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Lepsi od  
pocztowców

Puk, puk, zastukał do mnie pra-
cownik Urzędu Dzielnicowego i wrę-
czył mi decyzję o podatku od nieru-
chomości. W minionych latach ro-
bił to listonosz. To znaczy nie robił. 
Zostawiał mi awizo ze zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru. Zawsze tra-
fiał, gdy np. byłem na nartach. A po-
wtórne awizo w tajemniczych oko-
licznościach ginęło. Efekt? Po kilku 
miesiącach dostawałem nową de-
cyzję. Tym razem już z karnymi od-
setkami.

Czy to znaczy, że się cieszę, że 
urzędnik zastąpił listonosza? No 
skąd! Przecież to robota dla listo-
nosza, a nie dla pracującego poza 
zakresem swoich obowiązków pra-
cownika urzędu. Cieszę się, że tym 
razem skutecznie dostarczono mi to, 
co powinno być skutecznie dostar-
czane. 

Urzędnicy ruszyli do mieszkań z 
biedy. Bo tak jest taniej. Przy oka-
zji jednak wyszło coś dodatkowe-
go: nie dość że taniej, to lepiej. Bo 
poczta, wbrew temu co mówi, nie li-
czy sobie mało za swoje usługi. A jej 
żywiołem nie jest dostarczanie prze-
syłek, lecz to, co najlepiej streszcza 
dowcip o ekipie budowlanej, która 
tak szybko biega z taczkami, że nie 
ma czasu tych taczek załadować.

Ma się to zmienić. Uwolnienie 
usług pocztowych i nowa filozo-
fia działania władz poczty ma prze-
orać dotychczasowy styl działania 
tego państwowego przedsiębior-
stwa. Trzymam kciuki, ale łatwo nie 
będzie - jak na kolei, gdzie wszystko 
niby funkcjonuje, tylko pasażer „coś” 
mało zadowolony. Bo w tych firmach 
wszystko jest ważne, a najważniej-
sze związki zawodowe. I to one po-
noć blokują inicjatywę najprostszą z 
prostych: by listonosze pracowali w 
godzinach, gdy Polak jest w domu. 
By dostarczać listy i paczki, a nie 
awiza do oddziałów, w których inni 
pracownicy tej samej poczty nad-
rabiają zaległości niedoręczonych 
przesyłek. Ale już mają do czynienia 
z wściekłymi, rozsierdzonymi klienta-
mi. Tomasz Szymański
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Tegoroczna edycja Święta Saskiej 
Kępy odbędzie się 19 maja. Równo-
legle z tą imprezą będą trwały 
obchody Święta Wisły, a wieczorem 
rozpocznie się Noc Muzeów.

Międzynarodowo na Kępie

dokończenie na str. 2

Biuro Handlowe:
UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73
tel. (22) 613 50 33, 

(22) 870 27 17
e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

RABAT 
do 37%*

 * przy 100% wpłacie
 codziennie obiady domowe
 imprezy okolicznościowe już od 48 zł
 komunie – wolne terminy
 catering

ul. Abrahama 18 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070; www.bistrogoclaw.pl

e-mail:bistro@bistrogoclaw.pl

PIZZA Z PIECA  
OPALANEGO DREWNEM 

ul. Trakt Brzeski 50A
(przy stacji BP)

Warszawa-Wesoła 
tel. 22 379-33-93 
www.carmelo.pl
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 KRO NI KA PO LI CYJ NA
Na spacerze z psem 

zatrzymał włamywaczy
Będący już po służbie wywiadowca z komisa-

riatu w Wawrze, podczas spaceru z psem zatrzy-
mał sprawców kradzieży z włamaniem do maga-
zynu jednej z fi rm. 15-letni Piotr i 49-letni Robert 
S. przerzucali przez ogrodzenie skradziony łup. 
Ich zachowanie wydało mu się  podejrzane. Zare-
agował natychmiast. Zatrzymał mężczyznę i na-
stolatka, którzy rzeczywiście włamali się do ma-
gazynu fi rmy, z którego ukradli między innymi 2 
laptopy, nawigację samochodową i sprzęt kom-
puterowy. Funkcjonariusz w międzyczasie otrzy-
mał wsparcie z komisariatu przy ulicy Mrówczej i 
tym sposobem 49-letni Robert S. trafi ł do policyj-
nej celi, a nastolatek do izby dziecka. Skradziony 
przez sprawców łup został zabezpieczony.

Bezpłatne „zakupy” na stacji paliw
Funkcjonariusze z komisariatu w Wesołej 

otrzymali wezwanie na stację paliw, gdzie ochro-
na ujęła sprawcę kradzieży. Na miejscu okazało 
się, że 29-letni Marcin S. nie dokonał kradzieży 
benzyny, tylko postanowił zaopatrzyć się w roz-
maite artykuły przemysłowe. Mężczyzna spako-
wał do plecaka 14 sztuk płyt z fi lmami, do tego 
dołożył zapach do samochodu, specyfi k do czysz-
czenia mebli, pasty do zębów, szampony i żele. 
Łącznie za te zakupy powinien zapłacić 419 zło-
tych. Ale nie chciał, próbował się oddalić. Został 
jednak zatrzymany przez ochronę stacji i przeka-
zany policjantom.

Przystawił pistolet do głowy
19-letni Cezary W., 20-letni Mateusz U. i 

27-letnia Agnieszka G. zaczepili grupkę mło-
dych ludzi, po czym zażądali od nich telefonów 
komórkowych i pieniędzy. Kiedy jednak groźby, 
straszenie, a nawet bicie nie skutkowały, Cezary 
W. wyjął zza pazuchy pistolet gazowy i przysta-
wił jednemu z pokrzywdzonych do głowy. I to nie 
spowodowało spodziewanej reakcji rozbójników. 
Poniechali swego zamiaru, a napadnięci zawiado-
mili policję. Funkcjonariusze rozpoczęli poszuki-
wania napastników. Po niedługim czasie zatrzy-
mali jednego z mężczyzn, a pozostałe dwie osoby 
wpadły w ręce kryminalnych w wyniku działań 
operacyjnych. Cezary W., Mateusz U. i Agniesz-
ka G. trafi li do policyjnego aresztu. U 19-latka 
funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet gazowy i 
spory zapas metalowych kulek do tego pistoletu. 
Podczas czynności przeprowadzonych przez kry-

minalnych okazało się, że ci sami sprawcy naj-
prawdopodobniej dopuścili się jeszcze jednego 
rozboju.

Fałszywe administratorki
Policjanci z wydziału do walki z przestępczo-

ścią przeciwko mieniu ustalili, kim były kobiety, 
które pod pretekstem sprawdzenia rur wchodziły 

do mieszkań starszych lokatorów i okradały ich. 
Łączną sumę strat oceniono na ponad 22 tysiące 
złotych. 18-letnia Maria K. i 39-letnia Nina K. już 
usłyszały zarzuty, teraz odpowiedzą przed sądem 
za popełnione przestępstwa. Policjanci wytypo-
wali potencjalne sprawczynie czynów, problem 
był w ich ujęciu. Zostały zatrzymane w samocho-
dzie, gdy poruszały się po praskich ulicach.

Wpadli za narkotyki
Michał M. (lat 36) i 49-letni Mariusz J. wpadli 

w ręce policjantów z wydziału do walki z prze-
stępczością narkotykową. Obaj posiadali przy so-
bie metaamfetaminę, Michał dodatkowo odpowie 
za handel środkami odurzającymi. Policjanci zaj-
mujący się zwalczaniem przestępczości narkoty-
kowej w wyniku działań operacyjnych dotarli do 
jednej z melin, w której spotykały się osoby mo-
gące mieć związek właśnie z narkotykami. 36-let-
ni Michał M. miał 2,4 grama narkotyku, nato-
miast u 49-letniego Mariusza J., funkcjonariusze 
zabezpieczyli 1 gram i w strzykawce 0,8 ml. Obaj 
zatrzymani byli już wcześniej notowani i są zna-
ni policjantom. Czynności operacyjne funkcjona-
riuszy doprowadziły do zgromadzenia materiału 
dowodowego świadczącego o tym, że Michał M. 
trudnił się handlem narkotykami. Mężczyzna roz-
prowadzał metaamfetaminę, co najmniej od czte-
rech tygodni. toms

Do Święta Saskiej Kępy po-
został miesiąc. Jak ma wyglą-
dać tegoroczna edycja? Otóż 
będzie kilka zmian. Tym razem 
imprezę przygotowuje Dzielni-
ca, czyli Urząd Dzielnicy Praga 
Południe oraz tutejsze Centrum 
Promocji Kultury. Dużą zmianą 
będzie też to, że główna scena 
zostanie umiejscowiona na ul. 
Francuskiej przy rondzie Wa-

szyngtona. Naturalne zmiany 
wymusza też oddanie do użytku 
w ubiegłym roku Klubu Kul-
tury Saska Kępa (fi lii CPK). 
Działania artystyczne rozciągną 
się więc od ronda Waszyngtona, 
poprzez Francuską i Paryską aż 
do Klubu Kultury, przy którym 
zresztą także znajdzie się jedna 
ze scen święta. Ciągle trwają 
prace nad szczegółowym pro-
gramem imprezy. Z nieofi cjal-

nych źródeł wiemy, że w kiero-
wanej przez Ryszarda Kalkhof-
fa Radzie Święta Saskiej Kępy 
odbywają się gorące dyskusje 
nad kształtem imprezy. Jest to 
zapewne wynikiem tego, że dla 
niektórych środowisk sasko-
-kępskich poprzednie edycje 
święta były zbyt jarmarczne, a 
za mało artystyczne.

Główną gwiazdą tegorocznej 
edycji będzie Stachurski. W im-
prezie wezmą też udział m.in. 

dwa kwintety Orkiestry Sinfo-
nia Varsovia oraz Zespół Repre-
zentacyjny Wojska Polskiego. 
Wystąpią też lokalne inicjaty-
wy, jak Teatr NORA z ZS im. 
Agnieszki Osieckiej, czy chór 
z LO im. Adama Mickiewicza. 
Wykorzystując duże nagroma-
dzenie na Saskiej Kępie amba-
sad Dzielnica zaproponowała 
im włączenie się w obchody 
święta tego południowopra-

skiego osiedla. – Mamy już po-
twierdzenie z ambasady Kolum-
bii, Azerbejdżanu, Holandii i 
Iranu – mówi „Mieszkańcowi” 
burmistrz Tomasz Kucharski.
– Będzie międzynarodowo i ko-
lorowo! Stąd też majowe święto 
przebiegnie pod hasłem „Mię-
dzynarodowo na Francuskiej”. 
Dużą ciekawostką jest to, że 
Holendrzy mają zapewnić kon-
cert jednej z popowych grup 
popularnych w Niederlandach, 

a także wystawę rycin z czasów, 
gdy zasiedlali Saską Kępę. 

Według szacunków Poli-
cji w ubiegłorocznym święcie 
uczestniczyło około 100 tysię-
cy widzów. 19 maja może ich 
być jeszcze więcej, gdyż Świę-
to Saskiej Kępy pokrywa się 
ze Świętem Wisły oraz z Nocą 
Muzeów. „Mieszkaniec” objął 
Święto Saskiej Kępy patrona-
tem medialnym. ar 

Międzynarodowo na Kępie

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

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

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

MOnta¯ gratIs!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

  przedostatnie, 13 piętro (240 metrów kwadratowych po-
wierzchni użytkowej),  z pięknym widokiem na Stare Mia-
sto i Wisłę,

 klasa budynku B+, 
  recepcja na parterze czynna od 8.00 do 16.00 w dni ro-

bocze,
 w bliskim sąsiedztwie parking naziemny (strzeżony), 
 ochrona fi zyczna 24h,
 system kontroli dostępu (karty zbliżeniowe),
 klimatyzacja,
 czynsz i opłaty eksploatacyjne do negocjacji,
  opłata eksploatacyjna nie uwzględnia kosztów dostawy 

i korzystania z mediów (linie telefoniczne i internetowe, 
energia elektryczna, woda, kanalizacja, ogrzewanie, zimny 
nawiew itp.) – rozliczenie następuje na podstawie rozlicze-
nia liczników i podliczników,

 powierzchnia nie jest umeblowana. 
Osoba do kontaktu: Iwona Dejmek tel. 601-291-100, 

e-mail: i.dejmek@mieszko.com.pl

DO WYNAJĘCIA  powierzchnia biurowa
w budynku „Dominanta Praska” zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Okrzei

Uzdrowisko „Solny Raj” 
grota z atrakcjami

Kopalnia soli w Bochni: tajemnicze, długie korytarze, podtrzymujące je ociosane pniaki 
starego drewna, powietrze nasycone zapachem mikroelementów zawartych w solnych bry-
łach, tworzących ściany chodników, a pod stopami chrzęszczą grube kryształy soli.

Nie trzeba jechać do Bochni, by to przeżyć. Bo to naprawdę jest nie lada przeżycie - najwięk-
sza w Polsce grota solna z soli bocheńskiej, zaaranżowana jak długi, kopalniany korytarz z XVIII 
wieku - Uzdrowisko Solny Raj. 

Relaksujące światło, kojąca muzyka, dla dzieci - bajeczki; fi lm o kopalni na zajęcia terapeutycz-
no - edukacyjne, do których grota jest przygotowana. 

Specyfi czny mikroklimat wspomaga leczenie i profi laktykę dróg oddechowych, alergii, scho-
rzeń skóry, daje ulgę w stanach nerwi-
cowych, rekonwalescencji, wyczerpa-
niu. Ale to nie wszystko.

We wnętrzu groty z racji dużej po-
wierzchni, pod okiem doświadczonych 
instruktorów odbywają się zajęcia pi-
lates, joga i tańce podzielone na grupy 
wiekowe dla dzieci, młodzieży i doro-
słych.

Na miejscu można skorzystać z wie-
lu zabiegów (dla pań i dla panów!).Va-
cuwell, Turbosonic, Body Detox, Roll 
Sharper, Skier’s Edge to nowocze-
sne urządzenia modelujące sylwetkę, 
zmniejszające obwody, wspomagające 
walkę z cellulitem i odtruwanie orga-
nizmu.

Zawitać można tam przez cały tydzień, umawiając godzinę spotkania między 8.00 a 22.00. 
Indywidualnie i nie tylko: organizują tu także konferencje, urodziny czy wieczory panieńskie. 
Grota chętnie przyjmuje dzieci z rodzicami lub w grupach zorganizowanych.  Uwaga! Obiekt 
w pełni przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych! 

Uzdrowisko Solny Raj oferuje też rozmaite profesjonalne masaże wykonywane w kameralnych 
warunkach lub refl eksologię stóp, która odbywa się we wnętrzu groty solnej.

Wiosna! Zadbaj o zrzucenie resztek zimy - uodpornij się na infekcje, zgub zbędne kilogramy, 
popraw sylwetkę. A ci, którym zimy żal, przez cały rok mogą tu… „jeździć na nartach”, korzysta-
jąc z urządzenia, pozwalającego na dostosowanie stopnia trudności „stoku” do własnych umiejęt-
ności i upodobań. 

Z dobrodziejstw tej placówki korzysta wiele osób: indywidualnie, rodzinnie, w grupach. Bywają 
tu przedszkola, szkoły i ośrodki (również dla dzieci niepełnosprawnych) a fi rmy organizują narady 
szefów. Honorują tu karty Benefi t, FitProfi t, FitFlex, OK. System i karty rabatowe. 

Warszawa-Radość, ul. Lipkowska 46, 
www.grota-solna.com; 

tel. 22 615-81-47, kom. 502-631-807; 
e-mail: nowandrzej@wp.pl

Odzież Używana
od PONIEDZIAŁKU 

do CZWARTKU
NOWA DOSTAWA 

TOWARU
PIĄTEK

wszystko –50%
SOBOTA

wszystko po 5 zł

TANIE UBRANIE

ul. Zwycięzców 49 
róg Niekłańskiej

pon.- pt. -10.00-18.00; 
sob.10.00-14.00
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Organizacja Narodów Zjed-
noczonych 9 grudnia 2009 ro-
ku przyjęła rezolucję prokla-
mującą rok 2012 Międzynaro-
dowym Rokiem Spółdzielczo-
ści. Spółdzielczość zrzesza na 
świecie ponad 1 mld ludności; 
pomaga w eliminowaniu ubó-
stwa, w tworzeniu miejsc pra-
cy, w umacnianiu obywatelskiej 
samorządności i solidarności, w 
łagodzeniu skutków kryzysu. 
Polska - przypomnijmy - wraz 
z innymi krajami Unii Europej-
skiej poparła tę rezolucję.

Dokument wezwał rządy, 
instytucje międzynarodowe i 
spółdzielnie do wspierania roz-
woju spółdzielczości. Bo Spół-
dzielnie budują lepszy świat! I 
właśnie to hasło będzie obowią-
zywać podczas Międzynarodo-
wego Roku Spółdzielczości.

Na Pradze Południe oazami 
spółdzielczości - jak już napi-
saliśmy - są spółdzielnie miesz-
kaniowe. Tym razem „Miesz-
kaniec” gości w SM „Osiedle 
Młodych”. Kiedyś była to spół-
dzielnia - gigant, z której jednak 
w 1999 roku i 2004 wydzieliły 
się inne spółdzielnie.  „Resz-
tówka” pozostała niewielka, le-
dwie nieco ponad jeden procent 
dawnego majątku. Wydawało 
się, że taka spółdzielnia może 
nie mieć racji na rynku… a jed-
nak stało się zupełnie inaczej.

- Udało nam się tę „spółdziel-
nię-matkę” innych praskich 
spółdzielni mieszkaniowych nie 
tylko uratować, ale dzięki kon-
sekwentnym działaniom wypro-
wadzić na spokojne wody - mó-
wi, nie kryjąc satysfakcji prezes 
zarządu SM „Osiedle Młodych” 

Mieczysław Stanicki. - Spół-
dzielnia żyje, ma się dobrze i co 
najważniejsze - ma przed sobą 
perspektywy na przyszłość. Bo 
jesteśmy spółdzielnią w pełni 
już dostosowaną do zasad okre-
ślonych w nowej ustawie o spół-
dzielczości mieszkaniowej. Ja-
ko pierwsi wprowadziliśmy sys-
tem indywidualnego rozliczania 
nieruchomości, byliśmy także 
pierwszymi, przekształcającymi 
mieszkania spółdzielcze i loka-
torskie w odrębną własność.

Spółdzielnia zrzesza ponad 
600 członków, zarządza 11 wła-
snymi budynkami w pięciu nie-
ruchomościach („Kobielska”, 
„Międzylesie”, „Kamionek”, 
„Szaserów” i „Przyczółek Gro-
chowski”) - łącznie trochę po-
nad 500 mieszkań. Najstarsze 
budynki spółdzielcze wybudo-

wane zostały już w XXI wie-
ku, więc nie ma tu charaktery-
stycznych dla innych spółdziel-
ni problemów z eksploatacją 
zasobów. Nie trzeba np. budyn-
ków docieplać.

Stoimy przed innymi wyzwa-
niami narzuconymi przez usta-
wę o spółdzielniach mieszka-
niowych, która nakłada obo-
wiązek – w chwili wyodrębnie-
nia ostatniego lokalu w nieru-
chomości – stosowanie przepi-
sów ustawy o własności lokali. 
Przyjęcie za podstawę zarzą-
dzania nieruchomością wspól-
ną przepisów ustawy o własno-
ści lokali powoduje, że uchwa-
ły podejmowane są większością 
udziałów wszystkich właścicie-
li. Właściciele powołują Zarząd 
właścicielski nieruchomości 
bądź też decydują się na powie-
rzenie jego spółdzielni lub innej 
fi rmie. Obecnie z taką sytuacją 
mamy do czynienia w nierucho-
mości Kobielska 6, gdzie został 
powołany Zarząd właścicielski, 
który ma zdecydować o powie-
rzeniu prowadzenia administro-
wania tą nieruchomością.

Spółdzielnia „Osiedle Mło-
dych” „idzie” więc trzema dro-
gami. Pierwsza droga - to nowe 
inwestycje. - Mieliśmy poten-
cjał - wykwalifi kowaną kadrę 
znających się na inwestycjach 
fachowców - mówi prezes. - 
Postanowiliśmy to wykorzystać. 
SM „Osiedle Młodych” i spół-
ka „Osiedle Młodych” powo-
łana na bazie dotychczasowe-
go pionu inwestycyjnego Spół-
dzielni, prowadzą obecnie dwie 
inwestycje. Jedna to „Choda-
kowska” w Warszawie, druga 
to „Campo Verde” w Między-
lesiu i przygotowują się do roz-
poczęcia trzeciej, największej, 
na 129 mieszkań, tym razem 
w Marysinie Wawerskim, przy 
ulicy Begonii.

- Przy ulicy Chodakowskiej 
24, w świetnym miejscu, oto-
czonym zaawansowaną infra-
strukturą handlową i usługo-
wą, w październiku ub. roku 
rozpoczęliśmy budowę nowo-
czesnej kamienicy z 30 miesz-
kaniami na 7 piętrach - mówi 
prezes Mieczysław Stanicki. - 
Na parterze będzie reprezenta-
cyjny hol wejściowy, w podzie-
miach garaż, budynek powsta-
je w wysokim standardzie wy-
kończenia elewacji i przestrze-
ni wewnętrznych. Zakończenie 
budowy przewidujemy w poło-
wie 2013 roku. Jednocześnie 
w kwietniu 2012 r. rozpoczęli-
śmy kolejną inwestycję „Cam-
po Verde”: zespół ośmiu wie-
lorodzinnych domów mieszkal-
nych przy ulicy Żegańskiej w 
Międzylesiu. Powstanie tam 48 
mieszkań z 62 miejscami par-
kingowymi. Osiedle będzie za-

mknięte i strzeżone, koniec in-
westycji przewidujemy na koń-
cówkę przyszłego roku.

Druga droga, to profesjo-
nalne zarządzanie nierucho-
mościami. Już nie tylko wła-
snymi, ale także prowadzony-
mi jako działalność usługowa 
na rzecz innych wspólnot. Od 
początku 2012 roku udało się 
wygrać dwa przetargi na tego 
rodzaju usługi w nieruchomo-
ściach nie będących własno-
ścią spółdzielców SM „Osie-
dle Młodych”. - Oczywiście 
najbardziej nam zależy, by po 
przekształceniu się naszych za-
sobów we wspólnoty mieszka-
niowe pozostać ich zarządca-
mi. Wiemy o tych nieruchomo-
ściach wszystko, jesteśmy z ni-
mi związani emocjonalnie. Pod 
nadzorem Rad tych wspólnot 
jesteśmy w stanie zapropono-
wać takie warunki profesjonal-
nego działania, że mieszkańcy 
będą czerpać wymierne korzy-
ści z naszej działalności - mó-
wi prezes Stanicki.

Trzecia wreszcie droga to 
własne Biuro Obrotu Nierucho-
mościami, działające od ponad 
dwóch lat, prowadzące sprze-
daż lokali z rynku pierwotnego i 
wtórnego, oczywiście nie tylko 
w ramach własnych zasobów. 
- Jestem przekonany, że obrali-
śmy nowoczesną, aktywną dro-
gę pozostania na rynku. Nasze 
dotychczasowe osiągnięcia to 
potwierdzają. Wiemy co mamy 
robić, będziemy konsekwentnie 
realizować przyjęte założenia - 
mówi prezes SM „Osiedle Mło-
dych” Mieczysław Stanicki.                                     
AS toms

2012 rok został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. 

– Niepokoi nas brak rozumienia istoty, roli i znaczenia  spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kra-
ju. Dlatego tak ważnym jest, aby całe środowisko spółdzielcze włączyło się aktywnie do wielkiej światowej kampanii 
popularyzacji idei spółdzielczości, prowadzonej przez ONZ – powiedział Andrzej Półrolniczak, prezes zarządu Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.
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ul. Chodakowska 24 (wizualizacja)

ul. Żegańska (wizualizacja)

Stowarzyszenie 
Na Rzecz Pomocy 

Dzieciom i Dorosłym 
z Upośledzeniem Umysłowym 

„DELTA”
 

KRS 0000165470
 

Podmiot posiada status 
organizacji pożytku publicznego. 

 

Wspomóż nas 
1% Twojego podatku
pozwoli nam dotrzeć 

do najbardziej 
potrzebujących.

Człowiek jest wart tyle, 
ile daje innym. 

Cena osobodnia
z wyżywieniem 

już od 85 zł, 
a dla zdrowia i relaksu...

turnusy 
profi laktyczno-lecznicze:
tygodniowe od 698 zł/os.
15-dniowe od 1396 zł/os.

LETNIE PROMOCJE 
WCZASÓW 

w Krynicy-Zdrój 
w OSW HAJDUCZEK

Szczegóły:
tel. 18 471-54-08,  tel./fax 18 471- 20-48

www.hajduczek.com.pl

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

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

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

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

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300

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

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

JA MES sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. Miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u, 
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.

Przyj mu je w War sza wie na Za ci szu: 19–20, 23–29 IV br.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl
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4 kwietnia w siedzibie Pol-
skiej Akademii Nauk w Pałacu 
Staszica przy Nowym Świecie 
odbyła się uroczysta sesja 
poświęcona dialogowi 
publicznemu w spo-
łeczeństwie obywatel-
skim. Wręczono pod-
czas niej dyplomy ho-
norowe Europejczyka Ro-
ku 2011 wybitnym przedstawi-
cielom nauki, ludziom kultury, 
dziennikarzom, samorządow-

com, społecznikom, przedsię-
biorcom. W kategorii Gospo-
darz Gminy, Miasta, Regio-
nu wyróżnienie otrzymała bur-
mistrz Wawra – Jolanta Koczo-
rowska (na zdjęciu). 

  
W piątek13 kwietnia w Rem-

bertowie odsłonięty został po-
mnik ofi ar tragedii smoleń-
skiej i katyńskiej. Twórcą pro-
jektu jest prof. Czesław Dźwi-
gaj z krakowskiej ASP. Projekt 
Czesława Dźwigaja łączy dwa 
dramatyczne dla historii Polski 
wydarzenia - zbrodnię katyńską 
oraz katastrofę prezydenckie-
go samolotu w Smoleńsku. W 
uroczystościach uczestniczy-
li m.in. przedstawiciele parla-
mentu, władz samorządowych 
oraz mieszkańcy Rembertowa.

  
14 kwietnia br. podczas obrad 

Zjazdu Mazowieckiego Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej Wło-

dzimierz Czarzasty (na zdję-
ciu) wygrał rywalizację z Ka-
tarzyną Piekarską i został wy-
brany większością głosów no-
wym przewodniczącym SLD na 
Mazowszu. Oprócz przewod-
niczącego wybrano ponownie 
na sekretarza Krzysztofa Gaw-
kowskiego i 22 mazowieckich 
członków Rady Krajowej.

  
Do 30 kwietnia br. można 

zgłaszać uwagi na temat pro-

gramu „Warszawa przyjazna se-
niorom”.  Głównym celem pro-
gramu jest poprawa jakości ży-
cia osób starszych poprzez pro-
mowanie m.in. aktywności za-
wodowej i społecznej seniorów, 
przeciwdziałanie samotności 
i izolacji społecznej, przeciw-
działanie przemocy, dyskrymi-
nacji oraz zapewnienie poczu-
cia bezpieczeństwa. Adresatami 
projektu są przede wszystkim 
osoby w wieku 60+, ale niektóre 
działania są skierowane do gru-
py 50+. Ważnym celem progra-
mu jest również zmiana sposo-
bu postrzegania osób starszych 
przez społeczeństwo. Więcej in-
formacji na www.konsultacje.
um.warszawa.pl .

  
W okresie Świąt Wielkiej 

Nocy Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej zorganizowa-
ła tradycyjne, świąteczne spo-
tkanie dla ludzi bezdomnych i 
słabiej sytuowanych. Na Wiel-
kanocne śniadanie zaproszo-

no do jadłodajni im. Św. Brata 
Alberta (Lubelska 30/32) kil-
kadziesiąt osób. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. ks. biskup 
Marek Solarczyk i szef war-
szawsko-praskiej Caritas ks. 
Dariusz Marczak. W jadłodajni 
przy ul. Lubelskiej Caritas wy-
daje codziennie około 750 cie-
płych posiłków.

  
Przez trzy dni od 20 do 22 

kwietnia br. można będzie 
zwiedzać Targi Produktów Re-
gionalnych „Regionalia”, pod-
czas których producenci natu-
ralnych i regionalnych produk-
tów z Polski i ze świata oraz 
zdrowej i ekologicznej żywno-
ści zaprezentują swoje wyjąt-
kowe oferty.  Targi odbędą w 
Centrum Targowym MT Polska 
przy ulicy Marsa 56c. Wstęp 
jest bezpłatny.

  
1 maja br. rozpocznie się se-

zon turystyczny na Wiśle. Na 
trasie pomiędzy Podzamczem 
a „Grubą Kaśką” będzie pły-
wał „Wars”, należący do Żeglu-
gi Stołecznej. Natomiast statek 

„Zefi r” w weekendy zabierze 
pasażerów nad Zalew Zegrzyń-
ski. Od 1 maja do 30 czerwca 
tramwaj wodny będzie pływał 
tylko w weekendy i dni świą-
teczne, a od 1 lipca do 31 sierp-
nia – codziennie. „Zefi r” bę-
dzie kursował do Serocka we 
wszystkie soboty i niedziele, w 
okresie od 1 maja do 26 sierp-
nia (z dodatkowymi kursami 1 
maja i 15 sierpnia). Ceny bile-
tów nie zmienią się. Podobnie, 
jak w ubiegłym roku za rejs po 
Wiśle trzeba będzie zapłacić 18 
zł, a za całodniową wycieczkę 
do Serocka – 36 zł.

  
Gala IV edycji konkursu „Ki-

jem w mrowisko – młodzi mi-
strzowie pióra i pięciolinii” od-
była się 13 kwietnia w Cen-

trum Promocji Kultury Dziel-
nicy Praga Południe. Pomysło-
dawcą konkursu, inspirowanego 
twórczością Stefana Kisielew-
skiego, jest grono pedagogicz-
ne „Kisiela” – ZS Nr 5. W gali 
uczestniczyli m.in. aktor Krzysz-
tof Konrad, krytyk literacki Jan 
Zdzisław Brudnicki i syn patro-
na szkoły z ul. Szczawnickiej 
Jerzy Kisielewski. Koordynato-
rem konkursu, w którym ocenia-
no blisko 90 prac młodych twór-
ców, była Iwona Kulpa-Szustak, 
nauczycielka z „Kisiela”.   

  
Mamo, martwisz się, że, nie-

mowlę jest głodne, kiedy kar-
misz je tylko piersią? Słabo 
przybiera na wadze? Męczą 
kolki? Często płacze? Bolą cię 
brodawki przy karmieniu ma-
leństwa? Wstydzisz się karmić 
poza domem? Jesteś przemę-
czona nocnym karmieniem? A 
może uwielbiasz karmić pier-
sią? Klub Blisko Mamy i Taty 
zaprasza na bezpłatne spotka-
nia - konsultacje dla mam kar-
miących piersią „Mleczna dro-
ga”. Uzyskasz wsparcie, wie-
dzę, wzmocnisz swoje kompe-
tencje rodzicielskie. Spotkania: 
29.04., 13 i 27.05., 10 i 24.06.
br., ul. Międzynarodowa 47A. 
Szczegóły www.terapeuci.ngo.
org.pl/klub

  
W najbliższy weekend, 20 - 

22 kwietnia, do Warszawy za-
wita Puchar Henri Delau-

nay. Będzie to okazja 
dla miłośników pił-
ki nożnej, do obejrze-
nia kultowego symbolu 

Mistrzostw Europy, który 
trafi  w ręce zwycięskiej dru-

żyny. Na powitanie Pucharu, o 
godz. 12.45 zostanie zorgani-
zowana uroczysta parada, w ra-
mach której Puchar eskortowa-
ny przez trzy samochody oraz 
dwa dwupoziomowe autobusy 
wraz z maskotkami Mistrzostw, 
Sławkiem i Slavko, zostanie za-
prezentowany warszawiakom. 
Parada przejedzie z Placu De-
fi lad, Al. Jerozolimskimi, No-
wym Światem, Krakowskim 
Przedmieściem, ul. Królewską, 
Marszałkowską i z powrotem 
na Plac Defi lad. 21 i 22 kwiet-
nia - symbol Mistrzostw Europy 
będzie dostępny przed PKiN dla 
zwiedzających w godz. 10.00–
20.00. Dla tysięcznej osoby, któ-
ra sfotografuje się z Pucharem, 
organizatorzy przygotowali nie-
powtarzalną nagrodę – bilet 
na UEFA EURO 2012 ™ oraz 
zdjęcia z gwiazdami i autogra-
fami. Będzie można również zo-
baczyć ogromny balon w kształ-
cie pucharu. 

  
Zbliża się casting do 5 edy-

cji programu „Mam Talent” po-
szukującego najbardziej utalen-
towanych ludzi w Polsce. 10 
czerwca br. od godz. 10.00 eki-
pa programu „Mam Talent” za-
wita w Warszawie na teren Pa-
łacu Prymasowskiego przy ul. 
Senatorskiej 13/15. Kolejny ca-
sting odbędzie się 12 czerwca 
w Gdańsku, w Filharmonii Bał-
tyckiej. 

  
Ogród Botaniczny w Powsi-

nie jest otwarty we wszystkie 
dni tygodnia w godz. 10.00-
18.00. W Ogrodzie kwitnie już 
wawrzynek wilczełyko, będący 
pod ochroną krzew, posiadają-
cy fi oletowo różowe, pachną-

ce kwiaty, chętnie odwiedza-
ne przez pszczoły (na zdjęciu). 
Kwitną oczary, derenie, lesz-
czyny i niektóre gatunki wierzb 
i olchy. W szklarni można po-
dziwiać krzewy owoców cytru-
sowych, kwitnie także wiele su-
kulentów oraz niektóre gatunki 
storczyków. W ogrodzie moż-
na posłuchać śpiewu ptaków, a 
w słoneczne dni zobaczyć zbu-
dzone ze snu zimowego motyle 
cytrynki. (ab) (ar)

Z MIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 21.04. godz. 12.00 – Finał Festiwalu „Rozwiń 
talent!”. Koncert Laureatów oraz rozdanie dyplomów i nagród, 
wstęp wolny; 22.04. godz. 13.00 – 17.00 – „Dzień Ziemi” – Bądź 
Eko! Mieszkasz w mieście, ale chcesz żyć w zgodzie z naturą? 
Tworzysz ciekawe rzeczy? Masz pomysły jak żyć EKO-logicz-
nie? Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami? Zgłoś się: 
kamila@cpk.art.pl, wstęp wolny; 23.04. godz. 17.00 –Spotkanie 
pt. „Mistrzowie operetki: Stefan Witas i Mieczysław Wojnicki”, 
wstęp wolny; 25.04. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztu-
ką” wykład pt. „Architektura przełomu XX/XXI wieku”, wstęp 
wolny; godz. 18.00 – Klub Literacki „Praska Przystań Słowa” 
koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Moniki Lidtke – polskiej 
poetki i wokalistki mieszkającej w Anglii, wstęp wolny; 26.04. 
godz. 19.00 – 20-lecie Kabaretu „Filip z Konopi” Filipa Bo-
rowskiego. Specjalny program jubileuszowy! Zabawa z udzia-
łem wielu znakomitych gości – m.in. „Kaczki z Nowej Paczki” 
z Olsztyna, Stan Tutaj z Kielc, Danka Stankiewicz! Swój udział 
zapowiedziało młode pokolenie artystów z programów „You Can 
Dance” i „Voice of the Poland”!, wstęp 10 zł; 27.04. godz. 19.00 
– Klub Kina Niemego: Buster Keaton „Generał” (1926 r.), wstęp 
5 zł; 28.04. Młoda Kultura na Scenie CPK – godz. 19.00 – Kon-
certy zespołów: Rafta (godz. 20.00) i Lans  Makabr (godz. 19.00), 
wstęp wolny; 30.04. godz. 18.30 – W cyklu Swing Club wystą-
pią – Jerzy Więckowski i „Warsaw Dixielanders”, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2 – 24.04. 
godz. 13.00 – Koncert Stanisława Pąka: „Muzyka lekka i przy-
jemna” (znanego jako Poldek Nowacki z „Plebanii”), wstęp wol-
ny; 26.04. godz. 18.00 – Spotkanie z Emilią Krakowską, absol-
wentką PWST w Warszawie, która grała w następujących te-
atrach: Powszechnym, Narodowym, Współczesnym i Rozmaito-
ści. Jest aktorką fi lmową, która ugruntowała swoją pozycję udzia-
łem w wielu serialach telewizyjnych, ale przede wszystkim jako 
Jagna w ”Chłopach” (bezpłatne zaproszenia do odbioru w KKS).
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 19.04. godz. 
19.00 - Seans fi lmowy „Chaotyczna Anna”’, dramat, bilety - 
5 zł w sprzedaży od godz. 17. 21.04. godz. 19.00 - „Defy”. Po-
kaz amerykańskiego fi lmu - show przedstawiającego świat wake-
boardingu, wstęp wolny. 21.04. godz. 19.00 - Spektakl teatralny 
„Serenada” - Sławomir Mrożek, Teatr Polonistyki, bilety - 10 zł 
w sprzedaży od godz. 17; 23.04. godz. 19.00 - Sfi lmowana mu-
zyka, seminarium edukacyjno-artystyczne. „Lisiczka chytruska” 
animowana wersja opery Leosa Janacka, wstęp wolny; 24.04. 
godz. 19.00 - Koncert „Piosenki z tamtych lat” Międzyszkolna 
Grupa Artystyczna Magia, wstęp wolny; 26.04. godz. 19.00 - Se-
ans fi lmowy „2 młode wina”, bilety w cenie 5 zł w sprzedaży od 
godz. 17; 27.04. godz. 19.00 - Koncert zespołu folklorystyczne-
go „Łomżyniacy”, wstęp wolny; 28.04. godz. 18.30 - Warszaw-
ski Duet Akordeonowy „Akordeonowa podróż muzyczna”, bile-
ty - 10 zł w sprzedaży od godz. 16; 29.04. godz. 13.00 - Spektakl 
teatralny dla dzieci „Kozucha Kłamczucha”’, bilety w cenie 5 zł 
w sprzedaży od godz. 12.
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM Grenadierów Al. Sta-
nów Zjednoczonych 40 – 25.04. godz. 17.00 - Warsztaty z cy-
klu „Etnografi czne środy w Ośrodku Edukacji Kulturalnej” - 
„Włóczkowe cuda. Dawne zabawy i zabawki” - dla dzieci w wie-
ku 7-12 lat. Koszt uczestnictwa – 5 zł. Zapisy tel. 673-60-63; 606-
839-305.  
 Ośrodek Kultury w dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 
– 21.04. godz.19.00 - Koncert Rockowy zespołu Shallow Hill; 
22.04. godz.17.00 - Wikingowie w Ameryce. Pokaz slajdów i 
opowieści z podróży Marka Łasisza; 27.04. godz.19.00 - Wio-
sna… wiosna, ach to ty. Koncert w wykonaniu grupy wokalnej 
Niebieskie Migdały. (Zaproszenia do odbioru w sekretariacie 
Ośrodka Kultury); 
 Ośrodek Działań Twórczych POGODNA – Filia Ośrod-
ka Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Jana Pawła II 25 - 22.04. 
godz.16.00 – Bajka o Jasiu i Małgosi – spektakl teatralny dla 
dzieci w wykonaniu Teatru NARWAL; 26.04. - Wieczorne Spo-
tkania Artystyczne, godz. 18.30 – Teatrzyk z Pudełka. Zajęcia 
dla dzieci; godz. 19.00 – Witraże. Zajęcia dla dorosłych; 27.04. 
godz.10.40 – Czy marzenia się spełniają? Koncert z cyklu „Fil-
harmonia Narodowa dla dzieci”. 
 Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy Plac Ma-
łachowskiego 1 - 27.04. godz. 20.00 - Koncert muzyki chóralnej. 
Wstęp wolny.
 Teatr Staromiejski ul. Jezuicka 4 – 26.04. godz. 18.00 - Na-
grodzony Złotą Maską spektakl Teatru KOT - „Tylko miłość ma 
sens” według pomysłu i w reżyserii Julii Kotarskiej-Rekosz.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW

REKLAMA                                                                                                                                             REKLAMA 

Stal pod przykryciem,
pręty, rury, 

blachy, profi le
stalonline.pl 

Tel. 516-698-802

HURTOWNIA 
STALI

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

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych 
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce

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

BIURO REKLAMY „MIESZKAŃCA”
04−062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl

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

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

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

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER
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- Co pan dziś taki zalatany, panie Kaziu. Jeszcze na do-
bre na bazar pan nie wszedł, a wygląda pan, jakby już wy-
chodził.

Kazimierz Główka rzeczywiście włos miał nie mniej rozwia-
ny niż poły swej kurtki.

- Jakby pan zgadł, jakby pan zgadł. 
- Ale z powodu?
Eustachy Mordziak zdziwiony był niemile, bo lubił sobie z 

panem Główką pogadać, zaś pośpiech najwyraźniej źle wróżył 
tej jego namiętności.

- Śpieszę się, bo rządowa kampania właśnie rusza i nie chcę 
czegoś uronić.

- Jak znowu kampania, panie Kaziu? Dopalacze, wojna z ki-
bolami? Mało panu? Na co pan liczy?

- Co do dopalaczy, to mnie to dotyczy o tyle, że jak czytam, 
rząd forsę z moich podatków znów w błoto wyrzucił. Milion 
z górką dał na przykład Sanepidowi, żeby konieczne testy ro-
bił, bo bez naukowej podkładki, że dopalacze są szkodliwe 
dla zdrowia, a nawet mogę byś śmiertelnie niebezpieczne, nic 
szkodnikom zrobić się nie da, a już zwłaszcza zakazać. 

- No i co?
- No i to, że jak się wydało, Sanepid za tę forsę popłacił dłu-

gi, benzynę kupił i w ogóle ogarnął się trochę. Na testy oczy-
wiście nie starczyło. W ten sposób, skoro nie ma dowodu, han-
dlarze jeden po drugim sprawy z rządem, który im sklepiki po-
zamykał, w sądach wygrywają. 

- To tym bardziej pytam: mało panu? Na co pan jeszcze li-
czy? 

- Tym razem, panie Eustachy, chodzi o mnie bezpośrednio. 
I o pana i o panią Krysię, o każdego. O emeryturach będzie.

- Co będzie? Ta kampania?
- Owszem, właśnie. Rząd przy pomocy statystów oraz akto-

rów specjalizujących się w reklamach będzie mnie, pana, nas 
przekonywał, że fajnie jest pracować do 67 roku życia.

- Komu fajnie, temu fajnie. Muzyk, że tak powiem, pisarz, czy 
inny urzędnik może pracować do grobowej deski, ale brukarz, 
operator walca drogowego, kelnerka, montażystka podzespo-
łów, fryzjerka, sprzedawczyni… 

- Tak panie Eustachy, to każdy mówi. Mnie w tej kampanii 
interesuje zupełnie coś innego.

- Mianowicie?
- Widzi pan, ja swoje przeżyłem i mnie nie tak łatwo zaba-

jerować. Ja pamiętam dokładnie 14 punkt ze słynnych 21 po-
stulatów. Było tam, że kobieta ma przechodzić na emeryturę w 
wieku 50 lat, mężczyzna 55, albo kobieta po 30 latach pracy, a 
mężczyzna - po 35. 

- A wiesz pan, że ja w ogóle o tym zapomniałem.
- Nie tylko pan. Wszyscy. I dlatego tym, którzy mianują się 

spadkobiercami tamtych ideałów, a dziś rządzą, wydaje się, że 
wszystko im przejdzie. Ciekaw jestem, jak oni mnie przekonają, 
że pracować do 67 roku życia jest lepiej niż do 55 lub 50 roku 
życia, jak sami się kiedyś domagali?

- Bo to stara prawda, że punkt widzenia zmienia się z punk-
tem siedzenia. Ale skoro już o tym mówimy – to pan zna? 

- Co?
Idzie parę osób koło Sejmu i słyszy, jak spoza czcigodnych 

murów rozlega się gromkie: sto lat, sto lat!
- Imieniny Palikota były i posłowie marihuaną się opalili?
- Otóż nie. Żadne takie. Posłowie uchwalali nową granicę 

wieku emerytalnego, po prostu.
Szaser 

Co tam pa nie na Pradze...
Kampania kwietniowa

Kobiecym okiem

Nawet pobieżna lektura 
tych jakże gustownych pa-
pierków pobudza do refl eksji. 
Chodzi nie tylko o to, że mam 
ich aż pięciu do wyboru; dla 
ułatwienia nazwijmy ich P, 
r, J, Ł i D. Ł nie zawraca so-
bie głowy seniorami, tylko na 
marginesie wspominając o 
ofercie dla nich za 44,90, któ-
rą z kolei P zaznaczył wyraź-
nie. J nie bawi się w kategory-
zacje wiekowe, przedstawia-
jąc po prostu wachlarz moż-
liwości cenowo-programo-

wych. D rozszerza ofertę o pa-
kiet Senior 2 za 89,90 zł. Dla 
odmiany R ma aż trzy propo-
zycje pakietu Senior, za 44,90 
- jak wszyscy, ale też z całkiem 
nową ceną 70, 90 zł i ofertą w 
Pakiecie Senior za 26 zł! Se-
niora za 89,90 brak.

Jakie to dziwne, że żaden z 
panów nie wspomina nawet 
o specjalnie wynegocjowa-
nej przez władze Spółdzielni 
dla mieszkańców SM „Ostro-
bramska” ofercie podstawo-
wej, kilkunastokanałowej, 

za… trzy zł z groszami na mie-
siąc?!

Dzielni przedstawiciele
Vectry pamiętają za to o 
„marchewkach”: P obiecu-
je 30 dni na testowanie usłu-
gi, Ł - pierwsze miesiące (ile 
tych miesięcy - nie wiadomo) 
za 1 zł, D bez ceregieli zachę-
ca „zmień dla kasy”, ale bez 
szczegółów, R zapewnia, że z 
tą ulotką dostanę największy 
rabat zaś J deklaruje, że gdy 
zmienię operatora, dostanę 
więcej płacąc mniej. Co chyba 
nie do końca musi być prawdą 
zwłaszcza, że maleńkie literki 
na dole strony uświadamiają 
mi, że „ulotka nie jest ofertą 
w rozumieniu Kodeksu Cywil-
nego art. 66”. 

Ale nie tylko Vectra lekce-
waży klientów. Oto na Gro-
chowie pojawiły się ogłosze-
nia fi rmowane przez innego 
operatora - UPC - za to z ra-
żącym błędem. Widać go na 
zdjęciu. Klient, głupi, wszyst-
ko kupi. Wnioski? Zastanów 
się, nim komuś zaufasz. Czytaj 
uważnie. żu

W spółdzielni „Ostrobram-
ska” pojawił się nowy opera-
tor telewizji, internetu i telefo-
nów - Vectra. 

I zaczęło się ciekawie. Wy-
jęłam ze skrzynki aż pięć „za-
proszeń” do współpracy od 
akwizytorów tejże Vectry. Z te-
go pan Piotr, pan Rafał i pan 
Jakub przedstawiają się jako 
„Opiekunowie budynku” (cie-
kawe, po co Vectra nasyła ich 
aż tylu?!), pan Łukasz wyróż-
nia się ulotką z obszarpanym, 
niechlujnie urwanym brzegiem 
zaś z piątej ulotki, na której po-
dano tylko telefon i adres ma-
ilowy, można wywnioskować, 
że jej autor, który, jak mnie za-
pewnia „DLA CIEBIE PRA-
CUJE ZAWSZE” (pisownia 
oryginalna), ma imię zaczyna-
jące się na literę „D”. 

Czterech na 
„¿¹dnie”

rEKlAMA rEKlAMA  

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Tym ludziom 
warto pomóc!

30 kwietnia - ostateczny termin 
rozliczenia PIT-ów jest tuż, tuż. W 
poprzednim numerze „Mieszkańca” 
zachęcałem Państwa do przekaza-
nia 1% swojego podatku nie do bu-
dżetu, ale na jedną z działających na 

Pradze pozarządowych organizacji, zajmujących się praski-
mi dziećmi i młodzieżą. Organizacje te opiekują się chory-
mi i niepełnosprawnymi dziećmi, a zdrowym wypełniają czas 
wolny, chroniąc je przed zejściem na drogę uzależnienia lub 
przestępstwa. Nie są one na tyle znane i bogate, aby reklamo-
wać się w telewizji i gazetach, ale działają w naszym sąsiedz-
twie i na naszą rzecz, więc tym bardziej zasługują na nasze 
wsparcie. Dwa tygodnie temu przedstawiłem Państwu dwie 
takie organizacje: „Otwarte Drzwi” (KRS-0000080010) i 
„Wspólne Podwórko” (KRS-0000209533), dziś prezentuję 
pozostałe. 

Trzecia organizacja to Stowarzyszenie „Mierz Wysoko” 
(KRS-0000228527) z ul. Brzeskiej, kierowane przez p. Martę 
Kaszubską. Kto choć raz zapuścił się na Brzeską, wszedł w jej 
podwórka, a być może posunął się tak daleko, że zajrzał do kla-
tek schodowych, musiał zadać sobie pytanie o warunki, w jakich 
mieszkają tam ludzie, a zwłaszcza dzieci. I właśnie tymi dzieć-
mi zajmuje się świetlica na Brzeskiej 20. To dla nich - i co waż-
ne razem z nimi - ich dorośli przyjaciele prowadzą zajęcia arty-
styczne, edukacyjne i sportowe. Z nimi odrabiają lekcje, tańczą, 
fotografują i organizują teatr. 

Fundacja „Dzieci Niczyje” (KRS-0000204426) opracowała 
i wdrożyła tzw. Program Praski. Jego celem jest ochrona dzieci 
przed krzywdzeniem ich przez dorosłych. Prowadzone są zaję-
cia terapeutyczne i spotkania z rodzicami. Działa telefon zaufa-
nia, w razie potrzeby przeprowadzane są interwencje. 

Z kolei Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej na Pradze 
(KRS-0000021174) to tzw. Streetworkers, czyli ludzie, pracują-
cy z dziećmi ulicy i na ulicy. Wchodzą do ciemnych, brudnych i 
zaniedbanych miejsc, gdzie na co dzień przebywają odrzucone i 
niechciane dzieciaki. Chodzą z nimi do kina, teatru, wyjeżdżają 
na wakacje, uczą i wychowują. 

Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” (KRS-
0000011861) to kolejna praska organizacja. Sama jej nazwa mó-
wi o profi lu działalności. Wysokokwalifi kowana kadra psycho-
logów i terapeutów walczy z patologiami i uzależnieniem od 
narkotyków wśród dzieci i młodzieży w 6-ciu świetlicach na te-
renie Pragi. Uczą także rodziców, jak postępować z uzależnio-
nymi dziećmi. 

Jak przekazać 1% swojego podatku? Tych, którzy tego jesz-
cze nie robili, informuję, że szczegółowa instrukcja znajduje się 
na 5-ej stronie poprzedniego numeru „Mieszkańca”. Jak tam do-
trzeć? Komputer pomoże. Wpisujemy adres: www.mieszkaniec.
pl, potem klikamy w zakładkę „archiwum”, potem w „Miesz-
kańca” nr 7 i przesuwamy się do strony nr 5. A potem wystarczy 
już tylko nie zapomnieć o praskich społecznikach przy wypeł-
nianiu PIT-u. Powodzenia!

Marek Borowski 
Senator warszawsko-PRASKI

Pradze pozarządowych organizacji, zajmujących się praski-

Z perspektywy Izby Wyższej

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

66 LAT TRADYCJI

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

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

osZCZĘDZaJ 
pIeNIĄDZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „Fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

Wspomnienie z Kamionka
Czas Świąt, spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, zawsze skłania 
do wspomnień o tych, którzy od nas odeszli. Samorządowe 
środowisko Kamionka straciło w ostatnich latach dwie bardzo 
bliskie osoby – Kasię Doraczyńską i kpt. Jana Siwka. Kasia, 
która zginęła w katastrofi e smoleńskiej, wprowadzała do naszego 
Samorządu radość i wiarę, że jak się bardzo chce, to można 
wiele zmienić na dobre. Była jedną z najmłodszych radnych. 
W tym roku odszedł od nas Pan Jan. Był naszym najstarszym 
samorządowcem. Był także wiceprezesem dzielnicowego 
Zarządu Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
Współtworzył Społeczną Radę Kombatantów. Brak nam zarówno 
uśmiechu Kasi, jak i doświadczenia Pana Jana…

Przyjaciele z Kamionka

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów”
z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 40 

zatrudni sprzątaczkę w pełnym wymiarze czasu pracy 
na podstawie umowy o pracę.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni Warszawa Aleja 
Stanów Zjednoczonych 40, 1 piętro, pokój nr 14 w terminie 7 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia. Tel. 22 810-44-12; 22 870-20-37; 22 870-20-29.
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oKNa DrewNIaNe 
I pCV

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   roletki

materiałowe
 moskitiery
 Verticale

autoryzowany punkt sprzedaży

biuro handlowe: 
warszawa 

ul. zamieniecka 76 
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail: 
instal.diament@neostrada.pl 

Klub Sportowy Drukarz Warszawa
ogłasza nabór dziewcząt i chłopców 

do sekcji:
    Łuczniczej                  Kajakowej                                                                   
roczniki 1997–2002           roczniki 1999–2001                                                                  

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy 
(m.in. reprezentanci kadry Polski, medaliści 
olimpijscy). Klub mieści się w Parku Skary-
szewskim przy jeziorku Kamionkowskim.
KS Drukarz zapewnia pełne wyposażenie 
sprzętowe (kajaki wyczynowe, kanadyjki, 
Kajak Polo). Więcej informacji o sekcji łuczniczej można znaleźć 
na www.ksdrukarz.pl 

Kontakt:
    Paweł Soliński (łuki) tel. 509 566 786                        
Rafał Tłokiński (kajaki) tel. 609 806 704

Krynica Zdrój to miejsce, do którego przyjeżdża się by wypocząć, odzyskać zdrowie, by dać 
się oczarować urokom miasta i okolicy. To tu są słynne krynickie zdroje - Zuber, Jan, Słotwin-
ka, Józef, Kryniczanka, Mieczysław, Tadeusz. To tu z upodobaniem przyjeżdżali m.in. Matejko, 
Sienkiewicz, Kraszewski, Piłsudski, Gałczyński, Kiepura, a także utytułowani goście zagraniczni, a 
wśród nich holenderska królowa Juliana czy Vaclav Havel. 

Miasto o historii liczącej blisko pół tysiąca lat, rozsławione w XIX wieku dzięki wodom i balne-
ologii początkowo za sprawą Józefa Dietla, który znalazł godnych następców, m.in. Józefa Zubera, 
dziś miewa się doskonale.

Najlepiej można to ocenić podczas spacerów lub… z góry, na przykład ze znakomicie położo-
nego Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji DAMIS. Ośrodek położony jest nieco ponad miastem, 
lecz nie poza nim. Z okien i balkonów roztacza się bajkowa panorama miasta i okolicy, przepiękna 
o każdej porze roku.

Pokoje (1, 2 i 3 osobowe), pomyślano z wielką troską o gościach: miły oku wystrój, TV sat, do-
stęp do internetu a nawet… czajnik elektryczny i zachwycające balkony ze słynnym widokiem. 
Wyżywienie? Trzy razy dziennie smakowity bufet szwedzki, a na życzenie - posiłki dietetyczne, do-
pasowane do specyfi ki wymagań zdrowotnych.

Do DAMISu można przyjechać, by wspaniale wypocząć, ale też - podreperować zdrowie. Wyjazdy 
indywidualne i zorganizowane zachęcają do rekreacji, ale i do uprawiania sportów o każdej porze ro-
ku. Można korzystać z sal konferencyjnych (wyposażenie audiowizualne), kawiarni, a na niepogodę 
jest bilard czy tenis stołowy. Pomyślano też o dzieciach - czeka na nie specjalny pokój zabaw. 

Osobny pawilon zabiegowy pozwala na miejscu korzystać z dobrodziejstw balneologii (np. kąpiel 
perełkowa, masaże - podwodny, wirowy, bicze szkockie;), fi zjoterapii (w tym światłolecznictwo i elek-
trolecznictwo), basenu, sauny, siłowni czy sali gimnastycznej. Na miejscu - solarium, gabinet kosme-
tyczny dla pań i panów, gabinet stomatologiczny, gabinet masażu i plac zabaw dla dzieci. 

DAMIS zaprasza nie tylko na pobyty rehabilitacyjne, ale też na konferencje, szkolenia, imprezy 
plenerowe czy bankiety, kameralne i bardzo wystawne. Jeśli do tego dodamy wycieczki krajo-
brazowe z przewodnikiem lub 
bez (nie tylko po Krynicy), na 
przykład śladami łemkowsz-
czyzny czy szlakiem licznych 
w okolicy cerkwi, jeśli raz po-
znamy niezwykły klimat tego 
miejsca, a zwłaszcza - przy-
jazny, pomocny i bardzo sym-
patyczny personel ośrodka, 
będziemy wracać bez wa-
hania. To świetna oferta dla 
wszystkich pokoleń, dla osób 
w każdym wieku. Świetny po-
byt - gwarantowany!  eGo

Krynicki DAMIS

www.krynica.damis.pl; wwwfacebook.com/damis.krynica; Tel.+48 18 471 28 37

Życie Leszka Rylskiego z po-
wodzeniem zapełniłoby karty 
niejednej książki. Jak połączyć 
historię żołnierza, powstańca, 
sportowca, i działacza na kil-
ku kolumnach „Mieszkańca”? 
Trzeba wspomnieć po trochu o 
wszystkim…

Z okna jego mieszkania przy 
ul. Grochowskiej rozciąga się 
widok na Park Skaryszewski, 
jeziorko Kamionkowskie i.. 
Stadion Narodowy. Wydawa-
łoby się, że nie ma takich zbie-
gów okoliczności, żeby jedyny 
Polak we władzach UEFA oglą-
dał przez okno główną arenę 
UEFA EURO 2012. A jednak. 
Przy Grochowskiej Leszek 
Rylski mieszka od kilkudzie-
sięciu lat. – Wróciłem na Pragę 
w 1980 roku. Zamieszkałem na 
Kamionku i nie zamierzam już 
tego zmieniać. Jestem prażani-
nem. Począłem się w Warsza-
wie, ale urodziłem w Suwałkach 
– mówi reporterowi „Miesz-
kańca”. Wrócił na Pragę, bo 
mieszkał tu już wcześniej, przy 
Targowej 15.

Ojciec Leszka Rylskiego, był 
ofi cerem Wojska Polskiego, 
dlatego też w okresie między-
wojennym rodzina kilkakrotnie 
zmieniała miejsce zamieszka-
nia. W czasie okupacji, gdy 
mieszkali właśnie przy Targo-
wej, ojciec został sekretarzem 
konspiracyjnej organizacji, 
która działała pod przykryciem 
praskiego oddziału Komitetu 
Samopomocy Społecznej. Po-
tem został komendantem rejo-

nu Praga-Michałów, a następ-
nie komendantem VI Obwodu 
Praga AK. Aresztowany przez 
Gestapo 2 lutego 1944 r. przy 
Brzeskiej 19. - Ojciec załatwił 
mi pracę w fi rmie przy Brzeskiej 
16. To była lipna fi rma prowa-
dzona przez płk Ruska i zajmo-
wała się skupem butelek. Huty 
nie produkowały butelek. Żeby 
restauratorzy mogli kupić wód-
kę, musieli mieć zaświadczenie, 
że oddali do skupu puste butel-
ki – wspomina Leszek Rylski, 
a w jego opowiadaniu ciągle 
przewijają się znane nam miej-
sca na Grochowie, Pradze... Na 
Brzeskiej „wkręcał się w kon-
spirację”. Jak większość, z po-
kolenia Kolumbów, brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. – 
Dobrze, że na Pradze jest jed-
nak kilka miejsc, które świad-
czą o tym, że tu nie było pustki 
– mówi o pamiątkowych tabli-
cach poświęconych walczącym 
o wolną Warszawę i o Parku im. 

VI Obwodu Praga Armii Krajo-
wej przy zbiegu ul. Grochow-
skiej i Podskarbińskiej.

W piłkę nożną grał już przed 
wojną (KS Ognisko w Jarosła-
wiu). Zapytany o konspiracyjne 
mecze piłkarskie w czasie oku-
pacji odpowiada: - Wiem, Panu 
trudno to sobie wyobrazić… 
Był zakaz, ale to nie było tak, że 
na każdym rogu stał niemiecki 
żołnierz. Były pewne enklawy. 

Zalążki piłkarskich inicjatyw 
pojawiały się w Radości, Su-
lejówku, Rembertowie, ale 
pierwszy turniej piłkarski ro-
zegraliśmy 12 maja 1940 roku 
na Polu Mokotowskim przy 
kopczyku… Musiał być jakiś 
aspekt patriotyczny – „kop-
czyk”, to lekkie wzniesienie, 
na którym ustawiona swojego 
czasu była trumna z ciałem Jó-
zefa Piłsudskiego. Leszek Ryl-
ski z pamięci wymienia nazwy 
drużyn biorących udział w tym 
turnieju: Pochodnia, Placówka, 
Szczerbiec, Continental, Wir, 
Varsovia i Błysk (którego był 
zawodnikiem).

- Jednym z najważniejszych 
ośrodków konspiracyjnej piłki 
nożnej było boisko przy Pod-
skarbińskiej. Tutaj rozgrywa-
no najważniejsze mecze. Przy 
Osiedlu TOR był plac nadający 
się do tego, aby grać. Stawiano 
bramki, przychodzili prawdzi-
wi sędziowie. Na okolicznych 

ulicach toczyło się normalne, 
okupacyjne życie – łapanki, 
aresztowania, rozstrzeliwania… 
My gramy, a obok, przy Dwor-
cu Wschodnim trwa rozmon-
towywanie torów kolejowych 
– wspomina – Nagle łapanka, 
wszyscy uciekają, każdy łapie 
swoje ciuchy i w nogi! Uciekali-
śmy w kostiumach piłkarskich…   

Po wojnie Leszek Rylski jest 
zawodnikiem KS Marymont. 
Kontuzja uniemożliwia mu 
dalszą karierę, ale zostaje przy 
piłce nożnej. Realizuje się w 
sferze społecznej. Zostaje wi-
ceprezesem Sekcji Piłki Nożnej 
przy Głównym Komitecie Kul-
tury Fizycznej i Sportu, przez 
trzy kadencje pełni funkcję pre-
zesa Marymontu. Zostaje pre-
zesem Warszawskiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej. 
Od 1959 r. aż do połowy 1972 
jest Sekretarzem Generalnym 
PZPN. Później, w latach 1981 – 
1985, pełni funkcję wicepreze-
sa PZPN. Obecnie w Związku 
kieruje Komisją ds. Dokumen-
tacji i Zasobów Archiwalnych. 
Jeśli kiedyś powstanie prawdzi-
we muzeum piłki nożnej, bę-
dzie w tym miał realny udział.

Na Kongresie UEFA, w 1956 
roku, zostaje wybrany w skład 
Komitetu Wykonawczego fe-
deracji. Pełni tę funkcję przez 
12 lat. Poza Leszkiem Ryl-
skim żadnemu Polakowi nie 
udało się zasiąść we władzach 
UEFA. Wśród zgromadzonych 
w mieszkaniu wielu pamiątek 
i odznaczeń państwowych i 
sportowych z dumą prezentu-
je „Rubinowy Order Zasługi 
UEFA”  (na zdjęciu) otrzymany 
w 2009 r. z rąk legendy futbo-
lu, Michaela Platiniego. Mimo 
niemłodego wieku (Leszek Ryl-
ski urodził się w 1919 r.) piłka 
nożna cały czas jest Jego pasją. 
– Oczywiście, że wybieram się 
na mecze EURO 2012 – mówi 
„Mieszkańcowi” patrząc przez 
okno na Stadion Narodowy…
 Adam Rosiński

Leszek RYLSKI
MIESZKAŃCY

Jedyny w historii Polak, który zasiadał w Komite-
cie Wykonawczym UEFA. Odznaczony przez 
Michaela Platiniego „Rubinowym Orderem Zasłu-
gi”. Sportowiec, działacz piłkarski, ale także 
uczestnik walk Powstania Warszawskiego, major 
Wojska Polskiego.

Rozśpiewany Wawer
Niedziela, 15 kwietnia. Klub Kultury Zastów, przy Lucerny 13 

przeżył prawdziwe oblężenie. Przyczyną owego przyjemnego za-
mieszania w klubie był Koncert laureatów XVI Ogólnopolskiego 
Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wa-
wer”. Koncert stanowił uroczyste podsumowanie przesłuchań, któ-
re odbywały się w dniach 10-12 marca. Sponsorami wydarzenia by-
ła m.in. WSH Fala.

Podczas Przeglądu jego uczestnicy, niczym prawdziwi artyści, mieli 
okazję sprawdzić swoje wokalne umiejętności i wystąpić przed szeroką 
publicznością. Udział mógł wziąć każdy kto skończył  4 lata.

Sceniczne zmagania zostały podzielone na kilka grup wiekowych: 
4-5 lat, 6-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-20 lat i powyżej 21 lat.

Jury w składzie:  Ludmiła Warzecha, Michał Łojewski i Bartosz Ku-
śmierczyk wysłuchali 341 solistów i 36 zespołów. Oceniano dobór re-
pertuaru, indywidualne podejście do interpretacji utworu, muzykal-
ność, wyczucie rytmu, dykcję i ogólny wyraz artystyczny. Wynikiem 
burzliwych narad, było wybranie najciekawszych zdaniem jury wyko-
nawców i przyznanie nagród (lista nagrodzonych osób dostępna jest 
pod adresem: www.kkzastow.com). Wśród upominków znalazły się 

m.in. piękne statuetki, dumnie dzierżone w dłoniach artystów. Wyda-
wało się jednak, że najprawdziwszą nagrodą dla artystów były gorące 
brawa ze strony publiczności... szczególnie, że ta właśnie publiczność 
składała się z bliskich sercom osób. 

Założeniem Przeglądu jest dostrzeganie i promowanie młodych ta-
lentów, a tych trzeba przyznać nie brakowało. Przekrój umiejętności, 
muzykalności  i własnych interpretacji utworów był ogromny. Naj-
młodsi uczestnicy (na zdjęciu) przenieśli publiczność do cudownie baj-
kowego świata, pełnego dziecięcych radości i małych – wielkich pro-
blemów, starsi - do krainy emocji i rozmyślań. 

Piosenka, muzyka, słowo, oraz niezwykła więź łącząca uczestników 
Przeglądu, nadały uroczystości przyjacielski klimat, który wypełnił sa-
lę widowiskową Klubu przy Lucerny. Jak widać niekiedy wystarczy 
otworzyć oczy i dostrzec talent drzemiący w dziecku, które na co dzień 
biega gdzieś obok nas.  kzw
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NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Miñ ska 38
 tel. 813 99 55
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DeTAL
Metal−Market

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
ofe ru je Wspól no tom Mie szka nio wym

usłu gi w za kre sie za rządza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.
Za in te re so wa nych pro si my o kon takt pod tel. (22) 673-08-01 

lub wi zy tę w na szej sie dzi bie przy ul. Ko biel skiej 1.

OFERUJE
Usługi w zakresie profesjonalnego 

i kompleksowego
zarządzania i administrowania nieruchomościami

Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną fi rmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 

22 517-89-00,  
e-mail:zarząd@osiedle-mlodych.pl 

lub wizytę
 w naszej siedzibie przy ul. Grenadierów 21.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych”
ul. Grenadierów 21, 
04-052 Warszawa
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F.U.h. „MIkrOl”, ul. jarociñska 17 
 Szafy wnêkowe, garderoby
 Okna i drzwi PCV oraz drewniane                                                                  
 Parapety, ¿aluzje i rolety                                                                        
 Witryny, fasady z aluminium                                                                                        
 Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                                                                          

www.mikrol.waw.pl
e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl

tel. 22 610-31-35;  fax. 22 879-79-13

2 kwietnia 2012 roku, na 
urodzinowym i przedświą-
tecznym zarazem  „jajeczku” 
w gościnnym „Figaro” poło-
żonym w Parku Skaryszew-
skim spotkali się twórcy ga-
zety, jej redaktorzy i przyja-
ciele: dziś w Sejmie i Senacie, 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, spółdzielczych, 
środowiska medycznego, po-
licji, biznesmeni z obu Prag. 
Osoby, które ponad podziała-
mi chcą coś zrobić dla Pragi i 
jej mieszkańców. 

Wiesław Nowosielski, re-
daktor naczelny „Miesz-
kańca” zaczął spotkanie od  

uczczenia chwilą ciszy pa-
mięci po niedawno zmar-
łym wspaniałym dziennika-
rzu i publicyście,  Zygmun-
cie Broniarku. Zygmunt pisał 
do  „Mieszkańca” od pierw-
szych dni istnienia pisma. Jak 
pisał - czytelnicy wiedzą. My 
go pamiętamy, jako niezwy-
kłego kolegę, życzliwego, ra-
dosnego gawędziarza, mają-
cego istotną dla dziennikarza 
cechę: punktualność i odpo-
wiedzialność za terminy. Zyg-
munt nigdy się nie spóźnił ze 
swoim felietonem.

Senator Marek Borowski 
życzył redakcji i gościom spo-

koju i miłości. Nie tej własnej, 
której politycy często mają 
w nadmiarze, ale rodzinnej, 
życzliwej, międzysąsiedzkiej. 
Także poseł Marcin Święcic-
ki wyrażał pragnienie, byśmy 
podczas świąt wielkanocnych 
nie zajmowali się polityką i 
wielkim sprawami - pomyśl-
my o tym co nas łączy, o naj-
bliższych, porozmawiajmy z 
nimi, pomóżmy rozwiązać ich 
problemy.

„Zacny Mieszkaniec”, 
ksiądz prałat Krzysztof Jac-
kowski pobłogosławił przy-
gotowane przez ekipę „Figa-
ro” jajka. Przypomniał wagę 

Święta Wielkiejnocy. Życzył 
wszystkim zdrowia, radości. 
Ruszył z tacą, na której były 
pokrojone kawałki jajka. To 
dało sygnał do wzajemnych 
życzeń, już składanych indy-
widualnie. A ponieważ go-
ści było ponad 50., trochę to 
trwało. Potem już był poczę-
stunek i długie rozmowy przy 
stołach.

Na spotkaniu obecni byli 
m.in. parlamentarzyści Alicja 
Dąbrowska, Marek Borowski, 
Adam Kwiatkowski i Marcin 
Święcicki, z-ca przewodni-
czącego Sejmiku Mazowiec-
kiego - burmistrz Pragi Połu-
dnie Tomasz Kucharski i z-ca 
przewodniczącego Rady War-
szawy Sebastian Wierzbicki, 
radni sejmiku wśród nich Jo-
lanta Koczorowska burmistrz 
Wawra, radni m. st. Warsza-
wy i dzielnic prawobrzeżnej 
Warszawy, wśród nich prze-
wodniczący Rady Dzielnicy 

Pragi Południe Marcin Kluś, 
burmistrzowie, dyrektorzy, 
dyrektorzy szpitali i służby 
zdrowia, a wśród nich dyr. 
Departamentu Służby Zdro-
wia MSW Marek Kondracki, 
dyr. Międzyleskiego Szpitala 
Specjalistycznego Jarosław 
Rosłon, dyr. Szpitala Dzie-
cięcego przy ul. Niekłańskiej 
Małgorzata Stachurska-Tu-
ros, dyr. Szpitala Grochow-

skiego Witold Bromboszcz, 
kier. Kliniki Kardiologii w 
Szpitalu Grochowskim prof. 
Andrzej Budaj, szefowa ZOZ 
Praga Południe dyr. Ewa Ła-
godzka i jej zastępca Grażyna 
Czaplicka.

Jak zwykle obecna była 
mieszkająca na Grochowie 
od zawsze, aktualnie szefo-
wa prokuratury Julita Turyk, 
nie zabrakło szefów Komend 
Rejonowych Policji Dariusza 
Pergoła i Sławomira Sosnow-
skiego.

Nie zabrakło też nasze-
go Wydawcy Barbary Mo-
rawskiej-Nowosielskiej oraz 
członków zespołu redakcyj-
nego naszej gazety w tym ta-
kich „weteranów” jak: red. 
Tomasz Szymański, Leszek 
Pogorzelski, Elżbieta Goliń-
ska, poprzez Adama Rosiń-
skiego, na Kasi Wasiak, na-
szej najmłodszej koleżance 
kończąc. Obecni byli też „Za-
cni Mieszkańcy” obdarzeni 
tym tytułem przez naszych 
czytelników: Tadeusz Drozda, 
ks. Krzysztof Jackowski i Ry-
szard Kalkhoff.    (t)

„Oczko” MIESZKAŃCA
21 lat temu w samym centrum Pragi Południe, gdzieś między 
Grenadierów, Grochowską a Aleją Stanów Zjednoczonych 
zrodził się pomysł wydawania niezależnego, obywatelskiego 
pisma. Tak powstał „Mieszkaniec”. W Prima Aprilis.

Ksiądz prałat Krzysztof Jackowski i Marcin Kluś.

Od lewej: Tomasz Kucharski, Sebastian Wierzbicki, Roman Redelbach, Marek Borowski, Adam 
Kwiatkowski, Wiesław Nowosielski, Marcin Święcicki, Ewa Łagodzka i Grażyna Czaplicka.

Józef Grajewski, Jolanta Koczorowska i Jarosław Rosłon.

teleFOny 
     kOmórkOwe

   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

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
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 8H O R O S K O P
 BA RAN 21.03-21.04

W najbliższym czasie Twoje życie może nabrać 
rumieńców. Mogą się posypać propozycje zawo-
dowe, które okażą się całkiem ciekawe. W spra-
wach fi nansowych powinieneś dążyć do tego, 
aby zlikwidować zaległości i z czystym kontem 
zacząć nowy miesiąc. Wystrzegaj się rozdawania 
obietnic na prawo i lewo. Jeśli z czymś nie zdą-
żysz lub nie zdołasz się wymigać, Twój dobry na-
strój może prysnąć jak bańka mydlana.

 BYK 22.04-21.05
Kwiecień powinien być u Ciebie miesiącem 
oszczędności. Jeśli do tej pory nie kontrolowa-
łeś swoich wydatków, powinieneś w najbliższym 
czasie zmienić swoje postępowanie. Mniej za-
sobny portfel w Twoim wypadku nie musi wcale 
oznaczać, że nie możesz bywać na przyjęciach. 
Twój urok może zniewalająco podziałać na ko-
goś, kogo los postawi na Twojej drodze w naj-
bliższym czasie.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, spróbuj 
zrobić to teraz. Powinien dopisywać Ci pogod-
ny nastrój, a w Twojej głowie może kłębić się od 
wielu ciekawych pomysłów. Będzie to więc oka-
zja do osiągnięcia zamierzonego celu. W takich 
chwilach możesz wykazać się swoją znajomo-
ścią psychiki ludzkiej i przystosowaniem do za-
istniałej sytuacji.

 RAK 22.06-22.07
W najbliższym czasie najwięcej dobrych rzeczy 
może się wydarzyć w Twoich związkach z ludźmi. 
Możliwy romantyczny rozkwit uczuć oraz okres 
harmonijnych stosunków z najbliższym otocze-
niem. Spróbuj być bardziej otwartym na propo-
zycje i uważnie wsłuchuj się w informacje, któ-
re otrzymasz. Przypadkowo poznani ludzie mo-
gą być sprawcami pomyślnych zdarzeń w Two-
im życiu. 

 LEW 23.07-23.08
Przed Tobą sprzyjający czas, by uciec od co-
dzienności i zmienić otoczenie. Jedź gdzieś na 
dłużej. Być może potrzebne Ci jest spojrzenie 
z innej perspektywy, a pewna sytuacja widzia-
na z dystansu może zyskać całkiem nowe obli-
cze. Staraj się zadbać o kondycję i w sprawach 
zdrowia słuchać zaleceń lekarza. Zmiana otocze-
nia poprawi nie tylko Twoje samopoczucie, ale 
przede wszystkim humor. Towarzystwo kogoś 
bliskiego na pewno pomoże Ci się w pełni zre-
laksować.

 PAN NA 24.08-23.09
Zanim podejmiesz jakąś decyzję, postaraj się 
przemyśleć wszystko dokładnie. Dzięki pomyśl-
nemu zbiegowi okoliczności jakiś ciężar mo-
że być zdjęty z Twoich ramion, a skomplikowa-
na sprawa znajdzie pomyślne rozwiązanie. Bez 
względu na to jaką odczujesz ulgę, nie zapomi-

naj o zdrowym rozsądku. Przed Tobą może być 
idealny moment, by wystartować z nowym przed-
sięwzięciem lub wejść w nowy związek.

 WA GA 24.09-23.10
Wiele pytań i wątpliwości może zdominować naj-
bliższe dni. Jednak rozwiązanie może pojawić się 
równie szybko jak przyszedł problem. Nie staraj 
się tylko wyprzedzić zdarzeń, aranżując różne 
sytuacje. Czasem lepiej jest poczekać. W razie 
wątpliwości, pamiętaj, że masz przy sobie kogoś 
przychylnego Twoim planom. Rozejrzyj się tylko 
dookoła. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Czy zawsze musisz gonić wczorajszy dzień? 
Przystopuj i ciesz się chwilą. W pracy masz na 
razie sytuację w miarę stabilną, w domu też nic 
nie powinno Ci popsuć szyków. Teraz jest dobry 
czas na nawiązanie nowych kontaktów towarzy-
skich lub odnowienie starych. O swoich planach 
i zamierzeniach zwierzaj się tylko osobom zaufa-
nym.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Masz ogromną ochotę na zmiany, ale ciągle 
coś powstrzymuje Cię przed podjęciem decyzji. 
Kiedy się wreszcie zdecydujesz? Oby nie było 
za późno. W pewnych sprawach nie będziesz 
mógł powiedzieć „że jakoś to będzie”. Powinie-
neś się liczyć z fi skusem, urzędami i terminami. 
Huśtawka nastrojów może Cię skłonić do nie-
roztropnych decyzji. Uważaj także przy ich po-
dejmowaniu.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Jeśli chcesz coś osiągnąć, to powinieneś opra-
cować plan działania, krok po kroku. Z dużą roz-
wagą postaraj się podejmować decyzje dotyczą-
ce fi nansów. Czytaj każde słowo tekstu podpisy-
wanej umowy. W razie potrzeby zasięgaj facho-
wej porady. Nieznajomość przepisów nie zwalnia 
od konieczności ich przestrzegania. Niestety...

 WO DNIK 21.01-19.02
Warto trochę powalczyć, aby osiągnąć upragnio-
ny cel. Fortuna i ludzie powinni Ci teraz sprzyjać. 
Uważaj tylko na to co mówisz i do kogo, bo plot-
ka i pomówienie mogą Ci zepsuć nastrój na dłuż-
szy czas. Przychylność fortuny potraktuj z przy-
mrużeniem oka, ale w przypadku gier losowych 
lub decyzji o podjęciu inwestycji – pieniądze mo-
gą być na wyciągnięcie ręki. 

 RY BY 20.02-20.03
Początek maja może się okazać dla Ciebie tro-
chę nerwowy, ale w połowie miesiąca wszystko 
powoli powinno się unormować. Teraz powinie-
neś pokończyć stare sprawy, bo niedługo natłok 
nowych wrażeń nie pozwoli Ci na spokojny od-
dech. Mimo wszystko postaraj się znaleźć tro-
chę czasu dla siebie i najbliższych, bo możesz 
mieć do czynienia z małymi konfl iktami rodzin-
nymi. Mer lin

Skoro mowa o kaszach - kilka 
rad. Przede wszystkim, nale-
ży pilnie je strzec przed mo-
lami i innymi szkodnikami. Po-
winny być przechowywane w 
zamknięciu, lecz co jakiś czas 
przesypywane, by się „wie-
trzyły”. Uwaga! Kasza prze-
chowywana niewłaściwie lub 
zbyt długo może stęchnąć!

Jak je przyrządzać?  Płat-
ki owsiane można namoczyć 
na noc w zimnej wodzie, ra-
no dodać mleko, zagotować, 
wyłączyć gaz i przykryć - po 
kwadransie są gotowe. Ja-
glaną trzeba dobrze wypłu-
kać w kilku wodach, ostatnia 
powinna być całkiem przezro-
czysta. Gotujemy w wodzie, 
ewentualnie pół na pół z mle-
kiem. Kasz drobnych (man-
na, kuskus) nie płuczemy, ale 
grube - warto. 

Ważne, że kaszę można 
ugotować na zapas, na przy-
kład na dwa dni, a jeśli ugo-
towało się jej więcej - bez wa-
hania można ją zamrażać. 
Wszelkie płatki (jęczmien-
ne, pszenne, żytnie) gotuje 
się podobnie, a kasze i płatki 
tzw. błyskawiczne - znacznie 
krócej. Czas zależy od grubo-
ści i wstępnej obróbki płat-
ków przez producenta.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI 
Przepisy na przednówku. Także współczesnym.

�Kartofl any gulasz: w głębokim, stalowym lub tefl ono-
wym garnku zeszklij na maśle cebulę w półplasterkach, do-
daj do niej ziemniaki pokrojone w słupki (niesolone), a po 15 
minutach paprykę czerwoną i zieloną krojoną w paski, 1-2 
garście odciśniętej kapusty kiszonej, 2 marchewki w cienkie 
słupki, podlej 1/2 szklanki bulionu i 1 szklanką wina czerwo-
nego, wytrawnego (proporcje można zmieniać według sma-
ku), koncentrat pomidorowy (dość szczodrze), oraz sól, pieprz, mieloną słodką 
paprykę i zioła: szałwię oraz lubczyk, świeże lub suszone. Po kolejnych 15 minu-
tach duszenia pod przykryciem wymieszaj, odparuj lub uzupełnij płyn, po czym 
wyłącz gaz i pozostaw przykryte jeszcze na 10-15 minut. Podawaj z korniszona-
mi lub sałatką z cykorii.

�Kasza jaglana: danie jednogarnkowe. Kaszę (im bardziej żółta, tym lep-
sza) wypłucz przynajmniej 3-4 razy w zimnej wodzie, a najlepiej - dopóki woda 
nie będzie przejrzysta. Do rondla wlej mleko pół na pół z wodą, zagotuj, wsyp 
kaszę (połowa objętości płynu), gotuj mieszając aż wchłonie płyn. Jednocze-
śnie na głębokiej patelni podsmaż (na oliwie) krojonego w małą kostkę świeże-
go indyka (ew. chudy schab), razem z drobno krojoną cebulą i papryką. Dodaj 
zawartość patelni do garnka lub odwrotnie, wymieszaj, podlej bulionem (mo-
że być z kostki) lub wodą, (do połowy zawartości naczynia) skrop sosem sojo-
wym. Sprawdź, czy wymaga solenia, dodaj też zioła: świeży tymianek, orega-
no, natkę i szczypiorek w proporcjach dowolnych. Wymieszaj, duś przykryte 15 
minut, po czym wyłącz gaz; dodaj krojone w małą kostkę korniszonki i pomi-
dorki cherry krojone na pół, wymieszaj. Potrzymaj przykryte jeszcze 10 minut, 
podawaj.

�Kasza gryczana: ugotuj kaszę w osolonej wodzie na półmiękko (2 porcje 
wody na 1 porcję kaszy). W tym czasie wysmaruj grubo masłem garnek do za-
piekania, a następnie wypełniaj go kolejno warstwą gotowej kaszy, warstwą po-
kruszonego, dobrego twarogu, posyp świeżym szczypiorkiem lub startą cebu-
lą przesmażoną z maleńkimi skraweczkami z wędzonki, na to znowu kasza, ser, 
szczypiorek i na wierzchu kasza. Lekko dociśnij, przykryj, zapiekaj krótko, choć 
energicznie. Świetne z kefi rem lub maślanką! Py szna Józia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Kasza to całe lub rozdrobnione ziarna zbóż, w Polsce głównie 

jęczmienia, owsa, prosa, ryżu, gryki, kukurydzy i pszenicy. Lekko-
strawna kasza manna, jęczmienna, jaglana i kukurydziana w postaci 
ciepłego kleiku pomaga w chorobach przewodu pokarmowego, wą-
troby, dróg żółciowych, nerek oraz rekonwalescencji. Na zaparcia - i 

w profilaktyce polipów jelitowych kasze grube. Specjalne właściwości mają płatki owsia-
ne: w formie owsianki na mleku lub na wodzie, obniżają cholesterol, a także… wspierają 
w walce z depresją i z nałogiem palenia.

Z czego powstają kasze? Żółte kuleczki jaglanej (zasadowa, korzystna dla wątroby, 
trzustki, nerek, a dzięki krzemionce - dla stawów) z prosa, żółte kuleczki kuskus (lek-
kostrawny, z białkiem i węglowodanami) z pszenicy, manna (nie dla bezglutenowców) 
też z pszenicy.

Kasze gruboziarniste są przebogate w błonnik, łatwo przyswajalne węglowodany, mnó-
stwo witamin z grupy B, ale też magnez czy rutynę, wzmacniającą naczynia krwionośne. 
Naukowcy odkrywają coraz to nowe właściwości kasz, w tym korzystne oddziaływanie na 
nasz nastrój.      Cie kaw ska

ŚMIE SZKA NIEC
Żona na rocznicę ślubu poszła do fryzjera. Za-

szalała z fryzurą. Wraca do domu, a mąż - nic! 
Zrobiła więc rewelacyjny, śmiały makijaż, zaga-
duje, a on - nic! W tej sytuacji wieczorem za-
łożyła kuszącą bieliznę, a on - nic! Rozpłakała 

się, że on na nią w ogóle nie zwraca uwagi. Rano powitała go 
więc w... masce przeciwgazowej. Na co mąż z roztargnieniem:

- Ojej, brwi sobie ogoliłaś…?
  

Rozmawia dwóch kolegów:
- Co ty tam wycinasz? 
- Artykuł z gazety o tym, jak mąż zamordował żonę, bo mu 

stale przeszukiwała kieszenie. 
- A po co ci on?!
- Schowam go sobie do kieszeni!

  
Policjanci próbują wyciągnąć z kałuży kompletnie pijanego 

faceta, ale ten ich odpycha, broni się, wykrzykując:
- O, nie! Ratujcie najpierw kobiety i dzieci! 

Wesoły Romek

10 mIesZKaNIeC

mIesZKaNIeCna luzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li 

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

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania 
się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 6/2012: „Pomału ale dobrze”. Nagrodę – bilet do 

kina dla 2 osób – wylosował p. Stefan Jurczyk z ul. Żwanowieckiej. Po 
odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem osobistym 
i egz. Mieszkańca Nr 8/2012) do 27 kwietnia br. po wcześniejszym umó-
wieniu się telefonicznym z działem rezerwacji biletów. 
NoveKino Praha ul. Jagiellońska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl



FINANSE

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mo-
nety, medale. 
 Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztów-
ki, znaczki, książki, obrazy, 
meble i inne przedmioty. 
 Tel. 22 610-33-84; 
 601-235-118
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

 Psycholog, logopeda, diete-
tyk, psychiatra – profesjonal-
nie.  Tel. 606-994-447

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 ANGIELSKI dla dzieci. 
 Tel. 780-616-166
 ANGIELSKI do matury, 
egzaminu gimnazjalnego. 
 Tel. 780-616-166
 EUROPA JĘZYKÓW – 
nauka języków obcych, ko-
repetycje, tłumaczenia. 
 Tel. 508-66 44-20
 Fizyka, matematyka – do-
jazd.  Tel. 22 615-81-50; 
 603-581-282
 Liceum dla dorosłych. 

Tel. 22 517-77-40; 
602 232 879

 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 NIDERLANDZKI/HOLEN-
DERSKI. 
 Tel. 508-66-44-20
 NIEMIECKI dla dzieci/
młodzieży 900 zł semestr. 
 Tel. 780-616-166
 Opiekunka dziecięca – 
szkoła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła Językowa (Gocław) 
angielski, niemiecki, hiszpań-
ski, włoski i inne. 
 Tel. 780-616-166
 Szkoła policealna - dekora-
tor wnętrz, opiekunka/guwer-
nantka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI

 Szukam mieszkania dla 
grupy budowlanej. 
 Tel. 660-473-628

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Dom ok. 160 m kw.; dział-
ka 924 m kw. w Rembertowie. 
 Tel. 22 611-87-57
 Wspólnota Mieszkanio-
wa Osowska 37 sprzeda 170 
m kw. powierzchni strychu 
z przeznaczeniem na cele 
mieszkalne. Cena 2500 zł/m 
kw. Informacje tel. 22 405-
92-07

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Biuro, Paryska, 46 m kw. 
 Tel. 601-201-318
 Nowe mieszkanie (84 m 
kw.), 4 pokoje, umeblowane, 
Rondo Wiatraczna. 
 Tel. 502-074-578

DAM PRACĘ

 Prywatne Przedszkole za-
trudni panią do sprzątania. 
 Tel./fax. 22 810-18-40

SZUKAM PRACY

 Grafi k komputerowy. 
 Tel. 505-574-615
 Pomogę przy lżejszych pra-
cach.  Tel. 22 672-41-07

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie 
podatki, spadki, darowizny, 
aukcje, nieujawnione docho-
dy. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl

 Kancelaria Prawna, szero-
ki zakres usług. Czynna co-
dziennie oprócz wtorków. Ul. 
Grochowska 207 (Universam, 
antresola od strony pętli auto-
busowej) 
 www.kancelariaosica.pl;  
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokac-
ka adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer - 
Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
RAMKA
Usługi księgowe, PITY, www.
korkowabiuro.pl  Tel. 696-
052-708
RAMKA
RozliczęPITiinneFORMULA
RZEszybkoTANIOprofesjon
alnieTELEFON720-313-201

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE – TA-
NIO I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607

USŁUGI

 AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki - krajowe, 
zachodnie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23, 
 0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 
24 h.  Tel. 602-396-976
 Anteny indywidualne, 
zbiorcze, monitoring, napra-
wa RTV. Najwyższa jakość 
usług. Ul. Igańska 32. 

Tel. 22 813-60-33; 
604-506-278

 ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez 
opłat, 900 programów, w 
tym 20 polskich (TRWAM, 
TVP1,TVP2 i TVN), anteny, 
dekodery do TV cyfrowej, na-
ziemnej. Sprzedaż, montaż, 
naprawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 
 501-123-566 
 ANTENY, TELEWIZO-
RY – naprawa. 
 Tel. 22 818-07-17 
 AAA GAZ, HYDRAU-
LIKA 24 H!, awaria pieca, 
termy, kuchni, podłączenia, 
przeróbki, naprawy. 
 Tel. 22 610-88-27; 
 604-798-744 

 Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie, układanie parkietów róż-
nych – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 
 CZYSZCZENIE KAR-
CHEREM dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Docieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
RAMKA
GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia ga-
zowe. Tel. 610-18-53; 662-
065-292, 
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, przeglą-
dy gazowe, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
RAMKA
Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24H, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwaran-
cja. Tel. 502-904-708
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 
 Tel. 694-825-760
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
Tel. 510-711-163; 517-334-070
 Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie, sztukateria. 
 Tel. 22 810-90-22
RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62
RAMKA
Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 692-420-605; 
22 671-94-53 

 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
 Ogrodzenia betonowe, mon-
taż do 2 m; ogrodzenia z siatki 
i przęseł, montaż bram i furtek, 
demontaż starych. 
 Tel. 509-199-927
 Pranie chemiczne, reno-
wacja odzieży skórzanej, 
pranie dywanów, magiel. 
Zakład Pralniczy ul. Igań-
ska 22.  Tel. 22 870-09-54
 PRALKI, LODÓWKI - 
naprawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki – naprawa. Emeryci 
50% taniej. Tel. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 Pralki. Tel. 601-361-830; 
Lodówki. Tel. 604-910-643; 
22 671-80-49
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
RAMKA
Remontujemy, aranżujemy 
domy, mieszkania, biura, lo-
kale usługowe, zakładamy 
ogrody. Tel. 792-508-305; e-
-mail: ZDUNCZYKand

MARQUARDT@gmail.com
 Serwis RTV – naprawy tele-
wizorów LCD, Audio, Anteny 
TV, SAT – sprzedaż, naprawa. 
Tel. 22 671-33-22; 503-717-670
RAMKA
STOLARZ wykona solid-
nie – meble, zabudowy, sza-
fy, kuchnie, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-
214
 STOLARSTWO ME-
BLOWE, pełen zakres. 
Tel. 22 773-15-13; 504-824-568
 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  Tel. 796-457-190; 
 792-508-305
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Układanie kostki brukowej, 
kamienia, alejki, chodniki, 
opaski wokół budynku. Dre-
naże od rynien spustowych. 
 Tel. 509-199-927
RAMKA
Usługi krawieckie Maria. Tel. 
693-54-88-47  
 Żaluzje, verticale, rolety - 
naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i 
naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 GŁADŹ, MALOWANIE 
OD ZARAZ. 
 TEL. 609-982-675
 Malowanie, wykładziny, drob-
ne remonty.  Tel. 601-20-33-13

USŁUGI/komputerowe

 Naprawa komputerów, 
instalacje, serwis, usuwanie 
wirusów.  Tel. 603-650-090
 Serwis Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/ogrodnicze

 Wycinka drzew i gałęzi, 
wywózka, prace ogrodniczo-
-pielęgnacyjne, zakładanie 
trawników, nasadzenia. 
 Tel. 509-199-927

USŁUGI/remontowe

 Cyklinowanie bezpyłowe, 
lakierowanie, układanie par-
kietów i paneli. 
 Tel. 503-630-035
 JEŚLI REMONT – TO 
TYLKO Z NAMI. Zduńczy-
k&Marquardt Firma Re-
montowo-Budowlana. 
 Tel. 792-508-305; 796-457-190
 
RAMKA
Malowanie. Tel. 606-181-588
 MALOWANIE. 
 TEL. 602-126-214
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032
RAMKA
REMONTY – DOMY, 
MIESZKANIA, LOKALE 
USŁUGOWE. SOLIDNIE. 
TEL. 792-508-305; 796-457-
190

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz gruzu, gałę-
zi, mebli, śmieci itp. Sprząta-
nie piwnic, strychów, wycina-
nie drzew, małe rozbiórki. Tel. 
721-002-710 
 Przeprowadzki. Tel. 503-
788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli, AGD, RTV. 
 Tel. 607-66-33-30
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 Transport – przepro-
wadzki – sam. o wymiarach 
– 4,2 dł./2,2 wys. – kontener, 
kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny. 
 Tel. 502-904-708
 WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, złomu, śmieci, liści, 
oczyszczanie piwnic, stry-
chów.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA DROB NE   OGŁO SZE NIA DROB NE    OGŁO SZE NIA DROB NE

mIesZKaNIeC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMOrZ¥DOWE 

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

Na k³ad: 
40 000 egz.

Kon tro lo wa ny przez 
Zwi¹ zek Kon tro li 

Dys try bu cji Pra sy.

ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 22 613-24-42
Całodobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
 ul. Floriańska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88

(połączenie bezpłatne);
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POgrzeBOwe

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

rEKlAMA                      rEKlAMA  

rEKlAMA                                                                                                                                                                                      rEKlAMA 

kancelaria Prawna
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

kancelaria POdatkOwa
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl
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RozliczęPITiinneFORMULA-
RZEszybkoTANIOprofesjo-
nalnieTELEFON720-313-201

Usługi księgowe, PITY, 
www.korkowabiuro.pl  

Tel. 696-052-708 GAZ, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnie-
nia gazowe. Tel. 610-18-53; 
662-065-292, 

Naprawa telewizorów
 u klienta. 

Tel. 692-420-605; 
22 671-94-53 

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, 
makulaturę, stłuczkę. 
Sprzątanie piwnic i stry-
chów. Wywóz mebli. 
 Tel. 22 499-20-62

Remontujemy, aranżuje-
my domy, mieszkania, biu-
ra, lokale usługowe, zakła-
damy ogrody. 

Tel. 792-508-305; 
e-mail: ZDUNCZYKand
MARQUARDT@gmail.
com

STOLARZ wykona solid-
nie – meble, zabudowy, 
szafy, kuchnie, pawlacze i 
inne.  Tel. 22 810-38-04; 
 602-126-214

Klimatyzacja, wentylacja 
– montaż, projektowanie, 
serwis 24H, sprzedaż urzą-
dzeń, kompleksowa obsłu-
ga, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, 
gwarancja. Tel. 502-904-708

Rok za³. 1989 r.
ul. Grochowska 142

tel./fax 22 610-41-91
czynne pon.-pt.10.00-20.00

Pe³en zakres us³ug.
RTG I KONSULTACJE GRATIS.
Wysoka jakoœæ – niskie ceny!

Lecznica 
Stomatologiczno-

-Protetyczna

Usługi krawieckie Maria. 
Tel. 693-54-88-47 

REMONTY – DOMY, 
MIESZKANIA, LOKA-
LE USŁUGOWE. SOLID-
NIE.  TEL. 792-508-305; 
 796-457-190

Malowanie. 
Tel. 606-181-588
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Dzisiaj w cyklu „Mamy 
Stadion. I co mamy?” pisze-
my o najbliższej imprezie 
na Stadionie Narodowym. 
Bo przecież Nasz Stadion 
nie jest obiektem zbudowa-
nym jedynie dla mistrzostw 
EURO 2012…

W czasie, gdy drukuje-
my ten numer „Mieszkańca” 
stołeczna drużyna, w me-
czu towarzyskim, podejmuje 

hiszpański klub FC Sevilla. 
Przeciwnicy Polaków nie są 
może aktualnie w najlepszej 
formie, jednak nie należy ich 
lekceważyć, gdyż na swoim 
koncie mają m.in. dwukrotne 
zdobycie klubowego Pucharu 
UEFA.

A już za kilka dni (29 kwiet-
nia) na Stadionie Narodowym 
odbędzie się piłkarski Mecz 
Gwiazd Obu Narodów  Pol-

ska – Ukraina. Imprezę pt. 
„Razem” fi rmuje Telewizja 
Polska i Towarzystwo Przyja-
ciół Ukrainy. Warto się na nią 
wybrać z kilku powodów. Po 
pierwsze dla samej przyjem-
ności. Po drugie dlatego, że w 
całym ferworze i zadęciu wo-
kół EURO 2012 zapomnieli-
śmy, że mistrzostwa organi-
zujemy wspólnie z Ukrainą, a 
nie po to, aby konkurować z 

naszym wschodnim sąsiadem. 
Po trzecie – bilety na mecz 
„Razem” kosztują tylko 15 
zł., a to ważny aspekt fi nanso-
wy dla tysięcy rodzin prawo-
brzeżnej Warszawy, które nie 
będą mogły sobie pozwolić na 
nadwyrężenie budżetu przy 
innych, znacznie droższych 
imprezach na Narodowym. 
Wreszcie po czwarte, aby zo-
baczyć w piłkarskich potycz-
kach takie gwiazdy, jak Adam 
Małysz, Dariusz Michalczew-
ski, Krzysztof Diablo Włodar-
czyk, Mariusz Czerkawski… 

W drużynie Polski mają 
także wystąpić m.in. Piotr 
Gąsowski, Paweł Małaszyń-
ski, Marcin Dorociński, Pa-
weł Deląg, Piotr Kupicha i 
wiele innych osobowości te-
atru, fi lmu, telewizji. Mimo, 
że „Razem” będzie imprezą 
sportowo-rozrywkową, to do 
samego meczu drużyny pod-
chodzą poważnie. Polską re-
prezentację poprowadzi para 
trenerów Andrzej Strejlau i 
Olaf Lubaszenko, a na boisku 
wsparcia amatorom udzielą 
m.in. Radosław Majdan, Piotr 
Świerczewski i Tomasz Iwan. 
Bilety na to charytatywne 
widowisko można nabyć za 
pośrednictwem portalu www.
KupBilet.pl 

ar

Mamy stadion. I co mamy? Rozmowa z Weroniką Marczuk, szefową 
Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy.

- W czasie wielu spotkań, między 
innymi z socjologami realizującymi 
„Projekt Społeczny 2012”, zwraca-
liśmy uwagę, że przy całym zafascy-
nowaniu wspólną organizacją EURO 
2012 umknęła nam gdzieś właśnie 
kwestia… współpracy pomiędzy Pol-
ską i Ukrainą. Czy odnosi Pani po-
dobne wrażenie?

- Dokładnie tak. Mało tego, umknęło 
nam „ludzkie oblicze” Mistrzostw, które jednak wywalczyły i 
prowadzą do przodu określone osoby, a one naprawdę mają 
dużo do powiedzenia. My natomiast skupiliśmy się na cy-
frach, rozliczaniach i krytyce. 

- Wspólne przygotowywanie mistrzostw, w tym właśnie 
takie imprezy, jak czekający nas Mecz Gwiazd, to szansa na 
przybliżenie obydwu narodów?

- Przez ponad 12 lat pracuję przy tego typu Meczach i 
wiem na pewno, że nawet jeśli trudno doprowadzić takie wy-
darzenie do skutku, to potem już na zawsze pozostają dobre 
emocje, wspomnienia i osobiste wrażenia  a nawet kontakty, 
które budują już dalsze relacje i  bardzo zbliżają.

- Jak to zwykle bywa w relacjach sąsiedzkich, mamy 
też w historii naszych narodów ciemniejsze strony… Te-
raz jest dobry czas na zamknięcie trudnych rozdziałów 
historii, pozbycie się stereotypów i wyeksponowanie bli-
skości?

- Tylko w ten sposób możemy iść dalej, a nie cofać się. Ro-
bić rzeczy, które są pożyteczne, są tu i teraz i które nas prze-
konają do tego że dziś nie możemy się zasłaniać i zamykać na 
ludzi. Tak naprawdę nie dzieli nas wiele, to przecież „ktoś” 
tworzy te granice, bo my jako sąsiedzkie narody mamy wiele 
wspólnego.

Rozmawiał Adam Rosiński

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Katarzyny Olszewskiej – wiceprzewodniczącej 
rady Pragi Południe.

- W samorządzie jest wiele osób związanych ze sportem i 
rekreacją, jednak Pani wyróżnia się aktywnością „w tere-
nie”. W marcu biegła Pani w „Półmaratonie Warszawskim”, 
który zaczynał się i kończył pod Stadionem Narodowym..?

- Już w grudniu zgłosiłam się do tego biegu. Dotychczas 
biegałam głównie na 5 i 10 kilometrów. Był to mój debiut w 
półmaratonie, ale ja chętnie podejmuję wyzwania. Oczywi-
ście, dystans 21 kilometrów jest poważny i wiadomo, że jego 
pokonanie kosztuje, wymaga samozaparcia i uporu. Pogoda 
dopisała, ja tryskałam energią, atmosfera była rewelacyjna, a 
organizacja imprezy bardzo dobra. Ale łatwo nie było. Na tra-
sie pojawiły się problemy z piszczelami. Jednak dałam radę. 
Jak zaczęłam, to i skończyć musiałam. Ale następnego dnia 
wzięłam wolne w pracy, bo nie mogłam chodzić…

- Domyślam się, że jak część młodych kobiet korzysta Pani 
z fi tnessu…?

- Na fi tness chodzę w okresie jesienno-zimowym, jednak wolę 
aktywność na świeżym powietrzu - rower i bieganie. Obecnie 
przygotowuję się do zawodów w cyklu Poland Bike Marathon, 

więc treningi rowerowe będą zajmowały coraz więcej czasu w 
moim rozkładzie tygodnia. Ale nie zapominam o bieganiu, ko-
lejne starty już niebawem i jak tylko czas pozwala, chodzę na 
treningi organizowane przez drużynę 12tri.pl na Agrykoli lub do 
Parku Skaryszewskiego na pętelkę.

- Praca zawodowa, działalność w samorządzie, obowiązki 
domowe. Jak wygospodarować czas na sport i rekreację?

- Doba jest jak tort - ma okrągły cyferblat i 24 godziny do 
podziału. Trzeba tak wykroić kawałki, by starczyło na wszyst-
ko. Najpierw podstawowy schemat tygodnia czy miesiąca, 
czyli: praca, komisje rady, sesje rady dzielnicy, wydarzenia na 
Pradze- Południe na których chcę być, treningi, zawody, odpo-
czynek. Następnie pozostałe sprawy. Jeśli brakuje czasu, to po-
budka godzinę wcześniej, by nadgonić obowiązki domowe, czy 
zarwanie nocy jak trzeba coś zrobić, a w dzień nie było kiedy. 
Sport daje dobre samopoczucie, większą pewność siebie, a to 
wpływa na to, że jest się młodym, atrakcyjnym i zadowolonym 
z życia. Warto sięgnąć po te endorfi ny, tylko trzeba się troszkę 
ruszyć. Parków i terenów leśnych po naszej stronie Wisły pod 
dostatkiem. Nie mówię, że od razu trzeba biegać półmaratony, 
ale szczególnie namawiam panie, żeby potruchtały sobie pół go-
dziny 2 razy w tygodniu i już będzie fajnie.

Rozmawiał Adam Rosiński

Katarzyna Olszewska na starcie Półmaratonu Warszawskiego.

Dziel ni co wo na spo rto wo Dziel ni co wo na spo rto wo

Dla piłkarskich młodzi-
ków rozpoczął się sezon ligo-
wy. W pierwszych meczach 
„mieszkańcowych” drużyn 
świetnie wypadły zespoły 
PKS Radość.

Mowa o roczniku 99. W mi-
niony weekend druga druży-
na „Parafi alnych”, trenowana 
przez Cezarego Dąbrowskie-
go, pokonała na swoim bo-
isku przy ul. Wielowiejskiej, 
zespół Piasta Piastów 1 do 0 
(bramka Alberta Fedina). Za 
to pierwsza drużyna Radości 
rozgromiła w Parku Skary-
szewskim zawodników Dru-
karza. Właśnie temu meczowi 
przyglądał się „Mieszkaniec”. 

W sezonie jesiennym PKS 
także wygrał z Drukarzem. W 
niedzielę (15 kwietnia) nastą-
pił rewanż. Już od pierwszych 
minut widać było, że Radość 
ma przewagę. Choć Drukarz 
wyprowadzał pojedyncze 
akcje, to brakowało skutecz-
nego wykończenia. Celnymi 

strzałami mogli się pochwa-
lić jedynie piłkarze z wawer-
skiej Radości. Jednak prawie 
do końca pierwszej połowy 

spotkania utrzymywał się wy-
nik 1 do 0. Kilka minut przed 
gwizdkiem Marcin Zwierz-
chowski przedarł się przez 
defensywę Drukarza i posłał 
futbolówkę prosto do siatki 
(na zdjęciu). Ta część meczu 

zakończyła się rezultatem 2 
do 0 dla „Parafi alnych”. W 
przerwie zawodników Druka-
rza mobilizował trener Grze-

gorz Bajszczak: - Udowodnij-
cie, że zależy wam na tej dru-
żynie! Jak tak będzie dalej, to 
możemy przegrać nawet 6 do 
0… - słowa trenera okazały 
się prorocze – choć chłopcy z 
Drukarza robili co mogli, to w 

drugiej połowie „Parafi alni” 
strzelili jeszcze cztery bram-
ki. Hat-trick zaliczył Marcin 
Zwierzchowski, dwa gole 
strzelił Kacper Wasilewski, a 
jeden Mateusz Guryn. Trzeba 
przyznać, że „Parafi alnym” 
gra się układała. Zresztą ta-
kie było pierwotne założenie 
trenera, Mariusza Łuszcza. 
– Od razu mieliśmy zagrać 
pressingiem, prowadzić pił-
kę na połowie przeciwnika. 
Nie chodziło o przypadkowe 
akcje tylko żeby grać piłką, 
podaniami, począwszy od 
bramkarza na ataku kończąc. 
I to się udało. – mówił po me-
czu „Mieszkańcowi” trener 
Łuszcz i podkreślał, że tu nie 
wynik był najważniejszy, że 
tak naprawdę, zgodnie z fi lo-
zofi ą klubu, chodzi o radość z 
gry. No i radość w Radości, po 
rozpoczęciu sezonu wiosen-
nego była duża. Tym bardziej, 
że także w Lidze Okręgowej 
seniorzy ”Parafi alnych” zwy-
cięsko zakończyli spotkanie z 
Gwardią Warszawa. I to aż 6 
do 1. rosa

Medalowy kwiecień w AON-ie
Znakomite wyniki osiągają judocy rembertowskiego UKJ 

AON Warszawa. Kwiecień zakwitł dla nich medalami.
Trójka judoków z UKJ AON właśnie wróciła z Jastrzębia-Zdroju, 

w którym w ostatni weekend rozgrywane były Mistrzostwa Polski 
Juniorów i Juniorek. Dla naszych zawodników, to był pierwszy wy-
stęp w juniorach. I wyszedł bardzo dobrze. 

Janek Jackiewicz (kategoria +100) doszedł do fi nału i zdobył 
srebrny medal. Świetnie radziła sobie także Martyna Dobrowolska 
(kat. 57 kg), która w eliminacjach trafi ła m.in. na aktualnie najlep-
szą polską zawodniczkę Arletę Podolak. – Na razie Arleta jest poza 
zasięgiem Martyny, ale z resztą zawodniczek poradziła sobie znako-
micie – z wypowiedzi trenera Cezarego Majewskiego można wno-
sić, że czekają nas kolejne sukcesy. Martyna wróciła z Jastrzębia z 
brązowym medalem.

Początek kwietnia był zaś bardzo medalowy dla młodszych judoków 
AON-u, którzy na Mistrzostwach Polski Młodzieży w Opolu zdobyli 
aż trzy medale. Wszystkie walki przez ippon wygrał Grzegorz Lewiń-
ski (kat. 66 kg) i wrócił do domu ze złotem. Srebro wywalczyła Domi-
nika Gnich (kat. 52 kg), a brąz Igor Dzierżanowski (kat. 90 kg).

AON ma szansę na powiększenie kwietniowej puli trofeów, gdyż 
w najbliższy weekend w Krakowie odbywają się Mistrzostwa Pol-
ski Młodzików i Młodziczek. Klub wysyła tam aż sześcioro za-
wodników. – Dwóch chłopców i cztery dziewczęta – dodaje trener 
Majewski – Akurat w tych rocznikach mamy sporo bardzo dobrych 
dziewczyn. 

Judo w uczniowskim klubie AON-u trenuje aktualnie ok. 60 za-
wodników.  Choć zwyczajowo postrzegamy tę dyscyplinę, jako 
sport męski, to widać, że rembertowskie zawodniczki walczą na 
bardzo wysokim poziomie. Gratulujemy i trzymamy kciuki za ko-
lejne zwycięstwa. ar

Radość z sukcesami
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 POz – lekarze rodzinni
 Po ra dnie spe cja li stycz ne, la bo ra to rium
 centrum dia gno sty czne – Usg, ekg, holtery 
 Medycyna Pracy

ul. k³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 

14 mIesZKaNIeC

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefl eksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe

TRANSITIONS

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

Gdy patrzy się na powojen-
ne zdjęcia Muranowa, z 
morza ruin wyłania się 
jeden nie zburzony budy-
nek – Inflancka 6. Przed 
wojną skład celny, w czasie 
wojny niemiecka składnica 
materiałów żywnościowych 
przedziwnym zbiegiem oko-
liczności ocalała z wojennej 
zawieruchy. Ominęły ją i 
bombardowania 1939 roku, 
i zagłada sierpnia 1944, i 
walki w styczniu 1945. 
Szczęście budynku stało się na la-

ta przekleństwem jego użytkowników. 
Przy braku szpitalnych miejsc zdecy-
dowano, by budynek przekazać po-
wstającemu szpitalowi. Najpierw gruź-
liczemu, a następnie ginekologiczno-
-położniczemu. Ocalałe pomieszczenia 
poddano niewielkiej adaptacji, odmalo-
wano i oddano do użytku. 

Od 1954 roku do rozpoczęcia prezy-
dentury Hanny Gronkiewicz-Waltz na 
Infl anckiej praktycznie nic się nie zmie-
niło. Niewielkie remonty ograniczano do 
malowania lub – w najlepszym przypad-

ku – wymiany uszkodzonych elementów. 
Dopiero w 2008 roku rozpoczęto kom-
pleksową modernizację szpitala. 

Pierwszym etapem – zakończonym 
latem 2010 roku – było dobudowa-
nie nowoczesnego bloku zabiegowe-
go. Przeniesiono do niego Izbę Przyjęć 
oraz urządzono dwie nowoczesne sale 
operacyjne, specjalistyczną salę cesar-

skich cięć oraz – przede wszystkim – 
blok porodowy. 

Siedem jednoosobowych sal poro-
dowych (każda z osobną łazienką) do-
stępnych jest dla rodzących i towarzy-
szących im osób bez żadnych dodatko-
wych opłat. Bezpłatny dostęp to fi lozo-
fi a kierującego „Infl ancką” dyrektora 
Janusza Siemaszko. Pacjentki nie płacą 

nie tylko za „poród rodzinny”, ale także 
za znieczulenie do porodu. Nie płacą za 
nic, a mimo to szpital kończy kolejne 
lata dodatnim wynikiem fi nansowym. 

Kolejnym etapem modernizacji sta-
ło się wyremontowanie przedwojenne-
go budynku. Ze starej substancji pozo-
stawiono praktycznie tylko zewnętrzne 
mury i charakterystyczną dla wnętrza 
szpitala klatkę schodową. 

Po wielu miesiącach prac do użytku 
oddano pierwsze dwie, zmodernizowa-
ne kondygnacje. Zamiast sześciooso-
bowych sal – jasne, dwuosobowe. Za-
miast jednej łazienki na piętrze – ła-
zienka przy każdej sali. Teraz na jed-
nym piętrze jest więcej toalet niż było 
przed remontem w całym szpitalu. 

Na wyremontowanych piętrach znaj-
dą się sale oddziału położniczego oraz 
– nowe w strukturze szpitala – stano-
wiska Intensywnej Opieki Noworod-
kowej. 

- Warszawa od lat boryka się z bra-
kiem łóżek dla wcześniaków. Wciąż 
zdarza się, że noworodki wymagające 
opieki trafi ają do oddziałów poza War-
szawą. Nowe stanowiska na „Infl anc-
kiej” znacznie poprawią sytuację – cie-
szy się odpowiedzialny za służbę zdro-

wia wiceprezydent Warszawy Jacek 
Wojciechowicz. 

To nie koniec zmian na „Infl anc-
kiej”. Prace remontowe wciąż trwają 
na pierwszym piętrze i parterze stare-
go budynku. Powinny zakończyć się 
w połowie roku. Modernizuje się także 
przyszpitalna przychodnia. Docelowo 
będzie dysponowała nowoczesnymi 
gabinetami gwarantującymi pacjent-
kom (nie tylko ciężarnym) komplek-
sową opiekę ginekologiczną, ale także 
konsultacje okulistyczne, gastroentero-
logiczne czy urologiczne. 

Już dziś na pacjentki czeka oddział 
zabiegowy tzw. ginekologii jednego 
dnia, oferujący cały pakiet zabiegów w 
ramach kontraktu z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. W luksusowych wa-
runkach i bez kolejki.

- Na „Infl anckiej” pilnujemy, by nie 
było „kolejki oczekujących”. Dokłada-
my wszelkich starań, by pacjentka zo-
stała przyjęta w dogodnym dla niej ter-
minie. Dotyczy to zarówno ciężarnych 
– tu najważniejsze, by pierwsza wizyta 
w przychodni odbyła się przed 10 tygo-
dniem ciąży – jak i pacjentek gineko-
logicznych. Wszystkie procedury wyko-
nujemy w ramach umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, mając nadzieję, 
że za te wykonane ponad ustalony limit 
– zapłaci – mówi dr Siemaszko.                                            

Marcin Narwid

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefi niować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafi ące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafi ące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z fi rmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z rozu-
mieniem mowy? A może ktoś z bliskich 
ma kłopoty ze słuchem? Przeczytaj, 
w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Przychodnia specjalistyczna

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. Osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefoni-
czne umawianie wizyt.

APARATY S£UCHOWE

Jak rodzić to tylko na Inflanckiej
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Możemy ofi cjalnie potwierdzić tę in-
formację. Teatr Konsekwentny prze-
nosi się na Pragę. Nową siedzibą będzie 
Wytwórnia Wódek „Ko-
neser”. Pierwsze spektakle 
planowane są na początku 
maja. 

Artyści zagospodarują stary 
i opuszczony magazyn w fa-
bryce przy Ząbkowskiej. Na 
razie zamiast desek teatral-
nych jest betonowa podłoga. 
Brakuje także odpowiedniej 
akustyki, ale, jak podkreślają 
przedstawiciele teatru, wkrót-
ce będzie tu scena z prawdzi-
wego zdarzenia. 

Teatr na dobre zainauguru-
je swoją działalność 12 ma-
ja. Wtedy rozpocznie się X 
Ogólnopolski Przegląd Monodramu Ar-
tystycznego, podczas którego widzowie 
będą mogli obejrzeć dziesięć najciekaw-
szych monodramów z całej Polski, oce-
nianych przez jury konkursowe, któremu 
będzie przewodniczyć Joanna Szczep-
kowska. Podczas festiwalu, który potrwa 
do 20 maja, zostanie również zaprezen-

towanych kilka spektakli pozakonkurso-
wych oraz wiele koncertów m.in. Kata-
rzyny Groniec.

Pierwsza premiera w Koneserze odbę-
dzie się pod koniec maja. Widzowie bę-
dą mogli obejrzeć spektakl pt. „Gra” Do-
rothy Parker w reżyserii Adama Sajnu-
ka. Na jesień zaplanowane jest przenie-
sienie całego repertuaru do nowej siedzi-
by. Wtedy na afi szach na stałe zagości 
11 przedstawień. - Zakładając, że każdy 

spektakl będzie grany dwa razy w mie-
siącu, oprócz poniedziałków, codziennie 
publiczność będzie mogła obejrzeć sztu-
kę teatralną - powiedział na konferencji 
prasowej Adam Sajnuk, reżyser i dyrek-
tor artystyczny teatru Konsekwentnego.

W Koneserze będzie prze-
strzeń dla dwóch scen - teatral-
nej i muzycznej. Przewidziane 
jest także foyer z klubokawiar-
nią oraz powierzchnią wysta-
wową. - Nowa siedziba będzie 
nie tylko sceną teatru Konse-
kwentnego, ale także miejscem 
spotkań teatralno - artystycz-
nych otwartym dla wielu twór-
ców, jak również dla mieszkań-
ców Pragi - oznajmiła Aldona 
Machnowska-Góra, wicepre-
zes teatru.

W lipcu i sierpniu teatr 
Konsekwentny planuje roz-
począć warsztaty teatralne dla 

praskiej młodzieży. Organizatorzy chcie-
liby włączyć przedstawienie przygoto-
wane przez początkujących aktorów do 
repertuaru teatru na stałe. Ponadto w ra-
mach działalności edukacyjnej będą tak-
że organizowane wycieczki po tej części 
Warszawy oraz projekcje fi lmów związa-
nych z Pragą. MaG

Deszczowo, szaro, wietrz-
nie a nawet gradowo było 
w piątek 30 marca. Żadna 
jednak niepogoda nie mogła 
przysłonić klimatu miejsca, 
przyjaznego ciepła i fanta-
stycznej atmosfery, jaka te-
go dnia panowała w Aninie 
pod adresem V Poprzeczna 
13.  Mowa oczywiście o Klu-
bie Kultury i kolejnym spo-
tkaniu z serii „Ludzie Waw-
ra”, którego gościem specjal-
nym był tym razem Wojciech 
Adamczyk. 

Wszystkim, którzy: nie wie-
dzą, nie znają, tudzież nie koja-
rzą - uprzejmie nadmienić pra-
gnę, iż zasiadając w niedziel-
ny wieczór przed telewizorem 
i bacznie śledząc losy bohate-
rów „Rancza”, śledzimy dzie-
ło umysłu, a przede wszyst-
kim twórczej wizji  miasteczka 
Wilkowyje, według Wojciecha 
Adamczyka właśnie. Pan Woj-
ciech jest bowiem reżyserem 
tegoż kultowego serialu, jak i 
wielu innych, dobrze znanych 
dzieł serialowych, oraz m.in. 
ponad 30 sztuk teatralnych, 
oper i operetek.

Bohater spotkania – od kil-
ku lat Aninianin, wybitny 

twórca i niezmiernie radosny 
człowiek, absolutnie skutecz-
nie przepędził marcową chla-
pę pogodową, wypełniając 
wieczór słonecznymi aneg-
dotami i opowieściami zwią-
zanymi ze swoją działalno-
ścią. Do Klubu przybyło licz-
ne grono gości, a wśród nich 
pojawili się również bliscy i 
przyjaciele reżysera.

Wszyscy powędrowali w 
podróż, szlakiem serialo-
wych i teatralnych bohate-
rów, ale przede wszystkim 
szlakiem pasji tworzenia, 
która przepełnia Wojciecha 
Adamczyka. 

Poznaliśmy wiele cieka-
wych faktów z jego życia. 
Starając się pokrótce przy-
bliżyć postać reżysera, nale-
żałoby najpierw przenieść się 
do Szczecina, gdyż tam wła-
śnie Wojciech Adamczyk się 
urodził. Studia skończył w 
Warszawie, na Wydziale Ak-
torskim PWST im. Aleksan-
dra Zelwerowicza (aktualnie 
Akademia Teatralna), następ-
nie na tamtejszym Wydzia-
le Reżyserii. Otrzymał tak-
że stypendium rządu francu-
skiego i odbył staż reżyser-

ski w Paryżu. Od kilkunastu 
lat przekazuje swoją wiedzę, 
kształcąc kolejne pokolenie 
reżyserów. Nagrody, wyróż-
nienia, projekty w których 
wziął udział, a także dzieła 
których był twórcą, to nie-
skończona lista (jakiej z ra-
cji ograniczeń wymienić w 
tym materiale nie sposób). W 
życiu prywatnym, związany 
jest z wspaniałą pisarką, swo-
ją piękną żoną – Małgorza-
tą. Państwo Adamczyk ma-
ją dwóch synów, którzy po-
dobnie jak rodzice, wybrali 

w swym życiu ścieżkę arty-
styczną.

Błoga atmosfera w anińskim 
Klubie, na długo pozostanie 
w pamięci słuchaczy, a już na 
pewno odrodzi się w niedziel-
ny wieczór przed telewizorem,  
kiedy to magiczny Anin łączy 
się ze zwariowanymi Wilko-
wyjami. Może kiedyś i anińska 
społeczność doczeka się wła-
snego fi lmowego dzieła, rów-
nego sukcesowi Wilkowyj-
skiej krainy. Panie reżyserze – 
co Pan na to?
Katarzyna Zielińska-Witek

Po raz trzeci w „Jasiń-
skim” gościły młodzieżowe 
i szkolne teatry Warszawy 
i okolic. Grand Prix gro-
chowskiego festiwalu trafi ło 
na Bielany.

LXXII LO im. gen. Ja-
kuba Jasińskiego (przy ul. 
Grochowskiej) jest jedną z 
niewielu szkół wyposażo-
ną w salę teatralną. Ten atut 

znakomicie wykorzystuje 
licealna młodzież oraz zwią-
zane ze szkołą środowisko 
artystyczne. Od trzech lat w 
„Jasińskim” organizowany 
jest festiwal Grochowskie 

Spotkania Teatralne „Na ro-
gatkach”. Nagrody w tego-
rocznej edycji zostały wrę-
czone w marcu. Grand Prix 
przyznano Teatrowi PARK 

z MDK Bielany za spektakl 
„Ktoś puka” (na motywach 
twórczości Czechowa). Po 
główną nagrodę w kategorii 
szkół gimnazjalnych sięgnął 
Teatr SIEROTY z południo-
wopraskiego Gimnazjum nr 
26 („Na pełnym morzu” wg 
Mrożka). Wśród zespołów 
licealnych najlepszym okazał 
się Teatr AD REM z LO im. 
E. Konopczyńskiego („C’est 
la vie czyli krótka historia 
człowieka nieszczęśliwego” 
według Pawła Osiaka). 

O pozakulisową ocenę 
tegorocznej edycji festiwa-
lu „Mieszkaniec” poprosił 
Jury – Ryszarda Jakubisiaka 
i przewodniczącego Toma-
sza Marzeckiego. – Młodzież 
była fantastyczna, ale nie-
którzy pedagodzy prowadzą-
cy zespoły wykazali za mało 
pokory… - przewodniczący 
nie krył zachwytu aktorami i 
rozczarowania zachowaniem 
pojedynczych pedagogów, 

ale nie chciał rozwijać tema-
tu. Możemy się tylko domy-
ślać, że chodziło o zbyt duże 
mniemanie o efektach swo-
jej pracy i nieprzyjmowanie 
krytycznych uwag od profe-
sjonalnych artystów. A przed 
prawdziwą sztuką trzeba chy-
lić głowę. – Tomek zawsze ma 
ostre opinie, ale ja uważam, 
że było super, a pierwszy dzień 
festiwalu wręcz zaskoczył nas 
znakomitym poziomem – po-
wiedział „Mieszkańcowi” Ry-
szard Jakubisiak. 

Symboliczne nagrody na-
zwane „Wolnym Przejazdem 
przez Rogatki Grochowskie” 
przyznawało teatrom Mło-
dzieżowe Jury. Nagrody te 
otrzymał wspomniany już 
Teatr PARK oraz Teatr AN-
TRAKT z Gimnazjum nr 25 
im. Czesława Niemena (spek-
takl „Ballady” wg Mickiewi-
cza). Następne Grochowskie 
Spotkania Teatralne dopiero 
za rok, ale szkolne i młodzie-
żowe teatry już myślą, jak się 
do festiwalu jeszcze lepiej 
przygotować. ar 

19 lat temu na łamach 
„Mieszkańca” po raz pierw-
szy zorganizowaliśmy kon-
kurs po nazwą „Superwitry-
na”. Nasi Czytelnicy wybie-
rali najlepsze i najładniejsze 
placówki handlowe i usługo-
we naszej dzielnicy. 

Rozpoczęliśmy kolejną edy-
cję – tradycyjnie prosząc Czy-
telników o współudział w tym 
przedsięwzięciu i przesyłanie 
swoich propozycji. Napłynęły 
kolejne zgłoszenia do udziału w 

tegorocznej edycji naszego kon-
kursu „Superwitryna 2012”, któ-
rego organizatorami są: Zarządy 
Dzielnic Pragi Południe i Waw-
ra, „Społem” WSS Praga Połu-
dnie, WSH „Fala” oraz nasza re-
dakcja. Oto kolejne propozycje 
naszych Czytelników: 1. Cafe 
To Tu ul. Grochowska róg Ka-

leńskiej, 2. Salon Urody ,,Futu-
ro” ul. Garibaldiego 4 (wejście 
od al. St. Zjednoczonych) (na 
zdjęciu), 3. Hotel Felix ul. Omu-
lewska 24, 4. CH Roszkowski ul. 
Trakt Lubelski 1/3, 5. Restaura-
cja Orient Express ul. Grochow-
ska 56, 6. SKOK Stefczyka Al. 
Stanów Zjednoczonych 72, 7. 
Emtech ul. Widoczna 81, 8. Vil-
la Odnova ul. Patriotów 283, 9. 
Salon Kosmetyki ul. Kobielska 
23, 10. OMEGA-MED ul. Sza-
serów 38, 11. Ozonoterapia ul. 

Grochowska 336, 12. Apteka od 
Serca ul. Grochowska 334, 13. 
Sklep Jubilerski ul. Komorska 
48a, 14.UNIPLAST ul. Ostro-
bramska 73 oraz 15. Sklep „Spo-
łem” WSS Nr 18 z ul. Grochow-
skiej 252. Czekamy na Państwa 
dalsze propozycje do 10 maja br. 
 (ab)

Budowali z pasją
Pod koniec marca w Centrum Kształcenia Praktycznego 

przy ul. Mińskiej rozegrany został mazowiecki etap konkursu 
„Buduj z pasją”. Brali w nim udział uczniowie szkół zawodo-
wych.

W budowlane szranki stanęło siedem dwuosobowych zespo-
łów. Uczniowie najpierw rozwiązywali zadania teoretyczne, a 
następnie musieli, według rozrysowanego schematu, ozdobnie 
otynkować ścianę. Na wykonanie zadania praktycznego mieli 
dwie godziny. Organizatorem konkursu jest Krajowa Federacja 
Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani”. – Fe-
deracja od lat organizuje zawody sportowe na terenie całego 
kraju – mówi „Mieszkańcowi” Elżbieta Smereczyńska, prze-
wodnicząca konkursu – a od tego roku postanowiliśmy wpro-
wadzić konkurs czysto zawodowy, dla przyszłych fachowców 

branży budowlanej. Zadanie praktyczne polega na tynkowaniu, 
gdyż sponsorem imprezy jest specjalizująca się w materiałach do 
tynkowania fi rma BOLIX. 

Stanisław Karolkiewicz, dyrektor CKP, oprowadzał „Mieszkań-
ca” po stanowiskach konkursowych. W jednej z sal trafi liśmy na ze-
spół dziewczęcy. – To uczennice z warszawskiego Technikum Archi-
tektoniczno-Budowlanego z ul. Przyrynek. Jeden dzień w tygodniu 
mają u nas praktyki – wyjaśniał dyrektor. Choć w przygotowaniu 
ściany do tynkowania dziewczęta miały trochę straty do zespołów 
męskich, to nie traciły rezonu. – Powalczymy z chłopakami! A zada-
nie nie jest jakieś bardzo trudne – Asia Bogucka i Weronika Górska 
zapewniały naszego reportera.

 Mazowiecki etap konkursu wygrał jednak zespół męski – Krzysz-
tof Bieńkowski i Kamil Grzybowski z IV klasy Technikum Budow-
lanego ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. I właśnie ci 
uczniowie zakwalifi kowali się do ogólnopolskiego fi nału konkursu 
„Buduj z pasją”, który odbędzie się 21 maja. rosa

SUPERWITRYNA 
2012

Anińsko-Wilkowyjskie „Ranczo”

Teatry przy rogatkach

Wręczanie indywidualnych wyróżnień.

KULTURA W KONESERZE

Pracę uczniów obserwowali organizatorzy konkursu.


