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Jestem  
na posterunku!

W ostatnich dniach przed 
Mistrzostwami Europy Le-
wandowskich i Błaszczy-
kowskich wybrałem się na 
południe Francji sprawdzić, 
czy naszych nie planują tam 
skrzywdzić. Jak powszechnie 
bowiem wiadomo, Polakom 
lubią wysłać wiatr w oczy, a że 
obcy, to tylko czatują...

Siedzę więc pod czereśnią 
w Prowansji, owoce mi na gło-
wę spadają, bo jakoś słabo tu 
je zbierają, ale po pięć euro 
za kilogram biorą... I informu-
ję, że na moje dociekliwe py-
tania, czy miejscowi martwią 
się zastojem w karierze Dody, 
czy są po stronie KOD-u czy 
raczej Kaczyńskiego, jak oce-
niają festiwal w Opolu i czy to 
oni gwizdali na Kurskiego, zo-
baczyłem dużo dużych oczu. 
Wielkich jak młyńskie koła.

Ale ja łatwo zbyć się nie 
dam. No to może byśmy po-
gadali o „M jak miłość”? Lu-
bią Kożuchowską w rozciętej 
bluzce? Martwią się kontuzją 
Grosickiego? No, żadnego 
porozumienia. Nic. I tylko jed-
no stałe pytanie do mnie: co-
mansawa, czy coś takiego.

Jaki wyciągam stąd wnio-
sek? Że albo szykują coś wy-
jątkowo przebiegłego, albo 
wykombinują jakiś numer 
w ostatniej chwili. Będę czujny 
i dam znać! Martwię się tylko, 
że naszych do wsparcia jakoś 
mało. Nawet w Nicei, gdzie za-
czynamy...

 Tomasz Szymański

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A
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PRAGAWARSZAWA

RAZEM OD 25 LAT

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta tel. 22 610 06 73

kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie

04-348 Warszawa

Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

Warszawa ul. Świecka 1
tel./fax 22 812-59-74; 602-333-737

pralnia@ekoprogram.waw.pl; www.profesjonalnapralnia.com.pl
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REKLAMAREKLAMA

Nie od dziś znany jest problem komunikacyjny 
mieszkańców Gocławia. I nie od dziś głośno 
się mówi o potrzebie rozwiązania bolączek 
mieszkańców tego kilkudziesięciotysięcznego 
osiedla Pragi-Południe… czytaj na str. 9

Tramwajem – z Gocławia 
do Centrum

S TO L A R Z
WYRÓB * NAPRAWA * RENOWACJA

MEBLI Z DREWNA
www.meble-wierzbowski.pl

ul. Krypska 29                 tel. 502 221 045

DOM OPIEKI TERAPIA
TERAPIA ESTETYCZNA

oferuje:
  OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ

     nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 PEŁNA REHABILITACJA
 PRZYTULNE POKOJE 1 i 2-osobowe
 SMACZNA I ZDROWA KUCHNIA
 RODZINNA ATMOSFERA

Polaki 30A, tel. 512 109 605
marianowka@o2.pl

Decyzja Wojewody Mazowieckiego
Nr 2085/2015

BLACHA!!! 
l PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE  

I ALUMINIOWE NA WYMIAR l OBRÓBKI BLACHARSKIE, 
ORYNNOWANIE OCYNKOWANE l OKNA I DRZWI PCV I AL

l KRÓTKIE TERMINY, ATRAKCYJNE CENY,  
l FACHOWE DORADZTWO

ZAPRASZAMY!

ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
Tel. 22 812 75 58, Kom. 502 439 109

www.bwparapety.com.pl, biuro@bwparapety.com.pl

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.

prześcieraDŁa oD 28 pln
ul. Bora Komorowskiego 3 D,

Otwarte pn.-pt.godz.10-19,sob. 9-13
darjo.sklep@gmail.com www.edarjo.com.pl

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Atrakcyjna
praca
dodatkowa
Stanowisko:
Doradca Klienta
w branży finansowej  
- stabilny, długoletni 
   czas zatrudnienia
- wysokie zarobki  

Zadzwoń koniecznie: 517-090-224
lub napisz rekrutacja.eden@edenfinance.pl
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Zatrzymany na dachu
Do komendy przy ul. Grenadierów zgłosił 

się mężczyzna, który powiadomił o groźbach 
karalnych kierowanych pod jego adresem przez 
dawnego znajomego. Z relacji pokrzywdzonego 
wynikało, że Andrzej R. po kilku latach poby-
tu za granicą, chce zemsty, ponieważ uważa, że 
jego była dziewczyna odeszła właśnie do niego. 
Andrzej R. nachodzi go w miejscu pracy, wsz-
czyna awantury, publicznie odgraża się, że go 
pobije, żąda pieniędzy, kilkakrotnie uderzył go 
w głowę, zaatakował też jego partnerkę i znajo-
mych. Mężczyzna ten może posiadać broń. 

Policjanci przystąpili do akcji, podjechali do 
miejsca zamieszkania Andrzeja R. Ten wybiegł 
na dach budynku i… uczepił się komina… Zo-
stał zatrzymany. Podczas przeszukania policjan-
ci zabezpieczyli m.in. broń gazową, amunicję do 
niej, kominiarkę. Zatrzymany został doprowa-
dzony do prokuratury, usłyszał 9 zarzutów.

Obrabował automat
Policjanci z patrolu, przejeżdżając o godz. 

2.45 ulicą Grochowską, zwrócili uwagę, że na 
bezobsługowej myjni stoi mężczyzna i grzebie 
w maszynie do rozmieniania pieniędzy. Nim 
zawrócili, mężczyzna już się ulotnił. Okazało 
się, że automat jest uszkodzony, a wokół widać 
ślady krwi i leżące pieniądze. Policjanci pieszo 
ruszyli na poszukiwania i w zaparkowanym w sa-
mochodzie spostrzegli mężczyznę, którego wcze-
śniej widzieli w myjni. W samochodzie 33-latka 
znaleźli banknoty o nominałach 10, 20 zł, niektóre 
z nich były poprzerywane. Mężczyzna miał pora-
nione dłonie. Został zatrzymany.

Włamali się do kiosku
Dochodziła 2.00 w nocy, trzech młodych 

mężczyzn próbowało włamać się do kiosku. 
Dyżurny komendy wysłał załogi interwencyj-
ne. Zatrzymano 18-letniego Przemysława M.,  
19-letniego Piotra L. i 21-letniego Damiana B. 
Policjanci znaleźli i zabezpieczyli narzędzia, 
które najprawdopodobniej posłużyły im do wła-
mania. Cała trójka trafiła do policyjnych cel.

Ul odzyskany
Do komisariatu w Wawrze zgłosił się po-

krzywdzony, który zgłosił, że skradziono mu… 
ul z pszczołami. Trop wiódł do innego pszczela-
rza. Ten jednak zaprzeczał, by miał coś wspól-

nego z kradzieżą. U niego wszystkie ule były 
w odcieniach brązu, a poszukiwany ul był nie-
bieski. Funkcjonariusze znaleźli jednak jeden 
taki, który wyglądał na przemalowany, widać 
było przebijający niebieski odcień. Ul został 
odzyskany, a mężczyzna odpowie za kradzież.

Ukrywał się w gospodarstwie rolnym
Sprawcy w różnych miejscach ukrywają się 

przed wymiarem sprawiedliwości. Na przykład 
południowoprascy policjanci wpadli na trop 
Pawła B. w powiecie ostrołęckim, gdzie męż-
czyzna zamieszkał i pracował w gospodarstwie 
rolnym. Był poszukiwany listami gończymi. 
Właściciel gospodarstwa potwierdził policjan-
tom, że faktycznie Paweł B. mieszka i pracu-
je u niego i w tej chwili w oborze wykonuje 
poranny obrządek. Kryminalni pojawili się 
w oborze i zatrzymali przy pracy poszukiwane-
go 28-latka. Mężczyzna został przewieziony do 
komendy, a następnie trafił do aresztu śledcze-
go, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę.

Okradał garaże 
Do komisariatu przy ulicy Mrówczej w Waw-

rze wpłynęło zawiadomienie o kradzieży z wła-
maniem do garażu. Pokrzywdzony zgłosił kra-
dzież piły elektrycznej i kilku innych drobnych 
rzeczy. Wartość strat wycenił na kwotę 600 zło-
tych. Policjanci wydziału kryminalnego w Waw-
rze zajęli się sprawą. Przeprowadzone działania 
i ustalenia doprowadziły ich do 19-letniego Łu-
kasza W. Mężczyzna został zatrzymany.

19-latek ma na swoim koncie jeszcze jedno 
podobne przestępstwo. Z drugiego garażu męż-
czyzna wyniósł narzędzia budowlane o warto-
ści 1200 zł. Śledczy przedstawili zatrzymane-
mu dwa zarzuty kradzieży z włamaniem.

Pod okiem kamery
Na początku czerwca do komisariatu 

w Rembertowie wpłynęło zawiadomienie o kra-
dzieży roweru wartego 700 zł. Policjanci pionu 
operacyjnego podjęli czynności, które miały 
pomóc w ustaleniu sprawcy. Okazało się, że 
jedna z kamer marketu na parkingu zarejestro-
wała mężczyznę, który odjechał tym jednośla-
dem. Kryminalni dokładnie obejrzeli monito-
ring i na podstawie własnej wiedzy operacyjnej 
bez trudu wytypowali Daniela Z., który teraz 
odpowie za kradzież.   (policja.pl)

W południe odbyła się licy-
tacja prac plastycznych wyko-
nanych przez uczniów Zespołu 
Szkół nr 84, płyt i książek opa-
trzonych autografami znanych 

twórców, voucherów, zapro-
szenia dla całej klasy do Radia 
Eska, którą poprowadził znany 
aktor teatralny i filmowy Woj-
ciech Malajkat. Czas spędzony 
na pikniku umilały występy 
artystyczne uczniów szkoły, 
w tym świetny występ Laury 
i Szymona – laureatów progra-
mu „Mali Giganci” w kategorii 
„Par tanecznych”, pokaz mody 
z udziałem trzech nauczycie-
lek oraz uczniów Szkoły Pod-

stawowej z klasy 1d, występ 
uczniów szkoły Early Stage, 
warsztaty Kung Fu, występ ze-
społu muzycznego z gatunku 
hip-hop Hope4Street.

Wielką atrakcją imprezy 
był mecz piłki nożnej rozgry-
wany przez dwie drużyny – 
rodzice kontra młodzież, który 
zakończył się wygraną tych 
drugich z wynikiem 4:2.

Gościem honorowym pik-
niku był Robert Korzeniow-
ski – lekkoatleta, wielokrot-
ny mistrz olimpijski świata 
i Europy, który przeprowadził 
z zebraną młodzieżą wspól-
ny trening oraz zorganizował 

konkurs i wręczył zwycięz-
com medale.

Ogromnym zainteresowa-
niem, nie tylko u łakomczu-
chów, cieszyło się stoisko à la 
spiżarnia wypełniona po brzegi 
przetworami. Duże emocje bu-
dziła loteria fantowa i kiermasz 
książek. Oblegana była również 
naleśnikarnia, w której, oprócz 

świetnych naleśników, moż-
na było skosztować świeżej 
lemoniady w dwóch smakach 
oraz kawiarenka z przepysz-
nymi domowymi wypiekami, 
stoisko z pop-cornem i balo-
nikami. Duże kolejki ustawia-
ły się do miejsc, gdzie można 
było wykonać złoty „tatuaż”, 
poskakać na trampolinie i zam-
ku dmuchanym oraz puszczać 
bańki mydlane. 

Klaudia Sienkiewicz 

moc aTrakcji  
na zwycięzców

KRONIKA POLICYJNA
W pierwszą sobotę czerwca, w Zespole Szkół nr 84 
przy ul. Zwycięzców 44 zorganizowano piknik obfi-
tujący w wiele atrakcji. 

JAK ZROBIĆ OBŁĘDNE LODY ORZECHOWE
Są takie produkty, 

które zaczynasz jeść 
i boisz się, że za szybko 
się skończą, że ich nie 
wystarczy. Takie, od któ-
rych poprawia się hu-
mor. Które swoim sma-
kiem potrafią przenieść 
Cię do innej rzeczywisto-
ści. Przedstawiamy roz-
pływający się w ustach 
produkt Organic Village: 
masło orzechowe! 

Cud zaczyna się w chwili otwarcia słoika. Gęsty, słodki aromat orzechów wypływa 
powoli i rozprzestrzenia się wszędzie. Trzeba wziąć łyżkę i zobaczyć, jak masło po-
malutku ją wchłonie. A teraz ją wyciągnąć i włożyć do ust. Albo na kromkę chleba, 
oblizując spadające ciężkie krople. Jeżeli lubisz na ostro – dodaj pokrojoną papryczkę. 
Jeśli na słodko – kawałek banana. W każdym przypadku to smak masła będzie grał 
pierwsze skrzypce.

Ten niesamowity smak pochodzi tylko z natury. Masło Organic Village składa się 
wyłącznie z najlepszych odmian orzechów arachidowych. Nie zawiera konserwantów 
i chemicznych polepszaczy smaku. Masło posiada certyfikat ekologiczny PL-EKO-08. 
Produkt HOMEMADE jest dostępny w sklepie Organic Village www.organicvillage.pl 
na zamówienie. Dziś zamówisz, jutro przygotujemy, a pojutrze dostaniesz świeżutkie 
masło orzechowe!

PRZEPIS NA LODY Z MASŁA ORZECHOWEGO 
Składniki na 1 litr:
2 puszki mleka kokosowego / 2 x 400 ml
2/3 szklanki masła orzechowego
½ szklanki cukru trzcinowego
1/4 łyżeczki cynamonu
1/2 łyżeczki soli morskiej
Do małego rondelka dodać wszystkie składniki, wymieszać. Kiedy masa zacznie się 

gotować zmniejszyć ogień i gotować około 5 minut ciągle mieszając. Masa powinna 
mieć beżowy kolor i być lekko gęsta. Gotową masę przelać do pudełka (najlepsze będzie 
plastikowe, może macie jakieś po lodach?) i zostawić na blacie kuchennym do schło-
dzenia na godzinę. Po tym czasie przełożyć pudełko na kolejną godzinę do schłodzenia 
do lodówki. Masę wymieszać i włożyć do zamrażarki – od tego czasu co godzinę przez  
6 godzin wyjmować lody i mieszać zamarzającą masę łyżką, zaczynając od brzegów, tam 
lody zamarzają najszybciej. Im lepiej i dokładniej będzie pomieszana masa, tym lepsze 
będą lody. To wszystko! Cała filozofia obłędnych lodów orzechowych!

Wybierz atrakcyjny zaWód
Niebawem oczekiwane waka-
cje, ale już teraz warto pomy-
śleć o nowym roku szkolnym 
i zaplanować dalsze kształce-
nie. Studium Edukacji „ELITA”, 
szkoła istniejąca na Pradze-
Południe od 2002 roku, oferuje 
atrakcyjne kierunki nauczania. 
Rozmawiamy o tym z Zofią 
Depczyk, założycielką i dyrek-
torką szkoły.

Jakie kierunki kształcenia oferuje Studium Edukacji „ELITA”?
Od września 2016 r. w szkole policealnej po raz pierwszy proponujemy •	 bezpłatne na-
uczanie na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Program zajęć obejmuje 
m.in. prawną ochronę pracy, ustalanie przyczyn wypadków, podstawy ergonomii, ochro-
nę środowiska. W ramach zajęć również kurs pedagogiczny i kurs pierwszej pomocy. 
Jest to atrakcyjny kierunek na rynku pracy, dający szansę na szybkie zatrudnienie. Tech-
nicy bhp mogą pracować jako inspektorzy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, są 
poszukiwani na rynku pracy przez firmy państwowe i prywatne. Nauka trwa trzy seme-
stry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Czy w Studium Edukacji „ELITA” można uzyskać również średnie wykształcenie?
Słuchacze naszego liceum mogą w krótkim czasie zdobyć lub uzupełnić średnie wykształ-•	
cenie i przystąpić do egzaminów maturalnych. Zapraszamy osoby po szkole podstawowej, 
zawodowej, po gimnazjum i te, które przerwały naukę w szkole średniej.
Nasza szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej, zatrudnia nauczycieli z dużym stażem •	
pedagogicznym, wykształciła już kilkuset absolwentów.

A jakie są propozycje dla absolwentów szkoły średniej?
Mamy zróżnicowana ofertę. Podobnie jak technik bhp, dużym zainteresowaniem cieszy się •	
kierunek higienistka stomatologiczna, na którym zdawalność egzaminów państwowych 
jest bardzo wysoka, w ubiegłym roku była stuprocentowa. Nauka trwa dwa lata. Od wrze-
śnia planujemy też zapisy na kierunki technik sterylizacji medycznej i asystentka stomato-
logiczna. Powodzeniem cieszy się też dietetyka. W ciągu roku nauki słuchacze zapoznają 
się z rodzajami diet, zasadami prawidłowego żywienia, profilaktyką zdrowotną. Absolwen-
ci mogą znaleźć pracę w restauracjach, szkołach, przedszkolach.
Poszukiwanym zawodem jest tez opiekunka/guwernantka. Profesjonalne zajęcia: pod-•	
stawy psychologii, higiena żywienia, pierwsza pomoc przedlekarska, podstawy pielę-
gniarstwa gwarantują dobre przygotowanie do zawodu.
Osoby zainteresowane ofertą edukacyjną naszej szkoły zapraszamy serdecznie na stro-•	
nę internetową.

Studium edukacji „eLita”
04-026 Warszawa, al. Stanów zjednoczonych 51

Sekretariat – pok. 506, tel. 22 517 77 40, kom. 602 232 879
www.elita.waw.pl; e-mail: manager@szkolenia-manager.pl
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PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować 
na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada.

Mój mąż miał wypadek drogowy. Musiał się poddać żmudnemu i 
kosztownemu leczeniu, a mimo to po pewnym czasie zmarł. Wypadek 
spowodował drugi kierowca. Na jakiej podstawie mogę żądać zwrotów 
kosztów leczenia i pogrzebu od sprawcy wypadku lub jego ubezpie-
czyciela? 

Powyższą kwestię reguluje art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego, 
zgodnie z którym, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania 
rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany 
do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu 
temu, kto je poniósł. 

Zwrot kosztów leczenia powinien objąć wszelkie wydatki realnie 
poniesione na leczenie poszkodowanego, o ile uzasadnione one były 
stanem wiedzy medycznej. Będą to przede wszystkim koszty pobytu w 
szpitalu, pomocy pielęgniarskiej, koszty lekarstw itp. 

Z kolei granice obowiązku zwrotu kosztów pogrzebu wyznaczają 
koszty bezpośrednio związane z pogrzebem (w tym przewóz zwłok, 
nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu itd.), jak również zwrot 
wydatków odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Do tych 
wydatków zalicza się przykładowo koszt postawienia nagrobku, wydatki 
na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej itp.

Czy można żądać zwrotu kosztów leczenia w prywatnej klinice? 
Czy sprawca szkody lub jego ubezpieczyciel może odliczyć od kosztów 
pogrzebu pobrany przeze mnie zasiłek pogrzebowy z ZUS?

Na pierwsze pytanie należy raczej udzielić pozytywnej odpowiedzi. 
Zgodnie z literaturą prawniczą, przy formułowaniu roszczenia za ponie-
sione koszty leczenia należy uwzględnić wszelkie koszty, które dawały 
realne szanse na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego, w tym rów-
nież leczenia prywatnego. Należy bowiem przyjąć, że poszkodowany 
powinien oczekiwać naprawienia doznanej szkody w optymalny, możli-
wy dla siebie sposób, w tym w ramach odpłatnej pomocy medycznej, 
szczególnie jeśli uzyskanie pożądanych świadczeń z powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego jest utrudnione, ograniczone albo niemoż-
liwe. Od poszkodowanego nie można również oczekiwać, że będzie 
czekał na wdrożenie leczenia lub rehabilitacji w ramach NFZ kosztem 
pogorszenia swojego stanu zdrowia. 

Powyższemu dał wyraz również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
19 maja 2016 roku, w której wskazał, że świadczenie ubezpieczyciela 
w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasad-
nione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefi-
nansowane ze środków publicznych.

 Odpowiadając na kolejne pytanie, należy przyjąć, że sprawca 
szkody lub jego ubezpieczyciel nie może odliczyć od kosztów pogrzebu 
pobranego przez Panią z ZUS zasiłku pogrzebowego. Zasiłek pogrzebo-
wy pełni zupełnie inną rolę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 
dnia 15 maja 2009 roku, w której jednoznacznie stwierdził, że zasiłek 
pogrzebowy przewidziany w art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie 
podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na 
podstawie art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 Na koniec muszę zaznaczyć, że oprócz zwrotu w/w kosztów, 
na podstawie art. 446 Kodeksu cywilnego 
może Pani dochodzić od sprawcy szkody lub 
jego ubezpieczyciela również zadośćuczynie-
nia za krzywdę, której doznała Pani w związku 
ze śmiercią męża, ponadto odszkodowania, 
jeśli na skutek śmierci męża nastąpiło znacz-
ne pogorszenie Pani sytuacji życiowej, jak 
również stosownej renty.

P.P.H. „Kotwica”
Zapraszamy do sklepów firmowych

Oferujemy:
- pierogi ręcznie robione

- ryby smażone i w galaretach
- wyroby garmażeryjne

- wędliny wykonane wg tradycyjnych receptur
- dania obiadowe, zupy, flaki

i wiele innych wyrobów

Do spożycia na miejscu i na wynos.
Wyroby garmażeryjne na przyjęcia okolicznościowe.
W ofercie półprodukty dla restauracji i cateringu.

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
    (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
    (róg ul. Potockich, Marysin)
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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

Kobiecym okiem

Według badań, przeprowa-
dzonych w dniach 5–12 maja 
tego roku przez CBOS, 25% 
Polaków opowiada się za partią 
PiS, 23% nie ma swojej fawo-
rytki. 14% identyfikuje się z No-
woczesną, 10% z PO, a reszta to 
już znacznie mniejsze grupy. 
A przecież każdy chce dobrze 
dla Polski, każdy chciałby żyć 
jak najlepiej, najbezpieczniej, 
najwygodniej. No tak, co do 
tego jesteśmy zgodni, tylko że 
nasze koncepcje się różnią.

Podobnie jest w znacznie 
mniejszej skali. Oto na osiedlu 
Gocław Wilga mieszkańcy po-
myśleli, że – choć w Warszawie 
wyszło to już z mody – warto 
się ogrodzić. Będzie bezpiecz-
niej, czyściej, lepiej. Grupa 
młodych mieszkańców tej sa-
mej spółdzielni nie chce takiej 
izolacji i ma inny pomysł: po 
co się grodzić, to wyrzucone 
pieniądze. Lepiej je przezna-
czyć na przykład na zrobienie 
„siłowni pod chmurką” lub po-

dobnej inwestycji, z której będą 
mogli korzystać mieszkańcy. 
Cóż, jedni i drudzy chcą do-
brze, lecz widzą to w odmienny 
sposób. Oby się dogadali.

W rodzinie też bywa roz-
maicie: mama woli na balko-
nie kwitnące, wesołe nastur-
cje, a dziecko – umocowany 
na barierce wiatraczek, tego 
samego słonecznego koloru. 
Tak ładnie i tak ładnie. Każdy 
ma swoją koncepcję, każdy 
wybiera wedle swego gustu. 
Zupełnie, jak z kuszącego 
pudełka czekoladek: każdy 
sięgnie po najlepszą, najpięk-
niejszą, najbardziej apetyczną. 
Ale cóż, skoro każdy wybierze 
inną, bo innej dał pierwsze 
miejsce, wedle swojej najlep-
szej wiedzy i najbardziej wy-
kwintnego gustu!

Czy to źle, że się różnimy? 
Wcale nie. Może i łatwiej by-
łoby, gdyby każdemu podobało 
się to samo i gdyby każdy miał 
identyczne priorytety. Żyłoby 
się tak prosto! Na przykład 
w rodzinie: wszyscy są zgodni 
co do tego, że w niedzielę na 
obiad musi być rosół, a w pią-

tek na drugie ruskie pierogi. Że 
na weekend jedziemy do bab-
ci, a na wakacje, jak zawsze 
(może i od pokoleń) do Spały. 

Że najlepszy prezent dla taty 
to woda Brutal, a dla mamy 
rajstopy. Problem w tym, że te 
prezenty były może atrakcyjne 
przed wielu laty, gdy „upolo-
wać” damskie rajstopy mogli 
nieliczni szczęśliwcy, a woda 
Brutal nie miała niemal żadnej 
konkurencji na rynku. 

Gdyby naprawdę zapa-
nowała taka jednomyślność, 
byłoby bardzo nieciekawie. 
Rodzina nie miałaby pojęcia 
o innych, pięknych i cieka-
wych miejscach w Polsce, „bo 
my zawsze i tylko do Spały”. 
Traciliby bardzo wiele, nie do-
świadczając nowych rzeczy, 
nie będąc otwartymi na inność, 
nowość. 

To właśnie nasze odmienne 
gusta i upodobania stymulują 
rozwój społeczeństw, cywili-
zacji, przemysłu (już nie tyl-
ko Brutal…), a nawet naszej 
wrażliwości i duchowości.

Zbyt rzadko jednak potrafi-
my różnić się pięknie. Za mało 
w nas tolerancji dla odmienne-
go zdania. Za mało chęci, by 
rozmawiać o różnicach, prze-
konywać się nawzajem z sza-
cunkiem i dla siebie, i dla roz-
mówcy, zamiast skakać sobie 
do oczu. A można inaczej.

Przecież nie nienawidzisz 
kogoś, kto wybrał z pudełka 
inną czekoladkę, niż wybrałbyś 
ty, albo zamiast kwiatka umie-
ścił na balkonie wiatraczek…

żu

ani Tak, ani siak

– Już sam nie wiem, panie Eustachy, co teraz jest piękniejszego 
na naszym bazarze – czy truskawki u pana Marcina, czy ta gale-
ria lśniąca nowością. 
– Ojojoj – poezja złapała za gardło… – zaśmiał się kupiec tu-
tejszy, Eustachy Mordziak, witając się ze swoim kolegą, Kazi-
mierzem Główką. Pan Kazimierz trzymał w ręku kobiałkę pełną 
rzeczywiście przecudnej urody truskawek. – Ale faktycznie, pa-
nie Kaziu, najnowsza część naszego bazaru robi wrażenie. 
– Powiem panu, że ja nie znam w Warszawie drugiego takiego 
miejsca, gdzie można od zwykłego straganu przejść do galerii 
ze szkła, od tych truskawek usypanych w czerwone góry, mięsa 
i wędlin, małosolnych ogórków, od jajek jak z obrazka u pani 
Lidki, od kartofli i młodej włoszczyzny u pana Daniela, wiet-
namskich butów i spinaczy do bielizny, do fajnych butików, 
kawiarni i do kwiaciarni pani Marysi. I nie wiem, czy gdzie-
kolwiek w Polsce tak jest. Konkurencja musi tu być ogromna. 
Walka o klienta, jak to mówią. 
– No, jak w tym dowcipie: Los zdarzył, że trzech kolegów po-
chodzenia handlowego założyło sklepy obok siebie. Myśleli, 
co by tu zrobić, żeby przyciągnąć klientów. Pierwszy wystawił 
w oknie sklepu wywieszkę „Tu udziela się 25 proc. rabatu”, dru-
gi „Tu udziela się 50 proc. rabatu”. Na co ten trzeci napisał nad 
swoim sklepem „Wejście główne”… 
– A pan, panie Eustachy, nie skusiłby się na mały sklepik w środku?
– My z Krysią niewielkie potrzeby już mamy. Nam taki nieduży 
straganik wystarczy w zupełności. A poza tym na „tam” nas nie 
stać. – A jak panu się to podoba?
– Bardzo. Wszystko jeszcze jest, jak to mówią, na rozruchu, ale 
już widać inny świat. Żeby tylko ludzie uszanowali. 
– E, nie ma chyba obawy. Ochroniarze chodzą. 

– Ochroniarze, ochroniarze… Emeryci, tacy sami, jak my. 
W podziemnym garażu niby pilnują, a i tak co chwilę ktoś 
albo jedzie „pod prąd”, albo parkuje na drogach przejazdo-
wych. Ochroniarze patrzą w te monitory i nic! Żaden uwagi 
nie zawróci. 
– Nie chcą się narażać, a może nie ogarniają?
– W „Promenadzie” parking ze dwadzieścia razy większy jest 
i ogarnęli. Wie pan jak?
– No, jak?
– Jak przyuważą kogoś, kto źle parkuje, to na szybę przylepiają 
mu fajny gadżet. Z daleka go widać, każdy może sobie popa-
trzeć. Da się go odkleić oczywiście, szyba krzywdy nie doznaje, 
ale co się kierowca wstydu naje, to jego. 
– A co to za gadżet?
– Rysunek. Przedstawia fragment mężczyzny z dopiskiem „par-
kingowy”. Mojemu sąsiadowi to nakleili… i już nigdy źle nie 
zaparkował. Działa lepiej niż mandat. 
– O mandat, to na naszym bazarze, panie Eustachy, wcale nie tak 
trudno. Są dni, że „skarbówka” jakby się szaleju najadła…
– No, niestety, to jest jedna z tych obrzydliwych cech kapitali-
zmu, że za wszystko trzeba płacić i to bez odwołania. 
– Jedyna pociecha, że wszędzie tak jest. Taki dowcip słyszałem: 
Pewien amerykański turysta wybrał się z wycieczką do Jerozo-
limy. Do zwiedzenia pozostała mu już tylko Ściana Płaczu, czyli 
Zachodni Mur. Wsiada do taksówki, ale nie może sobie przy-
pomnieć, jak nazywa się to najbardziej znane miejsce modlitw 
wszystkich Żydów.
– Proszę mnie zawieźć tam gdzie wszyscy Żydzi płaczą i gdzie 
wznoszą modły…
Taksówkarz zawiózł go przed Urząd Skarbowy… 
– Każdy, panie Eustachy, ma swoją „ścianę płaczu”. My 
– na Jagiellońskiej.      
  Szaser

Co tam panie na Pradze...
 rozmowy przy truskawkach



5

REKLAMAREKLAMA

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

|www.meblesosnowe.eu  e-mail: meble@meblesosnowe.eu

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00

 

      
 

Leczymy: 
  
  
  
  
  






 

bóle i zapalenia stawów
ostrogi piętowe
stany po operacjach i urazach
obrzęki limfatyczne
stany po udarach i porażeniach
bóle kręgosłupa 

REHABILITACJA-KOBIELSKA 
 

 

 
FIZYKOTERAPIA

 22 370 20 63 / 609 042 009
www.rehabilitacja-kobielska.pl

Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej
ul. Kobielska 17 Praga-Południe przy rondzie Wiatraczna

MASAŻ LECZNICZY
KINEZYTERAPIA   

   

Wielkiego, szumnego otwar-
cia jeszcze nie było, choć uru-
chomieniu grochowskiego, 
nowego centrum handlowego 
towarzyszyły liczne atrakcje. 
Głównie były to atrakcje dla 
najmłodszych klientów, czyli 
dzieci. W końcu data 1 czerw-
ca zobowiązuje. Zresztą za-
rząd CH „Szembeka” powta-
rzał program dla dzieci jesz-

cze przez dwa dni weekendu  
– 4 i 5 czerwca. Młodzi miesz-
kańcy Pragi-Południe mogli 
m.in. brać udział w licznych 
konkursach, wyskakiwać 
nad Grochów na specjalnych 
szelkach, ścigać się na napę-
dzanych siłą nóg samocho-
dzikach, tworzyć galanterię, 
uatrakcyjnić się specjalnym 
makijażem czy skosztować 
waty cukrowej.

Nowy „Szembek” zaska-
kuje od pierwszego wejrzenia. 
Imponujący, szeroki pasaż 
przed głównym wejściem do 
budynku jest bardzo dużym 
ułatwieniem zarówno dla do-
stawców towarów handlowych, 
jak i większych odbiorców. 

– Gdy w kwietniu zlikwido-
wano Targowisko „Rogatka”, 
na którym od lat robiłem za-
kupy dla kilkudziesięciu osób, 
to musiałem szukać nowego 
miejsca zakupów – mówi pan 
Krzysztof, zaopatrzeniowiec 
jednej z większych południo-
wopraskich instytucji. – Skre-
śliłem wtedy „Szembeka”, ze 
względu na kłopoty z szybkim 

zaparkowaniem busa. Teraz 
widzę, że ten problem znikł 
i jest wręcz komfortowo. 

Komfortowo mają też 
klienci zwykłych, osobowych 
samochodów. To dla nich 
właśnie, pod znaczną częścią 
handlowego centrum, został 
utworzony wielki podziemny 
parking (wjazd od ul. Gdec-
kiej). Na parkingu działa mo-
nitoring i system oświetlenia 
uruchamiający się na ruch.

Część placówek, które zna-
lazły się w nowej części Cen-
trum funkcjonuje już pełną 
parą. W innych trwają jeszcze 
prace wykończeniowe i ada-
ptacyjne. Kilka pomieszczeń 
czeka jeszcze na wejście no-

wych użytkowników. Zarząd 
CH „Szembeka” podkreśla, 
że zdecydował się udrożnić 
i udostępnić pasaż i przejścia, 
aby klienci łatwiej docierali do 
starej części handlowej i już 
kupowali w nowej. 

– Na oficjalne otwarcie 
jeszcze przyjdzie czas, a na ra-
zie jest tzw. otwarcie technicz-
ne – mówi „Mieszkańcowi” 

Mirosław Sztyber, prezes CH 
„Szembeka”. – Chodziło nam 
o jak najszybsze odblokowanie 
przejść do części spożywczej, 
owocowo-warzywnej. 

Oferta CH „Szembeka” 
została znacznie poszerzo-
na. W nowej części znalazły 
miejsce m.in. sklepy z fir-
mową odzieżą (w tym z wy-
bitnie cieszącą oczy kolory-
styką i krojem odzieżą dzie-
cięcą), galanterią, artykuła-
mi dekoracyjnymi, ręcznie 
dedykowanymi prezentami, 
butami. Jest tu duża księgar-
nia i bardzo duża siłownia. 
Otwierają się punkty gastro-
nomiczne, których docelowo 
będzie kilka. 

Naszego reportera, który 
CH „Szembeka” wizytował 
w niedzielę, zaskoczył wi-
dok kilku młodych dziewcząt 
w białych, komunijnych suk-
niach. Wyglądały jakby wy-
szły z salonu mody. – Nieee… 
– dziewczęta wraz z rodzinami 
wyjaśniały uroczyste stroje. – 
Po prostu świętowaliśmy tutaj, 
w kawiarni, rocznicę Komunii 
Świętej. Widać, że nowa część 
„Szembeka” zaczyna żyć.

– Panie, to niebo a ziemia! 
– mówi „Mieszkańcowi” jedna 
z kwiaciarek, która z najstarszej, 
bazarowej, blaszano-drewnianej 

części przeniosła się do nowego 
budynku i teraz tutaj sprzeda-
je kwiaty. – Owszem, płacimy 
więcej, ale warunki pracy są 
naprawdę komfortowe. Warto 
było. W starym pawilonie jesz-
cze przez jakiś czas będzie po-
zostawał mąż kwiaciarki, gdyż 
przecież trzeba informować 
klientów, dokąd kwiaciarnia się 
przeniosła. Choć obydwa punk-
ty przy ul. Zamienieckiej dzieli 
jedynie kilkadziesiąt metrów, 
to widać różnicę pomiędzy XX 
a XXI wiekiem…

Na uwagę zasługuje też 
ciekawa architektura nowego 

budynku. Jest tu bardzo wid-
no i przestrzennie. Taki efekt 
był możliwy do osiągnięcia 
dzięki odpowiedniemu wyko-
rzystaniu szkła. W holach CH 
„Szembeka” ustawiono liczne 
kanapy służące klientom do 
odpoczynku. Dużym ułatwie-
niem są także ruchome scho-
dy. Stałe dni i godziny otwar-
cia placówek znajdujących się 
w Centrum zostaną uzgodnio-
ne w późniejszym terminie, 
ale już dziś warto tu zajrzeć, 
aby się przekonać, jak bardzo 
zmienia się Grochów… 

(AS)

powiało XXi wiekiem… na Grochowie
W Dzień Dziecka, 1 czerwca, pierwsi klienci mogli zrobić zakupy w nowej 
części Centrum Handlowego „Szembeka”. 
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Sygnał trąbki i hymny Pol-
ski oraz Francji rozpoczęły  
14 czerwca uroczystość ku 
czci bohaterskich żołnierzy  
z 1. Dywizji Grenadierów 
w 76. rocznicę bitwy pod La-
garde. Kamień wraz z tablicą 
pamiątkową dedykowaną ich 
pamięci mieści się u zbiegu 
ulicy Grenadierów i Al. Sta-
nów Zjednoczonych.

 – Polscy grenadierzy jako 
jedyni nie złożyli broni w walce 
z Niemcami w 1940 roku. Mamy 
moralny obowiązek przypo-
minać o tym wyczynie co roku  
– podkreślił burmistrz dzielnicy  
Tomasz Kucharski. Przedstawi-
ciele kombatantów, ambasady 
francuskiej, władze dzielnicy 
Praga-Południe, radni, przed-
stawiciele służb mundurowych, 
dyrektorzy i uczniowie południo-
wopraskich szkół oddali hołd po-
ległym. Złożono też kwiaty pod 
tablicą i uczczono pamięć boha-
terskich żołnierzy minutą ciszy. 

***
Od lutego tego roku działa 

w Warszawie drugi punkt Pogo-
towia Matematycznego. W każdy 
czwartek o godzinie 18.00 przy 
ulicy Kobielskiej 10 przy parafii 
Nawrócenia św. Pawła odbywają 
się darmowe zajęcia z matema-
tyki przeznaczone dla młodzieży 
uczącej się w szkołach podsta-
wowych, gimnazjach, liceach 
oraz studentów poszukujących 
pomocy w konkretnych dzie-

dzinach. Zajęcia odbywają się 
w każdy poniedziałek, a uczniom 
pomaga 6 wolontariuszy – są to 
doktoranci i absolwenci wybit-
nych kierunków na warszaw-
skich uczelniach.

***

Od 1 czerwca wszyscy 
podopieczni Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w War-
szawie, którzy szczęśliwie 
opuszczają progi Palucha, 
otrzymają indywidualną ad-
resatkę ze swoim imieniem, 
na której podany jest również 
numer telefonu właściela. 
Dzięki adresatce zagubione 
zwierzę ma możliwość unik-
nięcia procedury odwiezienia 
do schroniska, która jest dla 
wystraszonego czworonoga 
dodatkowym stresem. 

W ubiegłym roku do schro-
niska trafiły 2444 psy i 1113 
koty. Z tej sumy właściciele ode-
brali 958 psów i 122 kotów. 

***
W ciągu ośmiu miesięcy, na 

Tarchominie powstanie nowa 
trasa tramwajowa o długości 
ok. 1,5 km na ul. Światowida 
– od pętli Tarchomin Kościelny 
(wcześniej pętla Mehoffera) do 
ul. Strumykowej. 

Na Nowodworach zosta-
nie wybudowane torowisko 

o konstrukcji bezpodsypko-
wej z nawierzchnią trawiastą, 
a na skrzyżowaniach i przy 
przystankach z asfaltową. Na 
Białołęce będzie najdłuższe 
zielone torowisko w Warsza-
wie – ok. 2,5 km. Ulica Świa-
towida zostanie przebudowana 
na skrzyżowaniach, zmieni się 
także sieć chodników i dróg 
rowerowych. Powstaną czte-
ry perony przystankowe na 
skrzyżowaniach ulic Świato-
wida z H. Ordonówny i M.R. 
Stefanika. Wartość kontraktu 
to ponad 31 mln zł. Linia tram-
wajowa na Tarchominie wy-
dłuży się do 7 km.

***

Za sprawą stołecznej radnej 
Aleksandry Sheybal-Rostek, 
wraca temat tzw. Willi Gran-
zowa, jednego z najpiękniej-
szych zabytków prawobrzeżnej 
Warszawy. Wielokrotnie opi-
sywana przez „Mieszkańca” 
willa (u zbiegu ul. Strażackiej 
i Chełmżyńskiej) najpierw dłu-
go niszczała, a dwa lata temu zo-
stała rozebrana przez inwestora, 
który miał ją zrekonstruować. 
Radna zainteresowała sprawą 
warszawską prokuraturę.

***
Na Pradze Południe przy 

ul. Kickiego 1 (IV klatka, do-
mofon 60) powstał punkt in-
formacyjno-kontaktowy dla ro-

dzin i przyjaciół alkoholików. 
Osoby, których bliscy mają 
problem alkoholowy mogą się 
tam spotkać i podzielić swoimi 
doświadczeniami oraz odna-
leźć siłę i nadzieję. Punkt jest 
czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 16.00-20.00. 

***
12 czerwca br. sześciu Ka-

płanów należących do Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, obchodzi-
ło 50-lecie święceń kapłańskich.
Pół wieku temu z rąk Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego święcenia 
przyjęli księża – Stanisław Czaj-
ka, Andrzej Kamiński, Paweł 
Kaniewski, Stanisław Rawski, 
Józef Skarpetowski, Stanisław 
Wołosiewicz oraz Tadeusz Re-
gucki, który przyjął święcenia  
24 czerwca br.

***

6 czerwca br. Narodowy 
Bank Polski zaprezentował nowy 
polski banknot obiegowy o nomi-
nale 500 zł, którego wprowadze-
nie do obiegu jest zaplanowane 
na luty 2017 r. Na banknocie zna-
lazł się wizerunek Jana III Sobie-
skiego, dzięki czemu zachowana 
została chronologiczna ciągłość 
serii „Władcy polscy”. Wizeru-
nek banknotu 500 zł zaprojekto-
wał Andrzej Heidrich, autor po-
zostałych polskich banknotów 
obiegowych o nominałach 10, 
20, 50, 100 i 200 zł. 

(ab, um, ak, nbp)

z miasTa zaproszenia DLa mieszkaŃców
n Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Pod-
skarbińska 2 – godz. 19.00 – „Spotkanie po Spotkaniach” 
– podsumowanie i fotorelacja z 12. Warszawskich Spotkań 
Ceramicznych; 20.06. godz. 18.30 – pokaz inauguracyjny 
warsztatów wymiany technik teatralnych; 21.06. godz. 18.00 
– „Korzenie Grochowskiej Rodziny” – promocja sagi rodo-
wej Mieczysława Śmiałka, „Epitafium dla młyna” i ballady 
ze Szmulowizny autorstwa Marii Śmiałek; 23.06. godz. 19.00 
– Noc Świętojańska/Noc Kupały; 26.06. godz. 13.00 – spa-
cer edukacyjny „Gocław Gościsław jako jedna z najstarszych 
części dzisiejszej Warszawy. Poszukiwanie przeszłości, bitwa 
polsko-szwedzka 1655 r.”, zbiórka przy Pomniku gen. Augu-
sta Emila „Nila” Fieldorfa; godz. 17.00 – wernisaż wystawy 
podyplomowej z WSA, czynna do 9.07; 29.06. godz. 17.00  
– wykład „Między religią a polityką” – losy dzieł sztuki w Pań-
stwie Islamskim.
n Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I.J. Pa-
derewskiego – 17.06. godz. 20.00 – „Śpiewanki Osieckowe” 
– wspólne śpiewanie najbardziej znanych utworów Agnieszki 
Osieckiej; 29.06. godz. 21.45 – Kino Plenerowe: „Gran Tori-
no” (dramat/sensacyjny) USA 2008, reż. Clint Eastwood.
n Klub Kultury „Gocław” (filia CPK), ul. Abrahama 10  
– 20.06. godz. 19.00 – koncert operetkowy z okazji Dnia Ojca, 
najsłynniejsze utwory z operetek i musicali w wykonaniu Be-
aty Żelazek (sopran) i Jerzego Ostapiuka (bas);
n Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 – 17.06. 
godz. 19.00 – Singin’ Warsaw – koncert zespołu wokalnego; 
18.06. godz. 11.00 – wykład „Konie w mediach – teatr, film, re-
klama”; 20.06. godz. 19.00 – Rejsy po literaturze: Krystyna Ro-
dowska – poetka, tłumaczka literatury pięknej, krytyk literacki; 
24.06. godz. 19.00 – słuchowisko Teatru Polskiego Radia, które 
zdobyło nagrodę Grand Prix na Festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 
2016” ; 25.06. godz. 19.00 – „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie 
srebrne dzwony” Ernest Bryl – oratorium, wyk. Teatr Amator-
ski Mutacja, Zespół Szkół Nr 37; 27.06. godz. 19.00 – Teresa 
Drozda przypomina: „Podwieczorek przy mikrofonie na bis”; 
28.06. godz. 19.00 – reportaż z podróży Elżbiety Sęczykow-
skiej „Mongolia. W poszukiwaniu szamanów”.
n Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 – 16.06. 
godz. 12.00 – wykład „Zaleszczyki, Zaleszczyki... Miasto 
słońca i winnic” poświęcony dziedzictwu kulturowemu i hi-
storycznemu Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej; 17.06. 
godz. 10.00 – szachy; 21.06. godz. 9.00 – brydż; godz. 12.00 
– wykład „Zabytki na Pradze. Kamienice XIX-wieczne”; 22.06. 
godz. 12.00 – „Syria – mozaika kultur i religii Bliskiego Wscho-
du”; 24.06. godz. 10.00-12.00 – szachy; godz. 12.00 – wykład 
„Co nas gryzie latem podczas pobytu na działce, w parku czy 
w lesie? Zagrożenia dla zdrowia i jak zabezpieczyć się przed 
ich atakiem”; 26.06. godz. 16.00 – „Piosenki starej Warszawy”  
– recital zespołu Magia; 28.06. godz. 9.00 – brydż.
n Ośrodek Kultury w Wesołej, ul. Starzyńskiego 21 – 18.06. 
godz.18.00 – „Jutro w Warszawie” – koncert z okazji w 5-lecie 
istnienia Teatru Muzycznego Niebieskie Migdały.
n Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” w Wesołej,  
ul. Jana Pawła II 25 – 18.06. godz. 13.30 – „Pogodne Plan-
szówki”; 19.06. godz.16.00 – „Magiczny ołówek” – przed-
stawienie dla dzieci, Teatr „Duet”; 25.06. godz.18.00 – „MY” 
– wernisaż wystawy malarstwa Bożeny i Andrzeja Borysów, 
czynna do 14.07.
n Galeria STALOWA, ul. Stalowa 26 – Galeria Promocyj-
na – Arkadiusz Karapuda „Miejsca-Nie-Miejsca”, wystawa od 
1.06 do 3.07; Galeria Wyjście Awaryjne – „Brave Kids – sztu-
ka, która umożliwia dialog”, wystawa od 15 do 30.06; Klub 
Seniora „Wars I Sawa” – 16.06. godz. 11.00 – spotkanie 
„Podróże i zabawy naszych pradziadów – czyli obyczaj prze-
łomu XIX i XX wieku”, Tadeusz Władysław Świątek; 30.06. 
godz. 11.00 – spotkanie „Rotmistrz Pilecki i inni bohaterowie 
lat powojennych”, Karol Jerzy Mórawski; Klub Piosenki SDK 
– 22.06. godz. 18.00 – koncert,wystąpią: Ania Korczak, Aneta 
Paszyńska, Sebastian Krawczyk, Piotr Kustra, Marta Lenart, 
Ala Ruszczak, Yana Shylka, Tomasz Wołkowicki.
Na wszystkie imprezy jest wstęp wolny.

REKLAMA

REKLAMAREKLAMA

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

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

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081

Boogie - pies, który pierwszy otrzymał 
adresatkę
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Miejscem imprezy, któ-
ra czeka nas w najbliższy 
weekend (18-19 czerwca) 
będzie Park Skaryszewski 
im. I.J. Paderewskiego. Ha-
słem święta jest „Od 100 lat 
w Warszawie. Grochów, Sa-
ska Kępa, Gocław”.

Mamy nadzieję, że pogoda 
dopisze i serdecznie zaprasza-
my wszystkich do „Skarysza-
ka”. Tym cieplej zapraszamy, 
gdyż Jubileusz jest szacowny, 
a „Mieszkaniec” tradycyjnie 
objął imprezę patronatem me-
dialnym. A i działań artystycz-

nych oraz innych atrakcji nie 
będzie w parku brakowało…

Konna Parada (w sobotę 
ok. godz. 14.00) rozpocznie 
dwudniową imprezę. Okolice 
Ogrodu Różanego, Muszla 
Koncertowa oraz okolice Re-
stauracji „Figaro” – w tych 
trzech miejscach powstaną 
trzy sceny święta. Zaś na 
scenach wystąpią m.in. An-
drzej Smolik, Homo Homini, 
Kapela Sztajer, Heniek Ma-
łolepszy oraz Jan Jakub Na-
leżyty. Przypomnimy sobie 

twórczość Agnieszki Osiec-
kiej, Jima Morrisona oraz Ta-
deusza Nalepy. Kilka wystę-
pów będzie nawiązywało do 
klimatów dawnej Warszawy 
i stylu retro. Ale nie braknie 
też nowoczesnej muzyki. 
Będą również przedstawienia 
teatralne dla dzieci i doro-
słych (m.in. „Kot w butach”, 
„Warszawskie legendy”), 
prezentacje kulturalnego do-
robku Pragi-Południe, bra-
zylijska rewia taneczna oraz 
pokazy tańca irlandzkiego, 

folk z Orawy i Podhala, a na-
wet pokazy iluzjonisty.

Zarówno w sobotę, jak 
i w niedzielę działania arty-

styczne i kulturalne w Parku 
Skaryszewskim będą kończy-
ły się ok. godziny 22.00.  
    ar

Święto saskiej kępy, Gocławia i Grochowa
Trzy południowopraskie osiedla obchodzą 
w tym roku jubileusz 100-lecia przyłączenia 
do Warszawy. Dlatego zamiast tradycyjnego 
Święta Saskiej Kępy mamy święto także Gro-
chowa i Gocławia.

Od 1 kwietnia, od 25. urodzin „Mieszkań-
ca”, po zmodernizowaniu naszego interne-
towego portalu, także ta forma komunikacji 
stoi do Państwa dyspozycji. Każdy z Czytel-
ników może zostać społecznym współredak-
torem portalu „Mieszkańca”. Zachęcamy do 
pisania artykułów i notek z przeznaczeniem 
do zamieszczenia w internecie. Czekamy na 
Państwa ciekawe zdjęcia, filmy i informacje 
o ważnych, lokalnych wydarzeniach. A tym-
czasem zapraszamy na tradycyjny przegląd 
korespondencji od Czytelników…

Nie znamy ziemi po której chodzimy! – kon-
kluduje list do „Mieszkańca” pan Zbigniew 
z Gocławia (dane do wiadomości Redakcji). 
Czytelnik wychodzi z ciekawą inicjatywą, któ-
rej przyczynkiem był artykuł w naszym piśmie: 
Przeczytałem w „Mieszkańcu” bardzo ciekawy 
artykuł na temat historii Gocławia. Mieszkam tu 
od 1989 r. i sądziłem, że wcześniej to były tylko 
zielone łąki. Z artykułu dowiedziałem się wiele 

ciekawych rzeczy dotyczących tego miejsca… 
Czytelnik proponuje, aby władze samorządowe 
ustawiły dwie tablice ze skróconą historią Go-
cławia. Jedną przy jeziorku „Balaton”, a drugą 
przy wyjściu z CH Promenada w kierunku ul. 
Rechniewskiego. Wskazuje też źródło finanso-
wania tablic: chyba Gminę na to stać, bo ja za 
sam garaż pod blokiem płacę po 256 zł podatku. 
Na pewno i Gminę i Dzielnicę stać. Tym bardziej, 
że na Gocławiu takich garaży są tysiące…

Czytelnik Kazik z Saskiej Kępy pyta, 
czy w pomieszczeniach po szkole wyżej przy  
ul. Egipskiej mogłaby się zadomowić pobliska 
biblioteka? Pomieszczenia te stoją puste od kil-
kudziesięciu miesięcy. Czy Miasto nie mogłoby 
tam przenieść biblioteki, która gnieździ się w tym 
samym budynku? Przy dwóch wejściach byłaby 
szansa na zainstalowanie windy i przystosowanie 
placówki dla osób niepełnosprawnych, starszych, 

czy matek z dziećmi. Treść obydwu listów przeka-
zujemy pod rozwagę władzom Pragi-Południe.

Zdaje się, że mieszkańcy nabierają dystan-
su do procesu Budżetu Partycypacyjnego m.st. 
Warszawy. Po pierwszym zachłyśnięciu tym, że 
sami mogą decydować na co przeznaczyć pro-
cencik przychodów, które dla Miasta wypraco-
wują, coraz głośniej przebijają się sygnały, że 
nie wszystko jest tak, jak powinno być. A to 
zwycięskie projekty nie są realizowane, a to po-
jawiają się niespodziewane trudności, a to jakieś 
niezrozumiałe procedury… 

Tego właśnie dotyczy wybrany przez nas ko-
lejny list. Gamę uchybień w procedurze weryfi-
kacji tegorocznego projektu „Arystoteles z Gro-
chowa” wymienia w piśmie do nas Jacek Wła-
dysław Bartyzel. „Oburzony” Czytelnik wniósł 
o ponowną weryfikację projektu, gdyż według 
niego urzędnicy przekroczyli swoje kompetencje 
wynikające z regulaminu Budżetu Partycypacyj-
nego. Tym razem stanowcza postawa Czytelnika 
odniosła skutek i projekt znalazł się wśród skie-
rowanych do oceny przez mieszkańców. Przy 
okazji, ważna informacja, już można głosować 
na projekty do BP na rok 2017.

Był Grochów, Saska Kępa i Gocław, więc 
czas na sygnał z Kamionka. Przy ul. Mińskiej 
ma powstać kolejny apartamentowiec kosztem 

terenów zielonych. Teraz mamy tu trawnik, ale 
niedawno pojawiły się reklamy firmy ROBYG 
i jakieś odwierty, badania gruntu. Ja właśnie 
w sprawie tych łopoczących na wietrze reklam. 
Ustawiono je pod drzewami z gniazdami pta-
ków. Czy przypadkiem firmie ROBYG nie chodzi 
o to, aby te ptaki wypłoszyć? Bo takie płachty 
działają bardziej odstraszająco niż przysłowio-
wy strach na wróble. Możliwe, że jest to sposób 
deweloperów na wykurzenie ptaków, gdyż wiem, 
że ze względu na gniazda są okresy, w których 
nie można wycinać drzew i budować, a jak ptaki 
się wyniosą, to nie będzie przeciwwskazań do za-
częcia inwestycji… – pisze pani Ewa. Zapytanie 
Czytelniczki przekazujemy do ROBYG. Jeśli 
otrzymamy od dewelopera odpowiedź, to prze-
każemy ją na naszych łamach.   Oprac. ar

Stały kontakt z Czytelnikami jest bardzo ważny dla naszej Redakcji. Co jakiś czas publikujemy fragmenty 
korespondencji od Państwa, a wiele przekazywanych nam sygnałów stanowi podstawę naszych artykułów.

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wymiarów klienta  
* 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. Znanieckiego 8   

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

TAPICER 
   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 

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Koszenie trawy, renowacja trawników, konserwacja niskiej zieleni  
oraz pielęgnacja i wycinka drzew na terenie SM „Międzynarodowa”

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni 

www.miedzynarodowa.waw.pl

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E TA R G U 
 
SBM „Ateńska” w Warszawie przy ul. Arabskiej 9 ogłasza przetarg 
nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy:

Al. Stanów Zjednoczonych 20A (pawilon handlowy – parter, piwnica) 
– pow. parteru 27,04 m2 – pow. piwnicy 129,08 m2

Przedmiotowy lokal (obecnie bar, sklep „Smakosz”) można obejrzeć po 
uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. lokali użytkowych.

Oferty na w/w lokal należy składać zgodnie z wymogami Regulaminu 
Przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM „Ateńska” 
do dnia 30 czerwca 2016r. do godz. 1200 w pokoju nr 9.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 1000,00 zł 
za lokal na konto w: PKO BP SA XV O/Warszawa 91 1020 1156 0000 
7002 0007 4526.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2016r. o godz. 1230 w siedzibie 
Spółdzielni.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wys. 
3-miesięcznego czynszu netto za najem i złożenia weksla in-blanco 
(w przypadku osoby prawnej, potwierdzonego osobiście przez osoby 
uprawnione do reprezentowania). 

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

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

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5, 
tel. 22 672-03-24 wew. 5 u Pani Patrycji Werczyńskiej.
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CHIRURGIA NACZYNIOWA

  PRZEŁOM W LECZENIU  
              ŻYLAKÓW  
  KOŃCZYN DOLNYCH!
         Metoda pary wodnej 
                  VenoSteam™

l	jest skuteczna w leczeniu wszyst kich  
rodzajów żylaków

l	para wodna dociera do wszystkich 
 zakątków żył

l	żylaki bocznic i żylaki pniowe można  
usunąć w ramach jednego zabiegu

Usuwanie „pajączków naczyniowych”
za pomocą radiofrekwencji – urządzenie VIRIDEX
* Podczas konsultacji wykonywane jest badanie przepływu krwi w tętnicach  
i żyłach – USG Doppler. 

Nasi specjaliści zapraszają: Prof. M.Maruszyński, dr René Milleret,  
dr n. med. T.Zwierowicz, dr M.Pawelczyk oraz dr J.Włodarski.

ul. Arabska 5 
03-977 Warszawa 

Tel. 22 403 64 26 
Tel. kom.  695 938 094

www.ChirurgiaEstetyczna.pl

MEDICAL ESTHETIC WARSZAWA

Mieszkańcy

– Szanowny Panie Je-
rzy, wszystkiego najlepszego 
w dniu urodzin (rozmawia-
my 6 czerwca – przyp. ar.) od 
„Mieszkańca” i Czytelników! 

Panie Jerzy, jest Pan 
ostatnim polskim mistrzem 
olimpijskim w boksie. Z jed-
nej strony, to powód do oczy-
wistej dumy, ale z drugiej, 
jeśli wziąć pod uwagę fakt, 
że od zdobycia przez Pana 
złota minie za miesiąc… 
czterdzieści lat, to trudno 
nie czuć pewnej goryczy, że 

przez cztery dekady nikt nie 
powtórzył takiego wyniku…

– Po pierwsze jest bardzo 
trudno w boksie zdobyć olim-
pijskie złoto. Trzeba być bardzo 
dobrym i mieć sporo szczęścia. 
Amatorskiemu boksowi bardzo 
zaszkodziły inne, nowe spor-
ty walki. Jak tylko pojawi się 
obiecujący zawodnik, to go od 
razu ściągają na przykład na za-
wodowstwo do MMA. Kolejną 
przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest kadra trenerska – za Sztam-
ma trenerami zostawali wybit-

ni pięściarze, którzy wiedzieli, 
o co chodzi w tej dyscyplinie. 
Trenerami byli m.in. Kulej, Pie-
trzykowski, Walasek, Drogosz, 
Paździor… Teraz często są to 
ludzie, którzy skończyli jakieś 
kursy i nikt ich nie zna jako bok-
serów. A boks znają z książek…

– Tak, kiedyś znało się 
nazwiska wszystkich naj-
ważniejszych bokserów, 
a ze współczesnych… konia 
z rzędem temu, kto wymieni 
kilku aktualnie walczących 
amatorsko pięściarzy…

– Ja sam mam z tym 
problem, chociaż „siedzę 
w branży”. Ale obawiam się, 
że o naprawdę dobre wyniki 
na olimpiadach będzie coraz 
trudniej. Za moich czasów, 
jak jechaliśmy na zgrupowa-
nia przed turniejami, to było 
nas często nawet po trzydzie-
stu zawodników, a teraz na 
zgrupowanie jedzie… pięciu. 
A gdzie choćby sparingpart-
nerzy..? Przecież u nas, dzie-
sięciu pierwszych zawodni-
ków mogła śmiało zastąpić 
druga dziesiątka rezerwo-
wych, a teraz..? No i brak 
pieniędzy w amatorskim 
boksie. Trenerzy praktycznie 
nie dostają kasy, zawodnicy 
też nie bardzo.

– Współczesny boks, to 
olbrzymie pieniądze, a Wy 
walczyliście dla czystego 
sportu – żałuje Pan, że uro-
dził się trochę za wcześnie?

– Pod kątem finanso-
wym..? Pewnie trochę żału-
ję… Chociaż nie wiem, czy 
w tych czasach osiągnąłbym 
takie wyniki, jak wtedy. Jak 
ja chodziłem na „Gwardię” , 
to tam działała elita polskie-
go boksu z Kulejem na czele, 
a trenerzy – sama śmietanka 
– Szczepan, Walasek... To był 
najwyższy bokserski poziom 
i ja mogłem się od nich uczyć. 
Teraz, to w zasadzie nie ma 
nawet od kogo się uczyć…

– Śni się Panu jakaś 
walka? 

– Nie, śnić mi się nie śni. Ja 
mam raczej taki niedosyt – nie 
zdobyłem Mistrzostwa Europy.

– Skoro tak, to może ja-
kiś turniej dla seniorów..?

– Nie, coś takiego nie 
wchodzi w boksie w rachubę. 
Choćby poprzez inną odpor-
ność organizmu na ciosy. Wal-
ki pięściarskie wśród seniorów 
są zbyt niebezpieczne.

– Którą z walk wspomi-
na Pan najczęściej?

– Chyba półfinałową 
z Sawczenko w Montrealu…

– To było bardzo drama-
tyczne spotkanie…

– Tak, ja byłem liczony, on 
był liczony, był dramatyzm. 
Ale nie pamiętam w ogóle wal-
ki o złoto z Kaćarem… Drugą 
walką, którą często wspominam 
jest także starcie z Sawczenko 
na Olimpiadzie w Moskwie. 
To też był półfinał i niesłusz-
nie przegrałem przez rozwalo-
ny łuk brwiowy. W kuluarach 
wszyscy mi mówili: Gdyby 
nie to, to byś był drugi raz Mi-
strzem Olimpijskim…

– Czy, a jeśli tak, to 
w jaki sposób, Polska dba 
o dawnych idoli, o sporto-
wych mistrzów?

– Dba. Jeśli chodzi o me-
dalistów, to nie mogę powie-
dzieć, dba. Mamy przyznane 
comiesięczne świadczenie 
olimpijskie w wysokości 
dwóch tysięcy złotych i to 
obojętnie, jakiego koloru me-
dal się zdobyło. 

– Od kiedy mieszka Pan 
na Gocławiu i jak się Panu 
tu mieszka?

– Od 28 lat. Mieszka się tu 
bardzo dobrze. Całkiem nie-
źle jest z transportem, choć 
denerwuje mnie, że… bud-
ka ruchu jest zamknięta i nie 
mam gdzie biletu kupić. Ale 
są możliwości rekreacji, jest 
gdzie pobiegać, pograć w pił-
kę, jest basen w pobliżu.

– Po zakończeniu karie-
ry zawodniczej był Pan tre-
nerem, także polskiej kadry 
i to z sukcesami, potem „za-
gospodarował” Pana BOR, 
a całkiem niedawno pre-
zesem Polskiego Związku 
Bokserskiego. Czym Pan się 
teraz zajmuje?

– Teraz jestem po prostu 
emerytem…

– Taki „Rocky 67”?
– Ha, ha, no trochę tak. Je-

stem prawdziwym emerytem, 
ale trochę pomagam w okrę-
gowym związku bokserskim, 
bo przede mną, jak się przed-
stawiam, to otwiera się wiele 
drzwi. Hmm.., trochę smutno, 
bo wydaje mi się, że polski 
sport powinien w znacznie 
większym stopniu korzystać 
z doświadczenia takich lu-
dzi, jak ja. Tacy bokserzy jak 
Wiesław Rudkowski, Janusz 
Gortat mogli przekazywać 
wiedzę i doświadczenie mło-
dym pokoleniom.

Rozmawiał  
Adam Rosiński

osTaTni Taki misTrz…
Rozmowa „Mieszkańca” z Jerzym Rybickim, Mistrzem Olimpijskim w boksie 
(Montreal 1976 r.), brązowym medalistą IO Moskwa 80, brązowym medalistą 
Mistrzostw Świata i Europy.

REKLAMAREKLAMA

P R Z E T A R G
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” w Warszawie ul. Orlego Lotu 6 
ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego:

Lokal nr 44 przy ul. F.Znanieckiego 5, powierzchnia 31,6 m2.
(parter, 1-pokojowe, piwnica 1,7 m2)

Cena wywoławcza 146 745, – zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Spółdzielni:
BOŚ S.A. 69 1540 1102 2049 5706 1838 0007

Wpłacone wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub 
unieważnienia przetargu za wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta, który wygrał 
przetarg.

Oferta na ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna zawierać:
 – imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu kontaktowego;
 – oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu;
 – oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości wskazanej w ogłoszeniu wartości rynkowej 
prawa odrębnej własności lokalu oraz wysokości postąpienia  
(minimum 1% wartości rynkowej lokalu),
 – dowód wpłaty wadium;
 – oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i nie wnosi do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przepadek wadium, jeżeli po wygraniu 
przetargu nie wpłaci w ciągu 14 dni całej zadeklarowanej kwoty;
 – datę złożenia oświadczenia-oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” i podaniem adresu 
lokalu, którego oferta dotyczy, w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-
Lotnisko” ul.Orlego Lotu 6 w terminie do dnia 12.07.2016 r. do godz. 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2016 r. o godz. 1300 w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w terminie od 04.07.2016 r. do 
08.07.2016 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją osiedla „Wilga-Iskra” 
(ul.Umińskiego 3a) tel. 22/613-72-55 wew. 121.

SM „Gocław-Lotnisko” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

Uwaga: 
 – Pierwszeństwo nabycia mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych (członkowie „oczekujący”).
 – Wygrywający oferent zobowiązany będzie przed ustanowieniem prawa do lokalu złożyć 
deklarację członkowską i wnieść określoną w statucie Spółdzielni opłatę członkowską (o ile 
nie jest członkiem Spółdzielni).



9

Dokończenie ze str. 1
Jedną z recept na odkor-

kowanie Gocławia ma być 
budowa linii tramwajowej do 
Centrum. Nie tak dawno spore 
poparcie mieszkańców zyskała 
inicjatywa pod nazwą „Tram-
waj na Gocław”. Według tej 
koncepcji trasa tramwajowa ma 
prowadzić z Gocławia, od Mo-
stu Siekierkowskiego (torem 
zbliżonym do ul. Afrykańskiej) 
w stronę Grochowa, Kamionka 
i Saskiej Kępy, przeciąć Trasę 
Łazienkowską i wzdłuż kanał-

ku i ogrodów działkowych (ul. 
Międzynarodowa) do al. Wa-
szyngtona. A stamtąd już pro-
sto przez „Poniatoszczaka” do 
Śródmieścia.

Niby to trasa „prosto” do 

Centrum, ale trochę jakby „na 
okrągło”. Były swego czasu 
propozycje, aby poprowadzić 
trakcję tramwajową Wałem 
Miedzeszyńskim, ale uznano, 
że taki przebieg będzie nie-
opłacalny, gdyż okolice tej uli-
cy są dużo mniej zamieszkałe 
(co przekłada się na liczbę 
potencjalnie korzystających 
z tramwaju). Od miesiąca zaś 
nabiera rozpędu inna inicjaty-
wa mieszkańców – „Tramwaj 
przez Wisłę – nie przez dział-
ki”. Na facebookowym profilu 

(o tej samej nazwie) ta idea 
uzyskała już ponad 700 „polu-
bień”. Jednym z głównych po-
stulatów aktywistów tej grupy 
jest budowa nowej przeprawy 
tramwajowej przez Wisłę. Ce-

lami pobocznymi jest m.in. 
oszczędzenie zielonych tere-
nów przy kanałku oraz ROD 
„Waszyngtona”.

W internecie toczy się 
dość gorąca dyskusja pomię-
dzy zwolennikami inicja-
tyw „Tramwaj na Gocław” 
i „Tramwaj przez Wisłę”. Ta 
pierwsza inicjatywa gościła 
już na łamach „Mieszkańca”, 
więc czas oddać głos zwolen-
nikom nowego pomysłu. 

– Aktywiści „Tramwaju 
na Gocław” nie przyjmują 

naszych argumentów – mówi 
naszemu reporterowi Kata-
rzyna Mirowska z „Tramwaju 
przez Wisłę”. – Uważają bu-
dowę przeprawy tramwajo-
wej za absurdalną, nierealną, 

a wręcz śmieszną. A przecież 
myśmy sobie tego pomysłu 
nie wymyślili. Przeprawa 
tramwajowa przez Wisłę była 
zapisana w strategii rozwoju 
Warszawy do roku 2020, ale 
jakoś znikła…

Tej koncepcji nie torpedu-
je Michał Powałka, rzecznik 
spółki Tramwaje Warszaw-
skie: – Przeprawa tramwajo-
wa przez Wisłę jest do rozwa-
żenia, ale jako alternatywna 
za kilka lat… Rzecznik doda-
je, że w drugiej połowie wrze-

śnia planowane są konsultacje 
w sprawie dokładnego prze-
biegu linii tramwajowej z Go-
cławia, a na razie spółka zbiera 
sygnały od mieszkańców.

ar

Tramwajem – z Gocławia do centrum

REKLAMAREKLAMA

W tym tygodniu, w Redakcji 
„Mieszkańca” wręczaliśmy na-
grody-upominki wylosowanym 
Czytelnikom, którzy brali udział 
w konkursie. Szczęściarzami 
okazali się pani Monika z Wawra 
oraz pan Andrzej z Wesołej. Obo-
je przyznali, że jeszcze w życiu 
nic nie wygrali w konkursach i to 
pierwsza taka nagroda. Trzecią 
wylosowaną Czytelniczką jest 
pani Urszula z Pragi-Południe 
(prosimy o kontakt mailowy lub 
telefoniczny – upominki czekają 
w Redakcji).

Za okładkę 25-lecia nasi 
Czytelnicy uznali ubiegło-
roczną „jedynkę” z 5. nume-
ru „Mieszkańca”. Głównym 
motywem zwycięskiej okładki 
jest zdjęcie z uruchomienia  
II linii metra (dokładnie ze 
stacji Stadion Narodowy). 
Pobocznym wątkiem okładki 
jest zaś fotografia z roczni-
cowej inscenizacji Bitwy pod 
Olszynką Grochowską. Ta 
okładka znakomicie łączy to, 
co jest najważniejsze dla pra-
wobrzeżnej Warszawy – ocze-
kiwany rozwój i postęp oraz 
pielęgnowanie patriotycznych 
i narodowych tradycji. Na 
zwycięską „jedynkę” zagłoso-
wało w naszym konkursie po-
nad 25% Czytelników interne-
towego portalu „Mieszkańca”.

Drugą pozycję w konkursie 
zajęła okładka obrazująca za-
wieszenie wiechy na Stadionie 
Narodowym (wspierana mniej-

szą relacją z finału WOŚP). 
Jest to okładka z pierwszego 
numeru z 2011 roku. Niby to 
tylko pięć lat temu, a tu nie 
dość, że już dawno jesteśmy 
po polsko-ukraińskim EURO 
2012, to ponownie emocjonu-
jemy się występami naszych 
piłkarskich orłów na kolejnym 
EURO we Francji…

Trzecią, wybraną przez 
Państwa okładką, jest ta z naszej  
inauguracji, z pierwszego wyda-
nia „Mieszkańca” sprzed 25 lat. 
Ten wybór Czytelników przyję-
liśmy w Redakcji ze szczegól-
nym wzruszeniem. Na „jedynce”  
z 1 kwietnia 1991 r. witaliśmy 
się z Państwem, przedstawia-
liśmy i życzyliśmy udanych 
Świąt Wielkanocnych. Tekst 
ilustrowany był świątecznymi 
dzwoneczkami i baziami (autor-
stwa Wiktorii Malińskiej).

Wszystkim Naszym Czy-
telnikom dziękujemy za udział 
w konkursie, a wylosowanym 
dodatkowo gratulujemy szczę-
ścia! Nagrody i upominki ufun-
dowała Spółka PL. 2012+ PGE 
Narodowy i nasza redakcja. 

ar

zakoŃczenie konkursu
Blisko pół tysiąca Naszych Czytelników wzięło udział 
w konkursie, w którym wybierano okładkę 25-lecia! 
Konkurs wygrała II linia stołecznego Metra.

25-Lecie „mieszkaŃca”

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

      Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

SKLEP ZOOLOGICZNY

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

Zapraszamy: pon.-pt. 1100-2000, sob. 900-1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)
e-mail: koliberek.karmy@gmail.com      tel. 731 224 464

ul. SZPACZA 2     tel. kom. 604-865-473
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

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

Bystrzycka 59, 04-928
Warszawa Wawer

tel.: 22 / 870 06 16
tel.: 575 665 662

www.fitmedica.pl

Kardiologia
Kardiologia dziecięca
ECHO serca

Holter RR i EKG

Ortopedia

Dietetyka

USG

Rehabilitacja

»

masaż leczniczy

»

fizykoterapia

»
»

Trening sportowy

»

Neurochirurgia

»

Neurologia

»

Reumatologia
Endokrynologia

Podologia

tel. 22 870 06 16, 575 665 662

dzieci i dorośli

narządu ruchu
naczyniowe
ogólne

przedoperacyjna
pooperacyjna
pourazowa
dla kobiet w ciąży
wady postawy

fala uderzeniowa

»

»
»

metoda Arkady
Medipod System

»
»
»

Zapisy i informacje  pon. - piąt.
w godzinach 8.00 - 21.00

Zapraszamy do nowo otwartego Centrum Medycznego MEDICAM
Ginekologia, prowadzenie ciąży, USG 2D/3D/4D.  
Poradnia leczenia bólu. Wkrótce nowi specjaliści.

Punkt pobrań: ponad 1000 rodzajów badań. 

Promocyjne ceny: np. MORFOLOGIA 8 PLN, MOCZ bad. ogólne 8 PLN
(badania można pobrać od godz. 8 do godz 11 od poniedziałku do piątku)

Warszawa ul. Szklanych Domów 5 lok. uż 1
www.medicam.com.pl                                tel. 882 461 888

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!
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Wieści z Wawra

wawerska  
wakacyjna  

Linia Turystyczna 
W okresie wakacyjnym od 

czerwca do września Bibliote-
ka Publiczna w Dzielnicy Wa-
wer zaprasza do skorzystania 
z możliwości zwiedzenia Wawra 
z okien zabytkowego autobusu. 
Uruchomiona w 2016 r. Wawer-
ska Wakacyjna Linia Turystycz-
na jest jednym z przedsięwzięć 
organizowanych w ramach 
obchodów jubileuszu 150-lecia 
Gminy Wawer. Jest to prawdzi-
wa gratka dla miłośników starej 
motoryzacji i jednocześnie dla 
miłośników lokalnej historii.

Od 4 czerwca co dwa tygo-
dnie w soboty startują dwa kursy 
specjalnie opracowaną trasą: 
Aleja Dzieci Polskich (pętla au-
tobusowa CZD) – Aleja Dzieci 
Polskich – Pożaryskiego – Kajki 
– III Poprzeczna – Wydawnicza 

– Kaczeńca – Ły-
sakowska – Kor-
kowa – Kościusz-
kowców – Bro-
nisława Czecha – 
Płowiecka – rondo 
Marsa – Płowiecka 
– stacja PKP Wa-
wer – Wydawnicza 
– Lucerny – Ka-
detów – Wał Mie-
dzeszyński – Bronowska – Trakt 
Lubelski – Zwoleńska – Patrio-
tów – Bysławska – Obszarowa – 
Młoda – Walcownicza – Petunii – 
Techniczna – Złotej Jesieni – pętla 
autobusowa – Złotej Jesieni – Za-
górzańska – Izbicka – Patriotów 
– Świebodzińska – Pożaryskie-
go – Aleja Dzieci Polskich (pętla 
autobusowa CZD). Przystanki: 
ul. Korkowa (r. Potockich), ul. 
Wydawnicza (Wawer PKP), ul. 
Patriotów (Radość PKP), ul. Pa-
triotów (Falenica PKP), ul. Złotej 
Jesieni (cmentarz).

Planowane terminy kursowa-
nia Wawerskiej Wakacyjnej Li-
nii Turystycznej to 18 czerwca,  
2, 16, 23, 30 lipca, 13, 27 sierpnia, 
10, 24 września. Odjazdy z pętli 
autobusowej w Międzylesiu przy 
Alei Dzieci Polskich w godzinach 
10.00 i 12.30.

Przejazdy będą realizowane 
zabytkowymi autobusami Chasson 

AH48, Jelcz 
Mex 272, 
Jelcz 043, 
Berliet PR 
100, Ber-
liet PR 110, 
San H-100B 
i Ikarus 260 
użyczonymi 
przez War-
szawski Klub 
Miłośników 
Komunikacji 
Miejskiej.

 

W trakcie przejazdów będzie 
można dowiedzieć się wielu cie-
kawych rzeczy o historii całej 
dzielnicy Wawer oraz zobaczyć 
wiele ciekawych obiektów takich 
jak m.in. Centrum Zdrowia Dziec-
ka, centrum handlowe Ferio Wa-
wer, które powstało w budynkach 
dawnej fabryki Aparatów Elek-
trycznych Szpotańskiego, skrzy-
dlate stacje kolejowe (Wawer, 
Radość, Międzylesie), kościoły 
w Falenicy, Zerzeniu i Marysinie 
Wawerskim, Instytut Elektrotech-
niki, „Murowankę” i wagon kolej-
ki wąskotorowej, miejsce Zbrodni 
Wawerskiej z 1939 r., stację ko-
lejki wąskotorowej w Falenicy, 
cmentarz ewangelicki w Aleksan-
drowie, żydowski kirkut w Rado-
ści i wiele innych ciekawostek. 
O historii Wawra i mijanych za 
oknem autobusu obiektach będzie 
opowiadał obecny podczas każde-
go przejazdu przewodnik (Paweł 
Ajdacki lub Adam Ciećwierz). 
Podczas przejazdów przewidywa-
ne są różnego rodzaju konkursy 
z nagrodami dla uczestników.

Bliższe informacje o przejaz-
dach Wawerskiej Wakacyjnej Li-
nii Turystycznej można znaleźć na 
stronie wawerskiej biblioteki
www.bibliotekawawer.pl  
lub u osoby nadzorującej  
projekt: Paweł Ajdacki  
tel. 22 8153321 w. 27  
p.ajdacki@bibliotekawawer.pl

Koszt przejazdu 5 zł od osoby.

promem z wawra  
do wilanowa  

Już w lipcu ruszy pieszo-rowe-
rowa przeprawa promowa łącząca 
Wawer z Wilanowem, która bę-
dzie działała w weekendy do końca 
sierpnia w rejonie ul. Romantycznej 
i mostu Siekierkowskiego. – To bę-
dzie duża atrakcja dla mieszkańców 
Warszawy kochających spędzania 
wolnego czasu nad wodą – podkreśla 
zastępca burmistrza dzielnicy Wa-
wer Leszek Baraniewski. 

 Planowany koszt przewozu to 5 zł. 
Jednostki będą kursowały do Wawra tak-
że z Pomostu 511 w porcie czerniakow-
skim. Inicjatywa jest finansowana przez 
Pełnomocnika ds. Zagospodarowania 
Brzegów Wisły. Dokładny harmonogram 
przepraw będzie opubliko-
wany na stronie internetowej 
www.wawer.warszawa.pl.

Władze dzielnicy Wawer 
działają także na rzecz oży-
wienia pięknych brzegów 
wawerskiej Wisły, która jest 
wyjątkowo atrakcyjna i na-
dal dzika. We współpracy 
z warszawskim Pełnomoc-
nikiem ds. Zagospodaro-
wania Brzegów Wisły przy-
gotowywany jest projekt 
uatrakcyjnienia brzegów 
wawerskiej Wisły w oko-
licach ul. Romantycznej. 
Powstanie tam m.in. plaża, 
ścieżka dla rowerów i dla 
pieszych, stojaki na rowery, 
boisko, plac zabaw, wieża 
widokowa, tablice infor-
macyjne i parking. – Chce-
my przyciągnąć do Wawra 
mieszkańców całej Warsza-
wy, aby mogli miło spędzić 
czas nad brzegiem wawer-
skiej Wisły – podkreśla za-
stępca burmistrza dzielnicy 
Wawer Leszek Baraniewski. 
Projekt ma być realizowany 
jeszcze w tym roku.

 

Kursy Wawerskiej Linii Turystycznej zainaugurowali burmistrz dzielnicy 
Wawer Łukasz Jeziorski i zastępca burmistrza Leszek Baraniewski.

Zastępca burmistrza dzielnicy Wawer  
Leszek Baraniewski  sprawdził stan techniczny promu.

Dawny budynek trzeba 
było wyburzyć, w to miej-
sce powstanie wielopiętro-
wy budynek mieszkalny na 
dolnych piętrach, którego 
(uściślijmy – na dwóch pię-
trach) za mniej więcej dwa 
i pół roku otworzy swoje 
nowe podwoje Uniwersam. 
Na dole, na dwóch tysiącach 
metrów (licząc z powierzch-
nią magazynową) będzie 
megasam spożywczy, na 
piętrze artykuły ogólnie poj-
mowanego gospodarstwa 
domowego. Tu też będą 
biura zarządu. Część swojej 
przyszłej powierzchni WSS 

Społem Praga Południe wy-
dzierżawi innym najemcom.

– Czekaliśmy na ten mo-
ment od kilku lat, przygotowy-
waliśmy się do niego starannie 
– mówi „Mieszkańcowi” pre-
zes Bogusław Różycki. – Nim 
rozpoczęła się operacja wybu-
rzania starego budynku, musie-
liśmy przecież przenieść towar, 
wyposażenie do nowych placó-
wek. Remonty i modernizacje 
tych nowych placówek rozpo-
częliśmy już w październiku. 
W grudniu i styczniu odbyła się 
zasadnicza „operacja” prze-
prowadzkowa. Zaangażowanie 
pracowników w nią było nie-
bywałe. Na ulicę Suchodolską 
(600 metrów kwadratowych) 
przeniósł się dział produktów 
przemysłowych. Na Cieszyń-
ską i Zagójską – artykuły spo-
żywcze. Na ulicę Kajki – sklep 
kosmetyczny i z artykułami 
pościelowymi. To nie było pro-
ste i tanie przedsięwzięcie, ale 
wiemy, jaki był tego cel i co 
chcemy osiągnąć za kilka lat…

Wyburzenie starego Uni-
wersamu i przeprowadzka 
do nowego są elementem 
realizowanej od lat strategii 
sprostania konkurencji. Praga 
Południe obrasta w wielkopo-

wierzchniowe hipermarkety, 
nie jest więc łatwo utrzymać 
tu klienta. WSS Społem stanę-
ło po męsku do tej rywalizacji. 
I jej nie przegrywa. W ubie-
głym roku, po raz pierwszy od 
kilku lat utrzymywania pozio-
mu obrotów udało się nawet je 
poprawić. Wartość sprzedaży 
brutto wzrosła o 2 proc., prze-
kraczając nawet zamierzenia 
planowe (o 1,58 proc). Nowy 

Uniwersam pozwoli spół-
dzielcom na większy rozmach 
w handlu, wszyscy bardzo tu 
liczą, że obroty jeszcze bar-
dziej się zwiększą.

W WSS Społem Praga Po-
łudnie tradycyjnie nie tylko 
wyniki finansowe się liczą. Tu 
wciąż jeszcze bardzo ważną 
rzeczą są sprawy socjalne. Na 
wczasy „pod gruszą” przyzna-
no pracownikom 135 tys. zło-
tych. Na zapomogi w trudnych 
chwilach życiowych – 45 tys. 
Dofinansowano wycieczkę tu-
rystyczną do Niemiec. Dzieci 
dostały świąteczne paczki. 
Prawie 500 tysięcy złotych 

wyniosła suma pożyczek 
i kredytów na cele remontowe 
i mieszkaniowe.

16 czerwca spółdzielcy 
podsumują ten rok i zatwier-
dzą plany na rok bieżący. Brak 
Uniwersamu zaważy na wyni-
kach spółdzielni, to oczywiste. 

Spodziewane obroty będą niż-
sze niż w latach poprzednich. 
Ale po dwóch latach chudych, 
po otwarciu nowego Uniwer-
samu będą podstawy do finan-
sowego „odkucia się”, do eks-
pansji na rynku dystrybucyj-
nym i handlowym.   Toms

społemowskie obrachunki
Bez dwóch zdań, mijający rok obrachunkowy był dla WSS Społem Praga 
Południe najważniejszy od wielu lat. Wreszcie rozpoczęła się wielka ope-
racja odnawiania flagowej placówki spółdzielców „Uniwersamu”: wielo-
wątkowa, logistycznie bardzo skomplikowana. 

Prezes Bogusław Różycki 

Sklep z artykułami przemysłowymi, ul. Suchodolska 2

Sklep z artykułami spożywczymi, ul. Zagójska 7.
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poniższe publikacje powstały jako projekt budżetu partycypacyjnego m.st. warszawy na rok 2016 
„Gocław/Grochów centrum/kamionek/saska kępa – promocja samorządu i osiedla w prasie lokalnej”

MATERIAŁ SAMORZąDU OSIEDLA 
GROChóW-CENTRUM

Samorząd Mieszkańców  
Osiedla Grochów-Centrum

W ramach przypomnienia mieszkańcom 
Osiedla Grochów-Centrum o roli i kompeten-
cjach funkcjonowania Rady Samorządu Miesz-
kańców Osiedla Grochów-Centrum informuje-
my co następuje:

Samorząd Mieszkańców Osiedla Grochów-
Centrum jest strukturą niższego rzędu Rady 
Dzielnicy Praga-Południe i działa na podsta-
wie realizacji zapisów Konsytucji RP ustawy 
o samorządzie gminnym oraz realizacji budo-
wy państwa obywatelskiego zgodnie z założe-
niami traktatu Unii Europejskiej. 

Przedstawione wyżej zasady politycznie 
skutkowały przyznaniem Samorządowi w for-
mie jego Regulaminu bardzo duży zakres dzia-
łania oraz kompetencji. W rozdziale II Regu-
laminu w ramach zakresu działania i zadań 
Samorządu napisano w §4: 

„Do zakresu działania Samorządu należy 
podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i skła-
danie wniosków we wszystkich sprawach lo-
kalnych, a w szczególności w sprawach: zarzą-
dzania i administrowania budynkami komunal-
nymi, utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, utrzymywania czystości i gospo-
darki odpadami, tworzenia i utrzymywania te-
renów zielonych, tworzenia i funkcjonowania 
placówek usługowych, handlowych i targo-
wisk, tworzenia i funkcjonowania parkingów 
i infrastruktury technicznej, utrzymywania i or-
ganizacji ruchu na drogach lokalnych i gmin-
nych, funkcjonowania komunikacji miejskiej 

w tym lokalizacji przystanków, placówek 
oświatowych i opiekuńczych, pomocy społecz-
nej, kultury, w tym utrzymania i konserwacji 
miejsc pamięci narodowej, sportu i rekreacji, 
pomocy sąsiedzkiej, popularyzowanie wśród 
mieszkańców osiedla idei samorządności, 
projektów planów zagospodarowania osiedla 
i jego rozwoju, przekazywanych do rozpatrze-
nia przez Radę Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy spraw”.

Jak widać, przedstawione kompetencje 
Rady Samorządu Mieszkańców Osiedla Gro-
chów-Centrum są ogromne i jest zastanawia-
jące, dlaczego nie są przez mieszkańców wy-
korzystywane w kontaktach z organami samo-
rządu terytorialnego, w szczególności dzielnicy 
Pragi-Południe i organami m.st. Warszawy.

Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla 
Grochów-Centrum jest organem działającym 
w 100% społecznie, jest w 100% apolityczna, 
w składzie ludzi będących pasjonatami uczci-
wej pracy społecznej na rzecz swoich sąsiadów, 
obok których mieszkają. 

Dlaczego sąsiedzi nie przychodzą do sie-
dziby Samorządu po pomoc w rozwiązywaniu 
ich problemów oraz nie zgłaszają swoich wnio-
sków dotyczących naszego osiedla? Przecież 
sprawy, z którymi zwracają się do władz wszel-
kiego szczebla, rekomendowane i zaopiniowa-
ne pozytywnie przez Radę Osiedla, gwarantują 
pomyślne załatwienie, gdyż urzędnik, zgodnie 
z prawem, zobowiązany jest liczyć się z opinią 
Rady Osiedla. 

Przewodniczący Rady Samorządu  
Mieszkańców Osiedla Grochów-Centrum

Andrzej Miękina

Adres siedziby Samorządu: 
ul. Kaleńska 6,  
godz. dyżurów – każdy czwartek w godz. 
18.00-19.00 i dłużej,  
tel. 602-214-934.

MATERIAŁ SAMORZąDU  
OSIEDLA KAMIONEK

Laureaci IV edycji konkursu 
Kamień Kamionka

Niniejszym ogłaszamy laureatów tegorocz-
nej edycji Konkursu Kamień Kamionka, w któ-
rym wyróżniamy osoby, zdarzenia i miejsca, 
nominowane do wyróżnienia za zasługi dla lo-
kalnej społeczności przez mieszkańców. Kapi-
tuła Konkursu w tym roku nagrodziła:

Tadeusza Burchackiego – w kategorii ,,Hi-
storia” – za uwiecznienie tablicami pamiątko-
wymi i głazami postaci i zdarzeń historycznych 
związanych z Kamionkiem,

Różę Karwecką – w kategorii ,,Mieszka-
niec” – za aktywność społeczną: Klub Sąsiada, 
udział w organizacji corocznego festynu, doku-
mentowanie historii ulicy Skaryszewskiej,

Jana Jangę Tomaszewskiego – w kate-
gorii ,,Kultura” – za całokształt działalności  
artystycznej.

Wyróżnienie specjalne – na 25-lecie działal-
ności, w kategorii ,,Promocja”, zdobyło czaso-
pismo ,,Mieszkaniec” – za wieloletnią promo-
cję Osiedla i jego dziedzictwa zarówno wśród 
społeczności lokalnej, jak i znacznie szerszej.

Wszystkim nominującym serdecznie dzię-
kujemy, laureatom gratulujemy życząc dal-
szych sukcesów. Wręczenie nagród nastąpi  
18 czerwca ok. godz. 15.30 w Parku Skaryszew-
skim podczas dzielnicowego święta 100-lecia. 

Turniej o puchar  
Kamionkowskich  
Błoni Elekcyjnych

W niedzielę 5 czerwca 
br. na boisku ,,Wembley” 
rozegrany został Między-
osiedlowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Kamion-
kowskich Błoni Elekcyj-
nych. Turniej był inicjaty-
wą lokalną mieszkańców 
Kamionka we współpracy 
z Urzędem Pragi Południe 
m.st. Warszawy, KS ,,Dru-
karz’’, przy wsparciu orga-

nizacyjnym Rady Samorządu Mieszkańców 
Osiedla Kamionek. 

Celem inicjatywy była integracja aktyw-
nych mieszkańców dzielnicy i ich przedstawi-
cieli – radnych Rad Osiedli. 

Przy nadzwyczajnie sprzyjającej pogodzie, 
w zielonym otoczeniu Błoni, przy gorącym 
dopingu kibiców i sporym zainteresowaniu 
spacerowiczów reprezentacje Gocławia, Gro-
chowa Południowego i Północnego, Kamionka 
i Saskiej Kępy zmierzyły się w sportowej ry-
walizacji. Turniej otworzył gość honorowy im-
prezy – senator Marek Borowski, poprowadził 
zaś Tomasz Marzecki – aktor i zaangażowany 
społecznie mieszkaniec Kamionka.

Zwycięską drużyną została reprezentacja Go-
cławia. Drugie miejsce zajął Grochów Południo-
wy. Trzecie miejsce wywalczyła Saska Kępa. Pu-
char ,,Fair Play” przypadł drużynie z Kamionka, 
a nagrodę dla najlepszego strzelca odebrał napast-
nik Gocławia Michał Adamowski. 

Puchary zwycięskim drużynom wręczył 
Piotr Żbikowski – z-ca burnistrza dzielni-
cy Praga-Południe. Senator Marek Borowski 
ufundował zaś nagrody pocieszenia dla prze-
granej drużyny. 

Zwycięska drużyna

MATERIAŁ SAMORZąDU  
OSIEDLA SASKA KęPA

Jak to jest z tym tramwajem?
Wciąż powracający temat tzw. tramwaju 

przez działki po raz kolejny skłania do zabrania 
głosu w dyskusji na ten temat. W mediach po-
jawiają się głosy sugerujące, że mieszkańcy Sa-
skiej Kępy są przeciwni inwestycjom poprawia-
jącym dojazd mieszkańców Gocławia do pracy 
w centrum miasta. Jest to jednak uproszczenie 
sprawy, które skutecznie zabija merytoryczną 
debatę na temat planowanego tramwaju.

Przypomnijmy, że pozostająca w znacznej 
części pod ochroną konserwatora zabytków ci-
cha Saska Kępa w ostatnich latach znosi coraz 
większe uciążliwości związane np. z funkcjo-
nowaniem Stadionu Narodowego oraz hałaśli-
wymi nadwiślańskimi imprezami (hałas często 
dochodzi aż z Powiśla). W tej sytuacji, gdy 
pojawiły się informacje o zamiarze ingerencji 
w tereny zielone nad Kanałem Wystawowym 
i na tyłach „osiedla Ateńska” mieszkańcy nie 
mogli pozostać obojętni.

Grupa inicjatywna zaproponowała nie za-
blokowanie budowy linii tramwajowej, ale 
przeprowadzenie jej z Gocławia bezpośred-
nio na drugą stronę rzeki – tak, jak planowa-
no w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 
2020 roku (gdzie o tramwaju przez działki 
nie było mowy).

Warto przypomnieć, że podczas spotkania 
z działkowcami 19 stycznia 2016 w CPK pani 
prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdzi-
ła, że pozyskanie środków z UE na most tram-
wajowy jest zadaniem dużo trudniejszym, ale 
nie niemożliwym. Dla Saskiej Kępy taki kie-

runek to nadzieja na uratowanie otoczenia Ka-
nału Wystawowego, a dla Gocławia to szansa 
na stworzenie perspektywicznego rozwiązania 
na przyszłość. By lepiej zrozumieć sens takiej 
przeprawy, trzeba wiedzieć, że miasto już pla-
nuje budowę tramwaju na ul. Gagarina, a przy 
budowie dróg na Siekierkach zostawia rezerwę 
pod planowany tam tramwaj. Wystarczy uważ-
nie spojrzeć na plan Warszawy, by zauważyć, 
że najkrótsza droga z Gocławia do centrum nie 
wiedzie przez Most Poniatowskiego. Przepra-
wa w kierunku Sielc to znakomity dojazd do 
pierwszej linii metra, a także skrócenie dojazdu 
do zagłębia biurowego na Służewcu.

Pojawiają się również głosy sugerujące, że 
działkowcy zaakceptowali proponowane przez 
miasto rozwiązania. Są to stwierdzenia oparte 
na rozmowach z przedstawicielami wyłącznie 
jednego z zespołu kilku Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych. Wystarczy zresztą pójść na 
działki (bo warto wiedzieć, że po części terenu 
można swobodnie spacerować) i porozmawiać 
ze zwykłymi użytkownikami ogrodów, co wła-
ściwie sądzą na ten temat.

Na koniec warto zapytać, czy osoby po-
pierające kierowanie mieszkańców Gocławia 
do tramwajów jadących przez Most Poniatow-
skiego zdają sobie sprawę ze wszystkich kon-
sekwencji tego kroku. Przy różnych okazjach 
zdarzało się już, że po stadionowych impre-
zach Most Poniatowskiego wyłączano z ruchu. 

W najbliższym czasie planowa-
ne jest wyłączenie linii tramwa-
jowej na Moście Poniatowskie-
go na kilka dni w związku ze 
szczytem NATO. Wyobraźmy 
sobie zatem, co będzie, kiedy 
kursy 507 zostaną okrojone, 
a żadnej innej przeprawy tram-
wajowej w pobliżu nie będzie. 
Co wtedy władze miasta zapro-
ponują mieszkańcom dzielnicy?

MATERIAŁ SAMORZąDU  
OSIEDLA GOCŁAW

Rozkosz zwycięstwa!
W sobotę 4 czerwca odbył się Turniej Piłki 

Nożnej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elek-
cyjnych. Puchar trafił w ręce Gocławia. Serce 
rosło patrząc jak wiele zaangażowania w walkę 
wkładali nasi zawodnicy. Pierwszy mecz z Ka-
mionkiem wygrany 9:0 dodał jeszcze drużynie 
skrzydeł. Zespół wygrał wszystkie 4 mecze. Zdo-
był 12 punktów i stał się niekwestionowanym 
zwycięzcą. Bramki dla Gocławia zdobyli Michał 
Adamowski, Daniel Nawrocki, Piotr Wójcicki, 
Filip Pyrzanowski, Jan Czerwonka i Patryk Ula-
siuk. Nagrodę dla najlepszego strzelca odebrał 
nasz napastnik Michał Adamowski, który zdobył 
w turnieju osiem bramek. A wszystko to odbywa-
ło się z kontuzjowanym bramkarzem, który mimo 
bólu pokazał kilka pięknych parad bramkarskich. 
Dziękujemy naszym reprezentantom! 

Zebranie drużyny amatorów powyżej  
16. roku życia okazało się dla Rady Osiedla 
Gocław wcale nie łatwym zadaniem. To, że 
się udało wyszukać i zorganizować drużynę 
zawdzięczamy trenerowi Zbigniewowi Wla-
zło, który od lat społecznie zaszczepia młodym 
gocławianom miłość do sportu. Sponsorem ko-
szulek został radny Dariusz Lasocki, spodenki 
zakupiła Rada Osiedla Gocław. Drużyna pre-
zentowała się naprawdę dobrze, a grała jeszcze 
lepiej. Sukces skłania do kolejnych wysiłków. 
Mamy zawodników, mamy trenera, będziemy 
walczyć o prawdziwe piłkarskie boisko!
Budżet Partycypacyjny! GŁOSUJEMY!

Od 14 czerwca rozpocznie się głosowanie 
nad projektami budżetu partycypacyjnego. Nasi 
sąsiedzi pozgłaszali propozycje, które mają słu-
żyć nam mieszkańcom i ułatwić życie lub upięk-
szyć nasze osiedle. Są propozycje placów zabaw, 
siłowni, oświetlenia, ścieżek rowerowych, itp… 
Prosimy o zapoznanie się z projektami na stro-
nie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl 

Co nowego w Radzie Osiedla Gocław?
Udało się:
uporządkować teren przy Wale Miedze-	
szyńskim za pomnikiem Fieldorfa, jeszcze 
pracujemy nad oświetleniem

doprowadzić do ustawienia wiat przystan-	
kowych na trasie Siekierkowskiej, kolejne 
mają się pojawić niedługo
zachęcić do nowych nasadzeń drzew 	
i krzewów za wycinane ogromne połacie 
zieleni na naszym osiedlu. Trochę nowej 
zieleni pojawiło się i cieszy oko.

Wnioskujemy o:
pozostawienie bazarku wzdłuż ul. Bora 	
Komorowskiego,
oczyszczenie kanałku. Zdecydowaliśmy 	
się zgłosić to zaniedbanie do sanepidu,
zmianę nawierzchni na placyku przy Ba-	
latonie, 
powstanie nowego boiska piłkarskiego na 	
osiedlu,
utworzenie projektu bezpiecznych przejść 	
dla pieszych, szczególnie w okolicy szkół 
i realizację tego zadania.
stację Veturilo w okolicy skrzyżowania 	
Fieldorfa, Meissnera i Jugosłowiańskiej.

Prosimy o współpracę. Zgłaszanie do nas Pań-
stwa pomysłów, uwag i potrzeb. Zbieranie podpi-
sów pod sprawami, które Państwo chcą zmienić. 

Głos mieszkańców jest dla nas szczególnie 
istotny.
Nasz adres: Bartosika 2, tel. 506 300301
e-mail: agnieszka1964@wp.pl,  
Przewodnicząca Rady Osiedla Gocław
Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska

Fot. Paweł Trojak
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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; 667 051 700

 ul. Floriańska 12 
tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19

 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-053-943

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 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

DAM PRACĘ

n Emeryta-rencistę na parking, 
Grochów. Tel. 602-322-641

n Firma Słodkie Upominki zatrudni 
osobę odpowiedzialną posiadającą 
umiejętność obsługi maszyn paku-
jących i poligraficznych. Wymaga-
nia: co najmniej 2-letnie doświad-
czenie w pracy przy maszynach, 
odpowiedzialność, sumienność, 
obowiązkowość.  
CV prosimy wysyłać na adres:  
rekrutacja@slodkieupominki.pl

n Kaufland Korkowa – zatrudni-
my fryzjerki. Tel. 518-963-836

n Pracownik ochrony Karczew, 
24/48, 6,50 zł/h netto.  
Tel. 605-611-567, e-mail:  
iwona.widuch@konsalnet.pl

FINANSE

n Gotówka dla Ciebie.  
Tel. 519-898-120

n Pożyczka do 25000 zł.  
Tel. 663-271- 508

n Pożyczki w 24h (także z komor-
nikiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n A A A Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale. Tel. 516-400-434

n A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, platery. 
Płacę gotówką.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

MEDYCZNE

n Alkoholowo-narkotykowe odtru-
cia, Esperal.  
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

n Stomatologia MERADENT, 
Żegańska 14 lok 3 Warszawa Mię-
dzylesie. Wykonujemy protetykę 
w ramach NFZ. Tel 22 612-74-80

NAUKA

n Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.  
Tel. 607-690-614

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

n Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze – promocja! Student.  
Tel. 533-404-404

n Tłumaczenia – francuski, 
rosyjski: przysięgłe stare i nowe; 
techniczne samochodowe, budow-
lane – umowy, kontrakty, faktury; 
zaświadczenia diagnozy lekarskie. 
Dokumenty emerytalne.  
Tel. 22 815-44-91, 601-35-18-64

NIERUCHOMOŚCI   –   Mam 
do wynajęcia

n Lokal usługowy 36 m kw. War-
szawa ul. Fieldorfa 10 lok. 326. 
Tel. 605-735-909

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio 2 przyległe do 
siebie działki budowlane z moż-
liwością podziału na 4 działki 
w Nowym Koniku gm. Halinów.  
Tel. 728-925-966

n Działka 667 m kw. z warunkami 
zabudowy, Międzylesie.  
Tel. 602-838-095

n Segmenty i mieszkania 
w Sulejówku w promocyjnych 
cenach! 900 m od SKM MdM.  
Tel. 501-080-028, www.iwbau.eu

n Sprzedam działkę budowlaną 
w Dobrem kierunek Węgrów.  
Tel. 510-463-517

n Sprzedam lub zamienię kawa-
lerkę 24 m kw. (ew. 33 m kw.) 
z KW na mieszkanie 2-pokojowe 
z widną kuchnią do 44 m kw. także 
z KW. Chętnie parter z balkonem. 
Grochów. Tel. 22 813-00-25

PRACA

n Opieka Niemcy Legalnie.  
Tel. 725-248-935

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

n Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. al. Waszyngtona 146 
lok. 212 (wejście jak do Agen-
cji Rynku Rolnego). Kancelaria 
została przeniesiona z Universamu 
Grochów. Tel. 509-959-444,  
www. kancelariaosica.pl 

n Kancelaria Radcy Prawnego Ja-
cek Dworakowski, ul. Grenadierów 
21 lok. 38, www. kancelaria-dwo-
rakowski.pl (m.in. odszkodowania 
za wady mieszkań i budynków, 
odszkodowania za słupy energe-
tyczne). Tel. 605-88-44-14

RÓŻNE

n OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO I SOLID-
NIE. TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

n Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria. Tel. 606-742-822  
www.odkurzaczewodne.eu

n Regał olcha wys. 147 cm, szer. 
50 cm, nowy, tanio.  
Tel. 22 673-36-04 wieczorem

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, śmie-
ci, gałęzi, itp., sprzątanie piwnic, 
wycinanie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. Tanio.  
Tel. 721-002-710

n Przeprowadzki 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań i piwnic. 
Tel. 607-66-33-30

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

n Transport – przeprowadzki – 
samochód o wymiarach 3,9 dł./2,0 
wys. – kontener, kraj, zagranica, 
konkurencyjne ceny.  
Tel. 502-904-764

TURYSTYKA

n MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, LAS, 
KAMERALNIE. TEL. 89 621-17-80. 
www.szczepankowo.pl 

n Wypoczynek przez cały rok 
w ciszy i spokoju wśród jezior i la-
sów 100 km od Warszawy, bardzo 
dobre warunki, weekendy, święta. 
Tel. 24 235-82-94, 695-642-518

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputerowy 
Dojazd i Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

n AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachodnie. 
Naprawa. Tel. 609-105-940

n Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa.  
Tel. 22 815-47-25, 501-123-566, 
lemag-tvsat.waw.pl

n ANTENY, TELEWIZORY – NA-
PRAWA. TEL. 602-216-943

n Cyklinowanie, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, lakie-
rowanie, przekładanie parkietów 
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, wykładzin, tapicerki.  
Tel. 694-825-760

n Dezynsekcja – skutecznie. 
Tel. 22 642-96-16

n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n DOMOWY HYDRAULIK, 
TERMY, KUCHNIE – 24 H.  
TEL. 22 610-88-27, 604-798-744

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n Futra – kożuchy, odzież  
skórzana – usługi miarowe,  
przeróbki, wszelkie naprawy,  
ul. Zamieniecka 63.  
Tel. 22 610-23-05

n Gaz, hydraulika – 24h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. Tel. 22 610-18-53, 
662-065-292

n Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22 610-81-21, 607-773-106

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK. TEL. 502-031-257

n Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazowe, 
kominiarskie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 22 842-97-06, 602-272-464

n Lodówki, pralki, telewizory  
– naprawa. Tel. 694-825-760

n Malowanie, gładź.  
Tel. 518-646-543

n Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli.  
Tel. 22 499-20-62

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

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

n Papa termozgrzewalna.  
Tel. 660-47-36-28

n PRALKI NAPRAWIAM  
– EMERYCI 50% TANIEJ.  
TEL. 22 672-95-50, 503-846-135

n Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n Rolety antywłamaniowe i napra-
wy. Tel. 602-228-874

n Rolety, żaluzje, verticale, rolety 
antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa. Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDO-
WY, GARDEROBY I PAWLACZE. 
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery – naprawy, pranie verticali. 
Tel. 22 610-54-19

USŁUGI – Budowlane

n Tarasy drewniane.  
Tel. 504-250-013

n Usługi: koparko-ładowarką  
– wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot – kucie. Konkurencyjne staw-
ki. Tel. 502-904-764

n Wykończenia, remonty.  
Tel. 504-781-725

USŁUGI – Komputerowe

n AAA Tani Serwis Komputerowy 
18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

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

USŁUGI – Porządkowe

n Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

USŁUGI – Remontowe

n Dachy, rynny, kominy; krycie, 
naprawa, wymiana.  
Tel. 504-250-013

n Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 606-181-588

n Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 518-562-380

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

n Malowanie, panele, wykładziny. 
Tel. 601-20-33-13

n Malowanie, tapetowanie, panele. 
Tel. 22 615-76-97, 695-679-521

n Malowanie, tapetowanie, 
remonty.  
Tel. 501-028-073, 22 612-21-74

n Ocieplanie domów, dachy, 
doświadczenie. Tel. 602-138-623

n Remonty kompleksowo i solidnie.  
Tel. 501-868-930, 502-218-778, 
www.remonty4u.pl

n TAPETOWANIE, MALOWANIE, 
GLAZURA. GŁOWACKI.  
TEL. 504-618-888

n Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg.  
Tel. 663-51-17-71

n Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Wiatraczna 27, poszukuje 
wykonawcy na remont instalacji 
elektrycznej i remont klatek scho-
dowych. Kosztorys i zakres do 
odbioru w administracji Wspól-
noty, ul. Paca 46 m 59 w godz. 
8-14,  tel. (22) 810-90-95.  
Termin składania ofert upływa 
30.06.2016

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK , GOCŁAW,  
UL. F. ZNANIECKIEGO 8.  
TEL. 22 672-07-75

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

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

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

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

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498-74-80

ul. Korkowa 119/123 
tel. 22 353 42 50

Wojskowy Inst. Med.
ul. Szaserów 128 

(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245 59 93 
tel. 882 190 636

  
 
  

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby na bezpłatne badanie słuchu 
i konsultację protetyka słuchu. Osobom 
niepełnosprawnym proponujemy wizyty 
domowe. Z uwagi na duże zaintereso-
wanie naszymi usługami, prosimy 
o telefoniczne umawianie wizyt.

ul. Dąbrowszczaków 5A
1 piętro, gab. 26 
tel. 22 392 05 67

Około 500 milionów ludzi na 
całym świecie cierpi w wyniku 
ubytku słuchu.

Problem najczęściej doty-
ka osoby starsze, skutecznie 
utrudniając im funkcjonowanie 
w stale pędzącym świecie, prze-
szkadzając w codziennej komu-
nikacji oraz narażając na bolesne 
uczucie wstydu. Ubytki słuchu 
różnią się między sobą, jednak 
zdecydowana ich większość ma 
charakter obuuszny. Większość 
osób nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że jeśli mają ubytek obu-
uszny, a nie decydują się na no-
szenie aparatu lub decydują się 
tylko na zaaparatowanie jednego 
ucha, to następuje deprywacja 

słuchu w obu albo w pozosta-
wionym samemu sobie uchu. 

Deprywacja słuchu polega 
na stopniowym traceniu przez 
mózg umiejętności przetwarza-
nia informacji w wyniku trwałego 
braku pobudzania ucha bodźcem 
akustycznym. Im wcześniej zde-
cydujemy się na noszenie aparatu 
słuchowego na dotkniętym ubyt-
kiem słuchu uchu, tym mniejsze 
ryzyko wystąpienia deprywacji 
słuchu oraz tym większa korzyść 
z noszenia aparatów słuchowych. 
Nosisz aparat, ale…
Masz trudności z rozumieniem 
mowy? 
Masz problem z rozpoznaniem 
kierunku skąd dochodzi dźwięk?

D l a t e g o 
osoby mające 
ubytek słuchu 
w każdym uchu 
powinny nosić 
dwa aparaty 
słuchowe. 
 
 
 

W dwóch aparatach słucho-
wych dźwięki są przyjemniejsze 
do słuchania, nie trzeba się wy-
silać, aby je usłyszeć. W natu-
ralny sposób są odbierane czy-

sto, z odpowiednim poczuciem 
głośności i przestrzenności. 
Uzyskanie takiego efektu z jed-
nym aparatem słuchowym nie 
jest możliwe w przypadku osób 
dotkniętych ubytkiem słuchu 
w obu uszach. Hałas otoczenia 
utrudnia rozumienie mowy. 

Dla osób, które nie słyszą 
oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrębnienie poszcze-
gólnych głosów jest trudne. 
Mózg potrzebuje informacji 
z obu uszu, aby skutecznie roz-
różniać dźwięki w trudnych sy-
tuacjach słuchowych, takich jak 
rozmowa w zatłoczonej kawiar-
ni lub w pomieszczeniu, do któ-
rego dobiegają hałasy przejeż-

dżających ulicą pojazdów. Dwa 
aparaty słuchowe pozwalają 
wspomóc naturalną zdolność 
mózgu do „filtrowania” hałasów 
dochodzących z tła.

Mając niedosłuch obu-
uszny nie aparatując uszu lub 
aparatując jedno ucho, drugie 
ucho pozostawiając same so-
bie, narażamy się na zmniej-
szenie komfor tu i satysfakcji 
płynącej z życia. Nienaturalny 
odbiór może wywierać nega-
tywny wpływ na relacje rodzin-
ne. Tak jak w przypadku wady 
wzroku nie nosi się szkiełka na 
jedno oko tylko okulary by do-
brze widzieć, tak w przypadku 
niedosłuchu obuusznego po-
winno nosić się dwa aparaty, 
aby prawidłowo słyszeć.  

(AS)
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PRAGAWARSZAWA

Miano „medycyny klasycznej” 
nadajemy medycynie opartej głównie 
na chemii, czyli na farmacji. Tym-
czasem w takim wydaniu towarzyszy 
nam ona dopiero od około 200 lat, zaś 
przedtem, przez setki lat, leczono lu-
dzi inaczej. Nie, nie chodzi tu o cza-
ry i znachorów. Nic z tych rzeczy! 

Która medycyna jest „klasycz-
na”? Ta, którą nas leczą ledwie od dwu-
stu lat, czy przeciwnie – ta która ratowa-

ła ludzi przez setki czy tysiące lat, zanim 
rozwinął się przemysł farmaceutyczny?

Właśnie w oparciu o tę prastarą, 
prawdziwą „klasykę”, która trakto-
wała człowieka całościowo, gdzie 
lekarz nie był tylko przysłowiowym 
„specjalistą od małego palca lewej 
stopy”, lecz rozumiał, że człowiek to 
jeden organizm, złożony ze ściśle 
ze sobą współpracujących elemen-
tów, na bazie szacunku do olbrzymiej 
wiedzy i tradycji medycznej, powsta-
ło całkiem inne podejście do proble-
mów pacjenta. To osteopatia. Dziś, 
by zdobyć prawo do używania tytułu 
„osteopata”, trzeba skończyć specja-
listyczne, dodatkowe studia możliwe 
tylko pod warunkiem, że jest się już 
absolwentem studiów medycznych 
lub dyplomowanym fizjoterapeutą.

Osteopata to ktoś, kto ma bar-
dziej zaawansowane wykształcenie 
medyczne i zupełnie inne podejście 
do dolegliwości, na jakie cierpi pa-
cjent. Za granicą wielu lekarzy rodzin-
nych to właśnie osteopaci. Dlaczego?

Osteopaci pamiętają, że organizm 
człowieka to spójna całość, a nie 
worek z niezależnymi od siebie, roz-
maitymi narządami, zatem choroba 
powinna być leczona począwszy od 
jej przyczyn, a nie – objawów, jak 

to często ma miejsce przy leczeniu 
farmaceutycznym. Popularne poda-
nie leków przeciwbólowych likwidu-
je w najlepszym przypadku skutek, 
lecz nie jego przyczynę, niekorzyst-
nie przy tym działając na wątrobę, 
żołądek, nerki i nie tylko!

Pewna pani Bożena, która swoje 
niezwykle dokuczliwe migreny le-
czyła, przyjmując rozmaite preparaty 
przeciwbólowe, cierpiała coraz bar-
dziej. Gdy już leki nie pomagały, mąż 
namówił ją do skorzystania z pomocy 
doświadczonego, sprawdzonego oste-
opaty – nie zaszkodzi, a może przy-
niesie ulgę w trwającej trzeci dzień, 
przeraźliwej migrenie. Wtedy stał się 
spektakularny „cud”! Po godzinnym 
badaniu, a następnie umiejętnych dzia-
łaniach manualnych, migrena minęła 
bez śladu i do dziś nie powróciła! Czy 
pani Bożena jest postacią fikcyjną? 
Nie, najprawdziwszą, miłą osobą, dziś 
o wiele szczęśliwszą bez migren, po 
latach borykania się z problemem! 
Jeśli odwiedzisz słynnego osteopatę, 
pana Mariusza Madeja w przychodni 
BORAMED i spytasz o nią, być może 
uchyli rąbka tajemnicy…

To właśnie BORAMED, placówka 
wyjątkowa na mapie Warszawy, zgro-
madziła świetny zespół specjalistów, 
w tym – osteopatów i fizjoterapeutów, 
z panem Mariuszem Madejem na 
czele. W tej przychodni kompleksowo 
podchodzą do pacjenta, skupiając się 
na zdiagnozowaniu przyczyn i podję-
ciu skutecznej terapii, a nie tylko na le-
czeniu skutków. BORAMED oferuje 
możliwości szczegółowej diagnozy; 
chodzi nie tylko o profesjonalny perso-
nel, lecz także o nowoczesną, wysokiej 
klasy aparaturę, np. USG o najwyższym 
standardzie. Tu liczy się pacjent i jego 
dobro jest celem lekarzy wszystkich 

specjalności, jakich 
spotkacie w klinice 
BORAMED.

Lecz wróćmy do 
tego, co jest „wisienką 
na torcie” – do osteopa-
tów. Starannie dobra-
ny zespół o niezwykle 
wysokich i stale do-
skonalonych kwalifi-
kacjach, pod czułym 
i czujnym okiem pana 
Mariusza Madeja, do-
konuje prawdziwych 
cudów, jak mówią 
pacjenci. Pan Madej 
śmieje się, że to wcale 
nie cuda, tylko dowód świetnej sku-
teczności osteopatów i fizjoterapeutów. 
Pomóc mogą każdemu, począwszy od 
małych dzieci przez młodzież aż po do-
rosłych, także tych bardzo dojrzałych. 

Mariusz Madej (i starannie 
wyselekcjonowana kadra) ma 
sprawdzoną, udokumentowaną 
skuteczność nie tylko przy leczeniu 
zaburzeń typu migrenowego, nawet 
wieloletnich i bardzo zaawansowa-
nych. Wielu pacjentów uniknęło np. 
nieuchronnej operacji stawu biodro-
wego, bo okazało się, że znalezienie 
przyczyn pozwoliło doprowadzić 
staw do dobrej formy. Niemało suk-
cesów odnotowano też w leczeniu 
niezwykle bolesnej rwy kulszowej 
czy barkowej, zespołu cieśni nad-
garstka czy innych problemach neu-
rologiczno-chirurgicznych. 

Z pomocy osteopaty korzystają 
także ciężarne – to znakomite przy-
gotowane mięśni do porodu i sku-
teczne zlikwidowanie uciążliwego 
bólu kręgosłupa. Dzieci, nawet ma-
leńkie, z wszelkimi niedowładami, 
obniżeniem napięcia mięśniowego 

czy przeciwnie, z nadmiernym na-
pięciem, starsze osoby z bólami 
zwyrodnieniowymi, napięciami – to 
wszystko są obszary działania wła-
śnie dla osteopaty. Nie każdy wie, że 
dobry osteopata może pomóc usu-
nąć problemy związane z wątrobą, 
sercem, jelitami.

Warto spróbować, zamiast truć 
się latami wykupując kosztowne 
leki, likwidujące problem ledwie 
na kilka dni czy kilka chwil.

Uwaga! Seniorzy do końca 
sierpnia mają aż 30% zniżki na 
leczniczy masaż fizjoterapeuty!

Gdy cieknie woda z kranu starasz 
się ją usuwać. Lecz dopóki nie zmie-
nisz uszczelki, będzie ciekła stale. 
Podobnie z Twoimi problemami zdro-
wotnymi – odwiedź dobrego oste-
opatę, a przekonasz się osobiście!

(AS 2016)

BORAMED
ul. Bora-Komorowskiego 21, lok. 307
Tel. (22) 250-15-77, (22) 671-77-00
czynne: pon.-pt. 7.00-21.00; 
sob. 8.00-14.00

To nie są cuDa!
Usuwanie wielu poważnych migren bez leków, ratowanie 
stawów biodrowych przed operacją, usuwanie cierpień, 
jakie wywołuje rwa kulszowa czy barkowa; usuwanie ze-
społów bólowych ciężarnych, pomoc w schorzeniach ga-
strologicznych, ginekologicznych i wielu innych, słowem 
– bardzo ciekawe oblicze medycyny.


