny, stanęli na 
wysokości zadania angażując się 
w zawody na równi z dziećmi.

          Judyta Starkówna

dzieci dzieciom
Z okazji Dnia Dziecka w wielu miejscach odbyły się pikniki, przygotowane zostały spe-
cjalne imprezy dla najmłodszych czy dodatkowe atrakcje. Jednak ten, zorganizowany 
przez m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Praga-Południe był niezwykły. 
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– Wbrew ogólnemu kli-
matowi, który niektórzy 
próbują stworzyć 3/4 pro-
jektów zostało zweryfiko-
wanych pozytywnie. Wiemy, 
że część z nich wzbudzała 
kontrowersje w związku z 
ich weryfikacją. Przypo-
mnę, że w tym roku była 
ona zupełnie inaczej skon-
struowana niż w ubiegłym. 
Po pierwsze, można było 
poprawiać projekty przez 
cały okres aż do jej zakoń-
czenia. Weryfikacja była 
też prowadzona bardziej 
skrupulatnie m.in. dlatego, 
że w zeszłym roku mieliśmy 
problemy z realizacją pew-
nych projektów, które były 
zweryfikowane pozytywnie 
– takich jak np. projekt ur-
synowskiego ośrodka dla 
niepełnosprawnych czy 
pasy rowerowe na Ochocie, 
które będą wykonywane w 
ramach inwestycji w na-
stępnych latach – wyjaśnił 
zastępca prezydent Jaro-
sław Jóźwiak.

Spośród 2333 projektów 
zgłoszonych przez miesz-
kańców 1429 zostało zwe-
ryfikowanych pozytywnie, 
247 wycofali sami projek-
todawcy, 203 projekty zo-
stały odrzucone w preselek-
cji, zaś 454 projekty zostały 
negatywnie zweryfikowane 
m.in. ze względu na rosz-
czenia do danego terenu, 
miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzeni czy 
brak zgody autora na zmia-
ny w projektach.  Podczas 
konferencji poinformowa-
no, że wyznaczono termi-
ny dwóch spotkań autorów 
odrzuconych pomysłów z 
urzędnikami. Tym samym 
liczba projektów, które zo-
staną zweryfikowane pozy-
tywnie może ulec zmianie. 
–  Niektóre projekty zwery-
fikowano negatywnie, ale 
zostały zaplanowane już w 
budżecie miasta i zostaną 
zrealizowane – podkreśliła 
Urszula Majewska, zastęp-
ca dyrektora Centrum Ko-
munikacji Społecznej. 

Wiele projektów nie 
przeszło weryfikacji w Za-
rządzie Dróg Miejskich. Z 
kolei Zarząd Oczyszczania 
Miasta większość projek-

tów zweryfikował pozytyw-
nie. – Projekty, które do nas 
trafiły w większości doty-
czyły zieleni. Były też pro-
jekty dotyczące infrastruk-
tury – zwiększenia ilości 
koszy na śmieci i ławek dla 
spacerowiczów. 90 procent 
zweryfikowaliśmy pozytyw-
nie – podkreśliła rzecznicz-
ka Zarządu Oczyszczania 
Miasta Iwona Fryczyńska. 

Co ważne projekty dro-
gowe rozpoczną się już w 
tym roku ze względu na 
skomplikowane procedury.  
– To naprawdę pozytyw-
na zmiana, że w sierpniu, 
a najpóźniej we wrześniu 
będziemy mieli zagwaran-
towane pieniądze na re-
alizację tych projektów. To 
nam bardzo pomoże przy 
projektach drogowych, 
gdyż rozpoczynają się one 
od inwentaryzacji w te-
renie. Nawet jeżeli otrzy-
mywaliśmy pieniądze w 
styczniu, to tak naprawdę 
mogliśmy „uruchomić” je 
w okolicach kwietnia, czy-
li w momencie, kiedy pro-
jektant mógł pójść w teren 
i je zweryfikować. Jeżeli te 
pieniądze będą we wrze-
śniu, to z punktu widzenia 
budżetu nic się nie zmie-
nia, bo te pieniądze będą 
wydane w 2016 roku, ale 
my będziemy mogli spędzić 
jesień na etapie projekto-
wania – podkreślił Łukasz 
Puchalski, pełnomocnik 
prezydent Warszawy ds. 
komunikacji rowerowej.

Na konferencji oprócz 
dziennikarzy pojawili się 
mieszkańcy, którzy mieli 
wiele pretensji. 

Jedna z kontrowersji 
dotyczyła założenia zieleń-
ca na Placu Powstańców 
Warszawy. 

–  Złożyłem wiele pro-
jektów, ale najbardziej in-
teresuje mnie ten dotyczący 
placu. Dopiero dziś dowie-
działem się, że projekt zo-
stał  negatywnie zweryfiko-
wany i to tylko dlatego, że 
sam się o to zapytałem. To 
jest niezgodne z zarządze-
niem pani prezydent, bo w 
przypadku, gdy projekt jest 
negatywnie zweryfikowany 
i nie może być zrealizowa-

ny urzędnik ma obowiązek 
zadzwonić do wnioskodaw-
cy i ustalić czy nie można 
go zmienić w taki sposób, 

żeby udało się go zreali-
zować. Ze mną nikt się nie 
skontaktował – denerwo-
wał się Krzysztof Rytel.  
Projekt nie przeszedł we-
ryfikacji, gdyż w tym miej-
scu ma powstać parking 
podziemny, na który nota-
bene mieszkańcy czekają 
już wiele lat.

Uwag od mieszkańców 
było sporo, ale najgłośniej 
protestował Przemysław 
Pasek z fundacji „Ja Wi-
sła”, który pojawił się na 
konferencji z kilkoma oso-
bami. Wszyscy ubrani byli 
w kamizelki ratunkowe, 
niektórzy mieli koła. Przy-
szli, aby zaprotestować 
przeciwko negatywnej we-
ryfikacji projektu dotyczą-
cego odkopania pochylni 
Stoczni Czerniakowskiej. 

– Cenny zabytek war-
szawskiej żeglugi z 1904 
roku jest zagrożony znisz-
czeniem przez Zarząd Mie-
nia m. st. Warszawy, który 
zamierza tam wybudować 
jakieś kuriozalne betonowe 
urządzenie do wodowania 
statków. Mamy takie coś 

już na Żeraniu, jest to peł-
nowymiarowa pochylnia, z 
której każdy może skorzy-
stać, a która używana jest 
kilka dni w roku – stwier-
dził Przemysław Pasek.

Podkreślił, że pozwole-
nie na budowę dla Zarządu 
Mienia zostało wydane bez 
zgody konserwatora zabyt-
ków i tylko dzięki ich in-
terwencji przetarg został 
unieważniony. 

– Pragniemy uratować 
cenny zabytek, popierają 
nas mieszkańcy, a tymcza-
sem Zarząd Mienia chce 
przeznaczyć 3.5 miliona z 
kasy miejskiej na niezgod-
ne z prawem zniszczenie 
zabytku – zirytował się 
Przemysław Pasek. 

–  Pozwolenie na budo-
wę zostało wydane z rażą-
cym naruszeniem prawa 
przez urzędników dzielnicy 
Śródmieście. Błędy popeł-
nili urzędnicy, bo nie dys-
ponowali kompletem do-
kumentów, a nie inwestor. 
Konsekwencje w tej kwestii 
będzie wyciągał burmistrz 
dzielnicy. Zarząd Mienia 

jest w tym przypadku ofia-
rą – zripostował Jarosław 
Józwiak. Dodał, że w tym 
roku projekt odkopania 
pochylni nie zostanie zre-
alizowany. Podkreślił, że 
temat jest drażliwy i mia-
sto jest otwarte na dyskusje 
na temat przyszłości tego 
miejsca. 

Przypomnijmy, że miesz-
kańcy mogą zapoznać się  
z projektami do 15 czerw-
ca.  W tym czasie ich auto-
rzy będą  promowali swoje 
pomysły w trakcie wyda-
rzeń i imprez dzielnico-
wych. Od 16 do 26 czerwca 
będzie trwało głosowanie, 
w którym zostaną wybra-
ne projekty do realizacji 
w kolejnym roku budże-
towym. Głosować będzie 
mógł każdy mieszkaniec 
stolicy - drogą elektronicz-
ną, osobiście lub korespon-
dencyjnie w jednej wybra-
nej przez siebie dzielnicy. 
Do 10 lipca br. zostaną 
ogłoszone listy projektów, 
które będą zrealizowane  
w 2016 roku.

Anna Krzesińska

PROJEKTy PEŁNE EMOCJi
Część warszawiaków jest oburzona z powodu negatywnego zweryfikowania ich 
projektów, które zgłosili do budżetu partycypacyjnego. Swoje niezadowolenie 
wyrazili podczas konferencji prasowej podsumowującej etap zakończenia wery-
fikacji projektów. Atmosfera była naprawdę gorąca. Padło kilka mocnych słów. 

REKLAMA REKLAMA
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie

  





 




 

  

 

Noc. Mąż wraca z biesiady z kolegami i budzi 
żonę:
- Pomóż mi zdjąć koszulę, bo jakoś nie mogę 

sobie poradzić…
Żona wstaje z łóżka, podchodzi i w krzyk:
- Roman! Przecież w plecach masz widelec!
* * *
Wnuk rozmawia ze swoim sędziwym dziadkiem:
- Dziadziu, czy ty się nudzisz?
- Nigdy.
- To co robisz, jak masz tyle wolnego czasu?
- A siedzę tak sobie i myślę.
- No a kiedy nie masz czasu?
- To tylko siedzę.
* * *
Do rodziców Hani przychodzi ciocia w zaawansowanej ciąży. 
Hania obserwuje ją pilnie i wreszcie pyta:
- Ciociu, a dlaczego masz taki duży brzuszek?
- Bo tam mam mojego dzidziusia - mówi ciocia. - Bardzo go 
kocham!
Hania zamyśla się, a po chwili pyta z wahaniem:
- Skoro go kochasz, to czemu go pożarłaś?!

RADY
CiotKi
AGATY

Życie czasem tak daje w kość, 
że nawet urlop nie przynosi wy-
tchnienia. a czasem wystarczy 
tak niewiele. Spróbuj zastoso-
wać kilka mądrych, a co waż-
niejsze - sprawdzonych zasad. 
akceptuj to, na co nie masz 
wpływu i czego nie zmienisz, ale 
zmieniaj to, co możesz: działaj, 
zamiast jęczeć i umartwiać się 
toksycznymi myślami, bo one 
niczego nie zmienią, zniszczą 
tylko Ciebie. Cele wyznaczaj 
sobie małe: zamiast „sprzątnę 
mieszkanie” zacznij od „sprząt-
nę łazienkę” lub „uporządkuję 
szufladę”. to bardzo pomaga 
dotrzymywać obietnic, danych 
samemu sobie. 
Naucz się czerpać radość  
z rzeczy małych, z pozoru nie-
istotnych. Lazurowe niebo, 
zapach lip, piękny kwiat czy 
śmiech dziecka lub szczęśliwy 
pies  -  świat ma dla nas wiele 
powodów do radości.
Nie miej sobie za złe wyrażania 
emocji, tych dobrych i tych nie-
chcianych, lecz staraj się być 
łagodny dla innych. a zwłasz-
cza dla siebie. zacznij zmiany 
od małych kroków, na początek 
wystarczy. to naprawdę działa.

Babiton czy badmington? Ani ta forma nie jest prawidłowa, ani ta. 
Gra, o której mowa, to badminton. Polega na odbijaniu lekkiej lotki 
rakietkami, nad siatką, a nazwa pochodzi od leżącej nieopodal 
Bristolu (w którym wynaleziono specjalny, odporny karton - brystol) 

posiadłości książąt Beaufort - Badminton House. To właśnie tam opracowano jej zasady.  
Warto wiedzieć, że obowiązujące do dziś wymiary boiska do badmintona to wymiary 
salonu, w którym odbywały się pierwsze pokazy gry - wówczas, czyli w końcu XIX 
wieku, nie grywano na powietrzu, a lotką to był korek i umocowane w nim piórka. 
Trzeba przyznać, że gry o podobnym charakterze były znane na wielu kontynentach 
od tysięcy lat, jednak badminton, jakiego znamy dziś, narodził się właśnie w Anglii. 
W Polsce badminton zyskał popularność niemal sto lat później, bo w latach siedem-
dziesiątych XX wieku. To gra wymagająca refleksu i sprawności. Medalową dyscypliną 
olimpijską stała się w roku 1992, na igrzyskach w Barcelonie.

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 9/2015: „Co nagle to po diable”. 
Album książkowy wylosował p. Krzysztof Mirecki z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 19 czerwca br.

Krzyżówka Mieszkańca Nr 11
Baran 21.03-21.04 m

Sprzyja ci wena twórcza i masz głowę pełną pomy-
słów. Przekłada się to na zapał do pracy i duże suk-
cesy. Otoczenie jest pełne podziwu dla twojej inicja-
tywy i twórczej działalności. Wykorzystaj tę sytuację 
i pomyśl o rozmowie z przełożonymi o awansie lub 
podwyżce. W sprawach sercowych bez większych 
zmian, choć niewykluczony będzie wzrost adrenaliny 
z powodu niezobowiązującego flirtu.

Byk 22.04-21.05 n
Twój silny charakter i upór sprawią, że trudności, 
jakie możesz napotkać na swojej drodze uda ci się 
pokonać bez przeszkód. Jeśli planujesz jakieś nowe 
przedsięwzięcie, możesz spokojnie pomyśleć o jego 
realizacji, a zwłaszcza w podbojach miłosnych może 
sprzyjać ci szczęście. Wszystko ułoży się pomyślnie 
i będziesz miał powody oczekiwać, że pod koniec 
miesiąca spełnią się twoje marzenia. 

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Możesz teraz odnosić sporo sukcesów. Niestety, w 
sferze spraw finansowych i sercowych podlegasz 
różnym wpływom. Musisz pomyśleć, na czym na-
prawdę ci zależy i czego oczekujesz od życia. Nie 
poddawaj się emocjom i działaj rozważnie. Twoje 
poczucie humoru pozwoli ci z optymizmem spojrzeć 
na wiele spraw.

Rak 22.06-22.07 p
Przed tobą czas dużego wysiłku, a przede wszystkim 
poświęconego remontom. Jednak pomimo zmę-
czenia będziesz w dobrej formie fizycznej i humor 
ci dopisze. W tym wszystkim nie braknie ci czasu na 
podtrzymanie kontaktów towarzyskich, udadzą się 
randki i spotkania jakie zaplanowałeś. W uczuciach 
zaufaj losowi, nieraz warto pozostawić sprawy swo-
jemu biegowi. Nawet w sprawach finansowych mogą 
cię czekać miłe niespodzianki. 

Lew 23.07-23.08 q
Pilnuj swojego zdrowia, szczególnie w tym miesią-
cu. Picie chłodnych napoi (nie tylko z procentami) 
może ci nie wyjść na zdrowie. W życiu uczuciowym 
w pierwszej dekadzie miesiąca możesz się miotać 
między radością a smutkiem. Zwłaszcza, jeśli na 
twoim palcu lśni obrączka, zachowuj się taktownie i 
unikaj niepotrzebnych kłótni. Powoli wszystko wróci 
do normy.

Panna 24.08-23.09 r
W najbliższym czasie nie powinieneś się nudzić. Cze-
ka cię wiele spotkań towarzyskich, zawodowych i 
wypadów za miasto. Ujemną stroną takiego urozma-
iconego trybu życia będzie konieczność wydawania 
pieniędzy. W pracy bez większych wyzwań i nawału 
obowiązków. Natomiast w uczuciach czeka cię wiele 
miłych i romantycznych wrażeń. 

Waga 24.09-23.10 s 
W najbliższym czasie będzie trochę zamieszania, 
pośpiechu. Jak zwykle, gdy zwalają się na głowę nie-
chciane obowiązki, może ci to napsuć krwi, ale raczej 
nie ma większych powodów do obaw. Bardziej wcią-
gające okażą się sprawy pozazawodowe. Pod koniec 
miesiąca możliwy szczęśliwy traf: wygrana lub dodat-
kowe pieniądze… z nieoczekiwanego źródła.

Skorpion 24.10-23.11 t
W najbliższym czasie możesz mieć niewielkie szan-
se na załatwienie ważnej dla ciebie sprawy. Nato-
miast szykuje się jakiś wypad w ciekawe miejsce, 
dlatego warto skoncentrować się na tym, co życie 
przyniesie. Wyjazd będzie wymagał załatwienia kil-
ku ważnych spraw. Warto również zmusić się do 
pewnego wysiłku, czy to umysłowego czy fizycz-
nego, bo efekty mogą cię pozytywnie zaskoczyć. 
Nie tylko finansowo. 

Strzelec  24.11-22.12 u
Czeka cię wiele przyjemności i rozrywek. Będzie ci 
– ku uciesze najbliższych – na szczęście dopisywał 
dobry humor. Mimo, że słońce i ładna pogoda wpły-
wają destabilizująco na wszystkich, pamiętaj, że nie 
możesz pozwolić sobie na zbyt dużo luzu. Samotne 
Strzelce mogą liczyć na ciekawą znajomość. Jeśli 
wykażesz się tolerancją - zjednasz sobie przyjaciela.

Koziorożec 23.12-20.01 v
Uważaj w interesach i pozornie dobre propozycje 
sprawdź ze wszystkich stron. Ktoś bowiem może 
chcieć cię oszukać. Od połowy miesiąca przypływ 
energii lub możliwość zmian w pracy oraz poprawa 
układów rodzinnych. Nie rób jednak wszystkiego 
naraz, bo nie podołasz obowiązkom, a tylko sam się 
zmęczysz. W weekend  staraj się odpoczywać i upra-
wiać jakiś sport.

Wodnik 21.01-19.02 w
Jak każdy masz swoje dobre i złe chwile. Jednak naj-
bliższe dni mogą być dla ciebie pasmem sukcesów. 
W sprawach zawodowych nastąpi poprawa finansów, 
natomiast w sprawach osobistych możesz oczekiwać 
czyjegoś zainteresowania z bliższego otoczenia. Je-
śli tylko nadarzy się okazja „ładuj” swoje akumulatory  
i spędzaj każdą chwilę w gronie przyjaciół.

Ryby 20.02-20.03 x
To dobry czas dla osób pełnych inwencji. Będziesz 
bardziej niż zwykle energiczny i ożywiony. Pojawi 
się niejedna okazja do spożytkowania rozpierającej 
energii. Możliwe, że jakieś ważne dla ciebie sprawy 
zaczną się zbliżać do szczęśliwego końca, więc miej 
oczy szeroko otwarte. W miłości nastrojowo i miło, 
samotne Rybki mogą liczyć na towarzystwo roman-
tycznych Raków.

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
CoKoLWieK piSzą W MediaCH - poLaCY LUbią paróWKi. peWNie,
Że Nie WSzYSCY. aLe dziŚ przepiSY dLa paróWKoŻerCóW.

d  Ośmiorniczki
Parówki obieramy ze skórki, kroimy na dwie lub trzy części w poprzek, a każdą 
część nacinamy wzdłuż na krzyż, zarówno z jednego, jak i z drugiego końca. Trzeba 
uważać, żeby nie przeciąć całkiem! Nacięte kawałki parówek wrzucamy na wrzątek, 
przykrywamy i po kilku minutach na niewielkim ogniu, gdy końce parówek wywiną 
się malowniczo, wyjmujemy i podajemy klasycznie: z musztardą, majonezem lub 
keczupem.
  d Parówkowe „gołąbki” 
Kapustę włoską lub inną (białą, a nawet pekińską) obgotować krótko w osolonym 
wrzątku (im delikatniejsze liście, tym krócej, min. 2 minuty). Osączyć, ostudzić, wy-
ciąć na płasko grubsze włókna. Na każdym liściu układać obraną parówkę (zamiast 
parówki można użyć sparzonej, białej kiełbasy, także bez skórki), którą następnie 
posmarować z wierzchu koncentratem pomidorowym i posypać ziołami, na przykład 
rozmarynem, natką, oregano. Zawinąć liść: najpierw boki do środka a potem zrolo-
wać ciasno, zaczynając od „grubszego” końca. Układać w garnku na rozłożonych 
jedną lub dwiema warstwami liściach kapusty, ledwo przykrytych wodą. Zalać so-
sem pomidorowym, dusić powoli min. 15 minut (zależnie od rodzaju użytej kapusty; 
pekińska - najkrócej). Podawać z młodymi ziemniakami z wody, posypanymi koper-
kiem.
d Gulasz parówkowy
Parówki ugotować bez skórek, ostudzić, pokroić w kostkę i podsmażyć na patelni  
z siekaną cebulą i kolorową papryką. Po chwili dodać sparzone, obrane ze skórki po-
midory, krojone w kostkę (mogą być z puszki). Dusić pod przykryciem około 15 minut 
z przyprawami - solą, czarnym pieprzem, oregano, bazylią, rozmarynem. Następnie 
można dodać odsączoną puszkę czerwonej fasoli lub zielonego groszku i dusić na-
dal odkryte, by nadmiar płynu odparował, pozostawiając gęsty sos. Gotowe!
d Parówki w cieście
Płat ciasta francuskiego rozwałkować, pokroić na prostokąty tak duże, by można było  
w każdy zawinąć obraną parówkę: ułożoną na cieście, cienko posmarowaną musztardą 
lub ostrym keczupem, a wzdłuż parówki jeszcze gruby słupek sera żółtego. Zawinąć, 
panierować w jajku i bułce tartej, piec w piekarniku do zrumienienia.

H O R O S K O P
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REKLAMA REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
C A Ł O D O B O W O

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 POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego (Gocław) - Biuro

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl  
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl

        DAM PRACĘ              
l Praca dla emeryta. 

Tel. 668-681-888
l Zatrudnię młodą Panią do skle-
pu ogólnospożywczego. System 
pracy jest dwu zmianowy. Wyma-
gane doświadczenie, CV. Umowa 
o pracę. 10zł netto. Targówek. 

Tel. 510-273-699, 512-037-338

          FINANSE              
l Pożyczka nawet do 25 tysięcy zł.  
          Tel. 663-271-508
l Pożyczka, min. formalności. 

Tel. 668-681-888

            KUPIĘ              
l AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.           Tel. 516-400-434

l Skup książek, każda ilość,  
wszystkie dziedziny - dojazd. 

Tel. 602-254-650

         MEDYCZNE              
l Alkoholowo- narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

Psychoterapia, uzależnienia. 
Lecznica Rondo Wiatraczna. 
depresja, żałoba, trudne sytu-
acje życiowe. Lecznica Rondo 
Wiatraczna. Tel. 502-116-567

            NAUKA              
l Matematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709
l Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze - promocja! Student.

 Tel. 533-404-404

  NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia              

l  Komercyjny Wawer. 
Tel. 660-281-236

   NIERUCHOMOŚCI/sprzedam              
l Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.    

Tel. 728-925-966

   NIERUCHOMOŚCI/zamienię              
l Koszalin/Mielno 48m2 na Pra-
gę Południe.   Tel. 517-270-565

           PRAWNE              
l Doradca Podatkowy - porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa Gocław. 

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

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

Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 

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

22 810-00-61 w. 252

             RÓŻNE                
l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO  
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

         SPRZEDAM              
l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.          Tel. 606-742-822 

www.odkurzaczewodne.eu

        TRANSPORT              
l Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja zbędnych me-
bli, przedmiotów z mieszkań  
i piwnic. 

Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 

TEL. 722-990-444

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

TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL

            USŁUGI              
l A A Tani Serwis Komputero-
wy 24h/7, Dojazd i Ekspertyza 
0zł.                    Tel. 504-617-837
l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.         

Tel. 609-105-940
l Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 

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

501-123-566
l ANTENY TELEWIZJA 
MONTAŻ SERWIS.       

TEL. 534 10 20 10
l ANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  

TEL. 602-216-943
l Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201

l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
l Domofony, naprawa pralek,  
instalacje elektryczne. 

Tel. 601-93-68-05   

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-

czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744

l Elewacje, dachy- czyszczenie, 
malowanie. Obróbki blacharskie. 
Wycinka drzew. 

Tel. 504-250-013
l Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 

Tel. 22-610-81-21, 
607-773-106

l Hydrauliczno- gazowe. 
Tel. 505-65-85-23

l HYDRAULIK. 
TEL. 502-031-257

l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213

l LODÓWEK NAPRAWA 
TEL. 22 842-97-06; 

602-272-464
l Lodówki, pralki, telewizory  
- naprawa.        

Tel. 694-825-760

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę, 
stłuczkę. Sprzątanie piwnic  
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62

l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 

603-047-616
l Pralki.     Tel. 601-361-830 
Lodówki.     Tel. 604-910-643
l PRZEPROWADZKI.  
REMONTY MIESZKAŃ. 

TEL. 669-834-024
l Rolety antywłamaniowe  
i naprawy.          Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.             Tel. 508-608-790

l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.            Tel. 602-228-874
l Toczenie, frezowanie, szlifo-
wanie.           Tel. 605-56-66-58
l Zabudowa balkonów. 

Tel. 889-421-666
l Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery - naprawy, pranie verticali.                

Tel. 22 610-54-19

 USŁUGI/budowlane              
l Dachy, rynny, kominy. Wymia-
na, naprawa, montaż. 

Tel. 504 250 013

 USŁUGI/komputerowe              
l AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł.

Tel. 506-480-505 
l Serwis. Tanio. Tel. 602-849-614

  USŁUGI/porządkowe              
l Pranie dywanów, mebli tapi-
cerowanych, tapicerek samocho-
dowych. Osobiście. 

Tel. 512-247-440

    USŁUGI/remontowe              

l Gładź, panele, malowanie. 
Tel. 609-982-675

l Malowanie, tapetowanie,  
panele.         

Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521

l Remonty kompleksowo  
i solidnie. 

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

www.remonty4u.pl
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 

Tel. 663-51-17-71

       ZIELARSTWO              
l Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny ul. Komorska róg Jaro-
cińskiej 48A. Zielarstwo - pełny 
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

        ZWIERZĘTA              
l GABINET WETERYNA-
RYJNY FREDEK, GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75
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L E C Z E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

informacje i zapisy: tel. 730 266 030
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Jaki aparat słuchowy wybrać? ZAPRASZAMY  
NA BEZPŁATNE  

BADANIE SŁUCHU
   08-47-894 )22( .let 4 akcęłortsO .lu

 ul. Korkowa 119/123 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; 

882-190-636

Trudno wyobrazić sobie świat bez 
szumu liści na wietrze, śpiewu ptaków, 
szumu morza, skrzypienia śniegu pod 
stopami, odgłosu odstawianego kub-
ka czy filiżanki, bez dzwonka telefonu, 
śmiechu dziecka czy szeptu kogoś bli-
skiego. Jeszcze trudniej bez słyszenia  
i rozumienia tego, co mówią inni – nawet 
stojący niekiedy obok nas, czy nawet na-
przeciwko. A przecież „niedosłuch” jest zja-
wiskiem powszechnym. Słuch starzeje się 
razem z nami, na jego kondycję wpływa też 
wiele czynników zewnętrznych, np. praca 
i długotrwałe przebywanie w hałasie czy 
głośne słuchanie muzyki.

W przypadku dzieci z niedosłuchem 
rola aparatów słuchowych jest zdecy-
dowanie większa, ponieważ to właśnie 
słyszenie umożliwia dzieciom rozpozna-
wanie głosów, naśladowanie dźwięków, 
stymulując w ten sposób rozwój mowy. 

Słuch to więcej, niż tylko jeden ze zmy-
słów: pomaga w wychwytywaniu sygnałów  
o niebezpieczeństwie, komunikowaniu się 
oraz pozwala rozwijać umiejętności spo-
łeczne.

Wybór i dopasowanie właściwego apa-
ratu słuchowego – po zdiagnozowaniu 
niedosłuchu przez specjalistę – zależy od 
wielu czynników. Nie ma uniwersalnych 
aparatów, które pomagają wszystkim 
jednakowo. Można wybrać nowoczesne, 
miniaturowe zauszne aparaty słuchowe 
w  kolorystyce właściwej dla karnacji skóry  
i koloru włosów - pasujące do każdego 
ucha lub wykonać indywidualne wewnątrz-
uszne. Jednak przy wyborze aparatów o 
właściwych parametrach akustycznych (po-
dobnie jak w doborze okularów) niezbędna 
jest pomoc życzliwego i kompetentnego 
specjalisty. Protetyk słuchu przedstawi 
Państwu propozycje kilku modeli aparatów 

spełniających nie tylko Państwa indywidu-
alne oczekiwania estetyczne, finansowe  
i właściwe dla stylu życia ale co najważniej-
sze - optymalnie kompensujące osłabienie 
słuchu. Zapewne inne będą sugestie kom-
fortowych rozwiązań, gdy częściej przeby-
wają Państwo w domu czytając, oglądając 
telewizję lub też zajmując się ogrodem  
a inne, gdy jesteście zapalonymi wędrow-
cami, zdobywcami szczytów, osobami ak-
tywnymi fizycznie i czynnymi zawodowo. 

Po nabyciu i wstępnym ustawieniu apa-
ratów konieczne są jeszcze 2-3 późniejsze 
wizyty w celu korekcji nastaw, związane  
z postępującą adaptacją słuchu oraz za-
pewnieniem optymalnych korzyści. 

Oczekiwania osób bardzo aktywnych naj-
lepiej spełnią aparaty zaawansowane tech-
nicznie, z elementami sztucznej inteligencji. 
Dostosowują one dynamicznie parametry  
i sposób przetwarzania w zmiennych sytu-

acjach akustycznych - zapewniając komfort 
i maksymalizację rozumienia mowy. 

Ogromny postęp w technice, technolo-
gii i miniaturyzacja aparatów słuchowych 
sprawiły, że współczesne aparaty słuchowe 
stały się jeszcze bardziej niezawodne, proste 
w obsłudze i prawie niewidoczne.  Współ-
praca z „pilotem” i urządzeniami w systemie 
Bluetooth zapewnia kierowcom możliwość 
słyszenia nawigacji wprost w aparatach  
i „legalnej” rozmowy przez „komórkę” pod-
czas jazdy. Osoby starsze – dzięki tej funkcji 
odbierają bez zakłóceń fonię z TV czy odda-
lonego do 10 m telefonu, a  młodzież słucha 
„muzy” z MP4, laptopa czy karty pamięci  
w telefonie komórkowym. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
aparaty nowej generacji posiadają nową 
stylizację o wzorowanej na biżuterii elegan-
cji kształtu i stonowanej kolorystyce.                       

(AS 2015)

Czy aparaty słuchowe mogą stać się tak popularne i powszechne jak okulary czy soczewki kontaktowe? Dlaczego nie! Przecież tak 
samo perfekcyjnie spełniają swoją rolę – jak okulary pomagają „lepiej widzieć”, tak aparaty słuchowe pomagają „lepiej słyszeć”. 

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

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

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

– iks rak eL

PRAGAWARSZAWA

Na konferencji prasowej 
zorganizowanej przez Insty-
tut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej oraz Dziennikar-
ski Klub Promocji Zdrowia 
specjaliści podkreślali, że pa-
lenie to przewlekła choroba, 
która nieleczona może być 
śmiertelna. 

– Jest ona wpisana na mię-
dzynarodową listę chorób. To 
choroba specyficzna, bo obej-

muje nie tylko nasze ciało, ale 
także nasze procesy myślowe 
i postrzeganie rzeczywistości. 
Bardzo często zdarza się, że na-
pisy na paczkach papierosów 
nie działają, bo uruchamiamy 
w sobie silne procesy obronne 
i zaprzeczamy faktom. Z jednej 
strony praktycznie każdy palacz 
wie, że palenie szkodzi, ale z 
drugiej strony przynosi ono róż-
ne benefity, bo np. dzięki niemu 

stajemy się częścią grupy. Dlate-
go tak trudno jest nam je rzucić. 
W Polsce zmniejszyła się ilość 
palaczy, ale nadal wielu Pola-
ków pali. Wśród nich jest dużo 
młodych ludzi, zwiększyła się 
też ilość palących kobiet – pod-
kreśliła Magdalena Cedzyńska, 
psycholog, kierownik Poradni 
Pomocy Palącym przy Centrum 
Onkologii w Warszawie.

Palenie papierosów, choć 

przez wiele lat może nie da-
wać żadnych objawów, za-
wsze prowadzi do poważnych 
powikłań. Konsekwencje są 
naprawdę poważne – pala-
czom grozi m.in. nadciśnienie, 
zawał serca, udar, a także oste-
oporoza, wrzody żołądka, bez-
płodność oraz rak płuc. 

Dlaczego popularny dymek 
aż tak szkodzi? No cóż – zapew-
ne dlatego, że w głównej mierze 
składają się na niego różne truci-
zny.

–  Dym tytoniowy zawiera 
oprócz samej nikotyny aż czte-
ry tysiące różnych szkodliwych 
substancji, z czego dwieście 
pięćdziesiąt jest szczególnie 
niebezpiecznych dla zdrowia, a 
czterdzieści jest silnie rakotwór-
czych. Wśród nich znajdują się 
m.in. cyjanowodór - w czasie I 
wojny światowej używany jako 
broń chemiczna, tlenek węgla 
- zwany popularnie czadem, 
którym można się śmiertelnie 
zatruć, jeżeli ulatnia się z piecy-
ka gazowego w naszej łazience, 
formaldehyd - używany do prze-
chowywania martwych tkanek 
oraz zasada sodowa – którą za-
wierają. m. in. różne żrące pły-
ny czyszczące i wreszcie toluen, 
stanowiący jeden ze składników 
farb – wyliczył dr n. med. Piotr 
Dąbrowiecki, alergolog, prezes 
Polskiej Federacji Chorych na 
Astmę, Alergię i POCHP. 

Najlepiej byłoby więc od 
razu rzucić palenie, jednak każ-

dy kto kiedykolwiek próbował 
przestać palić, wie, że nie jest to 
łatwe zadanie. Przekonała się o 
tym znana aktorka Dorota Sta-
lińska. – Paliłam czterdzieści lat. 
Zaczęłam jako nastolatka. Z cza-
sem doszłam do dwóch, trzech 
paczek dziennie. Pierwszego pa-
pierosa wypalałam prawie przez 
sen. Obok łóżka zawsze miałam 
paczkę papierosów. Paliłam na-
wet na scenie, a prowadząc wy-
kłady o zdrowiu robiłam przerwę 
na „dymka”. Ludzie dziwili się, 
że jak mogę palić skoro występu-
ję jako promotor zdrowia. Pala-
cze zawsze wynajdują dziesiątki 
powodów, żeby się usprawiedli-
wić. Ja mówiłam różne bzdury, 
m.in., że jako joginka inaczej 
filtruję płuca. Twierdziłam, jak 
większość palaczy, że „palę, bo 
lubię”. Jednocześnie nie znam 
ludzi, którzy nie próbują rzucić 
palenia. Ja również wielokrotnie 
próbowałam. Pomogła mi jed-
na książka (Prosta metoda jak 
skutecznie rzucić palenie, autor 
Allen Carr). Pięć lat temu po 
jej przeczytaniu z dnia na dzień 
odstawiłam papierosy i nigdy 
do nich nie wróciłam. Dlatego 
szczerze polecam ją każdemu 
palaczowi – podkreśliła Dorota 
Stalińska.

Na konferencji prasowej, 
która odbyła się w dniu nieprzy-
padkowym – 31 maja, czyli w 
Światowym Dniu bez Papie-
rosa – zainaugurowana została 
kampania społeczna „Koniec 

z papierosem”. Komunikacja  
z palaczami oparta jest na re-
klamie fikcyjnych powieści 
kryminalnych, gdzie rolę zabój-
cy odgrywa papieros. W „Serii  
z dymkiem” królują takie tytuły, 
jak: „Dzienniki seryjnego zabój-
cy”, „Prosto w serce” czy „Do 
utraty tchu”.  Plakaty i ulotki 
reklamujące te „kryminały” tra-
fiły tam, gdzie palacze najmniej 
się ich spodziewają – a więc do 
bibliotek i księgarni. Oczywiście 
celem kampanii jest to, aby za-
chęcić palacza, aby zmienił za-
kończenie owej czarnej serii. 

Jak w przypadku każdego 
uzależnienia, pierwszym kro-
kiem do zerwania z nałogiem 
jest podjęcie świadomej i wcze-
śniej zaplanowanej decyzji  
o odstawieniu substancji uzależ-
niającej. Organizatorzy kampa-
nii zadbali więc o odpowiednie 
wsparcie dla osób, które chcą 
zerwać z nałogiem. Stworzyli 
dla nich dwunastotygodniowy 
program motywacyjny, który po-
zwoli przygotować się do walki 
z chorobą i pomoże w samym 
procesie leczenia. Więcej infor-
macji można znaleźć na: www.
koniecpapierosa.pl 

Organizatorzy zachęcają tak-
że do skorzystania z telefonicz-
nej Poradni Pomocy Palącym  
i konsultacji ze specjalistą lecze-
nia uzależnień pod specjalnym 
numerem infolinii: 801-108-108 
lub (22) 211 80 15.

AnKa

Papieros – seryjny zabójca numer jeden
Wielu ludziom palenie papierosów kojarzy się z ukojeniem i relaksem. Bagate-
lizują fakt, że zaciąganie się „dymkiem” wyniszcza ich cały organizm. Tymcza-
sem ten zgubny nałóg każdego roku przyczynia się do przedwczesnej śmierci 
pięciu milionów ludzi na całym świecie. 




