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Bitwa na głosy
Długi weekend majowy usy-

tuował się w kalendarzu ideal-
nie: zwykłym ludziom pozwa-
la na symboliczne pożegnanie 
z zimą i następującym po niej 
„nie wiadomoczym” kiedyś 
nazywanym przedwiośniem. 
Hotelarzom i właścicielom 
punktów gastronomicznych 
w kurortach wyznacza datę 
otwarcia „na sezon”. Od tej 
pory, aż do pierwszego wrze-
śnia, daty pójścia dzieci do 
szkół, wszystko jest inne - za-
fi ksowane na spędzanie wol-
nego czasu.

I tu zaczyna się ostra jazda 
bez trzymanki. Bardzo niewie-
lu z nas potrafi  wypoczywać 
tak, by nie przeszkadzać in-
nym. W wersji przaśnej ciepłe 
wieczory to wypita skrzynka 
piwa i odśpiewany repertuar 
kibicowski. Tak, by nie spało 
całe osiedle.

W wersji „rodzinnej”, to 
grill „z wódeczką” i tańcami. 
Repertuar „Czerwonych Gi-
tar”. Tak śpiewany, by dzielni-
ca domków jednorodzinnych 
wiedziała, że była balanga u 
Kowalskich.

W wersji luksusowej to wy-
rzucone przez ogrodzenie 
butelki po whisky i takie gra-
nie Red Hot Chili Peppers, 
by spa nie zmrużyło oka. No 
i od rana poszukiwanie alko-
matu, żeby wszyscy widzieli, 
że do bryki za 350 tysięcy po 
pijanemu się nie wsiada. Taki 
lajf. Napić się i drzeć gębę do 
gwiazd. Potem telewizja uru-
chamia „Bitwę na głosy” i oka-
zuje się, że jesteśmy narodem 
zwycięzców. Jak się napijemy, 
nie ma miejsca na pudle dla 
innych. Tomasz Szymański
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Jak informuje Zarząd Miejskich Inwestycji Dro-
gowych prace u zbiegu ulic Marsa, Żołnier-
skiej i Rekruckiej wkrótce dobiegną końca, ale 
do tego czasu kierowcy na przejazd trasą od 
ulicy Płowieckiej przez ulicę Marsa do skrzy-
żowania z Żołnierską muszą poświęcić ponad 
godzinę.

Paraliż drogowy na Marsa

dokończenie na str. 2
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2 MIESZKANIEC

 KRO NI KA PO LI CYJ NA
Wyrzucili z mieszkania

W sobotni poranek policjanci otrzymali in-
formację o napadzie. Mężczyzna, który zate-
lefonował na alarmowy numer policji opowie-
dział o tym, co przed chwilą zdarzyło się w 
mieszkaniu, które wynajmował. Z jego relacji 
wynikało, że dwie kobiety i dwóch mężczyzn 
siłą wdarli się do lokalu, w którym mieszkał, 
grozili mu bronią, szarpali i bili, żądali jedno-
cześnie, by natychmiast wyprowadził się z te-
go mieszkania. Zawiadamiający został zmu-
szony do spakowania swych rzeczy, kiedy to 
zrobił, został wyrzucony z lokalu. Na miejsce 
zdarzenia pojechał policyjny patrol. Policjan-
ci zatrzymali trzy osoby, dwie kobiety i jedne-
go mężczyznę. Czwarty sprawca uciekł, znik-
nął również pistolet, którym napastnicy grozili 
pokrzywdzonemu. Tym zajęli się już policjanci 
wydziału kryminalnego. Niedługo później na-
mierzyli mężczyznę i również go zatrzymali. 
Zabezpieczyli również broń. Policjanci bada-
ją podłoże konfl iktu, ale fakt gróźb karalnych i 
straszenia pistoletem jest poza dyskusją.

Głupi wybryk 
Dochodziła 3.30 w nocy, kiedy to policjan-

ci otrzymali sygnał o trzech osobach kręcących 
się przy zaparkowanych pojazdach. Policjan-
ci zastali tam dwie kobiety, które przyglądały 
się poczynaniom swojego znajomego. Ten zaś 
na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać. Zo-
stał zatrzymany. Kilka minut później wszystko 
było już jasne. Policjanci ujawnili, że 22-letni 
Mariusz K. najpierw usiłował ukraść daewoo 
nubirę i toyotę, kiedy mu się to nie udało, pod-
jął próbę kradzieży z włamaniem do peugeota.  
Mężczyzna był pijany i jak sam stwierdził nie 
zrobił niczego strasznego, całe zajście nazwał 
„głupim wybrykiem po pijanemu”. 22-latek 
trafi ł do policyjnej celi.

Okradała pracodawcę
Kilka miesięcy temu do komendy południo-

wopraskiej policji wpłynęło zawiadomienie 
o przywłaszczeniu pieniędzy przez byłą pra-
cownicę punktu poligrafi cznego. Z relacji po-
krzywdzonego, właściciela fi rmy, wynikało, że 

przez ostatnie pół roku 20-letnia Alicja B., jako 
osoba zaufana, nadzorowała punkt poligrafi cz-
ny, który w ramach działalności fi rmy otworzył 
pokrzywdzony. Kiedy rozpoczęły się drobne 
problemy fi nansowe zgłaszane przez pracow-
ników tego punktu 20-latka zrezygnowała z 
posady. Przez 6 miesięcy kobieta przywłasz-
czyła gotówkę w kwocie, co najmniej 46 tysię-
cy złotych. 

Łupy zakopywał w beczkach 
w lesie

Policjanci z komisariatu w Wawrze otrzyma-
li informację na temat ukrywającego się na te-
renie kompleksu ogródków działkowych męż-
czyzny o imieniu Maciej. Funkcjonariusze od 
razu postanowili sprawdzić, kim jest ten czło-
wiek. Na miejscu faktycznie zastali 35-letniego 
Macieja Z., który po sprawdzeniu w policyjnej 
bazie danych okazał się poszukiwany. Policjan-
ci sprawdzili, co mężczyzna przechowuje w al-
tanie. Pośród różnych drobiazgów funkcjona-
riusze odnaleźli przedmioty, które jak się nie-
długo później okazało pochodziły z kradzieży. 
Dalsze czynności doprowadziły do lasu, gdzie 
w zakopanych w ziemi plastikowych beczkach 
znajdowały się jeszcze m.in., laptop, dwa tele-
fony oraz kilka drobnych przedmiotów osobi-
stych. Maciej Z. został zatrzymany. Jest podej-
rzany o dokonywanie kradzieży.

Fikcyjny napad
Kilka dni temu do komendy wpłynęły mate-

riały sprawy dotyczącej rozboju przesłane z in-
nej jednostki policji. Rozbój, którego 64-latek 
miał paść ofi arą zgodnie z treścią zawiadomie-
nia miał miejsce 1 kwietnia wieczorem na tere-
nie Grochowa. Mężczyzna zeznał, że został za-
atakowany przez dwóch mężczyzn, którzy go 
przewrócili, pobili i ukradli 800 złotych i dowód 
osobisty. Policjanci przystąpili do sprawdzeń i 
ustaleń operacyjnych. Bardzo szybko zgroma-
dzili dowody świadczące o tym, że żadnego roz-
boju nie było. A powiadamiający zniknął. Gdy 
już udało się go odnaleźć, okazało się, że pienią-
dze zwyczajnie wydał, a dowód zgubił.

toms 

30 kwietnia zakończyła się pierwsza, z dwóch 
zaplanowanych, część modernizacji skrzyżowa-
nia, mimo to kierowcy będą musieli liczyć się z 
dalszymi utrudnieniami w ruchu. Zgodnie z har-
monogramem ZMID-u, od razu ruszyła druga 
części prac, dlatego ulice dojazdowe do skrzyżo-
wania są wciąż zakorkowane. Wyłączone z użyt-
ku są jezdnie zachodnie ulicy Rekruckiej i Żoł-
nierskiej (bliżej ul. Chełmżyńskiej). Niemożliwy 
jest skręt w lewo z ul Rekruckiej w ul. Marsa. Jaz-
da przez skrzyżowania od strony Żołnierskiej w 
kierunku Rekruckiej i w lewo w kierunku Mar-
sa odbywa się tylko jednym pasem, dlatego kie-
rowcy postoją w tym miejscu dłużej niż zwykle. 
Największe trudności z pokonaniem skrzyżowa-
nia tradycyjnie mają kierowcy przejeżdżający ul. 
Marsa. Samochody jadące od strony Trasy Sie-
kierkowskiej, Grochowskiej i Płowieckiej w kie-
runku skrzyżowania z powodu prac remontowych 
muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu.

Zgodnie z informacją podaną przez Agatę 
Choińską, rzecznika prasowego ZMID, termin 

ukończenia przebudowy węzła Marsa – Żoł-
nierska - Rekrucka planowany jest na 17 ma-
ja i nie powinniśmy spodziewać się opóźnień. 
Według rzecznika prace przebiegają sprawnie 
i niemal dwukrotnie szybciej, niż początkowo 
zakładał ZMID, uda się zakończyć pracę w tym 
miejscu.

Przebudowa skrzyżowania to pierwszy etap 
większej inwestycji na mapie drogowców w 
tej części Warszawy. Modernizacją i przebudo-
wą objęty ma zostać obszar od ulicy Naddnie-
przańskiej do skrzyżowania Marsa z Żołnier-
ską. Tymczasem, po zakończeniu pierwszego 
etapu, ZMID przygotowuje się do rozpoczęcia 
drugiego, który zasięgiem obejmie jezdnię od 
ulicy Marsa do ulicy Chełmżyńskiej. Według 
planów na tym odcinku przewidziana jest dwu-
jezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każ-
dym kierunku. Termin oddania do użytku całej 
infrastruktury drogowej w tym rejonie nie jest 
jeszcze znany z powodu przedłużającej się pro-
cedury odszkodowawczej dla właścicieli grun-
tów przeznaczonych pod budowę jezdni i wia-
duktów. MaG

Paraliż drogowy na Marsa
dokończenie ze str. 1

W 1968 r., podczas Doży-
nek, Ryszard Siwiec podpalił 
się na Stadionie Dziesięciole-
cia. W ten sposób protestował 
przeciw inwazji wojsk Układu 
Warszawskiego na Czechosło-
wację. 5 maja, przy Stadionie 
Narodowym, odsłonięto po-
mnik Ryszarda Siwca.

Odsłonięty na Kamionku po-
mnik łączy trzy narody: polski, 
czeski i słowacki. Upublicznia 
też skrzętnie skrywaną przez 
lata historię, tragicznie wyrażo-
ny głos sprzeciwu, niegodzenia 
się na poddanie totalitarnemu 
systemowi i poczucie solidar-
ności i odpowiedzialności za 
dzieje europejskich narodów. 
Fundatorem pomnika jest 
Rada Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa. Sekretarz Rady, 
dr. Andrzej Kunert, przypo-
mniał historię Ryszarda Siwca 
i innych „żywych pochodni” 
(w Czechosłowacji i na Wę-
grzech). W uroczystości wzięli 
udział m.in. ambasador Czech 
Jan Sechter, kierujący Urzędem 
ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych minister Jan 
Stanisław Ciechanowski, bur-
mistrz Dzielnicy Praga Połu-
dnie Tomasz Kucharski i prezes 
Narodowego Centrum Sportu 
Robert Wojtaś.

Pomnik stojący przy ul. Ry-
szarda Siwca (wiodącej od Wy-
brzeża Szczecińskiego do sta-
dionu) łączy nasze narody tak-
że poprzez formę. Praktycznie 
identyczny obelisk odsłonięto 
blisko dwa lata temu w stoli-

cy Czech, przy ul. Siwiecovej. 
– To wtedy właśnie urodziła się 
idea, której „matką chrzestną” 
jest Zofi a Romaszewska, aby-
śmy w Warszawie ufundowali 
bliźniaczy pomnik – mówił An-
drzej Kunert i wyjaśniał ideę 
takiego uhonorowania ostat-
nimi słowami Ryszarda Siw-
ca: „Żeby nie zginęła prawda, 

człowieczeństwo i wolność…”. 
Nowy pomnik już pierwszego 
dnia wzbudzał duże zaintere-
sowanie mieszkańców i tury-
stów.

- Dla wielu będzie zaskocze-
niem, że ta część miasta nie jest 

jakimś zaściankiem, że możemy 
tu dotknąć wielkiej historii. Ten 
pomnik i inne elementy ma-
łej architektury sprawiają, że 
okolica staje się bardziej atrak-
cyjna. Jest to więc także pro-
mocja dzielnicy – powiedział 
„Mieszkańcowi” Adam Siwek, 
szef Wydziału Krajowego 
ROPWiM. ar

Delegacja Pragi Południe (Ryszard Kalkhoff, Tomasz Kucharski 
i Marek Borkowski) składa wieniec przed pomnikiem.

Bohater trzech narodów

04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
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22 517-89-00,  
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lub wizytę
 w naszej siedzibie przy ul. Grenadierów 21.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
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ul. Grenadierów 21, 
04-052 Warszawa
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4 MIESZKANIEC

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, in-
stytucje międzynarodowe i spół-
dzielnie do wspierania rozwoju 
spółdzielczości. Bo Spółdziel-
nie budują lepszy świat! I wła-
śnie to hasło to 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 Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Grochów”. Jedenaście wyso-
kościowców, około 1150 miesz-
kań, zasoby postawały w poło-
wie lat sześćdziesiątych, osiem-
dziesiątych, a ostatnie inwesty-
cje pochodzą z 1999 roku. W 
tym też roku WSM „Grochów” 
wydzieliła się z „Osiedla Mło-
dych”, tworząc samodzielną 
strukturę spółdzielczą. Wszyst-
kie budynki są już docieplone  
(inwestycja została dobrze zre-
alizowana, spółdzielnia dostała 
za nią specjalną premię z BGK 
w wysokości 700 tys. złotych). 
Wymienione są wszystkie win-
dy. Nikt ich nie niszczy?

- Oj zdarza się, zdarza - mó-
wi prezes WSM „Grochów” 
Waldemar Piwowarski. - Że-
by ograniczyć wandalizm, pod-
wyższyć mieszkańcom poczucie 
bezpieczeństwa zdecydowali-

śmy się przed kilku laty wpro-
wadzić na osiedlu system moni-
toringu.

Kamery zostały zainstalo-
wane przy m.in. wejściach do 
budynków, a także miejscach 
uchodzących za podatne na 
zniszczenia - na przykład wła-
śnie w niektórych windach. Ob-
raz z kamer obserwowany jest 
przez 24 godziny przez pracow-
nika współpracującej ze spół-
dzielnią ochrony. Gdy opera-
tor widzi coś niepokojącego - 
wysyła na miejsce ochronę. W 
poważniejszych przypadkach 
wzywana jest policja, (któ-
rej jedna z kamer monitoringu 
miejskiego także została zain-
stalowana na terenie osiedla) 
lub straż miejska. - Ta ostat-
nia najczęściej do… członków 
klubu miłośników taniego wina 
lub piwa, jak ich tu nazywamy - 
uśmiecha się prezes. - Ze strażą 
miejską mamy stały „operacyj-
ny” kontakt, nie narzekam też 

na współpracę z policją, teraz 
zresztą zmienił się dzielnicowy, 
mam nadzieję, że będzie jeszcze 
lepiej w tym względzie.

We wszystkich jedenastu 
wieżowcach ponadto w syste-
mie całodobowym działają por-
tiernie, a pracownicy obserwują 
wchodzących i wychodzących. 
Czy te wszystkie działania 
przyniosły wymierne efekty? 

 - Niewątpliwie tak - mówi 
prezes Waldemar Piwowarski. 
- Początkowo nie wszyscy nasi 
mieszkańcy wierzyli w skutecz-
ność działania kamer, ale jak 
opublikowaliśmy zdjęcia „au-
torów” zniszczonych obiektów, 
jak skutecznie interweniowała 
ochrona, gdy sprawcy zostali 
ukarani grzywną, to  „autowan-
dalizm” zmniejszył się wyraź-
nie. Teraz najczęściej mamy do 
czynienia z wybrykami ze strony 
obcych. Jest to margines, z któ-
rym trzeba będzie pewnie stale 
walczyć. Pamiętajmy bowiem 

w jak ruchliwym i ściągającym 
przeróżną „klientelę” miejscu, 
położone są nasze budynki - w 
bezpośrednim pobliżu Ronda 
Wiatraczna. Osiedla nie mogli-
śmy odgrodzić - choćby z powo-
du konieczności zapewnienia 
dostępu do licznych sklepów i 
lokali usługowych mieszczą-
cych się w naszych zasobach.

 - Tych lokali użytkowych ma-
my ponad trzydzieści - infor-
muje pani Barbara Piwowar, 
główna księgowa spółdzielni 
i członek Zarządu. - Wszystkie 
są wynajęte, zysk z tzw. pożyt-
ków przynosi wymierne korzy-
ści ekonomiczne, poprawiając 
wynik fi nansowy spółdzielni, to 
z kolei wpływa na stawkę czyn-
szu płaconą przez członków. 
Prowadzimy aktywną politykę 
w zakresie doboru najemców, 
starając się, by oferta prowa-
dzonej przez nich działalności 
jak najlepiej odpowiadała po-
trzebom mieszkańców. Mamy 

więc sklepy spożywcze, apte-
kę, sklep sportowy, usługi, ta-
kie jak np. fryzjer, kosmetyczka, 
szewc, punkt ubezpieczeniowy. 
Istotnym elementem na stałe 
wpisanym w struktury osiedla 
jest służba zdrowia, prywatna, 
ale mająca podpisane kontrak-
ty z NFZ. W najbliższym czasie 
w naszym lokalu swoją dzia-
łalność rozpocznie bardzo wy-
czekiwana przez mieszkańców 
przychodnia rehabilitacyjna. 
Absolutnie tylko „po kosztach” 
wynajmujemy lokal przedszko-
lu, a z minimalnym zyskiem - 
bibliotece.

Spółdzielnie mają możliwo-
ści zdobywania dodatkowych 
pieniędzy także poprzez prowa-
dzenie działalności usługowej. 
- WSM „Grochów” specjalizu-
je się w kompleksowej obsłudze 
wspólnot mieszkaniowych. By-
liśmy pod tym względem pionie-
rem wśród spółdzielni, zaczyna-
liśmy w pierwszych latach XXI 
wieku - mówi prezes Piwowar-
ski. - W tej chwili zarządzamy 
dziesięcioma wspólnotami, w 
różnych regionach miasta m.in. 
na Pradze Północ, na Pradze 
Południe, w Marysinie Wawer-
skim. Mając osobowość praw-
ną, wieloletnie doświadczenie, 
oferujemy stabilną, bezpieczną 
kompleksową obsługę - specja-
lizujemy się w zaspokajaniu po-
trzeb większych wspólnot.

- Pod nazwą kompleksowa 
usługa kryją się zarówno usługi 
prawne, jak księgowe  (na na-
szym sprzęcie, z naszym spraw-
dzonym oprogramowaniem), 
jak i techniczne; mamy podpi-
sane umowy z fi rmami gwaran-

tującymi obsługę, konserwację 
i interwencje w razie kłopotów 
z instalacjami hydraulicznymi, 
elektrycznymi itp. - mówi Bar-
bara Piwowar. - Przez tych bli-
sko już 11 lat działalności na 
rynku zarządzania wspólnota-
mi zarobiliśmy około 2,6 mln 
złotych brutto. To bardzo kon-
kretna kwota, pozwalająca na 
realizacje statutowych zadań 
spółdzielni.

Stan kasy spółdzielczej po-
prawia także oferta, jaką skła-
da spółdzielnia reklamodaw-
com i fi rmom wykorzystują-
cym dachy wysokościowców 
do montażu anten. - Teraz, gdy 
dociepliliśmy budynki i położy-
liśmy na nich nowe elewacje, 
szkoda nam je niszczyć i zakry-
wać - mówi prezes Piwowarski. 
- Oferujemy więc montaż re-
klam głównie na krawędziach 
dachów.

- W najbliższym czasie będzie-
my chcieli wymienić instalacje 
ciepłej i zimnej wody w naszych 
budynkach. Czas już jest naj-
wyższy, bo mają one swoje lata. 
Operację chcemy głównie sfi -
nansować ze sprzedaży schow-
ków lokatorskich mieszkańcom. 
Znajdują się one na piętrach, od 
lat byliśmy pytani, czy nie warto 
ich sprzedać zainteresowanym 
osobom, by trzymały tam swo-
je mniej potrzebne rzeczy - mó-
wi księgowa Barbara Piwowar. 
- Wymiana instalacji wodnych 
będzie ostatnim najpoważniej-
szym przedsięwzięciem moder-
nizacyjnym i odtworzeniowym, 
jakie nas czeka w najbliższych 
latach.           
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.

REKLAMA REKLAMA  

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

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

- Jest pan niezwykle doświadczonym praktykiem. Nie tylko współ-
pracuje pan z lekarzami wielu warszawskich placówek w zakresie re-
habilitacji, ortopedii, ale także neurologii czy zdrowia psychicznego. 

- Moje doświadczenie oparte jest na wiedzy i praktyce, zarówno tej 
w szpitalach jak też prywatnej. Rzeczywiście, pomagam pokonać na-
pięcia psychiczne czy na przykład dobierać sprzęt rehabilitacyjny, ale 
też mam doświadczenie w leczeniu bólu przewlekłego, bólu kręgosłu-
pa czy często spotykanym drętwieniu rąk i nóg.

- Właśnie, drętwienie, mrowienie, to dolegliwości bardzo wielu 
osób. Wiem, że bywa bardzo niebezpieczne, to czasem sygnał po-
ważnych chorób, stad ważne jest szybkie podjęcie leczenia. Jakie mo-
gą być przyczyny drętwienia?

- Często spotykaną przyczyną są dolegliwości w obrębie kręgo-
słupa szyjnego, ponieważ nerwy wychodzące z tej części kręgosłu-

pa unerwiają właśnie kończyny górne.  Wszelkie uszkodzenia dysku, 
a zwłaszcza zwyrodnienia czy przepuklina krążka miedzykręgowego 
mogą powodować ucisk na wspomniane nerwy, a w konsekwencji na 
sam rdzeń kręgowy. Jednym z objawów jest parestezja, czyli drętwie-
nie, mrowienie, uczucie jakby „prądu” przenikającego rękę. Niekiedy 

za te odczucia odpowiada zbyt mała aktywność fi zyczna, spowodo-
wana między innymi wiekiem, przewlekły ucisk czy specyfi czna pra-
ca, albo dolegliwości wywołuje ucisk nerwu w kanale łokciowym, po-
wstały na skutek urazów lub na przykład nadmiernego obciążenia sta-
wu łokciowego albo nadgarstka. 

- Wiele osób starszych, które traktują te objawy jako naturalny, nie-
unikniony objaw starzenia się organizmu i nie robią z tym nic. A prze-
cież wpływa to znacząco na samopoczucie: bóle w karku, bóle ple-
ców, ograniczenie sprawności ruchowej, kłopot z wykonywaniem na-
wet prostych czynności domowych…

- To niektóre z powodów, by w żadnym wypadku nie lekceważyć tych 
dolegliwości. W każdym wieku warto poszukać skutecznej pomocy, wie-
dzą o tym doskonale moi pacjenci, a uzbierało się ich sporo przez pra-
wie dwadzieścia lat mojej praktyki. Właściwe rozpoznanie pozwala na na-
tychmiastowe podjęcie przeze mnie działań rehabilitacyjnych, a zwłaszcza 
masaży, które przynoszą zauważalną poprawę. Ważne, żeby doprowadzić 
terapię do końca, ale jeszcze ważniejsze, by rozpocząć ją już po zauwa-
żeniu pierwszych objawów. Nie warto czekać, aż stan się pogłębi i nastą-
pi trwałe uszkodzenie nerwów, bo wówczas terapia trwa znacznie dłużej 
choć też może przynieść ulgę i poprawić sprawność. Zapraszam!  eGo                                                                                                         

Drętwienie rąk? 
Nie czekaj!
Rozmowa z panem Jackiem Twarowskim, 
fi zjoterapeutą

Gabinet „Zdrowie” ul. Garwolińska 7 lok. 79 
tel. 22 610-06-73; 602-375-462; www.twarowski.net 

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY 

NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!
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65 osób zginęło, 1218 zostało 
rannych w 938 wypadkach - to 
bilans wydłużonego weeken-
du majowego na polskich 
drogach. Policjanci za-
trzymali ponad 5 tys. 
pijanych kierowców. 
Sprawdzano przede 
wszystkim trzeźwość 
kierowców, prędkość z ja-
ką jechali, stan techniczny aut 
i m.in. sposób przewożenia dzie-
ci. Największy ruch na drogach 
był w pierwszy dzień majowe-
go weekendu, kiedy wiele osób 
zdecydowało się na wyjazdy i w 
niedzielę po południu, gdy roz-
poczęły się powroty. Najtragicz-
niejszym dniem weekendu by-
ła niedziela 29 kwietnia. W 88 
wypadkach zginęło aż 14 osób 
a 113 zostało rannych. Policjan-
ci zatrzymali też najwięcej, bo 
586 pijanych kierowców. Do naj-
większej liczby wypadków (129) 
doszło w piątek 28 kwietnia. Zgi-
nęło w nich 8 osób, a 178 zosta-
ło rannych. Zatrzymano 534 nie-

trzeźwych kierujących. Najczęst-
szymi przyczynami wypadków 
była brawura - nadmierna pręd-
kość, błędnie wykonywane ma-
newry na drodze m.in. wyprze-
dzanie „na trzeciego”.

  
W mazowieckich lasach obo-

wiązuje wysoki stopień zagro-
żenia pożarowego. W lasach 
i w odległości 100 metrów od 
nich zabronione jest rozniecanie 
ognia poza miejscami wyznaczo-
nymi do tego celu oraz palenie 
tytoniu. Niedozwolone jest rów-
nież wypalanie traw. Z danych 
Lasów Państwowych wynika, iż 
od stycznia br. odnotowano 1088 
pożarów lasów o łącznej po-
wierzchni ponad 576 ha. Najwię-
cej miało miejsce w wojewódz-
twie mazowieckim - prawie 540. 
Do tej pory żadne nadleśnictwo 
na Mazowszu nie wprowadziło 
zakazu wstępu do lasu.

  
Decyzją Centralnej Komi-

sji Egzaminacyjnej tegoroczne 
matury rozpoczęły się w piątek 
4 maja i potrwają przez dwa-
dzieścia dni. Ponad 350 tys. 
maturzystów z ponad 8 tysię-
cy szkół ponadgimnazjalnych 
przystąpiło tego dnia w całej 
Polsce do obowiązkowego pi-
semnego egzaminu z języka 
polskiego. Dodatkowe termi-
ny pisemnych egzaminów ma-

turalnych wyznaczono na dni: 
5-21 czerwca. Maturalne eg-
zaminy poprawkowe pisemne 

przeprowadzone będą 21 sierp-
nia, a poprawkowe ustne w 
dniach 20-24 sierpnia. O matu-
rze przypominają też kwitnące 
kasztany, które niezmiennie od 
lat towarzyszą uczniom w ich 
zmaganiach z egzaminem „doj-
rzałości”.

  
Z powodu budowy stacji me-

tra Świętokrzyska koniecz-
ne było zamknięcie przejazdu 
ul. Marszałkowską w rejonie 
skrzyżowania z ul. Świętokrzy-
ską. Na trasy objazdowe skiero-
wano tramwaje i autobusy. Na 
tym odcinku przebudowana zo-
stanie również magistrala cie-
płownicza, wodociągowa i ga-
zowa. Utrudnienia potrwają do 
połowy września br. Więcej in-
formacji na stronie: http://pra-
sowy.um.warszawa.pl/Marszal-
kowska_2012/.

  
Już po raz 16 w „Bajkowym 

Przedszkolu” nr 107 odbył się 
Przegląd Przedszkolnej Twór-
czości Artystycznej „Co potra-
fi ą przedszkolaki”. Tematem 
wiodącym tegorocznego prze-
glądu pt. „Z bajką przez Euro-
pę” było zaprezentowanie cha-
rakterystycznych bajek wy-

wodzących się z danego kraju 
przedstawionych w dowolny 
sposób. Do Radości przybyły 
znane postacie jak m.in.: Ca-
lineczka, Królewna Śnieżka, 
Brzydkie Kaczątko, Czerwony 
Kapturek, Kopciuszek, Smer-
fy. Wszyscy bawili się wspa-
niale, a każda z postaci była 
oklaskiwana gromkimi brawa-
mi. Inicjatorem i gospodarzem 
Przeglądu jest „Bajkowe Przed-
szkole” i jego dyrektorka Bar-
bara Haczyńska.

  
Coraz bliżej do EURO 2012, 

a kibice to nieodłączony ich ele-
ment, który wspiera swoją dru-
żynę, ale pomaga również in-
nym kibicom. Służyć temu ma-
ją Ambasady Kibiców. W War-
szawie taka ambasada zostanie 
utworzona przy Krakowskim 
Przedmieściu 83. Pracujący w 
niej wolontariusze będą także 
obsługiwać 24-godzinną linię 
telefoniczną pod nr 519-066-
066. Przy pomniku Koperni-
ka prowadzone będzie w godz. 
12.00-24.00 stoisko informa-
cyjne dla kibiców, których re-
prezentacje danego dnia będą 
grać ze sobą. Podobny punkt 
będzie otwarty na dwie godzi-
ny przed rozpoczęciem meczy 
na Stadionie Narodowym.

  
Zarząd Transportu Miejskie-

go uruchomił specjalną linię 
444, która dowiezie wszystkich 

chętnych do Centrum Nauki 
Kopernik oraz warszawskiego 
ZOO. Autobusy będą kursowa-
ły we wszystkie weekendy oraz 
święta, z częstotliwością co 20 
minut na trasie z Dworca Cen-
tralnego. W pojazdach obowią-
zuje standardowa taryfa ZTM. 
Linią 444 będzie można jeździć 
do 30 września br.

  
W niedzielę 13 maja po raz 

siódmy na Pradze Północ za-
gości Jarmark Floriański, po 
raz pierwszy w nowej lokali-
zacji w Parku Praskim. Nie za-
braknie atrakcji dla dzieci i do-
rosłych. W programie przewi-
dziano m.in. koncerty w Musz-
li, kabarety, paradę orkiestry 
dętej, specjały kuchni regional-
nych, rzemiosło artystyczne, 
konkurs EURO 2012 i pokazy 
piłkarskie. Początek Jarmarku 
o godz. 12.00.    

  
W tym roku Mazowiecki 

Park Krajobrazowy im. Cze-

sława Łaszki obchodzi 25-le-
cie istnienia. Z tej okazji w ho-
lu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowiec-
kiego można obejrzeć 

wystawę fotografi czną 
i przyrodniczą przed-
stawiającą zwierzę-

ta i rośliny występują-
ce na terenie Parku, które-

go powierzchnia wraz z otuliną 
to aż 23 tys. hektarów lasów i 
łąk. Swoim zasięgiem obejmu-
je dzielnice Wawer i Wesołą 
oraz gminy Józefów, Otwock, 
Wiązowna, Karczew, Celesty-
nów, Kołbiel, Osieck, Sobie-
nie Jeziory i Pilawę. Jedną z za-
let parku jest znakomita lokali-

zacja. Nie trzeba wyjeżdżać z 
Warszawy – północną granicę 
parku wyznacza Rezerwat im. 
Króla Jana Sobieskiego. Moż-
na tam dojechać np. autobusem 
linii 125.

  
W sobotę, 19 maja odbę-

dzie się Noc Muzeów, w której 
weźmie udział blisko 200 pla-
cówek. W tym roku motywem 
przewodnim jest twórczość 
Bolesława Prusa, którego 100. 
rocznica śmierci przypada do-
kładnie 19 maja. Nowością w 
tegorocznej Nocy Muzeów bę-
dą piwnice staromiejskie, któ-
re po remoncie po raz pierwszy 
zostaną udostępnione zwiedza-
jącym (wejście tylko w grupach 
po 20 osób, zbiórka przed Mu-
zeum Historycznym m.st. War-
szawy). Niespodzianką będzie 
warszawski tramwaj promocyj-
ny kursujący po stolicy.

  
Do 15 maja br. przyjmowa-

ne są zgłoszenia amatorów i za-
wodowców, wokalistów i ze-
społów (trzeba mieć ukończone 
16 lat), chcących wziąć udział 
w 15. Edycji konkursu „Pamię-
tajmy o Osieckiej”. Eliminacje 
odbędą się 21, 22, 23 maja br. 
w Studio Koncertowym PR im. 
Agnieszki Osieckiej w Warsza-
wie. Karta zgłoszenia i regula-
min dostępne są na stronie Fun-
dacji Okularnicy: http: //okular-
nicy.org.pl/pl/6_festiwal_kon-
kurs/35_konkurs_pamietajmy-
_o_osieckiej/36_informacja_
dla_uczestnikow/122_regula-
min_i_karta_zgloszenia. 

  
Do końca maja br. mieszkań-

cy Warszawy mogą dzwonić 
pod nr 801 011 180, aby zgłosić 
bezpłatny odbiór dużych elek-
trośmieci. Zgłoszenia przyj-
mowane są od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00-16.00. 
Więcej na www.elektrosmieci.pl 
  (ab)

Z MIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 10.05. godz. 18.00 – „Życie nasze jest poszuki-
waniem…”. Spotkanie autorskie Bolesława Bryńskiego, wiersze 
przeczyta Arkadiusz Wrzesień, aktor Teatru Niekonsekwentnego, 
wstęp wolny; 11.05. godz. 19.00 – Klub Kina Niemego: „Wróg 
publiczny nr 1”, wstęp 5 zł; 12.05.godz. 19.00 - „Ukiyo – prze-
pływający świat” spektakl Teatru Limen, wstęp wolny; 13.05. 
godz. 12.00 - East Warsaw Music Festival. Koncert: „Brawo Ma-
estro – Wiesław Ochman”, wstęp 20 zł; godz. 17.00 – Warsztaty 
„I Ty możesz zostać podróżnikiem” - Warsztat fotografa w podró-
ży przedstawi Piotr Trybalski, wstęp 5 zł; 14.05. godz. 19.00 – 
Koncert „Wiosenne przeboje”, wstęp wolny; 16.05. godz. 17.00 - 
W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Hundertwasser. Mię-
dzy secesją a postmodernizmem” przedstawi Barbara Tichy, sa-
la widowiskowa; godz. 18.30 – Klub Mola Książkowego. Moty-
wem przewodnim majowego spotkania będzie twórczość Carlosa 
Ruiza Zafona, wstęp wolny; 20.05. - „Co mamy, to dla Mamy!” 
Z okazji nadchodzącego Dnia Mamy zorganizowane będą dla 
dzieci warsztaty plastyczne i ceramiczne. Będzie można ozdobić 
podkoszulek, prośba o przyniesienie ze sobą jasnych, gładkich, 
bawełnianych t-shirtów. Warsztaty odbędą się w ogrodzie CPK, 
wstęp wolny; 23.05. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztu-
ką” wykład pt. „Jan Fabre. Sny błękitnej godziny”, wstęp wolny; 
24.05. godz. 18.00 – Koncert inauguracyjny (Get Together Con-
cert) III Międzynarodowego Festiwalu Chórów Federacji Caeci-
lianum, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora, Gocław ul. Pawilkowskiego 2 – 
16.05. godz. 14.00 - Występ znakomitego akordeonisty – Dariu-
sza Świnogi. Wstęp wolny; 22.05. godz. 14.00 - Cukrzyca – epi-
demia XXI wieku. Wykład Teresy Chlebowskiej – edukatora te-
rapii cukrzycy. Wykład oparty na publikacjach prof. Jana Tato-
nia i innych ekspertów WHO. Wstęp wolny; 23.05. godz. 17.00 
-21.00 - Wieczorek taneczny. Muzyka na żywo. Wstęp 5 zł.; 
29.05. godz. 18.00 - Spotkanie z aktorką – Teresą Lipowską (zna-
ną m. in. z „M jak Miłość”). Wstęp 5 zł. Bilety od 8 maja w KKS.; 
30.05. godz. 10.00 - Bezpłatne warsztaty z treningu pamięci. Za-
pisy pod nr tel. 604 561 376;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 10.05. godz. 
19.00 - Seans fi lmowy „Astropia”, komedia prod: Islandia, Fin-
landia, bilety 5 zł w sprzedaży od godz. 18.00.; 11.05. godz. 19.00 
- Koncert „Biba” – Blues i Ballada na Saskiej Kępie, bilety w ce-
nie 10 zł w sprzedaży od godz. 18.00; 12.05. godz. 20.00 - Pro-
gram satyryczno-kabaretowy „Nic nowego pod słońcem”. Bilety 
- 10 zł w sprzedaży od godz. 18.00; 13.05. godz. 17.00 - Wieczór 
Kultury Cypryjskiej, wstęp wolny; 17.05. godz. 19.00 - Seans fi l-
mowy „Lily”. dramat prod. francuskiej, bilety 5 zł w sprzedaży 
od godz. 18.00; 19.05. godz. 14.00 - Święto Saskiej Kępy. Impre-
zy, pokazy i wystawy wg scenariusza; 19.05. godz. 21.00 - Noc 
Muzeów. Wystawa Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP, wstęp 
wolny; 22.05. godz. 18.00 - Wieczór poezji holenderskiej - Nie-
zależne Dobre Kino. W programie prezentacja poezji holender-
skiej, wstęp wolny; 24.05. godz. 19.00 - Pokaz fi lmu 3D. Film 
fabularny, bilety 5 zł w sprzedaży od godz. 18.00.
 Klub Kultury Gocław – Filia CPK ul. Abrahama 10 (wej-
ście od ul. Bora Komorowskiego) – 14.05. godz. 19.00 – 
„CUBA – Fiedel – cygara i rum” – Autorskie spotkanie i prezen-
tacja multimedialna. Prowadzenie i zdjęcia Ewa Charzewska, po-
dróżnik, socjolog międzykulturowy, wstęp wolny; 19.05. godz. 
14.00 – 22.00 – Święto Saskiej Kępy; 20.05. godz. 16.00 – „Po-
dróż z Pchłą Szachrajką”– interaktywna bajka dla dzieci wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wystąpią artyści Teatru Na-
rodowego. Bilety 5 zł; Przedsprzedaż; Ilość miejsc ograniczona!; 
21.05. godz. 19.00 – Koncert operetkowy. Bilety 5 zł. Przed-
sprzedaż. Ilość miejsc ograniczona!; 
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM Grenadierów, Al. Sta-
nów Zjednoczonych 40 – 16.05. godz. 17.00 - Spotkanie dla 
dzieci w wieku 7-12 lat z cyklu „Etnografi czne środy w Ośrodku 
Edukacji Kulturalnej”, pt. „Bukiecik dla Mamy”. Nauka robie-
nia kwiatów z bibuły, poznawanie tradycji bibułkarstwa i zrobie-
nie bukiecików na Dzień Matki. Wstęp 5 zł.  Zajęcia malarskie 
dla dorosłych, w każdy wtorek w godz. 17.00-19.00. Cena zajęć 
20 zł;
 Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II Warszawa Rember-
tów ul. Gawędziarzy 8 – 10.05. godz. 18.30 - Wieczór poetycki 
Macieja Stemulaka, wstęp wolny. Dojazd do biblioteki: autobus 
143 (przystanek Rembertów Ratusz) lub Skm w kierunku Sule-
jówka Miłosnej (stacja Warszawa Rembertów).    

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW

Michał już wie. Kasia jeszcze się 
waha. Maciek będzie zwlekał z de-
cyzją do ostatniej chwili. Zostać le-
karzem, czy adwokatem? Jeśli medy-
cyna to biologiczno-chemiczna, a jeśli 
prawo to klasa z rozszerzoną historią. 
Mama wolałaby, żeby leczył ludzi, ta-
ta, żeby ich bronił. On sam wolałby ich 
wszystkich wykiwać i zostać… piłka-
rzem. Ale zanim podpisze kontrakt z 
wielkim klubem, będzie musiał przy-
jąć ofertę którejś ze szkół średnich. A 
wybór tej odpowiedniej wcale do ła-
twych nie należy. No bo tak: ta szko-
ła ma bardzo dobrą opinię, ale nauczy-
ciele w niej „cisną”. Tamta jeszcze się 
jej nie dorobiła, ale ma nowe boisko. Z 
kolei inna nigdy jej nie miała, ale za to 
jest niedaleko. I którą szkołę wybrać? 
Odpowiedzi na to pytanie Maciek i in-
nie uczniowie trzecich klas gimnazjum 
szukali na Giełdzie Szkół Ponadgim-

nazjalnych Dzielnicy Praga Południe 
zorganizowanej w Zespole Szkół nr 
5 im. Stefana Kisielewskiego przy ul. 
Szczawnickiej.

To już VII edycja Giełdy, organizo-
wanej pod patronatem Tomasza Ku-
charskiego - burmistrza Pragi Połu-
dnie, na której technika i licea mogły 
zaprezentować swoją ofertę uczniom 
gimnazjum, a uczniowie poznać przy-
szłych nauczycieli, dowiedzieć się 
wszystkiego o profi lach edukacyjnych 
klas i zastanowić się, czy lepiej pójść 
do liceum, do technikum, czy do szko-
ły zawodowej. 

Większość uczniów nie zastanawiała 
się jeszcze do jakiej szkoły pójdzie, ale 
deklaruje chęć nauki w liceum. Część 
bierze także pod uwagę edukację w 
technikum i zdobycie konkretnego za-
wodu. O korzyściach takiego wyboru 
przekonuje obecna na Giełdzie Alina 

Tomaniuk, nauczyciel w Technikum 
Spożywczo - Gastronomicznym przy 
ulicy Komorskiej. - Absolwent nasze-
go Technikum otrzymuje świadectwo 
ukończenia szkoły. Zdobywa zawód i 
może przystąpić do egzaminu potwier-

dzającego kwalifi kacje uzyskując dy-
plom z suplementem Europass, który 
ułatwia podjęcie pracy na terenie Unii 
Europejskiej. Może również zdać ma-
turę i iść na studia - mówi Alina Toma-
niuk. Uczniowie w Technikum mogą 
szkolić się w zawodzie m.in. kucharza 
i technika technologii żywności. Szko-
ła ponadto współpracuje z ponad setką 

hoteli i restauracji, w których ucznio-
wie mogą praktycznie wykorzystać 
zdobytą wiedzę.

Jan Pilczuk, organizator Giełdy i dy-
rektor ZS nr 5 również uważa, że zdo-
bycie zawodu w szkole średniej to do-
bry pomysł. - Przekonanie, że  szkoły 
zawodowe i technika produkują bezro-
botnych już minęło. Po tych szkołach 
można bez problemu kontynuować na-
ukę na studiach. Sytuacja na rynku pra-
cy jest zmienna i trudna nawet dla ab-
solwentów szkół wyższych. Warto więc 
mieć wyuczony zawód do którego moż-
na zawsze wrócić - mówi nasz rozmów-
ca. I radzi, żeby uczniowie, którzy nie 
wiedzą, jaki zawód chcieliby wykony-
wać, pomyśleli o branży telekomuni-
kacyjnej. - Rozwój w tej dziedzinie jest 
gwałtowny, dlatego uczniowie powinni 
stawiać na przedmioty ścisłe, szczegól-
nie na matematykę i kształcić się z my-
ślą o tym sektorze rynku - podsumowuje 
dyrektor ZS nr 5 im Stefana Kisielew-
skiego. MaG

Kim chcę być po gimnazjum?



MIESZKANIEC 7

- No tośmy poświętowali, panie Kaziu! Do spodu, że tak po-
wiem.

- A czego ludziom żałować, jak jest okazja? Kazimierz Głów-
ka przywitawszy się ze swoim kolegą Eustachym Mordziakiem, 
silnym męskim uściskiem dłoni, rozglądać się zaczął wokół. 

- Tu się nic nie zmieniło, panie Kaziu, nie ma się co tak roz-
glądać. No chyba, że my troszeczkę.

- W jakim sensie, panie Eustachy? 
- Wie pan jak to jest. Najpierw człowiek grilluje, potem piw-

ko pociąga, ale ile można? W końcu dym człowiekowi oczy za-
łzawi, to człowiek wściekły, bo przy okazji poparzony, gdyż na 
ślepo łatwo ręką sięgnąć nie tam gdzie trzeba, rzuca wszytko w 
cholerę, od grilla odchodzi i myśleć zaczyna. Co ja kurde bele 
robię, kim jestem, do cholery? 

- W sensie „jak żyć, panie premierze”?
- Raczej, jak dożyć, panie Kaziu. Jak dożyć do emerytury?
- No, komu, jak komu, ale mnie pan kitu nie wciskaj, akurat 

o emeryturze ludzie przy grillu myślą.
- A powiem panu, że i owszem. Dajmy na to my z Krysią. Po-

jechaliśmy nad Świder, do kumpla na działkę. No i gadu, gadu, 
karkóweczka skwierczy, kaszaneczka pęka, piwko chłodne. Ni 
z tego ni z owego zgadało się o przyszłości. Co my mianowicie 
grillować będziemy, jak już nie będziemy mieli siły na tym ba-
zarze handlować w świątek i piątek?

- To samo, panie Eustachy, karkóweczkę znaczy i kaszaneczkę.
- Otóż niekoniecznie. Nasz interes wyrywny za bardzo nie 

jest, sam pan wiesz. Człowiek szkół jakichś wybitnych nie koń-

czył, bo – co tu gadać - ciągu do książek nie było. Ale czy to 
znaczy, że nam się nic nie należy, że mamy o chlebie i wodzie 
żyć? Wzięliśmy się za handel i na zupę, dzięki Bogu, wystar-
czy. Ogólnie źle nie jest, zawsze mogłoby być gorzej, fakt. Tyle, 
że na co my poza jedzeniem, jakimiś ciuchami i opłatami pra-
cujemy? Na podatki, placowe i ZUS. A gdzie radość życia, że 
się tak wyrażę?  

- No, ale jak pan płaci ZUS, to czego się pan obawia?
- Ano tego, że jak większość płacimy najniższą możliwą 

składkę, bo na wyższą nas nie stać. Tym bardziej na odkłada-
nie. Znaczy emeryturę też dostaniemy najniższą z możliwych. 
To z czego my będziemy żyli, jak jedno jajko u nas, na „Szem-
beku” kosztuje 85 groszy? Sam pan widzisz, że nie chodzi o to 
jak żyć, tylko jak dożyć…

- Powiem panu, że rzeczywiście nie tylko pan i pani Krysia 
zaczynacie się wkoło rozglądać i pytania zadawać. Nie da-
lej jak między świętami śmieciarze do mnie przyjechali - jak 
zwykle, co dwa tygodnie kosze mi opróżnić. Morowe chłopa-
ki – oczytani, kumaci, zadziorni, przyjemnie z nimi pogadać. 
Przyjechali wściekli, bo przez te święta musieli wyrobić pięć 
dniówek w cztery dni. Możesz pan sobie wyobrazić, co mó-
wili… 

- Dziwisz się pan? To kiedyś wyzysk się nazywało. A od wy-
zysku blisko do polityki.

- Fatycznie jeden z panów powiedział mi, że do niedawna 
to jeszcze, dajmy na to, nad Palikotem się zastanawiał. – Ale, 
mówi, gdy okazało się, że najpierw z tym krzyżem pajacował, 
a teraz emerytury Tuska poparł, to pies mu mordę lizał. Tak 
powiedział.

- I miał rację, panie Kaziu, miał rację. To samośmy sobie z 
Krysią pomyśleli. Nad tym Świdrem.

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...
Lato w mieœcie

Kobiecym okiem

z najstarszych stażem abo-
nentów niegdysiejszego Cen-
tertela, przekształcanego po-
tem kilka razy (a to Idea, a 
to Orange). Pilnie odnawia-
łam umowy abonenckie, ufa-
jąc poradom konsultantów. 
Ich wiedza jest z pewnością 
ogromna, szkoda tylko, że nie 
w pełni przekazywana. 

Ostatnio, zanim podpisa-
łam kolejne „korzystne prze-
dłużenie umowy”, sama wzię-

łam się za analizy. Wyniki (te 
teoretyczne) zaskoczyły mnie 
ogromnie. W efekcie, zamiast 
podpisywać kolejne przedłu-
żenie umowy (z nowym telefo-
nem lub bez), nie podpisałam 
nic. Za to przeniosłam mój nu-
mer z rozliczeń abonamento-
wych na inne, o wiele korzyst-
niejsze zasady: teraz mój nu-
mer jest na kartę. Koszty spa-
dły o 75% (tak!), choć zapew-
ne nie w każdym przypadku 

może to wyglądać podobnie. 
Ale u mnie korzyść jest oczy-
wista, i to bez kilkunastu na-
palonych „opiekunów tego 
numeru”. Bo „te numery” to 
ja już znam, aż za dobrze.

Zwróćcie też uwagę na czy-
tanie etykiet produktów: mi-
łośników kuchni włoskiej, ko-
rzystających z gotowych pro-
duktów, zadziwi pewnie wy-
kaz składników na słoiczku z 
pesto jednego z producentów. 
Pesto robi się z bazylii, orze-
chów, oliwy i dobrego sera. W 
wersji proponowanej „na go-
towo” producent dodał tam… 
zwykłych kartofl i! Cóż, karto-
fl e z makaronem… chyba tyl-
ko dla szczególnych amato-
rów. Albo dla tych, co nie czy-
tają etykiet.

Albo te herbatki „zdrowe 
owocowe”. Na przykład ma-
linowa: ile jest w niej malin? 
Wnioski: kto chce, niech czy-
ta i wyciąga wnioski. Kto nie 
- czeka na niego cały tłum 
„opiekunów klienta”. Oni do-
radzą.

żu

Od czasu, gdy pisałam 
ostatni felieton, otrzymałam 
kolejny pakiet ofert od „opie-
kunów budynku”, w sumie 
uzbiera się tego ponad dzie-
sięciu chętnych do współpra-
cy ze mną z samej tylko fi rmy 
Vectra! 

Siła złego na jednego a tak 
zmasowany atak budzi we 
mnie rozmaite myśli i oba-
wy… pozostanę więc przy mo-
im dotychczasowym opera-
torze. Mimo, że jestem osobą 
otwartą na zmiany i chętnie 
korzystającą z nowych roz-
wiązań, nawet wówczas, gdy 
nie do końca rozumiem ich 
mechanizm. 

Na przykład telefon komór-
kowy. Mam go od niepamięt-
nych czasów i śmiało mogę 
powiedzieć, że jestem jednym 

Nie ze mn¹
te numery!

Wykonujemy dekoracje okien:
  firany, zas³ony, story rzymskie

i austriackie
 monta¿ karniszy, pomiary i projekty
 pokrowce na meble i narzuty
 du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 022 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800 

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

Senat się ostatnio nie popisał. I to 
dwukrotnie. Jedna wpadkę zaliczył za 
sprawą większości senatorów, druga 
miała jednego bohatera, a raczej antybo-
hatera. Obie są jednak bardzo przykre.

Ta pierwsza ma związek z uchwale-
niem nowelizacji ustawy o Euro 2012. 
Senat przyjął większością głosów usta-
wę, która umożliwia w czasie tej impre-
zy nocne starty i lądowania samolotów 
w miastach, w których będą rozgrywane 
mecze. Normalnie obowiązujące w tym 

zakresie ograniczenia, wynikające z wymagań ochrony środowiska, 
mają być złagodzone, by kibice i goście Euro mogli na czas dolecieć. 
Szkopuł w tym, że według zgodnej opinii sejmowych i senackich le-
gislatorów ustawa jest bublem prawnym. Po pierwsze, o sprawach 
lotnictwa cywilnego mówi w Polsce Prawo Lotnicze. Zatem należa-
łoby znowelizować Prawo Lotnicze, albo uchwalić tzw. specustawę. 
W dodatku nowelizacja jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, 
nie ma okresu vacatio legis, a nowe przepisy pozostaną w systemie 
prawnym również po Euro 2012. By je skutecznie wyeliminować, 
trzeba będzie ponownie uruchomić procedurę legislacyjną.

Podstawową rolą Senatu jest naprawianie błędów Sejmu, troska 
o dobre, precyzyjne, zgodne z techniką legislacyjną prawo. Nieste-
ty, większość senacka uznała, że na poprawki nie ma czasu, bo mi-
strzostwa tuż, tuż, a towarzystwa lotnicze muszą się przygotować 
do nowych regulacji. A że regulacje są, zdaniem prawników, w du-
żym stopniu niejasne, niedokładne i pozostawiają zbyt daleko idącą 
swobodę interpretacyjną? No cóż. Jak powiedział w trakcie debaty 
senator Stanisław Kogut, zasady procesu legislacyjnego powinny 
być przestrzegane, ale piłka to jest sport narodowy Rzeczypospoli-
tej, (więc jest ważniejsza? – M.B.), a na Euro 2012 musimy zarobić.

Właśnie senator Kogut jest wspomnianym wyżej antybohaterem. 
Pewnie większość Czytelników widziała w telewizji lub w Interne-
cie jego zachowanie podczas meczu Kolejarza Stróże, którego jest 
wiceprezesem, z GKS Katowice. Okrzyki: Sędzia ty dziadygo. Za 
co szmaciarzu, dajesz kartkę? Ty gnoju, ty idioto, ty matole. Szko-
da na mecze przychodzić, jak taki idiota sędziuje. Kretynie, do budy 
wejdź. Ty Mongole! – należały do tych łagodniejszych. Inne musiał-
bym wykropkować. Kibice GKS zestawili je z jego wcześniejszymi 
wypowiedziami m.in. dla TV Trwam: Jako katolik mam przykaza-
nie miłości. Nie chcę nikogo obrazić, bo dla mnie człowiek to jest 
świętość. Polak do Polaka nie może zionąć taką nienawiścią.Par-
lamentarzyści powinni być to ludzie o ogromnych autorytetach. Bo 
jeżeli my będziemy do takich sytuacji dopuszczać, to jakie autoryte-
ty będzie miała młodzież. Żadnych.

Medycyna nazywa takie przypadki pomrocznością jasną, albo 
rozdwojeniem jaźni, a lud po prostu obłudą. Nie jestem pewien, 
czy da się to wyleczyć, bo jak widać senator nie traci dobrego sa-
mopoczucia. 

Ciekaw jestem, czym się zakończyło jego spotkanie z Bilguunem 
Ariunbaatarem, znanym z telewizji satyrykiem i dziennikarzem po-
chodzenia mongolskiego, który pojawił się w Senacie, bo jak po-
wiedział, wezwanie „Ty Mongole” uznał za zaproszenie. Stawiłem 
się i czekam – tłumaczył rozbawionym dziennikarzom. 

Marek Borowski 
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

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

* 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

SM „Przyczółek Grochowski”
wynajmie od 1 lipca 2012 r.

LOKAL UŻYTKOWY 
o powierzchni  79,0 m kw.

Tel. 22 813-00-16

Minusy dla Senatu, 
plus dla Mongoła
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Obchody 3 Maja
Niekończąca się kolejka do Kordegardy, tłu-
my na starcie biegu Konstytucji i kilkanaście 
tysięcy osób na Placu Zamkowym. Warszawa 
świętowała 221. rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczęły się od otwarcia ekspozycji oryginału Kon-

stytucji z 1791 r. w Galerii Kordegarda na Krakowskim Przedmieściu.  
Na co dzień dokument przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych i była to jedna z nielicznych okazji, aby z bliska obejrzeć ręko-
pis pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Obok 
oryginału zaprezentowano również wydania Konstytucji w języku an-
gielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Jest to szczególnie cenny 
egzemplarz, bo sygnowany podpisami marszałków sejmu i posłów, któ-
rzy zajmowali się przygotowaniem Konstytucji, i jeden z dwóch znajdu-
jących się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się także doroczny Bieg 
Konstytucji. Na początku wystartowały dzieci, które rywalizowały 
na dystansie 700 metrów. Dla niektórych najmłodszych biegaczy by-

ła to pierwsza tak poważna impreza sportowa, dlatego żeby zmniej-
szyć stres związany ze startem wszyscy biegli z maskotką w ręku. 
Potem przyszedł czas na młodzież i dorosłych. Do biegu zgłosiło się 
blisko 2,5 tys. sportowców, którzy rywalizowali na dystansie 5 km. 
Wystartowali z ul. Rozbrat, by następnie ulicą Myśliwiecką, Wiej-
ską, alejami Ujazdowskimi, Łazienkowską dobiec do mety w parku 
Agrykola. 

Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 12 na Placu Zamko-
wym. Odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja i wystrzelono 21 
salw z armat ustawionych w pobliżu mostu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli defi ladę kompani repre-
zentacyjnych Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych. Najwięk-
sze zainteresowanie wywołała parada orkiestr maszerujących od Pla-
cu Zamkowego wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia do Muzeum 
Wojska Polskiego, gdzie na zakończenie odbył się koncert Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego WP. MaG

Aż trudno uwierzyć, że bli-
sko pół wieku minęło od kiedy 
zagrał swoją pierwszą rolę. 
Wciąż jest w świetnej formie 
i ze sceny mógłby nie schodzić 
w ogóle. Przekonał nas o tym 
podczas swojego Benefi su, 
który odbył się 17 kwietnia 
w Centrum Promocji Kultu-
ry Praga Południe przy ulicy 
Podskarbińskiej. 

Na uroczystość przybyło wie-
lu znakomitych gości z Hanną 
Śleszyńską i Olgierdem Łuka-
siewiczem, prezesem Związku 
Artystów Scen Polskich na cze-
le. Kolejka do składania życzeń 
i gratulacji wydawała się nie 
mieć końca, a zabawę w CPK 
jeszcze długo będą wspominać 
wszyscy obecni na jubileuszu. 
O zaproszenie nie było łatwo. 
Nam się udało je zdobyć i na-

kłonić Jerzego Z. Nowaka na 
krótką rozmowę. 

- Z tego co wiem pierwsze 
kroki w kierunku aktorstwa 
postawił Pan dość wcześnie, 
na długo przed pójściem do 
szkoły teatralnej.

- Jako dziecko chciałem z 
przyjaciółmi założyć teatr. U 
siebie w szopie zrobiłem scenę. 
Mój pierwszy występ odbył się 

w starym, opuszczonym domu. 
Tak to się wszystko zaczęło.

- I chyba innej drogi niż ak-
torstwo już Pan sobie nie wy-
obrażał…

- W szkole średniej nie szła 
mi matematyka. Po dwóch la-
tach nauki miałem dość. Powie-
działem wszystkim dziękuję i 
wyszedłem. Ciągnęło mnie w 
kierunku sztuki, dlatego posze-
dłem do liceum plastycznego, a 

następnie na wydział operator-
ski w Szkole Filmowej w Łodzi 
i do szkoły aktorskiej.

- Co w tak bogatej karierze 
usatysfakcjonowało Pana naj-
bardziej?

- Mam satysfakcję z tego, że 
przez te wszystkie lata miałem 
bardzo dużo pochlebnych re-
cenzji. Poza tym satysfakcję da-
je mi sama praca w tym zawo-

dzie. Robię to, co lubię. To mo-
ja pasja. Bez niej, nie dałbym 
rady wystąpić w ponad 100 fi l-
mach i spektaklach. Nużyłaby 
mnie też gra po raz pięćdziesią-
ty tej samej postaci w teatrze – 
a nigdy mi się to nie zdarzyło.

- Czy spodziewał się Pan, że 
rola Fabiana Bohatyrowicza 
w „Nad Niemnem” będzie tą, 
z której większość widzów bę-
dzie Pana znać?

- Tego nie mogłem przewi-
dzieć. Nie stałem się znany 
dlatego, że zagrałem tę rolę, 
ale dlatego, że fi lm był popu-
larny, a to już zasługa reżysera 
Zbigniewa Kuźmińskiego i ca-
łej ekipy. Do kin na „Nad Nie-
mnem” ludzie walili drzwiami 
i oknami, mimo to nie wiem, 
czy mogę powiedzieć, że to 
moja życiowa rola, ale jestem 
dzięki niej kojarzony. Poza nią 
zagrałem wiele innych, cieka-
wych ról i wystąpiłem m.in., o 
czym nie wszyscy wiedzą, w 
pierwszym polskim horrorze 
pt. „Wilczyca”.

- Ma Pan na koncie dzie-
siątki ról, ale czy zgodzi się 
Pan ze zdaniem, że Pana ży-
ciowa rola to rola męża, ojca 
i dziadka?

- Nie mogą się z tym zgodzić 
(śmiech), aczkolwiek tę rolę 
traktuję również poważnie!

- Może Pan o sobie powie-
dzieć - jestem aktorem popu-
larnym.

- Nie jestem aktorem popu-
larnym. Moja popularność to 
tzw. „popularność tymczaso-
wa”, ale oczywiście doświad-
czyłem tego co można w skró-
cie opisać zdaniem „Ach, to 
Pan!”. Dziś mi tego nie bra-
kuje. Obecnie pomagam mło-
dym aktorom z Harcerskie-
go Teatru  „Paradox”, którzy 
mają swoją siedzibę w Klubie 
Kultury Gocław, stawiać swo-
je pierwsze sceniczne kroki. 
To daje dużą satysfakcję. Wła-
śnie dzięki inicjatywie teatru 
„Paradox” został zorganizo-
wany mój benefi s. Jestem im 
za to wdzięczny.

- Proszę na koniec zdradzić 
naszym czytelnikom, gdzie 
był grany fi lm Nad Niemnem?

- Nad Niemnem, wbrew po-
zorom, nie był grany nad Nie-
mnem. Tytułowy Niemen za-
grał… Bug.

Rozmawiał Marcin Gruza

Benefis Jerzego Nowaka

45 LAT NA SCENIE  
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„Międzynarodowo na Francuskiej”, 
międzynarodowo i artystycznie 

na Pradze-Południe!
Święto Saskiej Kępy wpisało się na stałe do kalendarium warszawskich wyda-
rzeń. W tym roku impreza odbędzie się po raz siódmy. 19 maja 2012 r., tak jak 
w latach ubiegłych, z Ronda Waszyngtona w kierunku sceny przy ul. Obrońców 
wyruszy barwny korowód, by rozpocząć wielogodzinne spotkania z muzyką, 
śpiewem, artystycznymi prezentacjami i sztuką. 

W bogatym programie Święta każdy znajdzie atrakcyjne propozycje dla siebie. 
Będą  m.in. koncerty piosenek Agnieszki Osieckiej (patronki Święta Saskiej Kępy) 

i Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Będzie można posłuchać jazzu, bluesa, 
fado, pieśni sefardyjskich, muzyki z różnych stron świata, m.in. z Iranu. 

Na koncercie galowym wystąpi Stachursky, a fi nał Święta będzie należał do Sinfonii 
Varsovii. Podwójny kwintet orkiestry wykona „Muzykę ogni sztucznych” G.F. Haendla 
i to w oprawie pokazu fajerwerków. 

Oprócz atrakcji muzycznych w programie imprezy są zaplanowane prezentacje 
artystów plastyków i warsztaty, wystawy o tematyce historycznej, m.in. o holender-
skich śladach dawnej obecności mieszkańców Niderlandów na Saskiej Kępie. 

Święto to tygiel wielu artystycznych propozycji. To czas na spacery po Kępie, spo-
tkania i rozmowy przy kawiarnianych stolikach. Rokrocznie na Święto przybywa co-
raz liczniejsza grupa gości z całej Warszawy i turystów, również zagranicznych. 

Tegoroczne Święto pod hasłem „Międzynarodowo na Francuskiej” nawiązuje za-
równo do międzynarodowych nazw ulic oraz obecności wielu ambasad i zagranicz-
nych przedstawicielstw na Saskiej Kępie, a także do otwartości mieszkańców na 
świat i inne kultury. W przeddzień piłkarskich mistrzostw UEFA Euro 2012 będzie też 
doskonałym wprowadzeniem w nastrój tej sportowej i międzynarodowej imprezy. 

„Międzynarodowo na Francuskiej” ma też swoje bezpośrednie przełożenie na 
program Święta – do udziału w przygotowaniach zostały zaproszone zagraniczne 
ambasady. Biorąc udział w wydarzeniu, prezentują kulturę i artystów swoich krajów.  

W tym roku po raz pierwszy samodzielnymi organizatorami Święta Saskiej Kępy 
są Urząd Dzielnicy Praga-Południe i południowopraskie Centrum Promocji Kultury. 

Święto Saskiej Kępy rozpocznie bogaty sezon kulturalnych i sportowych wyda-
rzeń na Pradze-Południe. Już 26 maja br. w Parku nad Balatonem odbędzie się 
„PRAGnienie czytania”, wielkie spotkanie miłośników książki i dobrej lektury. 
W czerwcu, oczywiście, czekają Pragę-Południe mecze UEFA Euro 2012, ale nie tyl-
ko. Na cykl letnich koncertów i Święto Muzyki 21 czerwca br., na ul. Grochowską 272 
zaprasza Sinfonia Varsovia (wstęp wolny). Tej wiosny nie można się nudzić.

Praga-Południe zaprasza!

- Pani Ambasador, w cza-
sie Święta Saskiej Kępy 
Republika Kolumbii zapre-
zentuje się poprzez salsę. 
Podobno wystąpi najlepsza 
kolumbijska grupa salsowa 
– Swing Latino?

- Zastanawialiśmy się z at-
taché kulturalnym, jaka for-
ma prezentacji naszego kraju 
będzie najlepsza. Początkowo 
chcieliśmy sprowadzić ze-
społy folklorystyczne. Pomy-
ślałam jednak, że w Polsce 
najbardziej podoba się ko-
lumbijska salsa. Jeśli Polacy 
kochają salsę, to dajmy im 
salsę! Negocjacje w sprawie 
sprowadzenia Swing Latino 
nie były łatwe, gdyż to grupa 
bardzo popularna i rozchwy-
tywana. Współuczestniczy 
m.in. w programie promocyj-
nym razem z Jennifer Lopez i 
Markiem Antoni. Niedawno, 
w kolumbijskim mieście Car-

tagena de Indias, na Szczycie 
Szefów Państw Amerykań-
skich, występ Swing Latino 
był centralnym punktem pro-
gramu kulturalnego. Tak więc 

w czasie Święta Saskiej Kępy 
zaprezentujemy to, co mamy 
najlepszego.

- Choć gentelmani nie roz-
mawiają o pieniądzach, to 

domyślam się, że przyjazd 
Swing Latino jest pod kątem 
fi nansowym bardzo poważ-
ną inwestycję?

- O tak. Udział w Święcie 
Saskiej Kępy jest głównym 
punktem tegorocznego pro-
gramu kulturalnego Amba-
sady Kolumbii w Polsce. 
Przeznaczyliśmy na ten cel 
wszystkie fundusze. Udało 
się to zorganizować dzięki 
patronatom mojego kraju i 
burmistrza Pragi Południe, 
Tomasza Kucharskiego oraz 
sponsorom. Szczególne wy-
razy podziękowania chciała-
bym złożyć liniom lotniczym 
Air France w Polsce. Bez ich 
sponsoringu przylot Swing 
Latino do Warszawy nie byłby 
możliwy. Zresztą z Air Fran-
ce nawiązaliśmy ściślejszą 
współpracę, bo to linie ma-
jące największą ilość stałych 
połączeń z Kolumbią. Będą 
promowały Kolumbię nie tyl-
ko, jako kraj atrakcyjny tury-

stycznie, ale także znakomite 
miejsce do organizowania 
różnego rodzaju międzynaro-
dowych konferencji i kongre-
sów.

- Dzięki temu Kolumbia 
będzie bliżej Polski?

- Oczywiście. Odnotowu-
jemy znaczny wzrost wyjaz-
dów Polaków do Kolumbii. 
W ubiegłym roku nawet o 
76%! I są to nie tylko wyjazdy 
turystyczne. W marcu była u 
nas grupa przedsiębiorców z 
Krajowej Izby Gospodarczej, 
w październiku planowana 
jest wizyta przedsiębiorców 
z grupy Lewiatan. Organizu-
jemy też jeszcze jedną wizytę 
na bardzo wysokim szczeblu. 
Taka współpraca jest możliwa 
dzięki stabilnej sytuacji poli-
tycznej i ekonomicznej, a tak-
że znacznej poprawie bezpie-
czeństwa. Kolumbia, to kraj 
wielkich możliwości.

- Bez wątpienia promo-
cja kraju poprzez kulturę 

jest strzałem w dziesiątkę. 
Ekspresja, afi rmacja życia, 
egzotyka, porywająca mu-
zyka i taniec… Nie mam 
wątpliwości, że Kolumbia 
będzie się wyróżniała na 
największym święcie prawo-
brzeżnej Warszawy. Wspo-
mniany wcześniej burmistrz 
Pragi Południe i Barbara 
Wasiak, dyrektor tutejszego 
Centrum Promocji Kultu-
ry, uważają, że Kolumbia i 
jej Ambasada wykazują się 
bardzo dużą aktywnością…

- Współpracujemy blisko 
sześć lat. Kiedy we wrześniu 
ubiegłego roku obejmowałam 
tę placówkę, to poprzedni am-
basador opowiedział mi o tej 
współpracy. Złożyłam wizytę 
w CPK, potwierdziłam udział 
w Święcie Saskiej Kępy i za-
pewniłam Panią dyrektor, że 
chcę, aby ta współpraca nadal 
się rozwijała. Dla nas Dzielni-
ca i CPK są bardzo ważnymi 
partnerami w promocji kul-
tury Kolumbii. Partnerami ze 
strony których doświadczamy 
zainteresowania, życzliwości 
i ciepła.  Adam Rosiński

Kolumbia – egzotyka i możliwości

Grupa Swing Latino Tigo cieszy się ogromną popularnością nie tylko w swoim kraju.

Rozmowa z Victorią Gonzalez – Ambasador Republiki Kolumbii

Występ grupy salsowej Swing Latino Tigo zawsze budzi zachwyt publiczności.
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 BA RAN 21.03-21.04

Dłuższa majówka troszkę Cię rozleniwiła, ale nieste-
ty, trzeba będzie się sprężyć, bo obowiązki czekają. W 
pracy może się szykować parę zmian na lepsze, w do-
mu natomiast będzie na tyle odpowiednia atmosfera, 
że zdecydujesz się na przeprowadzenie ciągle odwle-
kanej rozmowy ze swoją drugą połową. Dobre samo-
poczucie nie powinno Cię opuszczać pomimo natłoku 
obowiązków, a humor poprawi jakaś miła wiadomość, 
którą możesz otrzymać pod koniec miesiąca.

 BYK 22.04-21.05
Twoja sytuacja życiowa powinna się układać w mia-
rę pomyślnie. Możliwe, że zaplanujesz w najbliż-
szym czasie wyjazd, który związany będzie z więk-
szymi korzyściami materialnymi. W pracy oczywi-
ście obowiązków Ci nie zabraknie, ale możesz so-
bie pozwolić na parę dni oddechu. Zorganizuj sobie 
wolny czas, tak aby połączyć przyjemne z pożytecz-
nym i umów się wreszcie na kawę z miłą osobą, któ-
rej od pewnego czasu poświęcasz wiele uwagi. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Nie wolno Ci teraz za bardzo odpuścić w sprawach fi -
nansowych. Uważaj na wydawaną gotówkę, zastanów 
się dwa razy zanim coś kupisz. Słuchaj głosu rozsąd-
ku i swoich bliskich, ich rady mogą się okazać bardzo 
cenne. W sprawach uczuciowych może być chwilowy 
zastój, w zawodowych, na razie lepiej się nie wychylać. 
Gorący okres w pracy i zły humor szefa najlepiej prze-
czekać, robiąc tylko to, co do Ciebie należy.

 RAK 22.06-22.07
W najbliższym czasie może Cię czekać trochę za-
jęć i to głównie zawodowych. Nastaw się więc na 
dłuższe przesiadywanie w pracy. Może dobrze by-
łoby zabrać ze sobą małą poduszkę na ewentual-
ność spędzania tam dłuższych nocy... Ale zbytnio 
nie przesadzaj, bo twoja rodzina niekoniecznie mo-
że okazać się tolerancyjna. Tutaj musisz wykazać się 
sporą dyplomacją i taktem. Poza tym wiosna, śpiew 
ptaków i zieleń za oknem, aż proszą żeby więcej 
czasu spędzać na spacerach.   

 LEW 23.07-23.08
Twój organizm poczuł wreszcie wiosnę, ciągnie Cię 
na zieloną trawkę lub gdzieś na działkę. Zacznij pra-
cować nad swoją kondycją i pomyśl o bardziej ak-
tywnym wypoczynku. W codziennym rozgardiaszu 
nie zapominaj o swojej rodzinie i poświęć jej trochę 
więcej uwagi. Zalecane jest większe poczucie hu-
moru i pozytywne nastawienie do wszystkiego. Nie 
złość się, jeżeli coś nie zostanie zrobione tak, jak Ty 
chcesz. Nie każdy jest ideałem.

 PAN NA 24.08-23.09
Możliwe, że w najbliższym czasie zawrzesz ciekawą 
znajomość, która może odmienić Twoje życie. Nie 
przegap więc niczego. Uważaj także, aby nie pogrą-
żyć się w chaosie. Staraj się tak zaplanować swoje 
zajęcia i obowiązki, aby nie tracić niepotrzebnie cza-
su. Sprawy fi nansowe powinny być w normie, nato-
miast w domu czeka Cię parę zaległych spraw, ale 
to nie powinno mieć większego wpływu na Twoje ży-
cie zawodowe i towarzyskie. Ogólnie na wszystko 
powinieneś znaleźć czas. Dla zachowania równowa-
gi bierz magnez i witaminy.

 WA GA 24.09-23.10
Ten miesiąc może przynieść Ci sporo twórczych 
pomysłów. Szczęście będzie sprzyjać wszystkie-
mu, co zaplanujesz. Możliwa nieprzyjemna rozmo-
wa z przełożonym lub z kimś ze starszego poko-
lenia. Warto tutaj przygotować mocne argumenty i 
poszukać wsparcia w bliskiej osobie lub przyjacielu. 
W fi nansach możliwa poprawa, ale pamiętaj, aby nie 
dać się omotać zachętom do wzięcia pożyczki lub 
kredytu. W sferze fi nansów potrzebne będzie spo-
kojne i racjonalne działanie.

 SKOR PION 24.10-23.11
Jak zwykle możesz mieć dużo pracy, ale to tylko po-
budzą Cię do dalszego działania. Poczujesz się po-
trzebny i będziesz w centrum zainteresowania. Na 
pewno Twoje zachowanie w stosunku do pewnej 
sympatycznej osoby z bliskiego otoczenia powinno 
być bardziej przyjazne. Postaraj się uważniej obser-
wować tzw. okolicę i być bardziej otwartym, może 
to zachęci ją do dalszego działania. Na świat spójrz 
bardziej optymistycznie i ciesz się każdym miłym 
drobiazgiem. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Małe burze, które mogą się zbierać nad Twoją głową 
miną szybciej niż myślisz. Musisz jednak wykazać 
się większym refl eksem i dyplomacją. Przez najbliż-
sze dni, jak ognia wystrzegaj się tzw. „życzliwych”, 
zaufaj swojemu instynktowi i nie daj się odwieść od 
swoich zamierzeń. Sprawę, o której myślisz, masz 
już prawie załatwioną, wystarczy tylko trochę ją „po-
pchnąć”. 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Przed Tobą udane dni na realizację planów i projek-
tów z którymi nosisz się od paru miesięcy. Poczu-
jesz się pełen energii i Twoje obecne działania mogą 
przynieść wymierne korzyści materialne, a co za tym 
idzie satysfakcję zawodową. Zaległe sprawy związa-
ne ze zdrowiem postaraj się pozałatwiać w miarę 
sprawnie i nie odkładaj ich na potem. Dla poprawy 
nastroju ważne są spotkania z przyjaciółmi lub wy-
pad do kina z sympatyczną osobą.

 WO DNIK 21.01-19.02
Wiosenne, pełne słońca dni nastrajają Cię optymi-
stycznie i popatrzysz na wszystko wokół z wielką 
życzliwością. Uważaj! Bo możesz być teraz w takim 
nastroju, że rozkochasz każdego, kogo zechcesz. 
Taka niesamowita sytuacja sprawi, że wokół cie-
bie zaroi się od wielbicieli. Tylko pamiętaj, żebyś się 
zbytnio nie rozpędził w podbojach, bo z miłością 
nie wolno igrać. Natomiast w innych sprawach, nie 
musisz martwić się o dzień jutrzejszy. Los będzie Ci 
sprzyjał.

 RY BY 20.02-20.03
Możliwe, że w najbliższym czasie będziesz musiał 
podjąć pewną ważną decyzję. Nie będzie Ci łatwo, 
wewnętrzne rozterki i niepewność mogą doprowa-
dzić aż do nerwicy, więc jeśli tylko możesz skorzy-
staj z pomocy i porady przyjaciół. Nie zawsze też 
udaje Ci się odpowiednio pożytecznie wykorzystać 
czas na swoje sprawy. Pamiętaj więc, że czas to pie-
niądz, a przyjemności mogą poczekać.

Mer lin

Korzystając z niezwykłych 
właściwości orzecha włoskie-
go, pamiętajmy o kilku naj-
ważniejszych. Nalewka orze-
chowa (im starsza tym lep-
sza) pomaga przy dolegliwo-
ściach żołądkowych (ale w ilo-
ściach „aptekarskich”). 

Orzechowe liście i zielone łu-
piny mają szereg sprawdzo-
nych działań: dzięki zawartym 
w nich garbnikom pomagają w 
przypadku biegunki i wielu za-
burzeń jelitowych (także w 
niektórych chorobach paso-
żytniczych), a stosowane ze-
wnętrznie pomogą przy zapa-
leniach gardła czy jamy ustnej 
albo problemach z cerą (trą-
dzik, niektóre zmiany skórne).

Liście zebrane pod koniec 
czerwca opłukane i wysuszo-
ne w przewiewnym cieniu, war-
to mieć do dyspozycji przez 
cały rok. Jedzenie owoców 
korzystnie wpływa na nasz 
układ krążenia: pomogą obni-
żyć poziom cholesterolu i ko-
rzystnie wyrównać ciśnienie 
krwi, odżywią mózg a spoży-
wane systematycznie znacz-
nie zmniejszają ryzyko poja-
wienia się kamieni żółciowych. 
Podobno też łagodzą depre-
sję i poprawiają kondycję psy-
chiczną.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Orzechowe fantazje.

�Sałatka z orzechami: świeżego kalafi ora podzielić na ró-
życzki, opłukać, wrzucić na kilka (5-7) minut do osolonego 
wrzątku, odcedzić. Gdy ostygnie, dodać kawałek wędzonego 
kurczaka krojonego w kostkę, roztarty z solą ząbek czosnku, 
2-3 jaja na twardo, oraz co kto lubi: świeżą czerwoną papry-
kę, białą część pora, nieco cebulki dymki czy świeżego ogór-
ka. Całość posypać obfi cie mielonymi orzechami włoskimi (lub 
rozdrobnionymi w inny sposób), doprawić solą, pieprzem i gęstym jogurtem natural-
nym. Wymieszać, dobrze oziębić, podawać. 

�Sałatka z orzechami 2: selera naciowego umyć, pokroić na kawałki. Dodać tarty 
ser żółty, jajo na twardo i sparzone cząstki orzechów włoskich, posiekane na grubsze 
kawałki. Zalać majonezem wymieszanym z jogurtem naturalnym.

�Orzechowa surówka: orzechy sparzyć przez 1-2 minuty we wrzątku, oziębić. 
Dodać dwa razy więcej ogórków świeżych, obranych, krojonych w sporą kostkę, 
a także czosnek świeży, sporo zielonej, świeżo krojonej natki pietruszki oraz nieco 
soli. Zalać oliwą wymieszaną z sokiem cytrynowym. Wymieszać i po kilkunastu mi-
nutach podawać.

�Orzechy śniadaniowe: garść orzechów sparzyć, a następnie, gdy będą suche, 
leciutko zrumienić na suchej patelni dodając pod koniec kilka łyżek miodu. Gdy goto-
we, kłaść póki gorące na świeże grzanki, najlepiej z prawdziwego, razowego chleba, 
ale mogą też być z plastrów bułki czy chleba tostowego.

�Orzechowy obiad: fi lety z kurczaka rozbić, lekko skropić cytryną lub octem jabł-
kowym, a następnie nasolić i dodać nieco pieprzu, najlepiej białego. Na jednym ta-
lerzu rozbić całe jajko i wymieszać z jedną łyżką mleka, a na drugim przygotować 
panierkę z 1/3 bułki tartej i 2/3 orzechów bardzo drobno posiekanych (są lepsze niż 
mielone). Filety panierować w jajku a następnie w bułce z orzechami, dobrze doci-
skając. Smażyć tak, by się nie przypaliły. Przed podaniem posypać natką pietruszki. 
Podobnie można przygotować fi lety rybne, lecz tu trzeba więcej cytryny, a smażenie 
ich trwa krócej. Py szna Józia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Orzech włoski to zdumiewająca roślina. Lubi stanowiska 

słoneczne i w dobrych warunkach dożywa nawet kilkuset lat, 
owocując niezmiennie, choć najstarsze drzewa spotyka się w 
Europie Południowej. Jest bardzo dekoracyjny a tradycja lu-
dowa zapewnia, że posadzenie orzecha włoskiego przed do-

mem znakomicie odstrasza muchy i komary. Ale czy te muchy i komary wiedzą, 
że powinny się go bać? Chyba nie wszystkie. Orzech jest obecny w naszym życiu 
„od zawsze”. Sok ze świeżych owoców, jeszcze zielonych, to trwały barwnik - 
kto obierał orzechy włoskie wie, jak trudno domyć brunatne ręce. Ale ten kolor 
brunatny bywał przydatny do „przyciemniania” twarzy podczas tajemnych, noc-
nych wypraw (niezastąpiony przy zabawie w Indian, ku rozpaczy naszych mam). 
To także podstawa zdrowej płukanki do włosów, pogłębiającej ich brązowy od-
cień. Orzechy są zdrowe, to jedno z najlepszych źródeł białka roślinnego, za-
wierają wit. E, B3, B5 i B6 B, błonnik, kwasy tłuszczowe omega-3, lipidy, prote-
iny, potas, fosfor, magnez. Surowcem zielarskim jest kora, łupiny, liście i owoce 
orzecha.      Cie kaw ska

ŚMIE SZKA NIEC
Uśmiechnięta sekretarka przynosi szefowi 

poranną kawę:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Dobrze, niech wejdzie! - odpowiada 

znad papierów szef.
  

Sobota, dzień domowych porządków. Mąż mówi do żony:
- Kochanie, zobacz, przyszła wiosna, jest piękna pogoda, 
a ty męczysz się tym szorowaniem podłogi. Wyszłabyś le-
piej na dwór, na słoneczko i umyła samochód...

  
Zima. Śnieg wokoło. Dwa jelenie stoją na polanie przy 

paśniku i żują ospale siano, które zawsze nakłada im tu 
leśniczy. W pewnej chwili jeden z jeleni mówi: 
- Wiesz, bardzo chciałbym, żeby już przyszła wiosna. 
- Właśnie, ten śnieg, ten mróz… 
- Nie, nie to. Tylko że strasznie już mi obrzydło to sto-

łówkowe jedzenie! 
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 7/2012: „Powoli a do woli”. Nagrodę – bilet do 

kina dla 2 osób – wylosowała p. Czesława Jurkiewicz z ul. Zambrow-
skiej. Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem 
osobistym i egz. Mieszkańca Nr 9/2012) do 19 maja br. po wcześniej-
szym umówieniu się telefonicznym z działem rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagiellońska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl



FINANSE

 Poprowadzę księgowość. 
 Tel. 797-691-442

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
 Poranek – Usługi Pielę-
gniarskie. Specjalistyczne le-
czenie ran. Opieka stomijna. 
Anna Berłowska. 
 Tel. 664-002-252
 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
 Matematyka, nauczyciel-
ka, duża skuteczność. Dojazd. 
 Tel. 601-668-443
 NIDERLANDZKI/HOLEN-
DERSKI. 
 Tel. 508-66-44-20
 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/sprzedam

 Lub zamienię 2 pokoje z 
kuchnią, 50 m kw. na - do 25 
m kw., parter lub I piętro, na 
Grochowie. 
 Tel. 22 810-56-37
 Domek kempingowy 30 m 
kw. podłączony do mediów 
oraz odstąpię działkę 500 m 
kw. w Chobocie. Cena 42000 
zł.  Tel. 798-682-808

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Kawalerka 30 m kw., cena 
800 zł.  Tel. 728-481-202

DAM PRACĘ

 Poszukujemy ciepłej lubią-
cej dzieci Pani do opieki nad 
dwójką dzieci w wieku 4 i 6 
lat. Praca w Sadulu. 
 Tel. 691-112-040
 Zatrudnimy inspektora z 
uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi. Kon-
takt: 693-080-134

SZUKAM PRACY

 Mycie okien, sprzątanie. 
 Tel. 503-836-166

PRAWNE

 DORADCA PODAT-
KOWY – porady, kłopo-
ty z urzędem skarbowym, 

wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody. 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

SPORT

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, deko-
dery do TV cyfrowej, naziem-
nej. Sprzedaż, montaż, napra-
wa, 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
 Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82; 
 502-443-826
 ELEKTRYCZNE. Gło-
wacki.  Tel. 504-618-888
 FUTRA – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy. 
Ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05 

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
 GLAZURNICZE, hy-
drauliczne, malowanie. Gło-
wacki.  Tel. 504-618-888
 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
 HYDRAULICZNE, gla-
zura.  Tel. 504-618-888

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, 
TELEWIZORY – NAPRA-
WA.  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
Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 692-420-605; 22 671-
94-53 
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943

RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 
 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
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
 TAPETOWANIE, malo-
wanie.  Tel. 504-618-888
 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

RAMKA
Docieplanie budynków. Tel. 
662-319-725
 Malowanie, wykładziny, 
drobne 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/remontowe

 A-Z REMONTY, WY-
KOŃCZENIA. 
 Tel. 602-216-943
 Dachy. Rynny. Kominy. 
Obróbki blacharskie. Napra-
wa, montaż, budowa. 
 Tel. 504-250-013

RAMKA
Malowanie. Tel. 606-181-588
 MALOWANIE. 
 TEL. 602-126-214
 OKNA, DRZWI, PRO-
FESJONALNIE. RABATY. 
 TEL. 22 613-13-69; 
 606-238-176
 Remonty, wykończenia. 
 Tel. 602-641-032

USŁUGI/transportowe

 AAA WYWÓZ MEBLI, 
gruzu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 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

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
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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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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

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

 NARTY
 ROWERY
 SERWIS!!!
W−wa ul. Ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

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

Docieplanie budynków. 
Tel. 662-319-725

Malowanie. 
Tel. 606-181-588
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Kiedy Micheal Platini pięć lat temu w Cardiff 
otworzył kopertę z napisem Pologne/Ukraine 
do góry podskoczyła nie tylko polska delegacja, 
ale i fani piłki nożnej zgromadzeni pod Pałacem 
Kultury i Nauki. Na tę wiadomość lekkim wzro-
stem zareagowała również warszawska giełda, a 
kibice, którzy od lat siedzieli na trybunach usy-
panych z ziemi, mimo wynalezienia żelbetonu i 
tworzyw sztucznych, na wieść o Euro w Polsce 
w myślach przesiadali się już na nowe obiekty 
i marzyli o stadionie strzelistym jak San Siro w 
Mediolanie, z prawdziwego zdarzenia jak Ptasie 
Gniazdo w Pekinie, i z rozsuwanym dachem jak 
Arena auf Schalke w Gelsenkirchen.

Do pierwszego meczu zostało już tylko kilka 
tygodni. Delegacja dopina wszystko na ostatni 
guzik i czuje lekką tremę przed rozpoczęciem 
turnieju. Giełda w tym czasie zanotowała kil-
ka mniejszych lub większych kryzysów, ale da-
ne makroekonomiczne dzięki euro inwestycjom 
wskazują, że impreza pozytywnie wpływa na 
gospodarkę. Zadowoleni są przede wszystkim 
fani piłki nożnej, bo do tej pory takie stadiony 
jak Narodowy widywali w środowe wieczory 
podczas transmisji Ligi Mistrzów.

- Były dowodem potęgi drużyn, które na nich 
grały, i powodem zazdrości polskich kibiców. 
Nasze w tym czasie wyglądały jak sen pijanego 
architekta i obrazowały zapaść krajowego fut-
bolu. Prowizorki, które na stałe wpisały się w 
krajobraz piłkarski, kochało się bardziej z przy-
zwyczajenia niż za wygląd. Dziś powstają u nas 
nowe stadiony, od zachodnich nawet lepsze. Na-
rodowego zazdroszczą nam wszyscy - nie kryje 

zadowolenia Michał z Mokotowa. - Na starych 
obiektach nie było dachu i jak ktoś nie zabrał 
parasola, to mógł nieźle zmoknąć. Na Narodo-
wym jest dach, nawet rozsuwany, ale z tego co 
słyszałem to przecieka - hamuje radość kolegi 
Paweł z Grochowa.

Robi to, bo im bliżej Mistrzostw i im bliżej 
Stadionu Narodowego ktoś mieszka, tym Euro 
entuzjazm maleje. - Pracuję na Saskiej Kępie i 
nie mogę się doczekać Euro. Wzięłam sobie za-
pobiegawczo urlop na ten okres. Urlopu zawsze 
nie można się doczekać. W czasie mistrzostw 
mogłabym mieć kłopoty z dojazdem do pracy - 
martwi się pani Joanna. - Czekam na euro, aż… 
potanieje. Mam kredyt mieszkaniowy w tej wa-
lucie. Nie interesuje mnie piłka nożna - mówi 
pan Andrzej, który kupił mieszkanie na Gocła-
wiu. - My tu codziennie mamy swoje własne Eu-
ro, dlatego turniej nie robi na nas żadnego wra-
żenia - mówi lekarz ze szpitala dziecięcego na 
Saskiej Kępie. - Do naszego szpitala  przywoże-
ni są mali pacjenci z Warszawy i całego Mazow-
sza, dlatego pracy jest tyle co przy organizacji 
mistrzostw - dodaje.

Największe obawy przed Euro mają miesz-
kańcy sąsiadujących ze stadionem Saskiej Kępy 
i Kamionka. Na samą myśl o problemach z ha-
łasem, komunikacją i kibicami, którzy wszystko 
depczą wzdrygają się. - Chyba nikomu nie podo-
ba się to, że mamy stadion obok siebie. Może za 
wyjątkiem tutejszego small biznesu. Narodowy 
to uciążliwe sąsiedztwo, ale eksmitować go stąd 
nie damy rady - mówią i nie mogą już doczekać 
się końca mistrzostw.  Grum.

Mamy stadion. I co mamy?

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Sebastiana Skrzecza – trenera bokserskiego, 
byłego zawodnika Gwardii Warszawa, syna 
wicemistrza olimpijskiego, Pawła Skrzecza. 

- Żaden z polskich bokserów nie wystąpi na Olimpiadzie 
w Londynie... Gdzie świetność naszego boksu, choćby ta z 
czasów braci Skrzeczów, pańskiego ojca i wujka? 

- Po raz pierwszy w historii nowożytnych Igrzysk Olimpijskich 
zabraknie polskich pięściarzy. To przykre i bolesne. Widać 
w jakim dołku znajduje się polski boks i jakimi sprawami 
szkoleniowymi, organizacyjnymi powinniśmy zająć się my, 
trenerzy, a także Polski Związek Bokserski. Sytuacja wydaje się 
krytyczna. Czasy, o których Pan wspomina są bardzo odległe. 
Przypomnę, że ostatni medal olimpijski, brąz w Barcelonie, 
Bartnik zdobył w 1992 r. Nie chcę być złym prorokiem, ale 
te czasy mogą już do nas nie wrócić. Regres polskiego sportu, 
nie tylko boksu, jest widoczny. W Pekinie mieliśmy 300 

zawodników, a w Londynie możemy mieć około 200 i żadnego 
boksera. Czarno to widzę…

- Od czterech lat prowadzi Pan na Pradze Południe, przy 
ul. Kinowej, klub Akademia Walki. Tutaj realizuje się Pan 
jako trener i to trener bardzo dobrych zawodników.

- Jednych z najlepszych w Polsce. Trenuję Łukasza Maszczyka, 
wielokrotnego Mistrza Polski, ćwierćfi nalistę Olimpiady 
w Pekinie i Mistrzostw Świata w Mediolanie, Mistrza Unii 
Europejskiej 2006 r. Trenuję tu też młodych zawodników,  m.in. 
braci Sylwestra i Grzegorza Kozłowskich. Obaj mają już na 
swoim koncie tytuły Mistrzów Polski Młodzików i mistrzowskie 
tytuły w juniorach. Na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy 
w Dublinie w 2011 r., Grzegorz zdobył brąz, a Sebastian przegrał 
walkę o medal tylko jednym punktem. 

- A co skłoniło Pana, zawodnika i trenera Gwardii do 
zainwestowania w naszej części Warszawy?

- Jedną z przyczyn upadania sportu jest to, że Miasto zabiera 
klubom obiekty. Gdy wiedziałem, że taki los spotyka Gwardię 
zacząłem szukać nowego lokalu o optymalnym położeniu i 
optymalnych salach. W budynku DH Kamionek znalazłem 
właśnie takie miejsce. Mamy tu 850 metrów kwadratowych 
przestrzeni, siłownię, salę do fi tnessu. Przychodzą ludzie z 
Grochowa, Kamionka, Saskiej Kępy i innych części Warszawy. 
Klub cieszy się zainteresowaniem wśród kobiet, a także tych, 
którzy rekreacyjnie chcą poznawać tajniki takich sportów, jak 
tajski boks, MMA, brazylijskie jujitsu, czy capoeira. Nie żałuję 
tej inwestycji. Udało się tu stworzyć fajny GYM. 

Rozmawiał Adam Rosiński 

Sebastian Skrzecz prowadzi trening w Akademii Walki.

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

Przełom kwietnia i maja, 
to czas zakończenia Praskiej 
Ligi Piłki Halowej i pierw-
szych meczów EUROPRAGI 
– Ligi na Trawie. Organiza-
torem obydwu turniejów jest 
ZHR Praga Południe.

PLPH odbywała się już po 
raz trzynasty. W tej edycji 
wzięło udział 48 amatorskich 
drużyn z Warszawy i oko-
lic. Mecze rozgrywane były 
w halach sportowych Pragi 
Południe, Targówka i Pragi 
Północ. Tradycyjnie, z najlep-
szych drużyn w dzielnicowych 
ligach, utworzona została Liga 
Mistrzów. W tej prestiżowej li-
dze dalsze miejsca rozdzieliły 
pomiędzy sobą drużyny: Ame-
rika, Skrzydło United, Królew-
scy i zwycięzcy ubiegłorocznej 
edycji, zespół BRS. W ścisłym 
fi nale znalazły się trzy zespo-
ły grające na Pradze Północ 
(BBB, Radarki i FC Targówek) 
i jeden z Pragi Południe (FC 
Sante). Mecze fi nałowe roz-
grywano w Hali OSiR-u przy 
ul. Siennickiej. Zwyciężył 

zespół FC Sante (na zdjęciu). 
Puchar za ten sukces wręczył 
Paweł Lech, przewodniczący 
miejskiej komisji sportu. – To 
była chyba najtrudniejsza edy-
cja ligi. Zarówno pod wzglę-
dem fi nansowym i organiza-
cyjnym, ale udało się i już pla-
nujemy kolejną edycję jesienią 
– powiedział „Mieszkańcowi” 
Arkadiusz Kuranowski, głów-
ny organizator PLPH. Turniej 
fi nałowy, kwotą 2 tys. złotych 
wsparł jedynie południowo-

praski samorząd. Zakończenie 
rozgrywek PLPH pokrywa-
ło się z inauguracją kolej-
nej edycji Ligi na Trawie – 
EUROPRAGA 2012. W tym 
roku ten turniej rozgrywany 
jest na „trawiastych” boiskach 
Pragi Południe – przy ul. Sza-
serów i ul. Zbaraskiej. W me-
czu inaugurującym EURO-
PRAGĘ drużyna Hotel Jabłoń 
pokonała 4 do 1 zespół Pana-
ma Skład. Kolejne spotkania w 
najbliższe weekendy. rosa

Koszykarze stołecznej Legii 
wywalczyli awans do II ligi. 
To pierwszy krok w „Odro-
dzeniu Potęgi” – zapowiada-
nym marszu do walki o naj-
cenniejsze krajowe trofea.

Pod koniec kwietnia w Hali 
OSiR Bemowo Legia rozegrała 
trzy mecze turnieju fi nałowego 
o awans do II ligi koszykarskiej. 
Nasi koszykarze nie dali szans 
przeciwnikom. Najpierw wygra-
li z GTK Gdynia, potem z UKS 
Kielno, a następnie z Basketem 
Poznań. Ostatni mecz miał bar-
dzo skomplikowany przebieg. 
Legioniści kilkakrotnie odrabia-
li straty do drużyny z Poznania i 
wychodzili na prowadzenie. Jed-
nak na trzy minuty przed końco-
wym gwizdkiem Basket prze-
grywał tylko jednym punktem. I 
wtedy, przy tradycyjnym, wspa-
niałym dopingu kibiców, Michał 
Świderski dostał wiatru w żagle 
– w ciągu kilku chwil zdobył 8 
punktów. Ostatecznie mecz za-
kończył się wynikiem 73 do 67. 
Legia przypieczętowała awans 
do II ligi, a „Świder”, prywatnie 
mieszkaniec podwarszawskich 
Ząbek, z radości wylał butelkę 

szampana na trenera Roberta 
Chabelskiego. 

– Awans był przypieczętowa-
niem bardzo udanego sezonu, 
w którym przegraliśmy tylko je-
den mecz, którego przegrać nie 
powinniśmy.  Myślę, że w dru-
giej lidze będzie ok., ale musi-
my więcej trenować i wzmocnić 
drużynę „pod koszem” – po-

wiedział „Mieszkańcowi” Mi-
chał Świderski i dodał ze śmie-
chem – A co do oblania trene-
ra szampanem, to… no ja je-
stem trochę szalony i w ten spo-
sób świętuję ważne zwycięstwa 
i awanse. A trener jest taką 

głową naszego zespołu, głową 
dwunastu zawodników i bar-
dzo się denerwował w czasie 
turnieju, więc chłodny prysznic 
się przydał… 

Awans do drugiej ligi jest re-
alizacją pierwszego etapu „Od-
rodzenia Potęgi” koszykarskiej 
Legii. O planach na najbliższe 
sezony mówił kilka miesięcy 
temu na naszych łamach Jaro-
sław Jankowski, prezes Wa-
ryński Trading, sponsora klu-

bu. Teraz czekamy na dalsze 
sukcesy i konsekwentną reali-
zację zamierzeń. W odległej 
przeszłości koszykarska Legia 
była m.in. siedmiokrotnym Mi-
strzem Polski, a w 1970 r. zdo-
bywcą Pucharu Polski. ar

Praga ma swoje EURO

Trener Chabelski mówi jak grać .

LIGA WZIĘTA!

Na to liczą fi rmy deweloper-
skie. Rok 2012 zapowiada się ja-
ko słabszy dla całej branży, ale 
czarny scenariusz, jak uważają 
prezesi Dom Development, nie 
powinien się wydarzyć. Dewelo-
perzy mają odczuć skutki reko-
mendacji „S” i wygaszania rzą-
dowych dopłat do kre-
dytów hipotecznych 
(Rodzina na Swoim), tj. 
obniżenia limitu cen za 
metr kw., do którego mo-
gą kupić mieszkania oso-
by chcące skorzystać z 
dofi nansowania.

W pierwszym kwar-
tale 2012 r. limit, który 
obowiązywał w Warsza-
wie wynosił 6 435 zł za 
metr kw. na rynku pierwotnym. 
Od drugiego kwartału limit zo-
stał zmniejszony i wynosi 5 904 
zł za m kw., a średnia cena miesz-
kania w Warszawie na rynku 
pierwotnym w tym roku wyno-
si 7 600 zł. Szacuje się, że tylko 
co dziesiąte mieszkanie dostęp-
ne w ofercie warszawskich dewe-
loperów, jeśli nie zdecydują się 
obniżyć cen, mieścić się będzie 
w nowym limicie. Chodzi głów-
nie o mieszkania znajdujące się 
na obrzeżach miasta. Firma Dom 
Development, która obecnie ma 
w realizacji dziesięć inwestycji w 
Warszawie, a na Pradze Południe 
dwie - osiedle Adria oraz Saska, 
w wyniku wprowadzenia nowe-

go limitu w swojej ofercie na ten 
moment ma 300 mieszkań, które 
można kupić w programie RnS, a 
miała ich do końca marca tego ro-
ku 700.

Rekomendacja „S” przygo-
towana przez Komisję Nadzo-
ru Finansowego, która nakazu-

je m in. kredytobiorcy przezna-
czać na spłatę zobowiązań wo-
bec banków maksymalnie 50 
procent miesięcznego wynagro-
dzenia netto, osobom zarabiają-
cym powyżej średniej krajowej 
65 procent wynagrodzenia net-
to, nie zmniejszyła, wbrew oba-
wom, przyznawalności kredytów 
w taki sposób, że fi rmy dewelo-
perskie mogłyby odczuć to nega-
tywnie jeżeli chodzi o dostępność 
klientów do gotówki. - Kryteria 
zostały zaostrzone, ale kredyty są 
udzielane. Banki prowadzą au-
tentyczną konkurencję między so-
bą. Motor rynku mieszkaniowe-
go, którym są właśnie banki, pra-
cuje bardzo dobrze - stwierdził 

Jarosław Szanajca, prezes zarzą-
du Dom Development.

Wygaszanie programu RnS i 
jego likwidacja 31 grudnia 2012, 
rekomendacja „S”, a w szczegól-
ności przewaga podaży nad popy-
tem na rynku i wynikająca z tego 
presja na przecenę mieszkań mia-

ły spowodować kłopoty 
w branży deweloperskiej 
od początku 2012 roku. 
Prezes DD uważa, że 
sytuacja jest taka, jakiej 
wszyscy się spodziewali. 
- Rynek skurczył się, ale 
jest stabilny. Styczeń i lu-
ty w sprzedaży były słab-
sze. Zanotowaliśmy 20% 
spadek w pierwszym 
kwartale - powiedział 

Jarosław Szanajca (na zdjęciu z 
prawej). - Sprzedaż była mniejsza, 
ponieważ nasza oferta na począt-
ku tego roku była mniejsza. W III 
i IV kwartale 2011 wprowadzili-
śmy do sprzedaży mniej mieszkań 
niż w kwartałach wcześniejszych. 
Stąd słabszy wynik - stwierdził Ja-
nusz Zalewski, wiceprezes Dom 
Development (na zdjęciu z lewej). 
Szefowie DD są zdania, że klien-
ci wciąż chcą odbierać mieszkania 
i spodziewają się zamknąć 2012 
r. ze sprzedażą na poziomie 1900 
mieszkań. W pierwszym kwarta-
le tego roku sprzedali ich 370. Dla 
porównania DD w 2011 r. sprze-
dał łącznie 1735 mieszkań, a w 
pierwszym kwartale 399. MaG

Wciąż chętnie będziemy kupować mieszkania
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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 
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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

Lekarze i szpitale ponoszą odpowiedzial-
ność cywilną za wyrządzone szkody. 
Pacjenci są chronieni prawem i przed 
sądem mogą żądać odszkodowania, 
zadośćuczynienia lub renty za krzywdę. 
19 kwietnia Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zorgani-

zowała w Szpitalu Bielańskim konferencję „Prawo i Medycyna” 
w ramach projektu „E-learning w służbie lekarzom” pod patro-
natem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Na konferencji 
prawnicy zajmujący się problematyką prawa i medycyny przypo-
minali lekarzom o prawnej odpowiedzialności wynikającej z ich 
zawodu. 

Lekarz ponosi odpowiedzialność cywilną wskutek wyrządzenia 
czynu niedozwolonego, oraz wskutek niewykonania lub nienale-
żytego wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność cywilna to 
obowiązek naprawienia tego co się stało. Pacjent ma prawo żądać 
odszkodowania od szpitala lub lekarza na drodze powództwa cy-
wilnego rekompensaty. Podstawowymi przepisami, które regulu-
ją kwestie odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę są artykuły 
415 oraz 471 Kodeksu Cywilnego. Art. 415 stanowi: kto z winy 
swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej napra-
wienia. Art. 471 brzmi: kto na skutek nie wykonania lub nie na-
leżytego wykonania umowy spowoduje szkodę, ma obowiązek jej 
naprawienia.

Odpowiedzialnością z art. 415 objęte jest każde działanie albo 
zdarzenie powodujące szkodę wyrządzoną innej osobie lub mie-
niu do niej należącemu i może dotyczyć np. nieprawidłowo prze-

prowadzonego zabiegu, pozostawienia w ciele pacjenta środków 
opatrunkowych, podanie nieodpowiedniego leku etc. W efekcie 
między pacjentem a lekarzem powstaje roszczenie odszkodo-
wawcze. Pacjent dochodzący swoich roszczeń w oparciu o art. 
415 musi pamiętać, że to na nim spoczywa ciężar udowodnienia: 
a) zaistniałej szkody, b) winy sprawcy (lekarza) i c) związku przy-
czynowo - skutkowego między szkodą a winą. Mówiąc ściślej, 
gdy jest wina, a nie ma szkody, nie ma obowiązku jej naprawienia. 
Podobnie, gdy jest szkoda pacjenta, nie ma zaś winy lekarza, rów-
nież nie ma obowiązku naprawienia. Sprawca będzie odpowiadał 
wtedy i tylko wtedy, gdy między czynem a szkodą będzie istniał 
związek przyczynowo - skutkowy.

Artykuł 471 ma zastosowanie wtedy, gdy między pacjentem i 
lekarzem została zawarta wcześniej umowa: ustna, bądź pisem-
na. Taka sytuacja ma często miejsce w prywatnych gabinetach le-
karskich. Odpowiedzialność z tego artykułu następuje w wyniku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a to z 
kolei rodzi obowiązek naprawienia powstałej w ten sposób szko-
dy. W odróżnieniu od art. 415 pacjent nie musi udowadniać wi-
ny lekarza. Lekarz z góry jest winny, ponieważ na mocy art. 471 
przyjmuje się domniemanie winy w każdym przypadku, gdy umo-
wa nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana nieprawidłowo. 
Natomiast cały czas spoczywa na pacjencie obowiązek wykazania 
szkody, którą poniósł. 

Należy przy tym pamiętać, że umowa medyczna należy do ka-
tegorii umów starannego działania, nie zaś do umów rezultatu. 
Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za brak spodziewanych 
przez pacjenta wyników leczenia. Lekarz odpowiada za działanie 
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępny-
mi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i lecze-
nia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą 
starannością. MaG

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

PRAWO I MEDYCYNA

Fot. archiwum
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„Siennicka” skończyła 60 
lat, co głośnym śpiewem na 
melodię „Hej, sokoły!” zo-
stało odnotowane przez ka-
drę, wychowanków i uczniów 
„Siennickiej”…

Mowa, oczywiście, o Zespo-
le Szkół Nr 12 przy ul. Siennic-
kiej 15, który na przestrzeni de-
kad nosił różne nazwy. Począt-
ki były dość skromne – Ludo-
wa Ojczyzna potrzebowała fa-
chowców-optyków i w 1952 r. 
(decyzją Centralnego Urzędu 
Szkół Zawodowych) utworzo-
no dwuletnią Zasadniczą Szko-
łę Optyczną. Po dwóch latach, 
z taśmy szkolnej nauki, zjeż-
dżają pierwsi fachowcy. Szko-
ła mieści się pierwotnie przy 
ul. Kamionkowskiej 18, potem 
Drewnickiej 8, a następnie Gro-
chowskiej 194/196. Pod obec-
nie zajmowany adres trafi a do-

piero w 1969 r. Wtedy też po-
wstaje tutaj technikum mecha-
niczne. Trzy lata później do-
chodzi liceum zawodowe i stu-
dium dla pracujących. Tak two-
rzy się Zespół Szkół Mechaniki 

Precyzyjnej. W roku szkolnym 
1984/1985 placówka zostaje 
uznana za najlepszą szkołę za-
wodową w Warszawie. W tym 
okresie szkoła bardzo mocno 
współpracuje z Polskimi Zakła-
dami Optycznymi, a następnie z 
Przemysłowym Centrum Opty-
ki. 

Kolejna zmiana następuje w 
1990 r. – powstaje Zespół Szkół 
Opto-Elektronicznych. Sześć 
lat później przy Siennickiej 
dodatkowo utworzono liceum 
ogólnokształcące. Od 2002 r. 
Zespół Szkół nosi imię Olim-
pijczyków Polskich. Obecnie w 
skład ZS Nr 12 wchodzi XCVII 

LO oraz Technikum nr 12 
kształcące w zawodzie techni-
ka obsługi turystycznej. Szkoła 
ma bardzo dobre zaplecze spor-
towe. A czyż może być inaczej 
skoro to szkoła Olimpijczyków 

Polskich? Dwie hale sportowe, 
siłownia, zmodernizowane bo-
iska, kort tenisowy sprawiają, 
że uczniowie poza rozwojem 
intelektualnym mają możliwość 
zadbania o rozwój fi zyczny.

Jubileusz 60.lecia szko-
ły, który odbył się pod koniec 
kwietnia, zgromadził wiele 
osób związanych z placówką. 
Wśród nich było aż dziewięt-
nastu nauczycieli (czynnych i 
emerytowanych), którzy w tej 
szkole nauczali przez ponad 25 
lat. Oczywiście nie brakowało 
poprzednich dyrektorów szko-
ły, przedstawicieli władz kura-
toryjnych i samorządowych (na 

czele z wiceburmistrzem Jaro-
sławem Karczem). Jubileusz (w 
pieczołowicie wykonanej sce-
nografi i) wzbogacił „międzyna-
rodowy” program artystyczny 
przygotowany przez uczniów i 
nauczycieli (w końcu profi l tu-
rystyczny zobowiązuje do mię-
dzynarodowości). Hity świa-
towej muzyki rozrywkowej 

młodzież śpiewała po francu-
sku, angielsku, rosyjsku. A ka-
dra (na zdjęciu) pod wodzą kie-
rującej od 1991 r. dyrektor Li-
liany Matysiak brawurowo od-
śpiewała biesiadne „Hej, soko-
ły!” zmieniając tekst na „Hej, 
Siennicka!”. Jubileusz połączo-
no z wręczeniem nagród w mię-
dzyszkolnym konkursie „Praga 
da się lubić”. Było na wesoło. 
– Bo sześćdziesiąt lat to nie jest 
wiek, który może smucić. Można 
się tylko cieszyć i wykorzysty-
wać  zebrane doświadczenie… 
– powiedziała „Mieszkańcowi” 
dyrektor Matysiak. 

 ar

19 lat temu na łamach 
„Mieszkańca” po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy konkurs po 
nazwą „Superwitryna”. Nasi 
Czytelnicy wybierali najlepsze i 
najładniejsze placówki handlo-
we i usługowe naszej dzielnicy. 

Rozpoczęliśmy kolejną edycję 
– tradycyjnie prosząc Czytelni-
ków o współudział w tym przed-
sięwzięciu i przesyłanie swoich 
propozycji. Napłynęły kolejne 
zgłoszenia do udziału w tego-
rocznej edycji naszego konkur-
su „Superwitryna 2012”, które-
go 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.Pizzeria 
z Nowolipek” ul. Stanisławow-
ska 7 (na zdjęciu), 2. Centrum 
Glazury „HAZYM” - Wał Mie-
dzeszyński 231; 3. Eksperci re-
edukcji żywieniowej „NATUR 
HOUSE” ul. Łukowska 1; 4. Wy-
kładziny „NOVA” - ul. Grochow-
ska 42; 5. Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń „ERGO HESTIA” 

- ul. Ostrobramska 75c; 6. Sa-
la Zabaw „MADAGASKAR” - 
ul. Grochowska 170a; 7. Salon 
Optyczny „OPTIKER”- ul. Łu-
kowska 7c; 8. Delikatesy M&L - 
ul. Patriotów 137; 9. Salon&Spa 
„DERMIKA”- ul. Meissnera 
1/3; 10. Studio Urody „2B BE-
AUTY” - ul. Łukowska 2b; 11. 
Centrum Stomatologii „MAX-
-DENT” ul. Korkowa 118; 12. 
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny 
„Klaudia” ul. Terespolska 4; 13. 
Klinika Lekarsko-Stomatologicz-
na „PROVITAL” - ul. Brazylij-
ska 13; 14. MEDIA MARKT - ul. 
Ostrobramska 79; 15. Centrum 
Handlowe „PROMENADA”- ul. 
Ostrobramska 75c; 16. Kwiaciar-
nia „Galeria” ul. Międzyborska 
115 lok. 2; 17. Cafe Bar „Papu-
ga” ul. Terespolska 4.

Teraz spośród wszystkich 
zgłoszonych propozycji – termin 
upływa 10 maja br. – organizato-
rzy wybiorą 16 nominacji, a na-
stępnie Czytelnicy w głosowaniu 
wybiorą 5 laureatów. Listę nomi-
nowanych opublikujemy w kolej-
nym wydaniu „Mieszkańca”. (ab) 

SUPERWITRYNA 
2012

HEJ, SIENNICKA!

REKLAMA                                                                                                                                             REKLAMA 

  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

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

KONKURS 
NA PROWADZENIE 
KAWIARNI

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Połu-
dnie m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na 
prowadzenie kawiarni znajdującej się w Klubie Kultu-
ry Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2 w Warszawie. 

Lokal przeznacza się na prowadzenie działalności w zakresie małej ga-
stronomii oraz cateringu (jako działalności towarzyszącej), z wymogiem 
sprzedaży tanich obiadów dla seniorów.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wy-
najem kawiarni” mogą składać osoby fi zyczne i prawne w terminie do dnia 
21.05.2012 r. w sekretariacie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Pra-
ga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w Warszawie w godzi-
nach 09.00-16.00. Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze 
oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Osoby, 
których oferty spełniły wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowy 
w dniu 22.05.2012 r. do Klubu Kultury Seniora,  ul. Pawlikowskiego 2. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.05.2012 r. w siedzibie Klubu Kul-
tury Seniora przez Komisję Konkursową powołaną przez  Dyrektora Cen-
trum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. 

Szczegółowe informacje na stronie: cpk.art.pl/News

 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

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.

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

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

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal−Market


