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Zdrowie
ubezpieczone

Czerwcowe przeciąganie kołdry
pomiędzy lekarzami a NFZ znów wy-
wołało temat służby zdrowia. Mój 
ogląd sytuacji jest następujący: jak 
grzyby po deszczu powstają nowe 
przychodnie, szpitale stale się rozbu-
dowują, a jednocześnie nie przypo-
minam sobie, by do państwowego le-
karza równie trudno było się dostać.

Jeszcze tego samego dnia mogę 
się zapisać do licznych przychodni pry-
watnych - do państwowego specjalisty 
czekam 3-4 miesiące, choć mam spra-
wę nagłą, np. utrzymujący się ból. Bez 
pomocy medycznej skazany więc je-
stem w państwowej służbie zdrowia na 
kwartalne cierpienie, chyba, że sam so-
bie zaaplikuję środki przeciwbólowe, 
które często nie leczą przyczyny bólu. 
Oczywiście - idę prywatnie.

I tu jest pies pogrzebany. Żyjemy w 
świecie fi kcji, iluzji, z którą wszystkim 
jest dobrze. Nikt nie ma odwagi krzyk-
nąć - ludzie, naprawdę nie widzicie, że 
król jest nagi. I tak bulicie ciężkie pie-
niądze na „uzupełniające” badania, 
ordynowane w państwowej służbie 
zdrowia, bo inaczej proces: wizyta u 
lekarza domowego - podstawowe ba-
dania - ponowna wizyta u lekarza do-
mowego wydłuża się do 3 miesięcy.

Zamiast tej golgoty, trzeba wreszcie 
wprowadzić ubezpieczenia zdrowotne: 
każdy będzie płacił kilkadziesiąt złotych 
miesięcznie, dostanie pin, kartę „kredy-
tową” i wolny wybór lekarza, za które-
go zapłaci z powierzonych pieniędzy 
ubezpieczalnia. Koniec, kropka. Pań-
stwową służbę zachowajmy do funk-
cji szpitalnych, ratowania życia, lecze-
nia chorób cywilizacyjnych i z dotych-
czasowych składek doposażmy do 
najwyższych standardów światowych. 
Reszta - jak cała gospodarka. Tylko 
bez płacenia już ekstra stawek konkret-
nemu lekarzowi. Płacimy miesięcznie, 
wiemy ile - i wymagamy. 

Bo i tak płacimy (często więcej) 
i do powiedzenia mamy tyle, co dozor-
ca przy kontakcie ze Strażą Miejską.

Tomasz Szymański
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Sytuacja w Wawrze często 
zadziwia. Do dziwnych zmian 
i zwrotów przyzwyczajeni są 
zarówno mieszkańcy dzielnicy, 
jak i inni nasi Czytelnicy. Tym 
razem Wawer odciska swo-
je piętno na języku polskim. 
Ostatnie wydarzenia skłoniły 
do utworzenia nowego słowa, 
neologizmu – przywrót.

Przypomnijmy, że 5 czerw-
ca radni Wawra odwołali bur-
mistrz Jolantę Koczorowską. 
Stanowiska stracili też zastęp-
cy pani burmistrz – Przemy-
sław Zaboklicki i Adam Go-
dusławski. Dzielnicowi urzęd-
nicy określili tę zmianę „prze-
wrotem pałacowym” (stąd 
też tytuł naszej publikacji w 
Mieszkańcu Nr 11 z  14 czerw-
ca 2012 r.). Zarząd Wawra był 
„be”. Nie minął miesiąc i oka-

zało się, że Zarząd jest „cacy”. 
26 czerwca radni zdecydowa-
li, że powołują nowy Zarząd 
w takim samym składzie, jaki 
był poprzednio. Skoro więc 
wcześniej był przewrót, to póź-
niejsze wydarzenie należy na-
zwać przywrotem… Smaczku 
dodają pisemne uzasadnienia 
uchwał: burmistrz i wicebur-
mistrzów powołuje się, bo… 
zostali odwołani.

Włodzimierz Zalewski, wi-
ceprzewodniczący rady iro-
nizuje, że sesja samorządu 
przerodziła się w… konklawe. 
- Najdziwniejszy był wybór 
Przemysława Zaboklickiego. 
W pierwszym głosowaniu nie 
uzyskał wymaganej ilości gło-
sów i trzeba było głosować 
drugi raz, aby został zastępcą 
burmistrza. Trzeba było głoso-
wać do skutku. ar

2 MIESZKANIEC

 KRO NI KA PO LI CYJ NA
Tragiczny wypadek na budowie 
3 lipca na placu budowy przy ul. Marsa cięża-

rówka przejechała przechodzącego obok mężczy-
znę, który zginął na miejscu. Wypadek wydarzył 
się około godz. 7.30 na terenie budowy wiaduk-
tów nad torami kolejowymi w okolicy ul. Marsa. 
Kierowca prawdopodobnie cofając ciężarówkę 
nie zauważył zbierającego tam puszki bezdomne-
go. Obrażenia jakie odniósł poszkodowany były 
tak poważne, że przybyły na miejsce lekarz po-
gotowia mógł tylko stwierdzić zgon. Na miejscu 
wypadku pojawili się również  policjanci i proku-
rator. Trwają czynności mające wyjaśnić okolicz-
ności i przyczyny tragicznego zdarzenia.

Ukradł utarg
Do prowadzącej kiosk na Pradze Południe przy-

szedł znajomy...  i ukradł kobiecie całodniowy utarg. 
Gdy kobieta zorientowała się, że nie ma pieniędzy, 
sprawcy już nie było, bo się pożegnał i poszedł. 
Ofi ara kradzieży zawiadomiła policję. Funkcjona-
riusze wszczęli poszukiwania i po kilku godzinach 
zatrzymali na dworcu kolejowym złodzieja. Nie 
zdążył wydać utargu, w chwili zatrzymania był pi-
jany.

Napadnięci uczniowie 
Traumatycznie zakończył się rok szkolny dla 

dwóch uczniów: zostali napadnięci przez 30-lat-
ka, który grożąc im nożem zażądał wydania tele-
fonu komórkowego. Do zdarzeń doszło jednego 
dnia: jeden z uczniów nie miał przy sobie telefo-
nu, więc został puszczony wolno przez napastni-
ka. Po przyjściu do szkoły zawiadomił dyrektora 
o incydencie, a ten niezwłocznie wezwał policję. 
Wkrótce nadeszło kolejne zgłoszenie - tym ra-
zem uczeń miał przy sobie telefon i przestraszo-
ny groźbą użycia noża oddał go napastnikowi. 
Policjanci dysponowali nagraniem z monitorin-
gu, jednak było ono słabej jakości. Praca opera-
cyjna doprowadziła do schwytania sprawcy obu 
napadów. Okazało się, że jest nim... objęty już 
dozorem policyjnym właśnie za rozboje 30-let-
ni mężczyzna.

Na gorącym uczynku
Południowoprascy policjanci zostali zawiado-

mieni o właśnie trwającym włamaniu do jednego 
z mieszkań na Grochowie. Wysłany patrol natknął 

się na „stojącego na oku” jednego ze sprawców, a 
potem policjanci dostrzegli na balkonie mieszka-
nia drugiego sprawcę. Ten na widok funkcjona-
riuszy zeskoczył na ziemię i próbował uciec. Obaj 
włamywacze zostali zatrzymani, są znani policji 
właśnie z dokonywania włamań. Na jednym z 
nich ciąży podejrzenie innej nierozliczonej spra-
wy - kradzieży dwóch rowerów o wartości 3 ty-
sięcy złotych.

Amfetamina za pralką
Do mieszkania podejrzewanej o handel narko-

tykami kobiety policjanci weszli mając nadzieję, 
że znajdą u niej „towar” na handel. I się nie prze-
liczyli. Za pralką znaleźli torebkę z białym prosz-
kiem. Kobieta sugerowała, że to proszek do pra-
nia, ale to była amfetamina - 61 gram. Kobieta 
została zatrzymana.

Groził podpaleniem
Policjanci zostali wezwani do awantury domo-

wej. Na miejscu okazało się, że krewki 62-latek, 
pijany, pobił syna i synową i biegając po domu z 
kanistrem z benzyną, groził, że podpali mieszka-
nie. W końcu zmęczony dokonaniami usnął. Gdy 
się obudził, ze zdziwieniem zobaczył zamiast 
przerażonej rodziny umundurowanych policjan-
tów. Odpowie za swą przemoc przed sądem.

Bezpieczny autokar
Rozpoczął czas odpoczynku i wakacyjnych wy-

jazdów. Aby dzieci bezpiecznie dojechały na miej-
sce kolonii i obozów, policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Stołecznej Policji wraz z 
inspektorami Wojewódzkiej Inspekcji Transpor-
tu Drogowego, skontrolują autokary wyjeżdżają-
ce w podróż. Kontrola odbywa się od poniedział-
ku do piątku w godz. 5.30-10.00 (lub do czasu za-
kończenia kontroli wszystkich autokarów) na par-
kingu przed „Torwarem” przy ul. Łazienkowskiej. 
Pozostałe kontrole, poza dniami i godzinami wy-
stawiania punktów kontrolnych, dokonywane będą 
na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Stołecznej Policji pod nr tel.: 
22-603-77-55 (całodobowo) 22-603-77-18 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00). Kontrole 
autokarów przeprowadza również Inspekcja Trans-
portu Drogowego: www.mazowsze.witd.gov.pl
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Przywrót pałacowy w Wawrze

Od początku sezonu wodnego na Mazow-
szu utonęły już 22 osoby. Brak rozwagi, al-
kohol i kąpiel w miejscach niestrzeżonych to 
główne przyczyny wypadków śmiertelnych 
podczas wypoczynku nad wodą. Należy za-
tem przestrzegać podstawowych zasad bez-
pieczeństwa. 

W 2012 r. wprowadzono zmianę oznakowania 
kąpielisk, kary dla osób korzystających z pojaz-
dów wodnych w stanie nietrzeźwym, a samorzą-
dy ponoszą większą odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo wodne na swoim terenie.

Większość z utonięć spowodowana była bra-
wurą i nietrzeźwością kąpiących się poza miej-
scami strzeżonymi. - Pamiętajmy, że tylko na zor-
ganizowanych kąpieliskach wypoczywający znaj-
dują się pod stałą opieką ratowników z upraw-
nieniami, a jakość wody badają inspektorzy sa-
nepidu – przypomniał Paweł Błasiak, zastępca 
dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego.

W tegorocznym sezonie letnim na terenie woje-
wództwa mazowieckiego samorządy wyznaczyły 
26 miejsc przeznaczonych do kąpieli i 7 kąpie-
lisk. Status kąpieliska oznacza, że zgodnie z wy-
mogami unijnymi miejsce ma lepszą bazę sanitar-
ną, ratownicy więcej sprzętu - w tym motorówkę, 
a woda jest badana co miesiąc (a nie tylko na po-
czątku sezonu). Uzyskały go plaże w: Nieporęcie 
(Zalew Zegrzyński), Kącku koło Otwocka (Staw 
Kąck), Żyrardowie (Zalew Żyrardowski), Płocku 
(Zalew Sobótka), Radomiu (dwa kąpieliska nad 
Zalewem Borki) oraz w Kozienicach (Jezioro Ko-
zienickie). 

Dotychczas sanepid stwierdził nieprzydatność 
do kąpieli jednego miejsca – plaży przy rzece Świ-
der w Otwocku. Aktualizowane dane dotyczą-
ce stanu wody zamieszczane są na stronie: www.
wsse.waw.pl w zakładce „Kąpieliska 2012”.  (ib)

Niebezpieczna woda

Fot. archiwum



4 MIESZKANIEC

Nowy plan ratownictwa me-
dycznego, który wchodzi w 
życie, będzie obowiązywał 
przez trzy lata. Woje-
wództwo mazowieckie 
podzielone jest na 6 
rejonów operacyjnych 
ze 127 miejscami wy-
czekiwania karetek. Nie 
zmieniła się liczba zespo-
łów, wzrosły nakłady fi nanso-
we. Rejony będą obsługiwane 
przed podmioty, które wygra-
ły konkursy przeprowadzone 
przez mazowiecki NFZ. - Więk-
sze rejony to więcej środków, 
większa liczba karetek w gestii 
dyspozytora, a to oznacza szyb-
szą pomoc dla potrzebujących 
oraz dalsze podnoszenie jako-
ści usług ratowniczych – pod-
kreślił Jacek Kozłowski, woje-
woda mazowiecki. 

   
Zarząd Transportu Miejskie-

go zaostrzył  sankcje za niewłą-
czoną lub niesprawną klimaty-
zację. Trzystopniowy system 
sankcji wobec przewoźników 
za niewłączoną/niesprawną kli-
matyzację przynosi „piorunują-

ce” efekty. Od 6 lipca br. odno-
towano znaczący spadek uchy-
bień w tym zakresie. Po raz 
pierwszy, w miniony weekend, 
nadzór ruchu ZTM zastosował 
najsurowszą sankcję wobec 
przewoźników – odesłał auto-
bus do zajezdni z powodu nie-
sprawnej klimatyzacji. Pasaże-
rowie sami mogą powiadomić 
ZTM o niewłączonej/niespraw-
nej klimatyzacji podając numer 
taborowy, datę i godzinę oraz nr 
linii. Należy zgłaszać także au-
tobusy bez klimatyzacji, które 
mają zamknięte szyberdachy. 
Kontakt pod numerem Infoli-
nii (22) 194 84, lub za pośred-
nictwem strony internetowej 
ztm.waw.pl (zakładka kontakt) 
lub poprzez facebook.com/ztm.
warszawa.

   
Już ośmiu tłumaczy zgłosi-

ło się do rejestru prowadzone-
go przez wojewodę mazowiec-
kiego. Osoby niesłyszące i głu-
chonieme mogą bezpłatnie sko-
rzystać z ich pomocy w dowol-
nym urzędzie na terenie woje-
wództwa mazowieckiego – po 
uprzednim umówieniu (ułatwia 
to dostosowana do potrzeb nie-
pełnosprawnych z dysfunkcją 
słuchu aplikacja na stronie in-
ternetowej www.mazowieckie.
pl). Przyjmowanie zgłoszeń tłu-
maczy do rejestru trwa, jest on 
dostępny w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Zawie-
ra dane kontaktowe do tłumaczy 
oraz obszar ich działania. 

   
Pod koniec roku na warszaw-

skie ulice wyjadą pierwsze z 

60 nowych Mercedesów Co-
necto. Umowę na dostawę no-
wych wozów dla miejskich Za-
kładów Autobusowych podpi-
sano 14 czerwca br. w Ratuszu. 
W ramach umowy Evo Bus, 
dystrybutor marki zobowiązuje 
się do dostarczenia w ciągu 22 
tygodni od dnia udzielenia za-
mówienia pierwszych z 60 za-
mówionych przegubowych aut 
typu Conecto. Nowoczesne, 
18-metrowe wozy zostaną wy-
posażone w system monitorin-
gu i elektronicznej informacji 
pasażerskiej i wszystkie będą 
niskopodłogowe.

   
Do 14 grudnia br. można 

zgłosić się ze swoim psem lub 
kotem, aby zaczipować swoje-
go pupila. By oznakować zwie-
rzę, trzeba pamiętać o pewnych 
warunkach: właściciel zgłasza-
nego zwierzęcia musi wypełnić 
wniosek o wykonanie zabie-
gu elektronicznego (wnioski są 
dostępne w gabinetach zgłoszo-
nych do udziału w akcji), we-
terynarzowi trzeba przedstawić 
książeczkę szczepień psa lub 
kota, aktualne potwierdzenie 
szczepień przeciw wściekliź-
nie, rodowód lub inny doku-

ment potwierdzający prawa do 
zwierzęcia. Potrzebny jest do-
wód tożsamości opiekuna. Li-
sta placówek w których moż-
na bezpłatnie przeprowadzić 
zabieg czipowania na stronie: 
www.bip.warszawa.pl/bos

   
Przywrócono ruch kołowy 

na ul. Marszałkowskiej (na od-
cinku od Al. Jerozolimskich do 
ul. Moniuszki) dla linii autobu-
sowych dziennych oraz dla li-
nii nocnych. Od początku kur-
sowania przywrócone zostaną 
trasy linii 519, 520, N32, N35, 
N38, N85 oraz N88. Zawie-
szony zostaje przystanek Dw. 
Centralny 28 - zlokalizowany 
na pętli autobusowej przy Zło-
tych Tarasach. Wznowione zo-
staną przystanki: Centrum 52 - 
zlokalizowany na ul. Marszał-
kowskiej, przy ul. Moniuszki; 
Centrum 54 - zlokalizowany na 
ul. Marszałkowskiej, przy Ro-
tundzie. Od 9 lipca br., na pętli 
Wiatraczna dla tramwajów li-
nii 8 jako przystanek końcowy 
obowiązuje przystanek Wia-
traczna 12.

   
Pod numerem 800-676-676 

działa (w pon. w godz. 10.00-
18.00, wt.- pt. 8.00-16.00) bez-
płatna Infolinia Obywatel-
ska Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Osoby z całej Polski 
mogą połączyć się z zarów-
no z telefonów stacjonarnych, 
jak i komórkowych należących 
do sieci Orange, Play, Plus 
i T-mobile. Telefon obsługują 
doświadczeni prawnicy – pra-
cownicy Wydziału Przyjęć In-
teresantów Biura RPO.

   
Z początkiem lipca ekipy re-

montowe powróciły na war-
szawskie ulice. Kontynuowana 
jest modernizacja ul. Marszał-
kowskiej i torów od pl. Zbawi-
ciela do ul. Widok. Tory na od-
cinku między ul. Widok i ul. 
Królewską zostaną wyregu-
lowane. Od 16 do 29 lipca re-
montowane będą przejazdy na 
skrzyżowaniach ul. Marszał-
kowskiej z ul. Piękną i Wspól-
ną. Od 30 lipca do 10 sierpnia 
remontowany będzie przejazd 
na skrzyżowaniu ul. Marszał-
kowskiej z ul. Hożą. Nie będzie 
można przejechać przez Mar-
szałkowską w ciągu ul. Hożej. 
Objazd poprowadzony zostanie 
ul. Piękną. Wszystkie te prace 
będą wykonane przy wyłącze-
niu ruchu tramwajowego na ul. 
Marszałkowskiej na potrzeby 
budowy centralnego odcinka II 
linii metra.   

   
W ramach zbliżającego się 

V Praskiego Festiwalu Muzyki 
Kameralnej i Organowej 2012 
w dniach 15, 17 oraz 21 i 22 lip-
ca br. o godz. 19.00  w Katedrze 
pw. Św. Michała Archanioła i 

św. Floriana Męczennika przy 
ul. Floriańskiej będzie można 
wysłuchać światowej sławy or-
ganistów. Festiwal zainauguru-
je koncert Tytusa Wojnowicza 
(obój) oraz Jana Bokszczani-
na (organy), którzy  starają się  
przybliżyć słuchaczom tę nieco-

dzienną muzykę. 15 lipca z reci-
talem organowym wystąpi Ale-
xey Schmitov z Rosji. W pro-

gramie m.in. utwory Ba-
cha i Rachmaninowa. 
21 lipca na organach 
zagra Daniel Zaret-
sky, a 22 lipca Andrzej 

Chorosiński. Na koncerty 
wstęp jest wolny.   

   
Kościół księży Pallotynów 

przy ul. Skaryszewskiej 12 jest 
pierwszym kościołem na tere-
nie Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej w którym zainstalowana 
została klimatyzacja. - Dzię-
ki zainstalowaniu klimatyzacji 
wierni mogą się skupić na mo-
dlitwie, a nie dekocentrować 
się z powodu panujących upa-
łów – powiedział ks. proboszcz 
Tomasz Zaczkiewicz.   

   
Od 7 lipca otoczenie Stadio-

nu Narodowego jest dostępne 
dla wszystkich chętnych spa-
cerowiczów. Przestrzeń pomię-
dzy ogrodzeniem a kołowrota-
mi prowadzącymi na stadion 
będzie czynna codziennie w go-
dzinach od 10.00–18.00, z wy-
łączeniem dni, w których od-
bywać się będą przygotowania 
do imprez. Wejście bramami 
od strony Ronda Waszyngtona, 
Mostu Poniatowskiego i ul. Ry-
szarda Siwca.

   
Dom Development S.A., 

wiodący deweloper na polskim 
rynku, przekazał całą pierwszą 
fazę I etapu osiedla Wilno, w 
której znajduje się 130 miesz-
kań. Osiedle Wilno jest usy-
tuowane przy ul. Bukowiec-
kiej 37, w sąsiedztwie ul. Klu-

kowskiej na warszawskim Tar-
gówku Elsnerowie, w bliskim 
sąsiedztwie Zacisza. Osiedle 
Wilno zostało wprowadzone 
do sprzedaży pod koniec paź-
dziernika 2010 roku, natomiast 
ostatnie mieszkanie tego etapu 
zostało sprzedane w kwietniu 
2011 roku. Obecnie na osiedlu 
Wilno liczba mieszkań w budo-
wie wynosi łącznie 710, nato-
miast w ofercie sprzedaży znaj-
duje się 437 mieszkań. 

   
Młodzież szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych ma-
jąca problemy w nauce lub znaj-
dująca się w trudnej sytuacji ma-
terialnej może skorzystać z bez-
płatnych korepetycji (raz w ty-
godniu) z przedmiotów ścisłych 
i humanistycznych (j. angielski, 
j. niemiecki, matematyka, fi zy-
ka, chemia, geografi a). Zajęcia 
organizowane są przez Fundację 
„Świat na Tak”, osoby zaintere-
sowane mogą kontaktować się 
pod nr tel. 22 629-35-75 w godz. 
8.30-16.30 lub mailowo m.pato-
ka@swiatnatak.pl

Z MIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 14.07. godz. 12.00-22.00 - ul. Francuska na odcinku 
od Ronda Waszyngtona do ul. Walecznych „Rendez-vous z Fran-
cją” – Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zaprasza 
do „miasteczka francuskiego” na całodzienny piknik rodzinny. W 
programie przysmaki kuchni francuskiej, konkursy z nagrodami, 
atrakcje sportowe, animacje dla dzieci, pokazy samochodów, sto-
iska multimedialne, francuska piosenka i uliczna zabawa taneczna 
dla wszystkich, wstęp wolny; Muszla Koncertowa w Parku Ska-
ryszewskim - 15.07. godz. 18. 30 – Klasycznie i z klasą: Koncert 
największych przebojów opery i operetki w wykonaniu Oktetu Mę-
skiego „Oktawian”, wstęp wolny; 18.07. godz. 21.45 – Kino Plene-
rowe w Parku Skaryszewskim: „Manewry miłosne”, (1935r.), wstęp 
wolny; 21.07. godz. 19.00 – Liryczne lato w Parku Skaryszewskim: 
„Tak już jest…” - koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Dar-
ka Koszałka i Jarka Woszczyna, wstęp wolny; 25.07. godz. 21.45 – 
Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Pani Minister tańczy”, 
(1937 r.), wstęp wolny; 26.07. godz.19.00 – Kabaret Filip z Konopi 
Filipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp wolny; 28.07. godz. 11.00 
– „Kopciuszek Jana Brzechwy”, wstęp wolny; 29.07. godz. 18.30 - 
Klasycznie i z Klasą „Muzyczne skrzyżowanie kultur” w wykonaniu 
duetów: Machowska & Kalisz oraz Ko-Gut, wstęp wolny;
 Przed kościołem w Falenicy ul. Narcyzowa 18 (parking i 
scena od ul. Bartoszyckiej) –Falenickie Koncerty Letnie – 
15.07. godz. 19.00 - Koncert w wykonaniu Kwartetu Smyczko-
wego Primo Incontro; 22.07. godz. 19.00 - Koncert „Młodzi arty-
ści śpiewają Mozarta”;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 - do 16.09.br. - Bia-
łe orły, czarne orły. Polscy i niemieccy piłkarze w cieniu polityki. 
Wystawa poświęcona historii piłki nożnej w Polsce i Niemczech w 
XX wieku od pierwszych kontaktów sportowych obu narodowo-
ści (mecz Cracovii z Eintrachtem Lipsk w 1913 roku). Na wystawie 
pokazano wydarzenia polityczne i społeczne, które miały zasadni-
czy wpływ na piłkę nożną i losy sportowców w minionym stule-
ciu.; Skwer im. ks. Jana Twardowskiego - do 6.09. br. - Wystawa 
„Futbol dawnej Warszawy”, która przypomina atmosferę przedwo-
jennej piłkarskiej Warszawy i stołeczny świat futbolu – kluby sporto-
we i ich kibiców, stadiony piłkarskie oraz nieznane plakaty meczów 
z okresu międzywojennego pochodzące ze zbiorów Biblioteki Na-
rodowej; do 15.09.br. – Wystawa „Janusz Korczak – król dzieci”, 
przypominająca sylwetkę wybitnego Żyda-Polaka (który poczuwał 
się do podwójnej przynależności kulturowej i narodowej), lekarza, 
pisarza, wychowawcy, działacza społecznego i myśliciela; Skwer 
im. ks. Twardowskiego (koło DSH) - 14, 21, 28.07. godz. 21.30 - 
„Kino pachnące latem” – plenerowe pokazy fi lmowe. W razie desz-
czowej pogody pokazy odbędą się w DSH.
 Muzeum Łazienki Królewskie, Aleja Chińska – Festiwal 
Lampionów Chińskich - do 31.08. godz. 21.00-23.00 - każdy pią-
tek, sobota, niedziela; Pomnik Chopina - 15.07, 22.07 i 29.07. 
godz. 12.00 i 16.00 – Koncerty Chopinowskie;  Teatr  Stanisła-
wowski w Starej Pomarańczarni – 14.07. i 21.07. godz. 19.00 - 
XXII Festiwal Mozartowski;  Amfi teatr  w Łazienkach Królew-
skich  -  w każdą sobotę o godz. 16.00 oraz niedzielę o godz. 17.00 
- koncerty z cyklu „Spotkania z Muzyką Operową”, wstęp wolny.
 Muzeum Ordynariatu Polowego Oddział Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy, podziemia Katedry Polowej Woj-
ska Polskiego ul. Długa 13/15 – do 2 września br. można zgła-
szać grupy zorganizowane do zwiedzania ekspozycji muzealnej. 
Zgłoszone grupy w ramach akcji „Lato w Mieście” oprowadzać 
będzie bezpłatnie przewodnik. Rezerwacja zajęć: tel. 22 498-02-
43, informacje na stronie www.ordynariatmhw.pl 
 Muzeum Kolejnictwa ul. Towarowa 1 – „Ekologiczne lato 
na Głównym” – zajęcia w lipcu i sierpniu od wtorku do piątku w 
godz. 10.00-12.00 i 13.30-14.30. Zgłoszenia uczestnictwa i tele-
foniczna rezerwacja, wykupienie biletu wstępu  i uiszczenie do-
datkowej opłaty 3 zł od każdego dziecka - zapisy tel. 22 620-04-
80 wew. 106; dla dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW

REKLAMA REKLAMA  

   
Caritas Diecezji Warszawsko-

-Praskiej organizuje cykl bez-
płatnych szkoleń dla wolontariu-
szy w ramach projektu „Senio-
rzy w działaniu”.  W projekcie 
oprócz wolontariuszy Parafi al-
nych Zespołów Caritas, mogą 
brać udział ludzie chcący w ra-
mach wolontariatu nieść pomoc  
potrzebującym. Od sierpnia do 
listopada odbędą się szkolenia 
usprawniające i profesjonalizu-
jące pracę wolontariuszy w za-
kresie samego wolontariatu, a 
także informatyki, fundraisingu 
(pozyskiwania funduszy) oraz 
opieki hospicyjnej. Szkolenia 

prowadzone będą w systemie 
weekendowym (pt.-sob.) przez 
doświadczonych trenerów. Wię-
cej na www.warszawa-praga.ca-
ritas.pl. Informacje i zapisy: tel. 
22 818-05-84, e-mail: emroz@
caritas.pl

   
Na prośbę pasażerów ZTM 

zwiększył liczbę kursów linii 
705 i 735 nad Zalew Zegrzyń-
ski do czterech na godzinę. Ta-
ka częstotliwość ma być utrzy-
mana do końca wakacji w każ-
dą sobotę i niedzielę. Linia 705 
kursuje na trasie Żerań FSO-
-Rynia, a 735 Żerań FSO – Ze-
grze Płd. (ab)
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Pan Kazimierz Główka już z daleka prezentował się god-
nie. Słomkowy kapelusz typu „panama” nadawał mu wdzięk 
przedwojennego dziedzica bryczką objeżdżającego dojrze-
wające łany. Eustachy Mordziak aż gwizdnął z cicha na po-
witanie.

- No, no, panie Kaziu, co za szyk.
Pan Kazimierz, jak to on, odpalił bezpretensjonalnie i auto-

ironicznie: 
- Szyk, prostota, elegancja powiedziałbym nawet, panie Eu-

stachy. Niestety w takie upały kapelusz jest niezbędnym ele-
mentem wyposażenia osobnika w moim wieku i z moim sercem. 
- Fakt, faktem, gorąc jest afrykański. Ale dla niektórych taka 
pogoda jest wręcz wymarzona.  

- Masz pan na myśli turystów? Owszem, oni o takiej pogo-
dzie mogą tylko pomarzyć. Zwłaszcza ci, którzy pojechali nad 
Bałtyk. Jak mają 18 stopni, to się cieszą. 

- Wszelako nie tylko turystów miałem na myśli, panie Kaziu. 
Budowlańców, dajmy na to, też. Albo drogowców. Brukarzy, 
jak ich się kiedyś nazywało. Upał im w sam raz pasuje. Pod-
bitka ładnie staje, asfalt się równo rozściela…

- A wiesz pan, niekoniecznie się z panem zgodzę. Byłem mia-
nowicie na poczcie i miałem okazję popatrzeć, jak się im ro-
bota w rękach pali. Wiesz pan – tym, co nam plac Szembeka 
przerabiają na Times Square, albo jakiś inny Place de la Con-
corde. Sam już rachubę straciłem, ile się z tym grzebią. - Na-
wet ich ostatnio w telewizji widziałem. Chyba łacha z nich cią-
gnęli, znaczy – krytykowali, że to trwa i trwa. 

- No, właśnie. W zimie było zimno - ziemia przemarzła na 
dobry metr, to jasne, że roboty stanęły. Na wiosnę były święta. 
Potem był długi weekend, następnie jeszcze jeden długi week-
end. Wreszcie jest trochę normalnych dni i można się rozpę-
dzić, ale zdaje się, że nic z tego. Tak im się na „Szembeku” 
spodobało, że nie mają zamiaru kończyć.

- W taki upał? Boga pan w sercu nie masz, panie Kaziu. 
 - Bardzo przepraszam, ale taki zawód – na świeżym powie-

trzu. Znaczy, jak jest okazja, to się nadgania, zanim pogoda się 
nie popsuje. Tym bardziej, jak dnie są długie. 

- No i pewnie nadganiają.
- Właśnie nie jestem pewien. Byłem na tej poczcie o ósmej. 

Na placu naliczyłem trzynastu fachowców. Z tym, że pracowa-
ło ośmiu. Reszta się patrzyła. A głową kiwali, a pod boki się 
podpierali, a dyskutowali… tylko roboty nie ubywało od tego 
nic a nic. Z ciekawości znów się więc przejechałem tamtędy 
koło południa. Już nie było trzynastu, tylko siedmiu. Przy czym 
pracowało czterech. Potem zajrzałem przed szesnastą. Ostatni 
pakował manele. Fajrant. A dnia jeszcze ho, ho… 

- No bo pan, panie Kaziu to czasem tak ma, że dziury w ca-
łym szuka. Przecież brukarze, czy operatorzy koparki to też lu-
dzie. I pić się chce i robić nie zawsze, zwłaszcza w taki upał. 

- Nie powiesz mi pan, panie Eustachy, że oni teraz ciężko 
pracują. Teraz już się łopatą rowów nie kopie, kopareczka jest, 
równiareczka, samochodzik. Na kolanach całe dnie już się nie 
zasuwa, młotkiem kamieni nie podbija, taczką nie tacha. No i 
kryzys podobno. Nic tylko robić i panu Bogu za robotę dzię-
kować. 

- Panu Bogu dziękować należy zawsze…
- Zwłaszcza wtedy, panie Eustachy, gdy taką niekończącą się 

i niemęczącą robotę podsuwa. Wcale się nie zdziwię, gdy oni 
do przyszłego lata dociągną. Zuchy.  Szaser 

Co tam pa nie na Pradze...

Bogu dziêki

Kobiecym okiem

speracji idzie do niego z 
młotkiem, w zamiarze wbicia 
mu do głowy zasad współży-
cia społecznego w bloku. Nie 
wyczerpał żadnych innych 
środków (informacja, proś-
ba, interwencja spółdzielni 
czy też służb porządkowych), 
tylko najpierw doprowadził 
się (z wydatną pomocą „tego 
z góry”) do białej gorączki, 
a potem ruszył do ataku. Na 
szczęście sytuacja skończyła 

się bezkrwawo, choć bez hap-
py endu. 

Lato stawia szczególne wy-
magania naszemu rozsądkowi 
i rozwadze. Oto kilka przypo-
mnień.

Nie zamykaj psa w upalny 
dzień w samochodzie, bo mo-
że tego nie przeżyć. Chyba, 
że litościwy przechodzień we-
zwie straż miejską, a w oczeki-
waniu na patrol wybije szybę 
i poda półprzytomnemu psu 

wodę, dostarczoną przez po-
bliski sklepik.

Wychodząc z domu, a 
zwłaszcza - wyjeżdżając na-
wet na jeden dzień, nie zosta-
wiaj uchylonych czy otwar-
tych okien. Słynna nawałnica 
nad Warszawą z roku 2010 ni-
kogo nie uprzedzała, że nadej-
dzie. Wicher wyrywał nawet 
zamknięte okna a tam, gdzie 
były uchylone, pod nieobec-
ność gospodarzy ulewa nisz-
czyła nie tylko ich mieszkanie, 
ale też sąsiadów z dołu. Nie 
musiało tak być.

Dbaj o innych! Ktoś, kto 
słania się czy przewraca na 
ulicy, może być ofi arą uda-
ru słonecznego, może mdle-
je z powodu źle tolerowane-
go upału (bo starszy wiek, bo 
choroby), a może jest chory na 
cukrzycę i zasłabł z powodu 
nagłego niedoboru cukru w 
organizmie. Nie omijaj go jak 
byle pijaka. Możesz uratować 
życie.  Tak więc, zanim się od-
wrócisz plecami lub wpad-
niesz w złość, włącz rozsądek. 
Bez trąb i bomb… żu

„Boże, ześlij bombę na tę 
trąbę” - tak mawiały moje 
ciocie, gdy miały nieprzy-
jemność rozmawiać z kimś 
wybitnie nierozgarniętym, a 
w szczególności - gdy musia-
ły mu coś skutecznie tłuma-
czyć.

Rzecz jasna, nobliwe ciocie 
nie traktowały owego „poboż-
nego życzenia” serio, bowiem 
zawsze były osobami życzli-
wie nastawionymi do świata i 
ludzi, obdarzone nieprzebra-
nymi pokładami cierpliwości. 
Aczkolwiek niektórzy, inaczej 
uformowani przez naturę, ma-
jący mniejsze niż one te we-
wnętrzne „anielskie skrzy-
dła”, reagują bardziej impul-
sywnie.

Oto sąsiad, umęczony ha-
łasem „tego z góry”, w de-

Bez tr¹b
i bomb

REKLAMA REKLAMA  

Jak zapewne moi stali Czytelnicy 
pamiętają (mam nadzieję, że mam 
takich Czytelników…), w lutym te-
go roku opisałem w felietonie pery-
petie dwóch praskich klubów spor-
towych – „Drukarza” i GKP Targó-
wek – którym odmówiono przyzna-
nia dotacji z kasy Ratusza, co zagro-
ziło ich egzystencji.

W przypadku „Drukarza”, po wie-
lu latach otrzymywania dotacji, na-

gle „odkryto”, że klub nie płacił czynszu w odpowiedniej 
wysokości, a na dodatek użytkował teren bezprawnie(!). 
Przypisano zatem „Drukarzowi” do zwrotu sporo ponad mi-
lion złotych i wstrzymano dotację do czasu uiszczenia długu, 
czyli skazano klub na likwidację, a ponad 400 dzieciaków na 
szukanie sobie rozrywki na ulicy. Interweniowałem wówczas 
m.in. u  Pani Prezydent i Wiceprezydenta Paszyńskiego, któ-
ry zapewnił mnie, że „nikt w Ratuszu nie zamierza klubom 
zrobić krzywdy”. Nie miałem oczywiście powodu, aby nie 
zaufać tak poważnemu urzędnikowi, ale moje wieloletnie do-
świadczenie mówiło mi, że tam, gdzie jest wielu przyjaciół, 
zając nie może czuć się bezpiecznie. 

Zrazu sprawy szły ku dobremu. Okazało się, że na mo-
cy innych przepisów miasto jest klubowi winne nawet tro-
chę więcej, niż klub miastu, stąd najprostszym i najszybszym 
rozwiązaniem była wzajemna redukcja długów.  Nic bardziej 
mylnego! Jeszcze raz prawo Parkinsona, mówiące, że: „Nie 
ma takiej prostej sprawy, której nie dałoby się skompliko-
wać” - dało o sobie znać.  I rzeczywiście - nastąpiły mozol-
ne prace, w które uwikłani zostali liczni prawnicy, urzędnicy 
Ratusza, Dzielnicy, klubu, a chcąc nie chcąc i ja sam.  Koro-
wody trwały trzy miesiące i zakończyły się niedawno… no, 
zgadnijcie Państwo, czym? Ano podpisaniem porozumienia 
o… wzajemnej redukcji długów!! 

Dobrze przynajmniej, że mamy happy end i że klub może 
normalnie funkcjonować dla dobra praskich dzieciaków. Ale 
czy na pewno? Może dmucham na zimne, ale gdzieś w urzęd-
niczych pokojach pojawiła się ostatnio koncepcja, aby teren 
klubu przekazać w zarząd praskiemu Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji (tzw. OSiR-owi), bo przecież tu sport i tam sport…  
Trudno o gorszy pomysł. OSiR-y to instytucje nastawione 
na zysk (co zresztą jest tematem na osobną dyskusję) i gdy-
by klub o charakterze non profi t (czyli prowadzący w istocie 
działalność społeczną) dostał się w ich ręce, szybko zatracił-
by swój charakter. Zamiast tego uważam, że w końcu trzeba 
zrobić to, co nasuwa się jako naturalna konsekwencja lokal-
nego charakteru klubu: upełnomocnić Burmistrza Dzielnicy 
Praga-Południe do zarządzania (w imieniu Prezydenta War-
szawy)  terenem, który dzierżawiony jest przez „Drukarza”.

Takie rozwiązanie zapewni klubowi stabilizację, a jedno-
cześnie podda jego działalność kontroli Urzędu Dzielnicy, 
czyli jednostki, która najlepiej zna potrzeby mieszkańców. 
Poddaję tę propozycję pod łaskawą rozwagę Pani Prezydent.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

„Drukarz” – happy end?

* 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

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

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

66 LAT TRADYCJI

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

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

OSZCZĘDZAJ 
PIENIĄDZE I CZAS!

KUPUJ W DOMU HANDLOWYM „FALA”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

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 
24.07.2012 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 25.07.2012 r. do Klubu Kultury Seniora,  ul. Pawlikowskiego 2. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.07.2012 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

Stal pod przykryciem,
pręty, rury, 

blachy, profi le
ul. Wał Miedzeszyński 111

stalonline.pl 
Tel. 516-698-802

HURTOWNIA 
STALI

WCZASY DLA SENIORA 
w Krynicy Morskiej

20.08-30.08 – 850 zł/os.
1.09-8.09 – 500 zł/os.

1.09-11.09 – 700 zł/os.
1.09-15.09; 16.09-30.09 – 1000 zł/os.
W cenie zakwaterowanie i pełne wyżywienie

Ośrodek Wypoczynkowy Jantar 
tel. (22) 896 92 50, (55) 247 60 30

kontakt@owjantar.pl; 
www.owjantar.pl
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Powoli, niemalże nabożnie odłożyłem 
na stół kopertę z listem. Pozornie zwykłą 
kopertę. Na pierwszy rzut oka banalny list 
reklamowy. 

RWE Polska zawiadamia mnie uprzej-
mie, że nie jestem już zwykłym, prostackim 
prądożercą, któremu trzeba patrzeć na rę-
ce i pilnować, żebym nie podłączył się „na 
lewo”. Teraz jestem „klientem w centrum 
uwagi”. Że co, że wtedy też byłem w cen-
trum uwagi? Owszem, niby ciągle chodzi 
o to samo – korzystam z prądu, mam pła-
cić… Ale jak brzmi: „Klient”! Żebym so-
bie nie myślał że to lipa, dają mi dowód, 
że wreszcie jestem kimś najważniejszym. 
Fakt. Beze mnie RWE Polska nie ma sen-
su. Jeśli ja nie zużyję ich prądu, to z czego 
będą mieli pieniądze na takie listy? A do-
wód, że to wreszcie zrozumieli? Forma do-
cenienia mnie. Docenili mnie mianowicie 
rysuneczkiem. Nie zwykłym bazgrołkiem, 
tylko rysunkiem z serii limitowanej. Limi-
towanej! Znaczy wysyłanej tylko do klien-
tów RWE Polska, do nikogo innego… Ja-
kieś kilkanaście milionów ludzi. Prawdzi-
wie ekskluzywna seria. No i rysownik eks-
kluzywny, Edward Lutczyn, kontynuujący 
tradycje największych mistrzów. W końcu 
Leonardo Da Vinci, czy Michał Anioł też 
pracowali na zlecenie swoich mecenasów. 
Medyceusz czy RWE, co za różnica?

Po co to wszystko? Żeby zawiadomić 
mnie, że właśnie z myślą o mnie urucho-
miono usługę „SMS z przypomnieniem”. 
Gdybym zapomniał zapłacić - mam się nie 
martwić - przypomną mi. Siedzę w restau-
racji – „SMS płać”, stoję w kolejce w po-
średniaku – „SMS płać”. Płać, płać, płać. 
Płacz i płać. Coraz więcej zresztą, bo prąd 
coraz droższy, a droższy między innymi 
dlatego, że RWE uruchamia nowe specjal-
ne usługi, których istotą jest „płać”. To nie 
RWE płaci za te bajery, to my, w naszych 
coraz droższych rachunkach za energię 

elektryczną. Głowę można stracić, połapać 
się coraz trudniej…

I właśnie, żeby nie tracić głowy, otwie-
ram kolejny list. Czytam i znów płaczę. 
Nie ze wzruszenia, ze śmiechu tym razem. 
Pan Mateusz Gołąb, Dyrektor Zarządza-
jący Departamentem Klienta Zamożnego 
(puchnę z dumy)  informuje mnie uprzej-
mie, że od zaraz do mojej wyłącznej dys-
pozycji jest pani Anna Sosnowska, któ-
ra wprowadzi mnie w świat niebywałych 
korzyści stworzonego właśnie programu 
Bankowości Osobistej Premium, który za-
stępuje dotychczasowe Centrum Doradz-
twa VIP. Pani Ania nie jest moim zwykłym 
doradcą, jest moim doradcą certyfi kowa-
nym, „concierge” wręcz, jak w jakim fi l-
mie. I ona, ta pani Ania, a także on, ten 
specjalny program, są do mojej dyspozycji 
przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni 
w tygodniu. Jeśli nie wiem jak wydać swo-
je pieniądze, w co zainwestować, czy wziąć 
kredyt i jaki - proszę bardzo, wszystko wy-
myślą za mnie. Nawet ten cholerny prąd 
wezmą na siebie. To znaczy myślę, że we-
zmą, w końcu skoro działają tak komplek-
sowo i z takim poświęceniem w moim in-
teresie… Otarłem łzy, powoli wróciłem do 
rzeczywistości. 

Ten super świat nie był bowiem dla mnie 
i to z dwóch powodów na raz: po pierwsze 
moje miesięczne wpływy na konto nie wyno-
szą niestety nie mniej niż 7500 złotych, co 
jest warunkiem, żeby pan Gołąb zapoznał 
mnie z certyfi kowaną panią Anią Sosnow-
ską. A po drugie nie mam żadnego kon-
ta w banku PEKAO SA. Najmarniejszego 
choćby. Nowy wspaniały e-świat kultural-
nych, gotowych do największych dla mnie 
poświęceń ludzi, jakoś to przeoczył… Co – 
jak znam życie – oznacza, że znów sam będę 
musiał radzić sobie z rachunkami RWE Pol-
ska. Jak mi przyślą SMSa, oczywiście. 

Marcin Pietrzak

Nowy, wspaniały e-świat
Z ŻYCIA WZIĘTE...  Z ŻYCIA WZIĘTE...  Z ŻYCIA WZIĘTE...  Z ŻYCIA WZIĘTE...  Z ŻYCIA WZIĘTE... 

Tramwaj na Gocław?
Działo się to jakiś czas temu, 

ale mieszkańcom Gocławia na 
samo wspomnienie tamtego wy-
darzenia oczy szklą się łzami. 
Nie wzruszenia, nie – płaczą ze 
śmiechu. 

27 czerwca nasza redak-
cja otrzymała zawiadomienie, 
że władze miasta zaprasza-
ją mieszkańców do rozmowy 
o tramwaju na Gocław. Wia-
domo, sprawa jest od jakiegoś 
czasu wałkowana, ważna i go-
cławianie są nią bez wątpienia 
zainteresowani. No więc, do-
brzy urzędnicy wyszli naprze-

ciw potrzebie dyskusji i współ-
decydowania. Gdzie indziej tyle 
się mówi o społeczeństwie oby-
watelskim, o idei samorządno-
ści, a u nas „we Warszawie” 
– proszę, nie gada się tylko się 
robi!  

„Porozmawiaj o tramwaju na 
Gocław” – już samo zaprosze-
nie brzmiało zachęcająco i ja-
koś tak budująco. – Skoro pro-
szą, czemu nie, pomyślał sobie 
niejeden. I czytał dalej: Miesz-
kańcy Gocławia mają szansę 
dowiedzieć się więcej o plano-
wanym połączeniu tramwajo-

wym. Będzie można zapytać 
m.in. o lokalizacje przystanków, 
parkingów oraz ścieżek rowero-
wych… Czyż życie w stolicy nie 
jest piękne – wszystko człowiek 
może! Może nawet decydować, 
gdzie mu przystanek zrobią, że-
by w przyszłości nie musiał le-
cieć na łeb na szyję przez traw-
niki i rabatki; i ścieżkę rowero-
wą dla dzieci może sobie wyty-
czyć i miejsce do zaparkowania 
wybrać. Kochani, mili, urzędni-
cy. Nic, tylko ich do serca przy-
tulić i całować, całować, cało-
wać… 

Niestety do niczego nie do-
szło. To była noc poślubna bez 
oblubienicy, wesele bez wód-
ki, zabawa bez orkiestry. Spo-
tkanie wyznaczono bowiem w 
czwartek, 28 czerwca, o godz. 
17.00 w Domu Technika NOT 
przy ulicy Czackiego. O „Stu-
dium przedprojektowym trasy 
tramwajowej na odcinku: al. 
Waszyngtona – ul. Bora Komo-
rowskiego – pętla Gocław” z 
wykonawcą koncepcji, mgr inż. 
Stefanem Sarną, mógł sobie 
więc pogadać każdy pod wa-
runkiem, że mieszkał po tamtej 

stronie Wisły. Najbardziej zain-
teresowani mieszkańcy Saskiej 
Kępy, Gocławia i właścicie-
le działek na ul. Waszyngtona, 
musieli zostać w domu. Nie tyl-
ko dlatego, że zaproszono ich z 
kilkudniowym zaledwie wyprze-
dzeniem, ale głównie dlatego, 
że 28 czerwca na Stadionie Na-
rodowym, rozgrywano półfi nał 
Euro 2012, Niemcy-Włochy. 
W wyznaczonej godzinie spo-
tkania w NOT, Most Poniatow-
skiego był dawno zamknięty, ko-
munikacja miejska zmieniona, 
na ulicach porządku pilnowały 
już liczne patrole policji i stra-
ży miejskiej. Atmosfera i warun-
ki wprost wymarzone do rozmo-
wy o nowej linii tramwajowej… 

I tak oto władze Warszawy w 
praktyce realizują ideę współ-
gospodarzenia swoim miastem 
swoją dzielnicą, swoim osie-
dlem. Przypomina to nieco 
przebrzmiały dowcip o dozorcy, 
który konsultował z panią Ko-
walską miejsce wysypywania 
śmieci z klatki schodowej:

- Pani Kowalska, mogę je wy-
sypać pod pani drzwiami?

- Coś pan na głowę upadł, ani 
mi się pan waż!

Po dwóch dniach znowu:
- Pani Kowalska, mogę zosta-

wić śmieci pod pani drzwiami? 
- Mówiłam panu, mowy nie 

ma!
Za kolejnym razem pani Ko-

walska chce wyjść z mieszkania 
i nogą w kopczyk zmiotek wpa-
da. Biegnie do dozorcy:

- Przecież mówiłam wyraź-
nie, że nie pozwalam!

On spokojnie popalając pa-
pierosa, patrząc na nią z lekka 
pobłażliwie, z lekka ironicznie, 
mówi: - Konsultacje były? By-
ły! No, to czego?! (mp)

Fot. archiwum
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To już czwarty rok jak wła-
dze Warszawy starają się 
przywrócić Wisłę mieszkań-
com. Oferta miasta jest bo-
gata. Wzdłuż prawego brzegu 
Wisły między mostami Gro-
ta-Roweckiego a Łazienkow-
skim utworzono ścieżkę spa-
cerowo-rowerową. 

Działają też plaże, a także 
promy, którymi można prze-
dostać się na drugi brzeg. Naj-
większa plaża jest w okoli-
cach Mostu Poniatowskiego. 
W okresie Euro 2012 działał tu 
pub i strefa kibica, ale i teraz, 
choć Euro za nami można tu sie 
posilić napić, a przede wszyst-
kim odpocząć. Czynna jest wy-
pożyczalnia leżaków, toale-
ty i umywalki, ale najważniej-
sza jest plaża z parasolami, bo-
iskiem do siatkówki i miejsca-
mi wydzielonymi do robienia 
grilla. Ostatnie upały jednak nie 
sprzyjają grillowaniu. 

Warszawiacy chętnie nato-
miast się kąpią. Teoretycznie ką-
piel w Wiśle jest zakazana, ale... 
zawsze byliśmy społeczeństwem 
lubiącym łamanie zakazów. 
WOPR musiał już kilka razy in-
terweniować, bo plażowicze wy-
pływali na środek Wisły. Nie jest 
to bezpieczne, bo Wisłą żeglu-
ją nie tylko promy, ale i tramwaj 
wodny, kajaki czy motorówki. 

Na początku lipca jeden pla-
żowicz wypłynął na wyspę 
przy Moście Poniatowskiego 
i... nie miał siły wrócić. 

Sporym powodzeniem cie-
szy się tramwaj wodny i rej-
sy do Serocka, na które są dłu-
gie zapisy. Czy są wolne miej-
sca można sprawdzić na stro-
nie ZTM, a bilety są do kupie-
nia przy stacji Metro Centrum. 
Największe wzięcie mają jed-
nak przeprawy promowe. Są 
bezpłatne. Wprawdzie to nie 
rejs, a bardziej „rejsik”, bo 
przeprawa trwa zaledwie kilka 
minut, ale... zawsze to przed-
smak wakacji. Niestety na 
prom wchodzi tylko 12 osób i 
marynarze przestrzegają prze-
pisów. Dlatego w weekendy do 
promów są kolejki. Prom Słon-
ka z plaży przy Krynicznej pły-

wa do portu Czerniakowskie-
go, a Pliszka przy Poniatosz-
czaku. W weekendy promy od-
bywają 30 kursów, a w dni po-
wszednie 15. Na prom można 
wejść z rowerem, co jest cen-
ne dla tych, którzy na lewym 
brzegu chcą skorzystać z bru-
kowanej ścieżki rowerowej, 
a na lewym z tej ekologicznej 
wzdłuż rzeki. 

Ścieżka ekologiczna – wy-
tyczona dwa lata temu – to 
utwardzona droga, której kra-
wędziami są wyplecione z ły-
ka płotki. Niestety w okoli-
cach plaż płotków jest na le-
karstwo. Jak twierdzi miasto 
płotki są wieczorami wydłuby-

wane przez mieszkańców, któ-
rzy chcą palić nad rzeką ogni-
ska, a którym nie chce się zbie-
rać chrustu. Marek Piwowar-
ski – pełnomocnik prezydenta 
d/s Wisły mówi, że mieszkań-
cy nie zdają sobie sprawy jak 
pracochłonne jest wykonanie 
płotka. By ścieżka cały czas 
wyglądała jak nowa trzeba by 
było codziennie uzupełniać 
zniszczenia. Miasto chce pod-
jąć jeszcze jedną próbę i za-
prosić mieszkańców do wspól-
nego wyplatania, a jeśli to nie 
poskutkuje wówczas płotki 
znikną, a granice ścieżek bę-
dzie wyznaczać natura. Cóż... 
co jakiś czas to ona reguluje 
sprawę nadwiślańskich plaży, 
bo powodzie zabierają piasek, 
ale co roku miasto stara się, 
by był świeży Co roku też sta-
ra się, by na mieszkańców cze-
kały leżaki, parasole, boiska do 
siatkówki, a przede wszystkim 
promy. 

Po otwarciu Stadionu Naro-
dowego, uporządkowaniu tere-
nu na wprost stadionu plaża ko-
ło mostu przyciąga tłumy. To 
dlatego Pliszkę, która dotych-
czas pływała z Białołęki na Bie-
lany przerzucono na Pragę Po-
łudnie. Popularność tego miej-
sca przyćmiła plażę koło ZOO, 
ale cóż... to stąd można podzi-
wiać i Starówkę i Stadion Na-
rodowy, a więc Warszawę starą 
i najnowszą – docenioną przez 
Europę.  (MKP)

„SŁONKA” i „PLISZKA” zapraszają

- 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 

Przez całe wakacje w dwunastu miejscach Warszawy można 
oglądać za darmo fi lmy. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju 
Sztuki Filmowej, która dla warszawiaków przygotowała łącz-
nie 80 pokazów. 

W tym nowości, fi lmy z dreszczykiem, muzyczne, komedie, kla-
syka i... Harry Potter. Każdy seans poprzedza pokaz fi lmów krót-
kometrażowych. Kinowe sale pod chmurką zorganizowano w kilku 
dzielnicach. Środy należą do Pragi Południe. W muszli koncertowej 
w Parku Skaryszewskim po zmroku (w lipcu o 21.45, a w sierpniu 
o 21.15) można oglądać przedwojenne polskie komedie. Dla chęt-
nych kinomaniaków organizator przygotował koce, spray na ko-
mary, a przede wszystkim repertuar, który do tej pory można było 
oglądać jedynie w Iluzjonie na specjalnych pokazach.  

Podczas pierwszego seansu wyświetlono kultowy już, wyreżyse-
rowany w 1936 roku przez Konrada Toma fi lm „Ada! To nie wy-
pada”. Tytułowa bohaterka, grana przez Lodę Niemirzankę, to nie-
sforna dwudziestoletnia Ada, która ma wyjść za hrabiego Orzel-
skiego, granego przez Aleksandra Żabczyńskiego. Ponieważ jest 
niegrzeczna i robi to, czego robić nie wypada, zostaje oddana na 
pensję do Krakowa. Tam potajemnie występuje w operetce i... za-
kochuje się w tym, za kogo chce ją wydać ojciec. 

Prosta intryga okraszona śmiesznymi dialogami, a przede wszyst-
kim przedwojennymi szlagierami przyciągnęła cały amfi teatr wi-
dzów.  Niektórzy zajęli miejsca na pół godziny przed seansem. Jak 

się dość szybko okazało, chyba nie było na widowni osoby, która 
nie znała tekstu fi lmowych szlagierów. Tytułowe „Ada! To nie wy-
pada”, a także „Nie kochać w taką noc to grzech” wraz z Lodą Nie-
mirzanką i Aleksandrem Żabczyńskim śpiewał prawie cały skary-
szewski amfi teatr. 

Przed południowopraskimi widzami jeszcze m.in. „Manewry mi-
łosne”, „Pani minister tańczy” oraz „Paweł i Gaweł”. A co za tym 
idzie na ekranie Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Antoni Fertner, 
Aleksander Żabczyński, Jadwiga Smosarska, Loda Halama, Tola 
Mankiewiczówna, Mieczysława Ćwiklińska i wiele innych gwiazd 
przedwojennego polskiego kina.  (mabro)

Rozśpiewana muszla 

Filmowe Środy w Parku Skaryszewskim:
18.07. godz. 21.45 - „Manewry miłosne” reż. Jan Nowina-Przybylski
25.07. godz. 21.45 - „Pani Minister tańczy” reż. Juliusz Garden
01.08. godz. 21.15 - „Paweł i Gaweł” reż. Mieczysław Krawicz
08.08. godz. 21.15 - „Jego ekscelencja subiekt” reż. Michał Waszyński
15.08. godz. 21.15 -  „Każdemu wolno kochać” reż. Mieczysław Krawicz, 

Janusz Warnecki

Fot. A. Krawczyk/„Saska Kępa z pasją”



  





 




 

Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 13H O R O S K O P
 BA RAN 21.03-21.04

Nie powinieneś sugerować się cudzymi wypowie-
dziami, a starać się mieć więcej zaufania do siebie. 
Musisz to zmienić. Twoja szczerość w kontaktach 
międzyludzkich może być zgubna, ponieważ każdy 
będzie miał dla Ciebie dużo dobrych rad. Może z te-
go wyniknąć zamieszanie i różne pretensje. Dlatego 
skup się tylko na sprawach najważniejszych i trzy-
maj język na wodzy.

 BYK 22.04-21.05
Najbliższe dni powinny obfi tować w wiele ciekawych 
wydarzeń. Staraj się wypoczywać w miarę aktyw-
nie i unikać sytuacji stresujących. Sprawy bizneso-
we powinny Cię nastawić optymistycznie do świata. 
Nie stawiaj jednak w fi nansach wszystkiego na jed-
ną kartę, bo hazard bywa zdradliwy. W miłości po-
staw natomiast na szczerość, a zobaczysz jak wie-
le zyskasz.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W tym miesiącu ważne decyzje odłóż na potem. Nie 
znaczy to, że Ci się nic nie uda, ale przygotuj się 
na mniej spokojne dni. Nieprzewidziany bieg zda-
rzeń może stać się przyczyną całkowitej zmiany sta-
rannie ułożonych planów. Nie rozpamiętuj niepowo-
dzeń, zadbaj o kondycję – lekki wysiłek fi zyczny to 
znakomity sposób na odreagowanie stresów. Le-
kiem na całe zło może być dobry przyjaciel lub zaję-
cia, które sprawiają Ci radość.

 RAK 22.06-22.07
W najbliższym czasie może nie być łatwo pod 
względem fi nansowym. Zaistnieje sytuacja, gdy 
trzeba będzie chwilowo zacisnąć pasa i przecze-
kać trudniejsze chwile. Nie martw się, bo sobie 
poradzisz. Przy Twoim zaangażowaniu na pewno 
wszystko się ułoży i sprawy znajdą swój szczęśli-
wy fi nał. Wsparcia w trudnych chwilach powinieneś 
szukać u bliskich Ci osób, na których życzliwość 
i pomoc możesz liczyć.

 LEW 23.07-23.08
Podczas letnich miesięcy możesz przeżywać chwi-
le wahań i rozterek, które doprowadzą do zamie-
szania w Twoim sercu. Możesz być bardziej wy-
magający wobec swojego partnera, przedstawia-
jąc mu konkretne i racjonalne żądania. Taka sy-
tuacja może doprowadzić między wami do spięć, 
więc wymagane będzie częste porozumiewanie się 
i spora doza tolerancji, aby sprawy za bardzo się 
nie skomplikowały.

 PAN NA 24.08-23.09
Małe radości i smutki – przez najbliższe lipcowe dni 
będą Ci urozmaicały codzienność. Nie martw się, 
że ominie Cię wspaniałego. Na wielkie wydarze-
nia przyjdzie jeszcze czas. Natomiast nieoczekiwa-
ny przypływ gotówki wprawi Cię w dobry humor i 
sprawi, że na świat spojrzysz weselszym wzrokiem. 
Wykaż się większą inicjatywą w sprawach serco-
wych i wtedy może się okazać, że nadchodzące ty-
godnie przyniosą ciekawe dla Ciebie doznania...

 WA GA 24.09-23.10
Kontakty z ludźmi mogą się układać całkiem cieka-
wie, i na wakacyjną nudę nie powinieneś narzekać. 
Postaraj się skupić teraz na sprawach dla Ciebie 
najważniejszych. Koło fortuny obracać się będzie 
na Twoją korzyść, a sprawy uczuć będą w bardzo 
dobrym punkcie. Może być lepiej niż przewidywa-
łeś. W każdej wolnej chwili ciesz się życiem. Zadbaj 
o swoje zdrowie, a zwłaszcza o kręgosłup. Może 
warto spróbować masaży lub zajęć na basenie.

 SKOR PION 24.10-23.11
Przed Tobą czas planowania i nawiązywania nowych 
kontaktów zawodowych. Może przybyć więcej obo-
wiązków, ale jednocześnie mogą się przed Tobą 
otworzyć nowe możliwości kariery. Aby z nich sko-
rzystać będziesz musiał więcej dać z siebie. W miło-
ści nie warto być skrytym, może powinieneś szczerze 
porozmawiać ze swoim partnerem o tym, co czujesz 
i jakie masz oczekiwania wobec waszego związku?

 STRZE LEC 24.11-22.12
Niewykluczone, że pomyślisz o wypadzie na jakąś 
zagraniczną wycieczkę, albo o sfi nalizowaniu trans-
akcji biznesowej. Może potrzebne będzie Ci ubez-
pieczenie, teraz jest dobry moment na skorzystanie 
z licznych ofert. Zadbaj też o swoje zdrowie i przyj-
mij do wiadomości, że nie jest to dobry czas na roz-
poczynanie diety cud. Jeśli ograniczysz łakocie – to 
może do końca roku odzyskasz formę.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Masz szansę na poprawę swojej sytuacji fi nanso-
wej. Teraz nadarza się okazja, jeśli uda Ci się podjąć 
pewną decyzję, mogą nastąpić w twoim życiu po-
ważne zmiany. Zdaj się na swoją intuicję. Bardzo do-
bre dni na podejmowanie wyzwań w sprawach za-
wodowych, jak i sercowych. Niestety, swoje uczucia 
lokujesz niezbyt roztropnie. Ładne opakowanie to 
nie wszystko. Staraj się być bardziej spostrzegaw-
czym i pomyśl, zanim zrobisz pierwszy krok.

 WO DNIK 21.01-19.02
Pomimo szalonych temperatur  i pogodowych „sko-
ków”, postaraj się, aby dostosować swój organizm 
do warunków panujących na zewnątrz. Pij dużo wo-
dy i nie unikaj częstego przebywania na słońcu. Po-
staraj się jednak, aby Twoje codzienne obowiązki 
zanadto nie ucierpiały z tego powodu. W sprawach 
zawodowych wykaż więcej taktu i staraj się słuchać 
tego co mówią inni, zwłaszcza przełożeni. W uczu-
ciach zdajesz się jak zwykle na żywioł, a tutaj pomy-
słowości Ci nie zabraknie.

 RY BY 20.02-20.03
Nieoczekiwana propozycja wprawi Cię w stan lekkie-
go oszołomienia. Będziesz czuł się zdopingowany 
do dalszych działań i uda Ci się załatwić wiele spraw, 
które wydawały się „nie do przeskoczenia”. Jest 
szansa na romantyczny weekend we dwoje, Twój 
wdzięk osobisty i zaangażowanie sprawi, że wybra-
na osoba długo pozostanie pod Twoim urokiem.           

Mer lin

Kuchnia z kosmetyką. Kiedy, 
jak nie w lecie!

Maseczka na włosy z żółtka 
z łyżką oleju rycynowego i kil-
koma kroplami cytryny. Wma-
sować, zawinąć w folię i ręcz-
nik, po 30 min. zmyć letnią 
wodą i szamponem. Białko zaś 
trzepaczką wymieszać z odro-
biną soli, mielonymi, suszony-
mi pomidorami, szczypiorkiem 
i cienkimi paseczkami chudej 
szynki, smażyć jak omlet. Po-
siłek gotowy! 

Sok ze świeżych ogórków: 
gdy je poszatkujesz (obrane 
lub nie) ugnieć lekko i odstaw. 
Po 15 minutach lekko wyciśnij 
sok i zlej do wyparzonego sło-
iczka. Sokiem smaruj umytą 
twarz, ręce, dekolt - co tylko 
chcesz odżywić i upiększyć. 
Ogórki lekko posól, odlej sło-
ny sok i użyj do mizerii lub do 
twarożku z czosnkiem.

Okłady z herbaty - na oczy! 
Dwie saszetki czarnej herba-
ty zalej wrzątkiem.  Po 5 mi-
nutach wyjmij, lekko odciśnij, 
chłodne kładź na oczy. Po 15 
minutach zdejmij - oczy są 
wypoczęte i piękniejsze! Do 
naparu dodaj sporo cytryny, 
trochę cukru i 1 kubek zimnej 
wody. Schłodź ice tea w lo-
dówce!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Lody, lody dla ochłody! Najlepiej - domowe. A zwłasz-
cza - sorbety, czyli ściśle owocowe, niskokaloryczne.

Podstawowe zasady: zachowanie czystości podczas przygo-
towań, tylko świeże produkty, no i najważniejsze - zaplanowa-
nie z góry dokładek! Można je robić korzystając z prostej ma-
szynki do lodów (najprostsze to koszt około 120-200 zł, który 
warto rozważyć, bo to tyle samo, co kilkanaście opakowań lo-
dów gotowych). Ważne, by ściśle przestrzegać procedur za-
mrażania, podanych zawsze przez producenta. Ważne też, by 
wszystkie używane produkty były bardzo zimne.

�Lody bananowe: 2-3 banany pokrój w plastry i włóż na godzinę do zamrażalnika. 
Następnie wyjmij, zmiksuj z 2/3 szklanki zimnego mleka. Może być 0%, może skon-
densowane (byle niesłodzone!) - jak wolisz. Szybko i dokładnie zmiksuj, wlej do zim-
nego, plastikowego pojemnika lub do maszynki do lodów. Z maszynką jest sprawa 
prosta (niektóre realizują cały przepis samodzielnie, od początku, ale te tańsze wy-
magają przygotowań), natomiast jeśli jej nie masz, wstaw pojemnik do zamrażarki na 
2-3 godziny, ale koniecznie pamiętaj, by co pół godziny wyjąć go i przemieszać lo-
dy, by były gładkie, bez zamarzniętych grudek. Podobnie postępuj z innymi lodami, 
o których przeczytasz poniżej.

�Lody kiwi: Ubić na sztywną pianę 2 białka (jaja przedtem wyszorować i spa-
rzyć!), a także - osobno - 2/3 szklanki słodkiej śmietanki kremówki. Żółtka utrzeć z cu-
krem pudrem. Kilka owoców kiwi (5-8) obrać i zmiksować na gładko. Uwaga! Długie 
miksowanie może spowodować uszkodzenie czarnych pesteczek i w efekcie lekko 
gorzkawy posmak lodów! Jedni to lubią, inni nie. Wymieszać wszystkie składniki ra-
zem, lekko i z wyczuciem, przełożyć do maszynki do lodów lub plastikowego pojem-
nika. Dalej postępować, jak napisano w przepisie powyżej.

�Lody truskawkowe i poziomkowe: pół kilo zimnych truskawek lub poziomek 
zmiksować z 1/3 szklanki cukru pudru i zamrażać przez kwadrans. Można dodać 
odrobinkę cukru waniliowego lub prawdziwej wanilii. Następnie dodać pianę z jed-
nego białka ubitego z maleńką szczyptą soli, delikatnie wymieszać, przełożyć do po-
jemnika plastikowego lub maszynki do lodów, zamrażać - jak w pierwszym przepisie.

�Lody jagodowe - przygotuj jak truskawkowe, dodając jednak troszkę jogurtu lub 
gęstej śmietany. Ciut wanilii też nie zaszkodzi.  Py szna Józia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Meszki znowu groźne! Najbardziej - od południa do godzin wie-

czornych. Czego nie lubią? Niektórych olejków aromatycznych, 
zwłaszcza waniliowego, goździkowego i miętowego, ale uwaga! 
Woda zmywa olejki i ochrona przestaje działać! 

Problem w tym, że olejki nie zawsze nadają się, by je aplikować 
wprost na skórę i mogą wywoływać uczulenia, a także podrażnie-

nia. Bezpieczniej stosować ogólnodostępne preparaty, na przykład w sprayu czy kremie, 
zbadane pod kątem bezpieczeństwa dermatologicznego. Ale nie pachną one tak miło! Za 
to odstraszają także kleszcze i komary (spektrum działania lepiej sprawdzić na etykiecie).

Innym preparatem, którego nie lubią, jest witamina B, lecz nie działa ona natychmiast! 
Ten sposób sprawdza się przy dłuższym jej zażywaniu, co wymaga konsultacji z lekarzem.

Gdy pojawi się ukąszenie, zwykle bardzo bolesne, z ciemnoczerwonym, twardym oto-
kiem, alergolodzy zalecają wstępnie chłodny okład z wody z octem lub z sodą. Wrażli-
wym można podać wapno. Gdy nie pomaga - konieczna wizyta u lekarza.

      Cie kaw ska

ŚMIE SZKA NIEC
Gorące letnie popołudnie. Ona i on siedzą 

obok siebie na kanapie.
- Proszę pana…  zwracam panu uwagę, że 

już za godzinę wraca mój mąż...
- Ależ ja nie robię niczego niestosownego!

- Otóż to, a czas leci...
  

Barman szarpie podchmielonego kelnera: 
- Uspokój się! Co ty wyprawiasz!!! Nie wolno wyrzucać pija-

nych klientów na zewnątrz!!!
- Przecież zawsze nietrzeźwych wyrzuca się z lokalu…
- Ale nie tu, nie w „WARSIE”!!!

  
Na przejściu granicznym celnik wykonuje swoje obowiązki.
- Proszę otworzyć walizkę - surowo mówi do turysty.
- Ale… ja przecież nie mam walizki!
- Nic na to nie poradzę, przepis to przepis.

  
Chłop wjeżdża wozem na ryneczek w miasteczku i woła:
- Weeeeęgiel przywiozłem!
Na to zgrzany koń, ciągnący wóz, odwraca się i cedzi:
- Taaa, no jasne, kurde. TY przywiozłeś węgiel! 
 Wesoły Romek

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 da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 11/2012: „Gromada wiel-
ki pan”. Nagrodę książkową wylosowała p. Anna Borek z ul. Wspólna Dro-
ga. Po odbiór zapraszamy do siedziby redakcji (z dowodem osobistym) po 
22 lipca br.  
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FINANSE

 Pożyczki bankowe, hipotecz-
ne, konsolidacyjne, ubezpiecze-
nia komunikacyjne z dojazdem 
do Klienta.  Tel. 506-152-099

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
601-235-118

 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 
18.  Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

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

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Opiekunka dziecięca – szko-
ła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernant-
ka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879

 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Zadłużone mieszkanie kupię, 
mieszkanie z problemem praw-
nym. Szybka transakcja, go-
tówka od ręki. Tel. 509-115-546
 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 1 p. 31 m, Rondo Wiatraczna. 
 Tel. 501-100-698
 Lub zamienię 2 pokoje z 
kuchnią, 50 m kw., na – mniej-
sze do 25 m kw., parter lub I p., 
Grochów.  Tel. 22 810-56-37
 Nowy dom 170 m kw., hala 
magazynowa 70 m kw., budy-
nek biurowy 70 m kw., działka 
670 m kw., pod klucz Warsza-
wa-Wygoda.  Tel. 608-686-800
 Pół domu rok 1939, z ga-
rażem + warsztat 100 m kw., 
działka 360 m kw. Warszawa 
Wygoda – tanio. 
 Tel. 608-686-800

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 12 M KW. NA DZIAŁAL-
NOŚĆ GOSPODARCZĄ, DO 
SPRZEDANIA MEBLE SKLE-
POWE.  TEL. 501-278-139
 Garaż ul. Egipska – 250 zł/
mc.  Tel. 22 672-36-60
 Lokal 150 m kw. 
 Tel. 692-963-505

NOCLEGI/Praga Południe

 Tanie noclegi. 
 Tel. 692-963-505

OGRODNICZE

 Zakładanie trawników, ko-
szenie, wycinki drzew i gałęzi, 
wywóz. Prace ogrodowe. 
 Tel. 509-199-927

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, au-
kcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław. 

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

www.podatki-doradca.pl

 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) 

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

22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna. 

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

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO I 
SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

SZUKAM PRACY

 Młody, solidny - praca dodat-
kowa, sprzątanie, mycie okien, 
prace ogrodnicze, drobne re-
monty itp.  Tel. 517-428-304

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

RAMKA
AAAA GAZ, HYDRAULI-
KA, naprawy, wymiany. 

Tel. 788-866-679
 Anteny SAT TV, kamery – 24 
h.  Tel. 602-396-976
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa 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, dekode-
ry do TV cyfrowej, naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa, 
gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

 ANTENY, TELEWIZORY 
– naprawa.  
 Tel. 22 818-07-17 
 Anteny, domofony, alarmy, 
kamery.  Tel. 22 673-11-67

 Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 
 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – 
Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

 CZYSZCZENIE KAR-
CHEREM dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 CZYSZCZENIE od 5 zł dy-
wanów, tapicerki aut Karche-
rem.  Tel. 502-928-147
 DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 22 813-77-82; 
502-443-826

 ELEKTRYCZNE Głowac-
ki.  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, naprawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnienia, 
gazowe. Tel. 610-18-53; 662-
065-292 
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hydrau-
liczne, malowanie. Głowacki. 
 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, glazu-
ra.  Tel. 504-618-888

RAMKA
Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, serwis 
24h, sprzedaż urządzeń, kom-
pleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy re-
alizacji, gwarancja. Tel. 502-
904-708
 LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 
 Tel. 694-825-760
 Lodówki. Tel. 22 671-80-49; 
604-910-643; Pralki. Tel. 601-
361-830

 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie, sztukateria. 
 Tel. 22 810-90-22
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943

RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62 
 PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki – naprawa. Emeryci 
50% taniej.  Tel. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 STOLARZ wykona solidnie 
– szafy, kuchnie, pawlacze, za-
budowy.  Tel. 602-126-214
 STOLARSTWO MEBLO-
WE, pełen zakres. 

Tel. 22 773-15-13; 
504-824-568

 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  Tel. 796-457-190; 
 792-508-305
 TAPETOWANIE, malowa-
nie.  Tel. 504-618-888
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Izolacje przeciwwodne fun-
damentów, odwodnienia od 
budynków, drenaże, studnie 
chłonne, kanały deszczowe, 
szamba.  Tel. 516-507-220
 Malowanie, gładź od zaraz. 
 Tel. 609-982-675
 Ogrodzenia, bramy, furtki, 
automatyka, ocynkowane ew. 
lakierowane proszkowo. 
 Tel. 608-686-800
 Ogrodzenia betonowe z mon-
tażem, siatka, przęsła, obsadzenie 
bram i furtek.  Tel. 509-199-927

 Ślusarstwo - spawalnictwo. 
 Tel. 608-331-200

USŁUGI/remontowe

 A-Z REMONTY, WY-
KOŃCZENIA. 
 Tel. 602-216-943
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 
 Glazura, remonty komplek-
sowo.  Tel. 504-781-725; 
 www.bart-invest.pl

RAMKA
 Malowanie, tapetowanie, 
remonty. Tel. 501-028-073; 
22 612-21-74
 MALOWANIE. 
 Tel. 602-126-214
 Malowanie, układanie glazu-
ry, terakoty, hydraulika, biały 
montaż.  Tel. 509-199-927

USŁUGI/transportowe

 AAA WYWÓZ MEBLI, 
gruzu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio.  Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 Transport – przeprowadz-
ki,  sam. o wymiarach – 4,2 
dł./2,2 wys., kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ce-
ny.  Tel. 502-904-708

WYPOCZYNEK

 Mazury 7 dni od 500 zł z wy-
żywieniem, jezioro, las, kame-
ralnie.  Tel. 89 621-17-80; 
 www.szczepankowo.pl

ZIELARSTWO

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

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

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 
 Tel. 502-904-708

Malowanie, tapetowanie, 
remonty. 

Tel. 501-028-073; 22 612-21-74

MIESZKANIEC 9

TWÓJ CZAS JEST DLA NAS BEZCENNY!
NADAJ DROBNE PRZEZ INTERNET  Kliknij www.mieszkaniec.pl

AAAA GAZ, HYDRAULI-
KA, naprawy, wymiany. 

Tel. 788-866-679

GAZ, HYDRAULIKA – 
24 h, naprawa pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, upraw-
nienia, gazowe. 
Tel. 610-18-53; 662-065-292 

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 



WARSZAWA
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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

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 ro-
zumieniem mowy? A może ktoś z blis-
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, 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

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

W obronie nas, pacjentów mazowieckich szpi-
tali, grupa lekarzy i pracowników służby zdro-
wia z naszego województwa wystosowała 
apel, skierowany do premiera Donalda Tuska, 
a także do ministra finansów Jana Vincenta-
-Rostowskiego, ministra zdrowia Bartosza 
Arłukowicza i do parlamentarzystów. 

Konkretnie - chodzi o pieniądze, a dokładniej o dramatycznie 
trudną sytuację bytową i fi nansową mazowieckich szpitali, wyni-
kającą w znacznej mierze z tak zwanego „Janosikowego” (to sub-
wencja wyrównawcza, jaką nasze województwo musi odprowa-
dzać dla innych województw), ale także z niekorzystnej zmiany 
zasad, wedle których NFZ dzieli środki pomiędzy oddziały wo-
jewódzkie. 

Jak to wygląda w praktyce? Pięć lat temu mazowieckie szpitale 
otrzymały z budżetu województwa ponad 530 milionów złotych. 
W tym roku - sześciokrotnie mniej, przy czym wysokość kwot, ja-
kie Samorząd Województwa Mazowieckiego musi odprowadzić na 
rzecz innych województw to aż 659 mln zł! Finansując aż 31 ma-
zowieckich placówek zdrowia, nie ma wystarczających środków na 
zabezpieczenie ich prawidłowej, płynnej działalności. 

Mieszkańcy Mazowsza odprowadzają do ZUS składki zdrowot-
ne. Warto wiedzieć, że aż 2 mld zł z ich kieszeni trafi ło do innych 
regionów, zasilając także województwa pozostające w lepszej sytu-
acji i mogące przeznaczyć znacznie wyższe kwoty średnio na jed-
nego mieszkańca. 

Dla przykładu, około 1/3 mazowieckich gmin należy do grupy 
tak zwanych gmin ubogich. Dodajmy do tego około 2 miliony osób 
(według szacunków ofi cjalnych), przebywających dodatkowo na 
Mazowszu: gości, rezydentów, studentów, turystów. Ich wszystkich 
również należy otoczyć opieką medyczną i w razie potrzeby udzie-
lić pomocy. Nikt przecież nie pozostawi samemu sobie pacjenta z 
zawałem czy rodzącej kobiety. Są to tak zwane „nadwykonania”, 
czyli działania podjęte ponad limity, określone w kontraktach przez 
NFZ, który może odmówić zapłaty świadczeniodawcy za usługi po-
nadlimitowe.

Ponadto placówki medyczne z całej Polski kierują do nas szcze-
gólne przypadki - pacjentów, wymagających specjalistycznej opie-

ki, która, jak wiadomo, kosztuje a przebieg leczenia rzadko jest 
przewidywalny, także co do kosztów. Upraszczając te skompliko-
wane zagadnienia, nie bardzo widać szansę na dalszą moderniza-
cję placówek i spełnienie norm unijnych, ale zwłaszcza grozi nam 
ograniczenie dostępu do podstawowych świadczeń.

O tych i wielu innych sprawach, kluczowych dla działalności na-
szych szpitali, informowano podczas konferencji prasowej w Szpita-
lu Dziecięcym im. prof. J. Bogdanowicza przy Niekłańskiej, z udzia-
łem m.in. Jarosława Rosłona dyrektora Międzyleskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego, Bożeny Pacholczak Wiceprzewodniczącej Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego i przedstawicieli powiatowych pla-
cówek zdrowia. Gospodyni i moderator spotkania, Małgorzata Sta-
churska-Turos, lekarz, dyrektor szpitala przy Niekłańskiej, z troską 
i niepokojem mówiła o trudnej sytuacji szpitali na Mazowszu, dłu-
gach i niezwykle ograniczonych możliwościach otrzymania pomocy. 
Jeśli adresaci listu nie podejmą szybkich, zdecydowanych działań w 
kierunku istotnych zmian, sytuacja fi nansowa mazowieckiej służby 
zdrowia będzie tragiczna i to bez realnych szans na poprawę. 

Nie jest to bowiem w żadnym stopniu podejście roszczeniowe, 
rzecz w  zdroworozsądkowym dzieleniu pieniędzy wedle sprawie-
dliwszych, nowych zasad a także w daniu szpitalom, poprzez nowe 
uwarunkowania prawne, większej swobody w pozyskiwaniu środ-
ków - chodzi między innymi o to, by sale operacyjne nie stały puste, 
gdy wyczerpie się limit NFZ, a aparatura mogła zarabiać na siebie i 
szpital. Dyrektorzy mają inicjatywę, rozsądek i pomysły, wystarczy 
zagwarantować odpowiednie instrumenty prawne. 

Bo wszystko sprowadza się do troski o nas, mazowieckich pa-
cjentów… eGo

W obronie mazowieckich pacjentów

 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 

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

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

JA MES sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. Miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u, 
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.
Przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 12–14, 17–20, 22–28, 30–31 VII

Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 
22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”
www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl
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Dziel ni co wo na spo rto wo Dziel ni co wo na spo rto wo

Czy Kazimierz Górski zo-
stanie patronem Stadionu 
Narodowego? Wszystko na to 
wskazuje, choć są pewne wąt-
pliwości…

Jak informowaliśmy w 
ostatnim „Mieszkańcu” coraz 
bliższa realizacji jest idea na-
zwania Stadionu Narodowego 
imieniem Kazimierza Górskie-
go, legendarnego trenera naszej 
piłkarskiej jedenastki. Taką 
właśnie Uchwałę (przez akla-
mację!) przyjął Sejm RP. Teraz 
sprawa będzie procedowana w 
kilku ministerstwach. Jednak 

jak się okazuje pomysł nadania 
imienia stadionowi może skom-
plikować negocjacje operatora 
Stadionu Narodowego, spółki 
Narodowe Centrum Sportu, z 
potencjalnymi sponsorami, któ-
rzy chcieliby zapłacić za prawa 
do własnej nazwy obiektu. Sza-
cuje się, że taki sponsor mógłby 
rocznie wnosić około 10 mln 
zł., które przeznaczane byłyby 
na utrzymanie stadionu.

Kazimierz Górski – urodził 
się w 1921 r. we Lwowie. 
Jako piłkarz grał w Legii War-
szawa, a wcześniej w lwow-

skich klubach: RKS, Dynamo 
i Spartak. W latach 1970-1976 
był trenerem reprezentacji 
Polski. Pod jego wodzą nasi 
piłkarze święcili największe 
triumfy w historii. „Orły Gór-
skiego” zdobyły złoty medal 
olimpijski w 1972 roku w Mo-
nachium, srebrny medal Mi-
strzostw Świata w 1974 r. oraz 
srebrny medal na Igrzyskach 
Olimpijskich w Montrealu 
w 1976 r. Kazimierz Górski 
był laureatem nagrody m.st. 
Warszawy w 2001 r. Zmarł 
23 maja 2006 roku.       (rosa)

Stadion K. Górskiego?

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

REKLAMA REKLAMA  

Na Zbaraskiej prowadzi 
drużyna Dożynki Grochów, 
a przy Szaserów zespół Ko-
bielska. To liderzy turnieju 
EUROPRAGA – Liga na 
trawie.

W tegorocznej edycji tur-
nieju organizowanego przez 

południowopraski ZHR bio-
rą udział aż 23 amatorskie 
drużyny. Zespoły grają w 
weekendy na dwóch bo-

iskach. Przy ul. Szaserów 
rywalizują drużyny sześcio-
osobowe, a przy ul. Zbara-
skiej ośmioosobowe. Spo-
tkania sędziowane są przez 
profesjonalnych arbitrów. 
Liderami ligi rozgrywanej w 
Parku im. J. Polińskiego są 

zespoły: Kobielska, Praga i 
Royal. Tabelę zamyka dru-
żyna o wymownej nazwie 
– Bolesna Prawda. Liderem 

ligi przy Zbaraskiej są Do-
żynki Grochów (na zdjęciu), 
które dzięki większej ilości 
strzelonych bramek wyprze-
dzają Hotel Jabłoń. Trzecie 
miejsce zajmuje FC Ochota.

Bardziej sprzyjającym 
strzelaniu bramek zdaje się 

boisko przy ul. Sza-
serów. Prowadzący w 
rankingu najlepszych 
strzelców Paweł Ka-
leski z ACP i Piotr 
Mańkowski z Kobiel-
skiej celnie trafi ali do 
siatki aż po 25 razy. 
Za nimi jest Michał 
Podobas (Praga) z 
17. trafi eniami. Naj-
bardziej skutecznym 
snajperem przy Zba-
raskiej jest Tomasz 
Radomski z Dożynek 
Grochów (10 goli). 
Na drugiej pozy-
cji znajduje się jego 
drużynowy kolega 
Piotr Goryszewski 
oraz Krzysztof Gaw-
ryszewski z Hotelu 
Jabłoń (obydwaj po 

6 bramek). Kolejne rozgryw-
ki w turnieju EUROPRAGA 
2012 odbędą się dopiero po 
wakacjach. ar  

Najlepsi w EUROPRADZE

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Andrzeja Kraśnickiego – prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego oraz Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce.

- Pożegnaliśmy mistrzostwa w piłce nożnej, a za cztery lata 
odbędzie się u nas EHF EURO 2016 w piłce ręcznej. Mecze 
mają być rozgrywane w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Wrocła-
wiu… Jakie są procedury przy wyborze miast gospodarzy Mi-
strzostw Europy w „szczypiorniaka”?

- Przyznam się, że w związku z obciążeniami przygotowań 
do Igrzysk Olimpijskich w Londynie wszystkie kwestie organi-
zacyjne dotyczące Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej będzie-
my rozpatrywać dopiero we wrześniu, a nawet w październiku. 
Ja już rozmawiałem z Płockiem, z Kielcami, z tymi ośrodkami, 

w których środowiska piłki ręcznej są silne, aby tam też odbyły 
się jakieś mecze…

- Szkoda, że Warszawa nie jest brana pod uwagę. Mówi się 
o potrzebie budowy hali sportowej na Pradze Południe, na 

terenie Narodowego Centrum Sportu. Jak duża powinna być 
taka hala, abyśmy mogli rozgrywać u nas mecze EFF EURO 
2016?

- Z punktu widzenia meczu fi nałowego, to musi być obiekt na 
minimum piętnaście tysięcy widzów. Ale w Warszawie jest sens bu-
dowania hali wielofunkcyjnej. W końcu to stolica. Na pewno, jeśli 
chodzi o wybór miast gospodarzy, to będziemy na ten temat jeszcze 
rozmawiali. Możemy na przykład zrobić tak, że w jednej grupie, 
w której rozgrywa się sześć spotkań, trzy mecze odbędą się w jed-
nej hali, a trzy w jakiejś innej.

- Panie prezesie, odejdźmy od „szczypiorniaka” – lada mo-
ment zaczną się Igrzyska w Londynie. Znamy już nazwiska na-
szych sportowców, którzy wystąpią na Olimpiadzie. W jakich 
dyscyplinach możemy liczyć na medalowe sukcesy?

- Przede wszystkim to sporty wodne - kajakarstwo, wioślarstwo 
i żeglarstwo. Myślę, że możemy liczyć na sukces również w pod-
noszeniu ciężarów, tenisie, czy piłce siatkowej. Sport dlatego jest 
tak fajny, że trudno przewidzieć wyniki, ale zapewniam, że emocje 
będą. Mamy nadzieję, że tych medali trochę zdobędziemy.

Rozmawiał Adam Rosiński

OFERUJE
Usługi w zakresie profesjonalnego 

i kompleksowego
zarządzania i administrowania nieruchomościami

Wspólnot Mieszkaniowych.

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

obowiązków.
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 

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

lub wizytę
 w naszej siedzibie przy ul. Grenadierów 21.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych”
ul. Grenadierów 21, 
04-052 Warszawa

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

Ogłoszenie listy zawodników na IO Londyn 2012. Prezes Andrzej 
Kraśnicki z wiceministrem sportu Jackiem Foksem (z lewej) 
i sekretarzem generalnym PKOl Adamem Krzesińskim (z prawej).

OKNA DREWNIANE 
I PCV

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   Roletki

materiałowe
 Moskitiery
 Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail: 
instal.diament@neostrada.pl 



Sytuacja w Wawrze często 
zadziwia. Do dziwnych zmian 
i zwrotów przyzwyczajeni są 
zarówno mieszkańcy dzielnicy, 
jak i inni nasi Czytelnicy. Tym 
razem Wawer odciska swo-
je piętno na języku polskim. 
Ostatnie wydarzenia skłoniły 
do utworzenia nowego słowa, 
neologizmu – przywrót.

Przypomnijmy, że 5 czerw-
ca radni Wawra odwołali bur-
mistrz Jolantę Koczorowską. 
Stanowiska stracili też zastęp-
cy pani burmistrz – Przemy-
sław Zaboklicki i Adam Go-
dusławski. Dzielnicowi urzęd-
nicy określili tę zmianę „prze-
wrotem pałacowym” (stąd 
też tytuł naszej publikacji w 
Mieszkańcu Nr 11 z  14 czerw-
ca 2012 r.). Zarząd Wawra był 
„be”. Nie minął miesiąc i oka-

zało się, że Zarząd jest „cacy”. 
26 czerwca radni zdecydowa-
li, że powołują nowy Zarząd 
w takim samym składzie, jaki 
był poprzednio. Skoro więc 
wcześniej był przewrót, to póź-
niejsze wydarzenie należy na-
zwać przywrotem… Smaczku 
dodają pisemne uzasadnienia 
uchwał: burmistrz i wicebur-
mistrzów powołuje się, bo… 
zostali odwołani.

Włodzimierz Zalewski, wi-
ceprzewodniczący rady iro-
nizuje, że sesja samorządu 
przerodziła się w… konklawe. 
- Najdziwniejszy był wybór 
Przemysława Zaboklickiego. 
W pierwszym głosowaniu nie 
uzyskał wymaganej ilości gło-
sów i trzeba było głosować 
drugi raz, aby został zastępcą 
burmistrza. Trzeba było głoso-
wać do skutku. ar
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 KRO NI KA PO LI CYJ NA
Tragiczny wypadek na budowie 
3 lipca na placu budowy przy ul. Marsa cięża-

rówka przejechała przechodzącego obok mężczy-
znę, który zginął na miejscu. Wypadek wydarzył 
się około godz. 7.30 na terenie budowy wiaduk-
tów nad torami kolejowymi w okolicy ul. Marsa. 
Kierowca prawdopodobnie cofając ciężarówkę 
nie zauważył zbierającego tam puszki bezdomne-
go. Obrażenia jakie odniósł poszkodowany były 
tak poważne, że przybyły na miejsce lekarz po-
gotowia mógł tylko stwierdzić zgon. Na miejscu 
wypadku pojawili się również  policjanci i proku-
rator. Trwają czynności mające wyjaśnić okolicz-
ności i przyczyny tragicznego zdarzenia.

Ukradł utarg
Do prowadzącej kiosk na Pradze Południe przy-

szedł znajomy...  i ukradł kobiecie całodniowy utarg. 
Gdy kobieta zorientowała się, że nie ma pieniędzy, 
sprawcy już nie było, bo się pożegnał i poszedł. 
Ofi ara kradzieży zawiadomiła policję. Funkcjona-
riusze wszczęli poszukiwania i po kilku godzinach 
zatrzymali na dworcu kolejowym złodzieja. Nie 
zdążył wydać utargu, w chwili zatrzymania był pi-
jany.

Napadnięci uczniowie 
Traumatycznie zakończył się rok szkolny dla 

dwóch uczniów: zostali napadnięci przez 30-lat-
ka, który grożąc im nożem zażądał wydania tele-
fonu komórkowego. Do zdarzeń doszło jednego 
dnia: jeden z uczniów nie miał przy sobie telefo-
nu, więc został puszczony wolno przez napastni-
ka. Po przyjściu do szkoły zawiadomił dyrektora 
o incydencie, a ten niezwłocznie wezwał policję. 
Wkrótce nadeszło kolejne zgłoszenie - tym ra-
zem uczeń miał przy sobie telefon i przestraszo-
ny groźbą użycia noża oddał go napastnikowi. 
Policjanci dysponowali nagraniem z monitorin-
gu, jednak było ono słabej jakości. Praca opera-
cyjna doprowadziła do schwytania sprawcy obu 
napadów. Okazało się, że jest nim... objęty już 
dozorem policyjnym właśnie za rozboje 30-let-
ni mężczyzna.

Na gorącym uczynku
Południowoprascy policjanci zostali zawiado-

mieni o właśnie trwającym włamaniu do jednego 
z mieszkań na Grochowie. Wysłany patrol natknął 

się na „stojącego na oku” jednego ze sprawców, a 
potem policjanci dostrzegli na balkonie mieszka-
nia drugiego sprawcę. Ten na widok funkcjona-
riuszy zeskoczył na ziemię i próbował uciec. Obaj 
włamywacze zostali zatrzymani, są znani policji 
właśnie z dokonywania włamań. Na jednym z 
nich ciąży podejrzenie innej nierozliczonej spra-
wy - kradzieży dwóch rowerów o wartości 3 ty-
sięcy złotych.

Amfetamina za pralką
Do mieszkania podejrzewanej o handel narko-

tykami kobiety policjanci weszli mając nadzieję, 
że znajdą u niej „towar” na handel. I się nie prze-
liczyli. Za pralką znaleźli torebkę z białym prosz-
kiem. Kobieta sugerowała, że to proszek do pra-
nia, ale to była amfetamina - 61 gram. Kobieta 
została zatrzymana.

Groził podpaleniem
Policjanci zostali wezwani do awantury domo-

wej. Na miejscu okazało się, że krewki 62-latek, 
pijany, pobił syna i synową i biegając po domu z 
kanistrem z benzyną, groził, że podpali mieszka-
nie. W końcu zmęczony dokonaniami usnął. Gdy 
się obudził, ze zdziwieniem zobaczył zamiast 
przerażonej rodziny umundurowanych policjan-
tów. Odpowie za swą przemoc przed sądem.

Bezpieczny autokar
Rozpoczął czas odpoczynku i wakacyjnych wy-

jazdów. Aby dzieci bezpiecznie dojechały na miej-
sce kolonii i obozów, policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Stołecznej Policji wraz z 
inspektorami Wojewódzkiej Inspekcji Transpor-
tu Drogowego, skontrolują autokary wyjeżdżają-
ce w podróż. Kontrola odbywa się od poniedział-
ku do piątku w godz. 5.30-10.00 (lub do czasu za-
kończenia kontroli wszystkich autokarów) na par-
kingu przed „Torwarem” przy ul. Łazienkowskiej. 
Pozostałe kontrole, poza dniami i godzinami wy-
stawiania punktów kontrolnych, dokonywane będą 
na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Stołecznej Policji pod nr tel.: 
22-603-77-55 (całodobowo) 22-603-77-18 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00). Kontrole 
autokarów przeprowadza również Inspekcja Trans-
portu Drogowego: www.mazowsze.witd.gov.pl

 toms
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Przywrót pałacowy w Wawrze

Od początku sezonu wodnego na Mazow-
szu utonęły już 22 osoby. Brak rozwagi, al-
kohol i kąpiel w miejscach niestrzeżonych to 
główne przyczyny wypadków śmiertelnych 
podczas wypoczynku nad wodą. Należy za-
tem przestrzegać podstawowych zasad bez-
pieczeństwa. 

W 2012 r. wprowadzono zmianę oznakowania 
kąpielisk, kary dla osób korzystających z pojaz-
dów wodnych w stanie nietrzeźwym, a samorzą-
dy ponoszą większą odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo wodne na swoim terenie.

Większość z utonięć spowodowana była bra-
wurą i nietrzeźwością kąpiących się poza miej-
scami strzeżonymi. - Pamiętajmy, że tylko na zor-
ganizowanych kąpieliskach wypoczywający znaj-
dują się pod stałą opieką ratowników z upraw-
nieniami, a jakość wody badają inspektorzy sa-
nepidu – przypomniał Paweł Błasiak, zastępca 
dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego.

W tegorocznym sezonie letnim na terenie woje-
wództwa mazowieckiego samorządy wyznaczyły 
26 miejsc przeznaczonych do kąpieli i 7 kąpie-
lisk. Status kąpieliska oznacza, że zgodnie z wy-
mogami unijnymi miejsce ma lepszą bazę sanitar-
ną, ratownicy więcej sprzętu - w tym motorówkę, 
a woda jest badana co miesiąc (a nie tylko na po-
czątku sezonu). Uzyskały go plaże w: Nieporęcie 
(Zalew Zegrzyński), Kącku koło Otwocka (Staw 
Kąck), Żyrardowie (Zalew Żyrardowski), Płocku 
(Zalew Sobótka), Radomiu (dwa kąpieliska nad 
Zalewem Borki) oraz w Kozienicach (Jezioro Ko-
zienickie). 

Dotychczas sanepid stwierdził nieprzydatność 
do kąpieli jednego miejsca – plaży przy rzece Świ-
der w Otwocku. Aktualizowane dane dotyczą-
ce stanu wody zamieszczane są na stronie: www.
wsse.waw.pl w zakładce „Kąpieliska 2012”.  (ib)

Niebezpieczna woda

Fot. archiwum
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Nowy plan ratownictwa me-
dycznego, który wchodzi w 
życie, będzie obowiązywał 
przez trzy lata. Woje-
wództwo mazowieckie 
podzielone jest na 6 
rejonów operacyjnych 
ze 127 miejscami wy-
czekiwania karetek. Nie 
zmieniła się liczba zespo-
łów, wzrosły nakłady fi nanso-
we. Rejony będą obsługiwane 
przed podmioty, które wygra-
ły konkursy przeprowadzone 
przez mazowiecki NFZ. - Więk-
sze rejony to więcej środków, 
większa liczba karetek w gestii 
dyspozytora, a to oznacza szyb-
szą pomoc dla potrzebujących 
oraz dalsze podnoszenie jako-
ści usług ratowniczych – pod-
kreślił Jacek Kozłowski, woje-
woda mazowiecki. 

   
Zarząd Transportu Miejskie-

go zaostrzył  sankcje za niewłą-
czoną lub niesprawną klimaty-
zację. Trzystopniowy system 
sankcji wobec przewoźników 
za niewłączoną/niesprawną kli-
matyzację przynosi „piorunują-

ce” efekty. Od 6 lipca br. odno-
towano znaczący spadek uchy-
bień w tym zakresie. Po raz 
pierwszy, w miniony weekend, 
nadzór ruchu ZTM zastosował 
najsurowszą sankcję wobec 
przewoźników – odesłał auto-
bus do zajezdni z powodu nie-
sprawnej klimatyzacji. Pasaże-
rowie sami mogą powiadomić 
ZTM o niewłączonej/niespraw-
nej klimatyzacji podając numer 
taborowy, datę i godzinę oraz nr 
linii. Należy zgłaszać także au-
tobusy bez klimatyzacji, które 
mają zamknięte szyberdachy. 
Kontakt pod numerem Infoli-
nii (22) 194 84, lub za pośred-
nictwem strony internetowej 
ztm.waw.pl (zakładka kontakt) 
lub poprzez facebook.com/ztm.
warszawa.

   
Już ośmiu tłumaczy zgłosi-

ło się do rejestru prowadzone-
go przez wojewodę mazowiec-
kiego. Osoby niesłyszące i głu-
chonieme mogą bezpłatnie sko-
rzystać z ich pomocy w dowol-
nym urzędzie na terenie woje-
wództwa mazowieckiego – po 
uprzednim umówieniu (ułatwia 
to dostosowana do potrzeb nie-
pełnosprawnych z dysfunkcją 
słuchu aplikacja na stronie in-
ternetowej www.mazowieckie.
pl). Przyjmowanie zgłoszeń tłu-
maczy do rejestru trwa, jest on 
dostępny w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Zawie-
ra dane kontaktowe do tłumaczy 
oraz obszar ich działania. 

   
Pod koniec roku na warszaw-

skie ulice wyjadą pierwsze z 

60 nowych Mercedesów Co-
necto. Umowę na dostawę no-
wych wozów dla miejskich Za-
kładów Autobusowych podpi-
sano 14 czerwca br. w Ratuszu. 
W ramach umowy Evo Bus, 
dystrybutor marki zobowiązuje 
się do dostarczenia w ciągu 22 
tygodni od dnia udzielenia za-
mówienia pierwszych z 60 za-
mówionych przegubowych aut 
typu Conecto. Nowoczesne, 
18-metrowe wozy zostaną wy-
posażone w system monitorin-
gu i elektronicznej informacji 
pasażerskiej i wszystkie będą 
niskopodłogowe.

   
Do 14 grudnia br. można 

zgłosić się ze swoim psem lub 
kotem, aby zaczipować swoje-
go pupila. By oznakować zwie-
rzę, trzeba pamiętać o pewnych 
warunkach: właściciel zgłasza-
nego zwierzęcia musi wypełnić 
wniosek o wykonanie zabie-
gu elektronicznego (wnioski są 
dostępne w gabinetach zgłoszo-
nych do udziału w akcji), we-
terynarzowi trzeba przedstawić 
książeczkę szczepień psa lub 
kota, aktualne potwierdzenie 
szczepień przeciw wściekliź-
nie, rodowód lub inny doku-

ment potwierdzający prawa do 
zwierzęcia. Potrzebny jest do-
wód tożsamości opiekuna. Li-
sta placówek w których moż-
na bezpłatnie przeprowadzić 
zabieg czipowania na stronie: 
www.bip.warszawa.pl/bos

   
Przywrócono ruch kołowy 

na ul. Marszałkowskiej (na od-
cinku od Al. Jerozolimskich do 
ul. Moniuszki) dla linii autobu-
sowych dziennych oraz dla li-
nii nocnych. Od początku kur-
sowania przywrócone zostaną 
trasy linii 519, 520, N32, N35, 
N38, N85 oraz N88. Zawie-
szony zostaje przystanek Dw. 
Centralny 28 - zlokalizowany 
na pętli autobusowej przy Zło-
tych Tarasach. Wznowione zo-
staną przystanki: Centrum 52 - 
zlokalizowany na ul. Marszał-
kowskiej, przy ul. Moniuszki; 
Centrum 54 - zlokalizowany na 
ul. Marszałkowskiej, przy Ro-
tundzie. Od 9 lipca br., na pętli 
Wiatraczna dla tramwajów li-
nii 8 jako przystanek końcowy 
obowiązuje przystanek Wia-
traczna 12.

   
Pod numerem 800-676-676 

działa (w pon. w godz. 10.00-
18.00, wt.- pt. 8.00-16.00) bez-
płatna Infolinia Obywatel-
ska Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Osoby z całej Polski 
mogą połączyć się z zarów-
no z telefonów stacjonarnych, 
jak i komórkowych należących 
do sieci Orange, Play, Plus 
i T-mobile. Telefon obsługują 
doświadczeni prawnicy – pra-
cownicy Wydziału Przyjęć In-
teresantów Biura RPO.

   
Z początkiem lipca ekipy re-

montowe powróciły na war-
szawskie ulice. Kontynuowana 
jest modernizacja ul. Marszał-
kowskiej i torów od pl. Zbawi-
ciela do ul. Widok. Tory na od-
cinku między ul. Widok i ul. 
Królewską zostaną wyregu-
lowane. Od 16 do 29 lipca re-
montowane będą przejazdy na 
skrzyżowaniach ul. Marszał-
kowskiej z ul. Piękną i Wspól-
ną. Od 30 lipca do 10 sierpnia 
remontowany będzie przejazd 
na skrzyżowaniu ul. Marszał-
kowskiej z ul. Hożą. Nie będzie 
można przejechać przez Mar-
szałkowską w ciągu ul. Hożej. 
Objazd poprowadzony zostanie 
ul. Piękną. Wszystkie te prace 
będą wykonane przy wyłącze-
niu ruchu tramwajowego na ul. 
Marszałkowskiej na potrzeby 
budowy centralnego odcinka II 
linii metra.   

   
W ramach zbliżającego się 

V Praskiego Festiwalu Muzyki 
Kameralnej i Organowej 2012 
w dniach 15, 17 oraz 21 i 22 lip-
ca br. o godz. 19.00  w Katedrze 
pw. Św. Michała Archanioła i 

św. Floriana Męczennika przy 
ul. Floriańskiej będzie można 
wysłuchać światowej sławy or-
ganistów. Festiwal zainauguru-
je koncert Tytusa Wojnowicza 
(obój) oraz Jana Bokszczani-
na (organy), którzy  starają się  
przybliżyć słuchaczom tę nieco-

dzienną muzykę. 15 lipca z reci-
talem organowym wystąpi Ale-
xey Schmitov z Rosji. W pro-

gramie m.in. utwory Ba-
cha i Rachmaninowa. 
21 lipca na organach 
zagra Daniel Zaret-
sky, a 22 lipca Andrzej 

Chorosiński. Na koncerty 
wstęp jest wolny.   

   
Kościół księży Pallotynów 

przy ul. Skaryszewskiej 12 jest 
pierwszym kościołem na tere-
nie Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej w którym zainstalowana 
została klimatyzacja. - Dzię-
ki zainstalowaniu klimatyzacji 
wierni mogą się skupić na mo-
dlitwie, a nie dekocentrować 
się z powodu panujących upa-
łów – powiedział ks. proboszcz 
Tomasz Zaczkiewicz.   

   
Od 7 lipca otoczenie Stadio-

nu Narodowego jest dostępne 
dla wszystkich chętnych spa-
cerowiczów. Przestrzeń pomię-
dzy ogrodzeniem a kołowrota-
mi prowadzącymi na stadion 
będzie czynna codziennie w go-
dzinach od 10.00–18.00, z wy-
łączeniem dni, w których od-
bywać się będą przygotowania 
do imprez. Wejście bramami 
od strony Ronda Waszyngtona, 
Mostu Poniatowskiego i ul. Ry-
szarda Siwca.

   
Dom Development S.A., 

wiodący deweloper na polskim 
rynku, przekazał całą pierwszą 
fazę I etapu osiedla Wilno, w 
której znajduje się 130 miesz-
kań. Osiedle Wilno jest usy-
tuowane przy ul. Bukowiec-
kiej 37, w sąsiedztwie ul. Klu-

kowskiej na warszawskim Tar-
gówku Elsnerowie, w bliskim 
sąsiedztwie Zacisza. Osiedle 
Wilno zostało wprowadzone 
do sprzedaży pod koniec paź-
dziernika 2010 roku, natomiast 
ostatnie mieszkanie tego etapu 
zostało sprzedane w kwietniu 
2011 roku. Obecnie na osiedlu 
Wilno liczba mieszkań w budo-
wie wynosi łącznie 710, nato-
miast w ofercie sprzedaży znaj-
duje się 437 mieszkań. 

   
Młodzież szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych ma-
jąca problemy w nauce lub znaj-
dująca się w trudnej sytuacji ma-
terialnej może skorzystać z bez-
płatnych korepetycji (raz w ty-
godniu) z przedmiotów ścisłych 
i humanistycznych (j. angielski, 
j. niemiecki, matematyka, fi zy-
ka, chemia, geografi a). Zajęcia 
organizowane są przez Fundację 
„Świat na Tak”, osoby zaintere-
sowane mogą kontaktować się 
pod nr tel. 22 629-35-75 w godz. 
8.30-16.30 lub mailowo m.pato-
ka@swiatnatak.pl

Z MIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 14.07. godz. 12.00-22.00 - ul. Francuska na odcinku 
od Ronda Waszyngtona do ul. Walecznych „Rendez-vous z Fran-
cją” – Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce zaprasza 
do „miasteczka francuskiego” na całodzienny piknik rodzinny. W 
programie przysmaki kuchni francuskiej, konkursy z nagrodami, 
atrakcje sportowe, animacje dla dzieci, pokazy samochodów, sto-
iska multimedialne, francuska piosenka i uliczna zabawa taneczna 
dla wszystkich, wstęp wolny; Muszla Koncertowa w Parku Ska-
ryszewskim - 15.07. godz. 18. 30 – Klasycznie i z klasą: Koncert 
największych przebojów opery i operetki w wykonaniu Oktetu Mę-
skiego „Oktawian”, wstęp wolny; 18.07. godz. 21.45 – Kino Plene-
rowe w Parku Skaryszewskim: „Manewry miłosne”, (1935r.), wstęp 
wolny; 21.07. godz. 19.00 – Liryczne lato w Parku Skaryszewskim: 
„Tak już jest…” - koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Dar-
ka Koszałka i Jarka Woszczyna, wstęp wolny; 25.07. godz. 21.45 – 
Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Pani Minister tańczy”, 
(1937 r.), wstęp wolny; 26.07. godz.19.00 – Kabaret Filip z Konopi 
Filipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp wolny; 28.07. godz. 11.00 
– „Kopciuszek Jana Brzechwy”, wstęp wolny; 29.07. godz. 18.30 - 
Klasycznie i z Klasą „Muzyczne skrzyżowanie kultur” w wykonaniu 
duetów: Machowska & Kalisz oraz Ko-Gut, wstęp wolny;
 Przed kościołem w Falenicy ul. Narcyzowa 18 (parking i 
scena od ul. Bartoszyckiej) –Falenickie Koncerty Letnie – 
15.07. godz. 19.00 - Koncert w wykonaniu Kwartetu Smyczko-
wego Primo Incontro; 22.07. godz. 19.00 - Koncert „Młodzi arty-
ści śpiewają Mozarta”;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 - do 16.09.br. - Bia-
łe orły, czarne orły. Polscy i niemieccy piłkarze w cieniu polityki. 
Wystawa poświęcona historii piłki nożnej w Polsce i Niemczech w 
XX wieku od pierwszych kontaktów sportowych obu narodowo-
ści (mecz Cracovii z Eintrachtem Lipsk w 1913 roku). Na wystawie 
pokazano wydarzenia polityczne i społeczne, które miały zasadni-
czy wpływ na piłkę nożną i losy sportowców w minionym stule-
ciu.; Skwer im. ks. Jana Twardowskiego - do 6.09. br. - Wystawa 
„Futbol dawnej Warszawy”, która przypomina atmosferę przedwo-
jennej piłkarskiej Warszawy i stołeczny świat futbolu – kluby sporto-
we i ich kibiców, stadiony piłkarskie oraz nieznane plakaty meczów 
z okresu międzywojennego pochodzące ze zbiorów Biblioteki Na-
rodowej; do 15.09.br. – Wystawa „Janusz Korczak – król dzieci”, 
przypominająca sylwetkę wybitnego Żyda-Polaka (który poczuwał 
się do podwójnej przynależności kulturowej i narodowej), lekarza, 
pisarza, wychowawcy, działacza społecznego i myśliciela; Skwer 
im. ks. Twardowskiego (koło DSH) - 14, 21, 28.07. godz. 21.30 - 
„Kino pachnące latem” – plenerowe pokazy fi lmowe. W razie desz-
czowej pogody pokazy odbędą się w DSH.
 Muzeum Łazienki Królewskie, Aleja Chińska – Festiwal 
Lampionów Chińskich - do 31.08. godz. 21.00-23.00 - każdy pią-
tek, sobota, niedziela; Pomnik Chopina - 15.07, 22.07 i 29.07. 
godz. 12.00 i 16.00 – Koncerty Chopinowskie;  Teatr  Stanisła-
wowski w Starej Pomarańczarni – 14.07. i 21.07. godz. 19.00 - 
XXII Festiwal Mozartowski;  Amfi teatr  w Łazienkach Królew-
skich  -  w każdą sobotę o godz. 16.00 oraz niedzielę o godz. 17.00 
- koncerty z cyklu „Spotkania z Muzyką Operową”, wstęp wolny.
 Muzeum Ordynariatu Polowego Oddział Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy, podziemia Katedry Polowej Woj-
ska Polskiego ul. Długa 13/15 – do 2 września br. można zgła-
szać grupy zorganizowane do zwiedzania ekspozycji muzealnej. 
Zgłoszone grupy w ramach akcji „Lato w Mieście” oprowadzać 
będzie bezpłatnie przewodnik. Rezerwacja zajęć: tel. 22 498-02-
43, informacje na stronie www.ordynariatmhw.pl 
 Muzeum Kolejnictwa ul. Towarowa 1 – „Ekologiczne lato 
na Głównym” – zajęcia w lipcu i sierpniu od wtorku do piątku w 
godz. 10.00-12.00 i 13.30-14.30. Zgłoszenia uczestnictwa i tele-
foniczna rezerwacja, wykupienie biletu wstępu  i uiszczenie do-
datkowej opłaty 3 zł od każdego dziecka - zapisy tel. 22 620-04-
80 wew. 106; dla dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW
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Caritas Diecezji Warszawsko-

-Praskiej organizuje cykl bez-
płatnych szkoleń dla wolontariu-
szy w ramach projektu „Senio-
rzy w działaniu”.  W projekcie 
oprócz wolontariuszy Parafi al-
nych Zespołów Caritas, mogą 
brać udział ludzie chcący w ra-
mach wolontariatu nieść pomoc  
potrzebującym. Od sierpnia do 
listopada odbędą się szkolenia 
usprawniające i profesjonalizu-
jące pracę wolontariuszy w za-
kresie samego wolontariatu, a 
także informatyki, fundraisingu 
(pozyskiwania funduszy) oraz 
opieki hospicyjnej. Szkolenia 

prowadzone będą w systemie 
weekendowym (pt.-sob.) przez 
doświadczonych trenerów. Wię-
cej na www.warszawa-praga.ca-
ritas.pl. Informacje i zapisy: tel. 
22 818-05-84, e-mail: emroz@
caritas.pl

   
Na prośbę pasażerów ZTM 

zwiększył liczbę kursów linii 
705 i 735 nad Zalew Zegrzyń-
ski do czterech na godzinę. Ta-
ka częstotliwość ma być utrzy-
mana do końca wakacji w każ-
dą sobotę i niedzielę. Linia 705 
kursuje na trasie Żerań FSO-
-Rynia, a 735 Żerań FSO – Ze-
grze Płd. (ab)
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Pan Kazimierz Główka już z daleka prezentował się god-
nie. Słomkowy kapelusz typu „panama” nadawał mu wdzięk 
przedwojennego dziedzica bryczką objeżdżającego dojrze-
wające łany. Eustachy Mordziak aż gwizdnął z cicha na po-
witanie.

- No, no, panie Kaziu, co za szyk.
Pan Kazimierz, jak to on, odpalił bezpretensjonalnie i auto-

ironicznie: 
- Szyk, prostota, elegancja powiedziałbym nawet, panie Eu-

stachy. Niestety w takie upały kapelusz jest niezbędnym ele-
mentem wyposażenia osobnika w moim wieku i z moim sercem. 
- Fakt, faktem, gorąc jest afrykański. Ale dla niektórych taka 
pogoda jest wręcz wymarzona.  

- Masz pan na myśli turystów? Owszem, oni o takiej pogo-
dzie mogą tylko pomarzyć. Zwłaszcza ci, którzy pojechali nad 
Bałtyk. Jak mają 18 stopni, to się cieszą. 

- Wszelako nie tylko turystów miałem na myśli, panie Kaziu. 
Budowlańców, dajmy na to, też. Albo drogowców. Brukarzy, 
jak ich się kiedyś nazywało. Upał im w sam raz pasuje. Pod-
bitka ładnie staje, asfalt się równo rozściela…

- A wiesz pan, niekoniecznie się z panem zgodzę. Byłem mia-
nowicie na poczcie i miałem okazję popatrzeć, jak się im ro-
bota w rękach pali. Wiesz pan – tym, co nam plac Szembeka 
przerabiają na Times Square, albo jakiś inny Place de la Con-
corde. Sam już rachubę straciłem, ile się z tym grzebią. - Na-
wet ich ostatnio w telewizji widziałem. Chyba łacha z nich cią-
gnęli, znaczy – krytykowali, że to trwa i trwa. 

- No, właśnie. W zimie było zimno - ziemia przemarzła na 
dobry metr, to jasne, że roboty stanęły. Na wiosnę były święta. 
Potem był długi weekend, następnie jeszcze jeden długi week-
end. Wreszcie jest trochę normalnych dni i można się rozpę-
dzić, ale zdaje się, że nic z tego. Tak im się na „Szembeku” 
spodobało, że nie mają zamiaru kończyć.

- W taki upał? Boga pan w sercu nie masz, panie Kaziu. 
 - Bardzo przepraszam, ale taki zawód – na świeżym powie-

trzu. Znaczy, jak jest okazja, to się nadgania, zanim pogoda się 
nie popsuje. Tym bardziej, jak dnie są długie. 

- No i pewnie nadganiają.
- Właśnie nie jestem pewien. Byłem na tej poczcie o ósmej. 

Na placu naliczyłem trzynastu fachowców. Z tym, że pracowa-
ło ośmiu. Reszta się patrzyła. A głową kiwali, a pod boki się 
podpierali, a dyskutowali… tylko roboty nie ubywało od tego 
nic a nic. Z ciekawości znów się więc przejechałem tamtędy 
koło południa. Już nie było trzynastu, tylko siedmiu. Przy czym 
pracowało czterech. Potem zajrzałem przed szesnastą. Ostatni 
pakował manele. Fajrant. A dnia jeszcze ho, ho… 

- No bo pan, panie Kaziu to czasem tak ma, że dziury w ca-
łym szuka. Przecież brukarze, czy operatorzy koparki to też lu-
dzie. I pić się chce i robić nie zawsze, zwłaszcza w taki upał. 

- Nie powiesz mi pan, panie Eustachy, że oni teraz ciężko 
pracują. Teraz już się łopatą rowów nie kopie, kopareczka jest, 
równiareczka, samochodzik. Na kolanach całe dnie już się nie 
zasuwa, młotkiem kamieni nie podbija, taczką nie tacha. No i 
kryzys podobno. Nic tylko robić i panu Bogu za robotę dzię-
kować. 

- Panu Bogu dziękować należy zawsze…
- Zwłaszcza wtedy, panie Eustachy, gdy taką niekończącą się 

i niemęczącą robotę podsuwa. Wcale się nie zdziwię, gdy oni 
do przyszłego lata dociągną. Zuchy.  Szaser 

Co tam pa nie na Pradze...

Bogu dziêki

Kobiecym okiem

speracji idzie do niego z 
młotkiem, w zamiarze wbicia 
mu do głowy zasad współży-
cia społecznego w bloku. Nie 
wyczerpał żadnych innych 
środków (informacja, proś-
ba, interwencja spółdzielni 
czy też służb porządkowych), 
tylko najpierw doprowadził 
się (z wydatną pomocą „tego 
z góry”) do białej gorączki, 
a potem ruszył do ataku. Na 
szczęście sytuacja skończyła 

się bezkrwawo, choć bez hap-
py endu. 

Lato stawia szczególne wy-
magania naszemu rozsądkowi 
i rozwadze. Oto kilka przypo-
mnień.

Nie zamykaj psa w upalny 
dzień w samochodzie, bo mo-
że tego nie przeżyć. Chyba, 
że litościwy przechodzień we-
zwie straż miejską, a w oczeki-
waniu na patrol wybije szybę 
i poda półprzytomnemu psu 

wodę, dostarczoną przez po-
bliski sklepik.

Wychodząc z domu, a 
zwłaszcza - wyjeżdżając na-
wet na jeden dzień, nie zosta-
wiaj uchylonych czy otwar-
tych okien. Słynna nawałnica 
nad Warszawą z roku 2010 ni-
kogo nie uprzedzała, że nadej-
dzie. Wicher wyrywał nawet 
zamknięte okna a tam, gdzie 
były uchylone, pod nieobec-
ność gospodarzy ulewa nisz-
czyła nie tylko ich mieszkanie, 
ale też sąsiadów z dołu. Nie 
musiało tak być.

Dbaj o innych! Ktoś, kto 
słania się czy przewraca na 
ulicy, może być ofi arą uda-
ru słonecznego, może mdle-
je z powodu źle tolerowane-
go upału (bo starszy wiek, bo 
choroby), a może jest chory na 
cukrzycę i zasłabł z powodu 
nagłego niedoboru cukru w 
organizmie. Nie omijaj go jak 
byle pijaka. Możesz uratować 
życie.  Tak więc, zanim się od-
wrócisz plecami lub wpad-
niesz w złość, włącz rozsądek. 
Bez trąb i bomb… żu

„Boże, ześlij bombę na tę 
trąbę” - tak mawiały moje 
ciocie, gdy miały nieprzy-
jemność rozmawiać z kimś 
wybitnie nierozgarniętym, a 
w szczególności - gdy musia-
ły mu coś skutecznie tłuma-
czyć.

Rzecz jasna, nobliwe ciocie 
nie traktowały owego „poboż-
nego życzenia” serio, bowiem 
zawsze były osobami życzli-
wie nastawionymi do świata i 
ludzi, obdarzone nieprzebra-
nymi pokładami cierpliwości. 
Aczkolwiek niektórzy, inaczej 
uformowani przez naturę, ma-
jący mniejsze niż one te we-
wnętrzne „anielskie skrzy-
dła”, reagują bardziej impul-
sywnie.

Oto sąsiad, umęczony ha-
łasem „tego z góry”, w de-

Bez tr¹b
i bomb
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Jak zapewne moi stali Czytelnicy 
pamiętają (mam nadzieję, że mam 
takich Czytelników…), w lutym te-
go roku opisałem w felietonie pery-
petie dwóch praskich klubów spor-
towych – „Drukarza” i GKP Targó-
wek – którym odmówiono przyzna-
nia dotacji z kasy Ratusza, co zagro-
ziło ich egzystencji.

W przypadku „Drukarza”, po wie-
lu latach otrzymywania dotacji, na-

gle „odkryto”, że klub nie płacił czynszu w odpowiedniej 
wysokości, a na dodatek użytkował teren bezprawnie(!). 
Przypisano zatem „Drukarzowi” do zwrotu sporo ponad mi-
lion złotych i wstrzymano dotację do czasu uiszczenia długu, 
czyli skazano klub na likwidację, a ponad 400 dzieciaków na 
szukanie sobie rozrywki na ulicy. Interweniowałem wówczas 
m.in. u  Pani Prezydent i Wiceprezydenta Paszyńskiego, któ-
ry zapewnił mnie, że „nikt w Ratuszu nie zamierza klubom 
zrobić krzywdy”. Nie miałem oczywiście powodu, aby nie 
zaufać tak poważnemu urzędnikowi, ale moje wieloletnie do-
świadczenie mówiło mi, że tam, gdzie jest wielu przyjaciół, 
zając nie może czuć się bezpiecznie. 

Zrazu sprawy szły ku dobremu. Okazało się, że na mo-
cy innych przepisów miasto jest klubowi winne nawet tro-
chę więcej, niż klub miastu, stąd najprostszym i najszybszym 
rozwiązaniem była wzajemna redukcja długów.  Nic bardziej 
mylnego! Jeszcze raz prawo Parkinsona, mówiące, że: „Nie 
ma takiej prostej sprawy, której nie dałoby się skompliko-
wać” - dało o sobie znać.  I rzeczywiście - nastąpiły mozol-
ne prace, w które uwikłani zostali liczni prawnicy, urzędnicy 
Ratusza, Dzielnicy, klubu, a chcąc nie chcąc i ja sam.  Koro-
wody trwały trzy miesiące i zakończyły się niedawno… no, 
zgadnijcie Państwo, czym? Ano podpisaniem porozumienia 
o… wzajemnej redukcji długów!! 

Dobrze przynajmniej, że mamy happy end i że klub może 
normalnie funkcjonować dla dobra praskich dzieciaków. Ale 
czy na pewno? Może dmucham na zimne, ale gdzieś w urzęd-
niczych pokojach pojawiła się ostatnio koncepcja, aby teren 
klubu przekazać w zarząd praskiemu Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji (tzw. OSiR-owi), bo przecież tu sport i tam sport…  
Trudno o gorszy pomysł. OSiR-y to instytucje nastawione 
na zysk (co zresztą jest tematem na osobną dyskusję) i gdy-
by klub o charakterze non profi t (czyli prowadzący w istocie 
działalność społeczną) dostał się w ich ręce, szybko zatracił-
by swój charakter. Zamiast tego uważam, że w końcu trzeba 
zrobić to, co nasuwa się jako naturalna konsekwencja lokal-
nego charakteru klubu: upełnomocnić Burmistrza Dzielnicy 
Praga-Południe do zarządzania (w imieniu Prezydenta War-
szawy)  terenem, który dzierżawiony jest przez „Drukarza”.

Takie rozwiązanie zapewni klubowi stabilizację, a jedno-
cześnie podda jego działalność kontroli Urzędu Dzielnicy, 
czyli jednostki, która najlepiej zna potrzeby mieszkańców. 
Poddaję tę propozycję pod łaskawą rozwagę Pani Prezydent.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

„Drukarz” – happy end?

* 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

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

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

66 LAT TRADYCJI

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

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

OSZCZĘDZAJ 
PIENIĄDZE I CZAS!

KUPUJ W DOMU HANDLOWYM „FALA”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

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 
24.07.2012 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 25.07.2012 r. do Klubu Kultury Seniora,  ul. Pawlikowskiego 2. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.07.2012 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

Stal pod przykryciem,
pręty, rury, 

blachy, profi le
ul. Wał Miedzeszyński 111

stalonline.pl 
Tel. 516-698-802

HURTOWNIA 
STALI

WCZASY DLA SENIORA 
w Krynicy Morskiej

20.08-30.08 – 850 zł/os.
1.09-8.09 – 500 zł/os.

1.09-11.09 – 700 zł/os.
1.09-15.09; 16.09-30.09 – 1000 zł/os.
W cenie zakwaterowanie i pełne wyżywienie

Ośrodek Wypoczynkowy Jantar 
tel. (22) 896 92 50, (55) 247 60 30

kontakt@owjantar.pl; 
www.owjantar.pl
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Powoli, niemalże nabożnie odłożyłem 
na stół kopertę z listem. Pozornie zwykłą 
kopertę. Na pierwszy rzut oka banalny list 
reklamowy. 

RWE Polska zawiadamia mnie uprzej-
mie, że nie jestem już zwykłym, prostackim 
prądożercą, któremu trzeba patrzeć na rę-
ce i pilnować, żebym nie podłączył się „na 
lewo”. Teraz jestem „klientem w centrum 
uwagi”. Że co, że wtedy też byłem w cen-
trum uwagi? Owszem, niby ciągle chodzi 
o to samo – korzystam z prądu, mam pła-
cić… Ale jak brzmi: „Klient”! Żebym so-
bie nie myślał że to lipa, dają mi dowód, 
że wreszcie jestem kimś najważniejszym. 
Fakt. Beze mnie RWE Polska nie ma sen-
su. Jeśli ja nie zużyję ich prądu, to z czego 
będą mieli pieniądze na takie listy? A do-
wód, że to wreszcie zrozumieli? Forma do-
cenienia mnie. Docenili mnie mianowicie 
rysuneczkiem. Nie zwykłym bazgrołkiem, 
tylko rysunkiem z serii limitowanej. Limi-
towanej! Znaczy wysyłanej tylko do klien-
tów RWE Polska, do nikogo innego… Ja-
kieś kilkanaście milionów ludzi. Prawdzi-
wie ekskluzywna seria. No i rysownik eks-
kluzywny, Edward Lutczyn, kontynuujący 
tradycje największych mistrzów. W końcu 
Leonardo Da Vinci, czy Michał Anioł też 
pracowali na zlecenie swoich mecenasów. 
Medyceusz czy RWE, co za różnica?

Po co to wszystko? Żeby zawiadomić 
mnie, że właśnie z myślą o mnie urucho-
miono usługę „SMS z przypomnieniem”. 
Gdybym zapomniał zapłacić - mam się nie 
martwić - przypomną mi. Siedzę w restau-
racji – „SMS płać”, stoję w kolejce w po-
średniaku – „SMS płać”. Płać, płać, płać. 
Płacz i płać. Coraz więcej zresztą, bo prąd 
coraz droższy, a droższy między innymi 
dlatego, że RWE uruchamia nowe specjal-
ne usługi, których istotą jest „płać”. To nie 
RWE płaci za te bajery, to my, w naszych 
coraz droższych rachunkach za energię 

elektryczną. Głowę można stracić, połapać 
się coraz trudniej…

I właśnie, żeby nie tracić głowy, otwie-
ram kolejny list. Czytam i znów płaczę. 
Nie ze wzruszenia, ze śmiechu tym razem. 
Pan Mateusz Gołąb, Dyrektor Zarządza-
jący Departamentem Klienta Zamożnego 
(puchnę z dumy)  informuje mnie uprzej-
mie, że od zaraz do mojej wyłącznej dys-
pozycji jest pani Anna Sosnowska, któ-
ra wprowadzi mnie w świat niebywałych 
korzyści stworzonego właśnie programu 
Bankowości Osobistej Premium, który za-
stępuje dotychczasowe Centrum Doradz-
twa VIP. Pani Ania nie jest moim zwykłym 
doradcą, jest moim doradcą certyfi kowa-
nym, „concierge” wręcz, jak w jakim fi l-
mie. I ona, ta pani Ania, a także on, ten 
specjalny program, są do mojej dyspozycji 
przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni 
w tygodniu. Jeśli nie wiem jak wydać swo-
je pieniądze, w co zainwestować, czy wziąć 
kredyt i jaki - proszę bardzo, wszystko wy-
myślą za mnie. Nawet ten cholerny prąd 
wezmą na siebie. To znaczy myślę, że we-
zmą, w końcu skoro działają tak komplek-
sowo i z takim poświęceniem w moim in-
teresie… Otarłem łzy, powoli wróciłem do 
rzeczywistości. 

Ten super świat nie był bowiem dla mnie 
i to z dwóch powodów na raz: po pierwsze 
moje miesięczne wpływy na konto nie wyno-
szą niestety nie mniej niż 7500 złotych, co 
jest warunkiem, żeby pan Gołąb zapoznał 
mnie z certyfi kowaną panią Anią Sosnow-
ską. A po drugie nie mam żadnego kon-
ta w banku PEKAO SA. Najmarniejszego 
choćby. Nowy wspaniały e-świat kultural-
nych, gotowych do największych dla mnie 
poświęceń ludzi, jakoś to przeoczył… Co – 
jak znam życie – oznacza, że znów sam będę 
musiał radzić sobie z rachunkami RWE Pol-
ska. Jak mi przyślą SMSa, oczywiście. 

Marcin Pietrzak

Nowy, wspaniały e-świat
Z ŻYCIA WZIĘTE...  Z ŻYCIA WZIĘTE...  Z ŻYCIA WZIĘTE...  Z ŻYCIA WZIĘTE...  Z ŻYCIA WZIĘTE... 

Tramwaj na Gocław?
Działo się to jakiś czas temu, 

ale mieszkańcom Gocławia na 
samo wspomnienie tamtego wy-
darzenia oczy szklą się łzami. 
Nie wzruszenia, nie – płaczą ze 
śmiechu. 

27 czerwca nasza redak-
cja otrzymała zawiadomienie, 
że władze miasta zaprasza-
ją mieszkańców do rozmowy 
o tramwaju na Gocław. Wia-
domo, sprawa jest od jakiegoś 
czasu wałkowana, ważna i go-
cławianie są nią bez wątpienia 
zainteresowani. No więc, do-
brzy urzędnicy wyszli naprze-

ciw potrzebie dyskusji i współ-
decydowania. Gdzie indziej tyle 
się mówi o społeczeństwie oby-
watelskim, o idei samorządno-
ści, a u nas „we Warszawie” 
– proszę, nie gada się tylko się 
robi!  

„Porozmawiaj o tramwaju na 
Gocław” – już samo zaprosze-
nie brzmiało zachęcająco i ja-
koś tak budująco. – Skoro pro-
szą, czemu nie, pomyślał sobie 
niejeden. I czytał dalej: Miesz-
kańcy Gocławia mają szansę 
dowiedzieć się więcej o plano-
wanym połączeniu tramwajo-

wym. Będzie można zapytać 
m.in. o lokalizacje przystanków, 
parkingów oraz ścieżek rowero-
wych… Czyż życie w stolicy nie 
jest piękne – wszystko człowiek 
może! Może nawet decydować, 
gdzie mu przystanek zrobią, że-
by w przyszłości nie musiał le-
cieć na łeb na szyję przez traw-
niki i rabatki; i ścieżkę rowero-
wą dla dzieci może sobie wyty-
czyć i miejsce do zaparkowania 
wybrać. Kochani, mili, urzędni-
cy. Nic, tylko ich do serca przy-
tulić i całować, całować, cało-
wać… 

Niestety do niczego nie do-
szło. To była noc poślubna bez 
oblubienicy, wesele bez wód-
ki, zabawa bez orkiestry. Spo-
tkanie wyznaczono bowiem w 
czwartek, 28 czerwca, o godz. 
17.00 w Domu Technika NOT 
przy ulicy Czackiego. O „Stu-
dium przedprojektowym trasy 
tramwajowej na odcinku: al. 
Waszyngtona – ul. Bora Komo-
rowskiego – pętla Gocław” z 
wykonawcą koncepcji, mgr inż. 
Stefanem Sarną, mógł sobie 
więc pogadać każdy pod wa-
runkiem, że mieszkał po tamtej 

stronie Wisły. Najbardziej zain-
teresowani mieszkańcy Saskiej 
Kępy, Gocławia i właścicie-
le działek na ul. Waszyngtona, 
musieli zostać w domu. Nie tyl-
ko dlatego, że zaproszono ich z 
kilkudniowym zaledwie wyprze-
dzeniem, ale głównie dlatego, 
że 28 czerwca na Stadionie Na-
rodowym, rozgrywano półfi nał 
Euro 2012, Niemcy-Włochy. 
W wyznaczonej godzinie spo-
tkania w NOT, Most Poniatow-
skiego był dawno zamknięty, ko-
munikacja miejska zmieniona, 
na ulicach porządku pilnowały 
już liczne patrole policji i stra-
ży miejskiej. Atmosfera i warun-
ki wprost wymarzone do rozmo-
wy o nowej linii tramwajowej… 

I tak oto władze Warszawy w 
praktyce realizują ideę współ-
gospodarzenia swoim miastem 
swoją dzielnicą, swoim osie-
dlem. Przypomina to nieco 
przebrzmiały dowcip o dozorcy, 
który konsultował z panią Ko-
walską miejsce wysypywania 
śmieci z klatki schodowej:

- Pani Kowalska, mogę je wy-
sypać pod pani drzwiami?

- Coś pan na głowę upadł, ani 
mi się pan waż!

Po dwóch dniach znowu:
- Pani Kowalska, mogę zosta-

wić śmieci pod pani drzwiami? 
- Mówiłam panu, mowy nie 

ma!
Za kolejnym razem pani Ko-

walska chce wyjść z mieszkania 
i nogą w kopczyk zmiotek wpa-
da. Biegnie do dozorcy:

- Przecież mówiłam wyraź-
nie, że nie pozwalam!

On spokojnie popalając pa-
pierosa, patrząc na nią z lekka 
pobłażliwie, z lekka ironicznie, 
mówi: - Konsultacje były? By-
ły! No, to czego?! (mp)

Fot. archiwum
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To już czwarty rok jak wła-
dze Warszawy starają się 
przywrócić Wisłę mieszkań-
com. Oferta miasta jest bo-
gata. Wzdłuż prawego brzegu 
Wisły między mostami Gro-
ta-Roweckiego a Łazienkow-
skim utworzono ścieżkę spa-
cerowo-rowerową. 

Działają też plaże, a także 
promy, którymi można prze-
dostać się na drugi brzeg. Naj-
większa plaża jest w okoli-
cach Mostu Poniatowskiego. 
W okresie Euro 2012 działał tu 
pub i strefa kibica, ale i teraz, 
choć Euro za nami można tu sie 
posilić napić, a przede wszyst-
kim odpocząć. Czynna jest wy-
pożyczalnia leżaków, toale-
ty i umywalki, ale najważniej-
sza jest plaża z parasolami, bo-
iskiem do siatkówki i miejsca-
mi wydzielonymi do robienia 
grilla. Ostatnie upały jednak nie 
sprzyjają grillowaniu. 

Warszawiacy chętnie nato-
miast się kąpią. Teoretycznie ką-
piel w Wiśle jest zakazana, ale... 
zawsze byliśmy społeczeństwem 
lubiącym łamanie zakazów. 
WOPR musiał już kilka razy in-
terweniować, bo plażowicze wy-
pływali na środek Wisły. Nie jest 
to bezpieczne, bo Wisłą żeglu-
ją nie tylko promy, ale i tramwaj 
wodny, kajaki czy motorówki. 

Na początku lipca jeden pla-
żowicz wypłynął na wyspę 
przy Moście Poniatowskiego 
i... nie miał siły wrócić. 

Sporym powodzeniem cie-
szy się tramwaj wodny i rej-
sy do Serocka, na które są dłu-
gie zapisy. Czy są wolne miej-
sca można sprawdzić na stro-
nie ZTM, a bilety są do kupie-
nia przy stacji Metro Centrum. 
Największe wzięcie mają jed-
nak przeprawy promowe. Są 
bezpłatne. Wprawdzie to nie 
rejs, a bardziej „rejsik”, bo 
przeprawa trwa zaledwie kilka 
minut, ale... zawsze to przed-
smak wakacji. Niestety na 
prom wchodzi tylko 12 osób i 
marynarze przestrzegają prze-
pisów. Dlatego w weekendy do 
promów są kolejki. Prom Słon-
ka z plaży przy Krynicznej pły-

wa do portu Czerniakowskie-
go, a Pliszka przy Poniatosz-
czaku. W weekendy promy od-
bywają 30 kursów, a w dni po-
wszednie 15. Na prom można 
wejść z rowerem, co jest cen-
ne dla tych, którzy na lewym 
brzegu chcą skorzystać z bru-
kowanej ścieżki rowerowej, 
a na lewym z tej ekologicznej 
wzdłuż rzeki. 

Ścieżka ekologiczna – wy-
tyczona dwa lata temu – to 
utwardzona droga, której kra-
wędziami są wyplecione z ły-
ka płotki. Niestety w okoli-
cach plaż płotków jest na le-
karstwo. Jak twierdzi miasto 
płotki są wieczorami wydłuby-

wane przez mieszkańców, któ-
rzy chcą palić nad rzeką ogni-
ska, a którym nie chce się zbie-
rać chrustu. Marek Piwowar-
ski – pełnomocnik prezydenta 
d/s Wisły mówi, że mieszkań-
cy nie zdają sobie sprawy jak 
pracochłonne jest wykonanie 
płotka. By ścieżka cały czas 
wyglądała jak nowa trzeba by 
było codziennie uzupełniać 
zniszczenia. Miasto chce pod-
jąć jeszcze jedną próbę i za-
prosić mieszkańców do wspól-
nego wyplatania, a jeśli to nie 
poskutkuje wówczas płotki 
znikną, a granice ścieżek bę-
dzie wyznaczać natura. Cóż... 
co jakiś czas to ona reguluje 
sprawę nadwiślańskich plaży, 
bo powodzie zabierają piasek, 
ale co roku miasto stara się, 
by był świeży Co roku też sta-
ra się, by na mieszkańców cze-
kały leżaki, parasole, boiska do 
siatkówki, a przede wszystkim 
promy. 

Po otwarciu Stadionu Naro-
dowego, uporządkowaniu tere-
nu na wprost stadionu plaża ko-
ło mostu przyciąga tłumy. To 
dlatego Pliszkę, która dotych-
czas pływała z Białołęki na Bie-
lany przerzucono na Pragę Po-
łudnie. Popularność tego miej-
sca przyćmiła plażę koło ZOO, 
ale cóż... to stąd można podzi-
wiać i Starówkę i Stadion Na-
rodowy, a więc Warszawę starą 
i najnowszą – docenioną przez 
Europę.  (MKP)

„SŁONKA” i „PLISZKA” zapraszają

- 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 

Przez całe wakacje w dwunastu miejscach Warszawy można 
oglądać za darmo fi lmy. Organizatorem jest Fundacja Rozwoju 
Sztuki Filmowej, która dla warszawiaków przygotowała łącz-
nie 80 pokazów. 

W tym nowości, fi lmy z dreszczykiem, muzyczne, komedie, kla-
syka i... Harry Potter. Każdy seans poprzedza pokaz fi lmów krót-
kometrażowych. Kinowe sale pod chmurką zorganizowano w kilku 
dzielnicach. Środy należą do Pragi Południe. W muszli koncertowej 
w Parku Skaryszewskim po zmroku (w lipcu o 21.45, a w sierpniu 
o 21.15) można oglądać przedwojenne polskie komedie. Dla chęt-
nych kinomaniaków organizator przygotował koce, spray na ko-
mary, a przede wszystkim repertuar, który do tej pory można było 
oglądać jedynie w Iluzjonie na specjalnych pokazach.  

Podczas pierwszego seansu wyświetlono kultowy już, wyreżyse-
rowany w 1936 roku przez Konrada Toma fi lm „Ada! To nie wy-
pada”. Tytułowa bohaterka, grana przez Lodę Niemirzankę, to nie-
sforna dwudziestoletnia Ada, która ma wyjść za hrabiego Orzel-
skiego, granego przez Aleksandra Żabczyńskiego. Ponieważ jest 
niegrzeczna i robi to, czego robić nie wypada, zostaje oddana na 
pensję do Krakowa. Tam potajemnie występuje w operetce i... za-
kochuje się w tym, za kogo chce ją wydać ojciec. 

Prosta intryga okraszona śmiesznymi dialogami, a przede wszyst-
kim przedwojennymi szlagierami przyciągnęła cały amfi teatr wi-
dzów.  Niektórzy zajęli miejsca na pół godziny przed seansem. Jak 

się dość szybko okazało, chyba nie było na widowni osoby, która 
nie znała tekstu fi lmowych szlagierów. Tytułowe „Ada! To nie wy-
pada”, a także „Nie kochać w taką noc to grzech” wraz z Lodą Nie-
mirzanką i Aleksandrem Żabczyńskim śpiewał prawie cały skary-
szewski amfi teatr. 

Przed południowopraskimi widzami jeszcze m.in. „Manewry mi-
łosne”, „Pani minister tańczy” oraz „Paweł i Gaweł”. A co za tym 
idzie na ekranie Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Antoni Fertner, 
Aleksander Żabczyński, Jadwiga Smosarska, Loda Halama, Tola 
Mankiewiczówna, Mieczysława Ćwiklińska i wiele innych gwiazd 
przedwojennego polskiego kina.  (mabro)

Rozśpiewana muszla 

Filmowe Środy w Parku Skaryszewskim:
18.07. godz. 21.45 - „Manewry miłosne” reż. Jan Nowina-Przybylski
25.07. godz. 21.45 - „Pani Minister tańczy” reż. Juliusz Garden
01.08. godz. 21.15 - „Paweł i Gaweł” reż. Mieczysław Krawicz
08.08. godz. 21.15 - „Jego ekscelencja subiekt” reż. Michał Waszyński
15.08. godz. 21.15 -  „Każdemu wolno kochać” reż. Mieczysław Krawicz, 

Janusz Warnecki

Fot. A. Krawczyk/„Saska Kępa z pasją”



  





 




 

Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 13H O R O S K O P
 BA RAN 21.03-21.04

Nie powinieneś sugerować się cudzymi wypowie-
dziami, a starać się mieć więcej zaufania do siebie. 
Musisz to zmienić. Twoja szczerość w kontaktach 
międzyludzkich może być zgubna, ponieważ każdy 
będzie miał dla Ciebie dużo dobrych rad. Może z te-
go wyniknąć zamieszanie i różne pretensje. Dlatego 
skup się tylko na sprawach najważniejszych i trzy-
maj język na wodzy.

 BYK 22.04-21.05
Najbliższe dni powinny obfi tować w wiele ciekawych 
wydarzeń. Staraj się wypoczywać w miarę aktyw-
nie i unikać sytuacji stresujących. Sprawy bizneso-
we powinny Cię nastawić optymistycznie do świata. 
Nie stawiaj jednak w fi nansach wszystkiego na jed-
ną kartę, bo hazard bywa zdradliwy. W miłości po-
staw natomiast na szczerość, a zobaczysz jak wie-
le zyskasz.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W tym miesiącu ważne decyzje odłóż na potem. Nie 
znaczy to, że Ci się nic nie uda, ale przygotuj się 
na mniej spokojne dni. Nieprzewidziany bieg zda-
rzeń może stać się przyczyną całkowitej zmiany sta-
rannie ułożonych planów. Nie rozpamiętuj niepowo-
dzeń, zadbaj o kondycję – lekki wysiłek fi zyczny to 
znakomity sposób na odreagowanie stresów. Le-
kiem na całe zło może być dobry przyjaciel lub zaję-
cia, które sprawiają Ci radość.

 RAK 22.06-22.07
W najbliższym czasie może nie być łatwo pod 
względem fi nansowym. Zaistnieje sytuacja, gdy 
trzeba będzie chwilowo zacisnąć pasa i przecze-
kać trudniejsze chwile. Nie martw się, bo sobie 
poradzisz. Przy Twoim zaangażowaniu na pewno 
wszystko się ułoży i sprawy znajdą swój szczęśli-
wy fi nał. Wsparcia w trudnych chwilach powinieneś 
szukać u bliskich Ci osób, na których życzliwość 
i pomoc możesz liczyć.

 LEW 23.07-23.08
Podczas letnich miesięcy możesz przeżywać chwi-
le wahań i rozterek, które doprowadzą do zamie-
szania w Twoim sercu. Możesz być bardziej wy-
magający wobec swojego partnera, przedstawia-
jąc mu konkretne i racjonalne żądania. Taka sy-
tuacja może doprowadzić między wami do spięć, 
więc wymagane będzie częste porozumiewanie się 
i spora doza tolerancji, aby sprawy za bardzo się 
nie skomplikowały.

 PAN NA 24.08-23.09
Małe radości i smutki – przez najbliższe lipcowe dni 
będą Ci urozmaicały codzienność. Nie martw się, 
że ominie Cię wspaniałego. Na wielkie wydarze-
nia przyjdzie jeszcze czas. Natomiast nieoczekiwa-
ny przypływ gotówki wprawi Cię w dobry humor i 
sprawi, że na świat spojrzysz weselszym wzrokiem. 
Wykaż się większą inicjatywą w sprawach serco-
wych i wtedy może się okazać, że nadchodzące ty-
godnie przyniosą ciekawe dla Ciebie doznania...

 WA GA 24.09-23.10
Kontakty z ludźmi mogą się układać całkiem cieka-
wie, i na wakacyjną nudę nie powinieneś narzekać. 
Postaraj się skupić teraz na sprawach dla Ciebie 
najważniejszych. Koło fortuny obracać się będzie 
na Twoją korzyść, a sprawy uczuć będą w bardzo 
dobrym punkcie. Może być lepiej niż przewidywa-
łeś. W każdej wolnej chwili ciesz się życiem. Zadbaj 
o swoje zdrowie, a zwłaszcza o kręgosłup. Może 
warto spróbować masaży lub zajęć na basenie.

 SKOR PION 24.10-23.11
Przed Tobą czas planowania i nawiązywania nowych 
kontaktów zawodowych. Może przybyć więcej obo-
wiązków, ale jednocześnie mogą się przed Tobą 
otworzyć nowe możliwości kariery. Aby z nich sko-
rzystać będziesz musiał więcej dać z siebie. W miło-
ści nie warto być skrytym, może powinieneś szczerze 
porozmawiać ze swoim partnerem o tym, co czujesz 
i jakie masz oczekiwania wobec waszego związku?

 STRZE LEC 24.11-22.12
Niewykluczone, że pomyślisz o wypadzie na jakąś 
zagraniczną wycieczkę, albo o sfi nalizowaniu trans-
akcji biznesowej. Może potrzebne będzie Ci ubez-
pieczenie, teraz jest dobry moment na skorzystanie 
z licznych ofert. Zadbaj też o swoje zdrowie i przyj-
mij do wiadomości, że nie jest to dobry czas na roz-
poczynanie diety cud. Jeśli ograniczysz łakocie – to 
może do końca roku odzyskasz formę.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Masz szansę na poprawę swojej sytuacji fi nanso-
wej. Teraz nadarza się okazja, jeśli uda Ci się podjąć 
pewną decyzję, mogą nastąpić w twoim życiu po-
ważne zmiany. Zdaj się na swoją intuicję. Bardzo do-
bre dni na podejmowanie wyzwań w sprawach za-
wodowych, jak i sercowych. Niestety, swoje uczucia 
lokujesz niezbyt roztropnie. Ładne opakowanie to 
nie wszystko. Staraj się być bardziej spostrzegaw-
czym i pomyśl, zanim zrobisz pierwszy krok.

 WO DNIK 21.01-19.02
Pomimo szalonych temperatur  i pogodowych „sko-
ków”, postaraj się, aby dostosować swój organizm 
do warunków panujących na zewnątrz. Pij dużo wo-
dy i nie unikaj częstego przebywania na słońcu. Po-
staraj się jednak, aby Twoje codzienne obowiązki 
zanadto nie ucierpiały z tego powodu. W sprawach 
zawodowych wykaż więcej taktu i staraj się słuchać 
tego co mówią inni, zwłaszcza przełożeni. W uczu-
ciach zdajesz się jak zwykle na żywioł, a tutaj pomy-
słowości Ci nie zabraknie.

 RY BY 20.02-20.03
Nieoczekiwana propozycja wprawi Cię w stan lekkie-
go oszołomienia. Będziesz czuł się zdopingowany 
do dalszych działań i uda Ci się załatwić wiele spraw, 
które wydawały się „nie do przeskoczenia”. Jest 
szansa na romantyczny weekend we dwoje, Twój 
wdzięk osobisty i zaangażowanie sprawi, że wybra-
na osoba długo pozostanie pod Twoim urokiem.           

Mer lin

Kuchnia z kosmetyką. Kiedy, 
jak nie w lecie!

Maseczka na włosy z żółtka 
z łyżką oleju rycynowego i kil-
koma kroplami cytryny. Wma-
sować, zawinąć w folię i ręcz-
nik, po 30 min. zmyć letnią 
wodą i szamponem. Białko zaś 
trzepaczką wymieszać z odro-
biną soli, mielonymi, suszony-
mi pomidorami, szczypiorkiem 
i cienkimi paseczkami chudej 
szynki, smażyć jak omlet. Po-
siłek gotowy! 

Sok ze świeżych ogórków: 
gdy je poszatkujesz (obrane 
lub nie) ugnieć lekko i odstaw. 
Po 15 minutach lekko wyciśnij 
sok i zlej do wyparzonego sło-
iczka. Sokiem smaruj umytą 
twarz, ręce, dekolt - co tylko 
chcesz odżywić i upiększyć. 
Ogórki lekko posól, odlej sło-
ny sok i użyj do mizerii lub do 
twarożku z czosnkiem.

Okłady z herbaty - na oczy! 
Dwie saszetki czarnej herba-
ty zalej wrzątkiem.  Po 5 mi-
nutach wyjmij, lekko odciśnij, 
chłodne kładź na oczy. Po 15 
minutach zdejmij - oczy są 
wypoczęte i piękniejsze! Do 
naparu dodaj sporo cytryny, 
trochę cukru i 1 kubek zimnej 
wody. Schłodź ice tea w lo-
dówce!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Lody, lody dla ochłody! Najlepiej - domowe. A zwłasz-
cza - sorbety, czyli ściśle owocowe, niskokaloryczne.

Podstawowe zasady: zachowanie czystości podczas przygo-
towań, tylko świeże produkty, no i najważniejsze - zaplanowa-
nie z góry dokładek! Można je robić korzystając z prostej ma-
szynki do lodów (najprostsze to koszt około 120-200 zł, który 
warto rozważyć, bo to tyle samo, co kilkanaście opakowań lo-
dów gotowych). Ważne, by ściśle przestrzegać procedur za-
mrażania, podanych zawsze przez producenta. Ważne też, by 
wszystkie używane produkty były bardzo zimne.

�Lody bananowe: 2-3 banany pokrój w plastry i włóż na godzinę do zamrażalnika. 
Następnie wyjmij, zmiksuj z 2/3 szklanki zimnego mleka. Może być 0%, może skon-
densowane (byle niesłodzone!) - jak wolisz. Szybko i dokładnie zmiksuj, wlej do zim-
nego, plastikowego pojemnika lub do maszynki do lodów. Z maszynką jest sprawa 
prosta (niektóre realizują cały przepis samodzielnie, od początku, ale te tańsze wy-
magają przygotowań), natomiast jeśli jej nie masz, wstaw pojemnik do zamrażarki na 
2-3 godziny, ale koniecznie pamiętaj, by co pół godziny wyjąć go i przemieszać lo-
dy, by były gładkie, bez zamarzniętych grudek. Podobnie postępuj z innymi lodami, 
o których przeczytasz poniżej.

�Lody kiwi: Ubić na sztywną pianę 2 białka (jaja przedtem wyszorować i spa-
rzyć!), a także - osobno - 2/3 szklanki słodkiej śmietanki kremówki. Żółtka utrzeć z cu-
krem pudrem. Kilka owoców kiwi (5-8) obrać i zmiksować na gładko. Uwaga! Długie 
miksowanie może spowodować uszkodzenie czarnych pesteczek i w efekcie lekko 
gorzkawy posmak lodów! Jedni to lubią, inni nie. Wymieszać wszystkie składniki ra-
zem, lekko i z wyczuciem, przełożyć do maszynki do lodów lub plastikowego pojem-
nika. Dalej postępować, jak napisano w przepisie powyżej.

�Lody truskawkowe i poziomkowe: pół kilo zimnych truskawek lub poziomek 
zmiksować z 1/3 szklanki cukru pudru i zamrażać przez kwadrans. Można dodać 
odrobinkę cukru waniliowego lub prawdziwej wanilii. Następnie dodać pianę z jed-
nego białka ubitego z maleńką szczyptą soli, delikatnie wymieszać, przełożyć do po-
jemnika plastikowego lub maszynki do lodów, zamrażać - jak w pierwszym przepisie.

�Lody jagodowe - przygotuj jak truskawkowe, dodając jednak troszkę jogurtu lub 
gęstej śmietany. Ciut wanilii też nie zaszkodzi.  Py szna Józia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Meszki znowu groźne! Najbardziej - od południa do godzin wie-

czornych. Czego nie lubią? Niektórych olejków aromatycznych, 
zwłaszcza waniliowego, goździkowego i miętowego, ale uwaga! 
Woda zmywa olejki i ochrona przestaje działać! 

Problem w tym, że olejki nie zawsze nadają się, by je aplikować 
wprost na skórę i mogą wywoływać uczulenia, a także podrażnie-

nia. Bezpieczniej stosować ogólnodostępne preparaty, na przykład w sprayu czy kremie, 
zbadane pod kątem bezpieczeństwa dermatologicznego. Ale nie pachną one tak miło! Za 
to odstraszają także kleszcze i komary (spektrum działania lepiej sprawdzić na etykiecie).

Innym preparatem, którego nie lubią, jest witamina B, lecz nie działa ona natychmiast! 
Ten sposób sprawdza się przy dłuższym jej zażywaniu, co wymaga konsultacji z lekarzem.

Gdy pojawi się ukąszenie, zwykle bardzo bolesne, z ciemnoczerwonym, twardym oto-
kiem, alergolodzy zalecają wstępnie chłodny okład z wody z octem lub z sodą. Wrażli-
wym można podać wapno. Gdy nie pomaga - konieczna wizyta u lekarza.

      Cie kaw ska

ŚMIE SZKA NIEC
Gorące letnie popołudnie. Ona i on siedzą 

obok siebie na kanapie.
- Proszę pana…  zwracam panu uwagę, że 

już za godzinę wraca mój mąż...
- Ależ ja nie robię niczego niestosownego!

- Otóż to, a czas leci...
  

Barman szarpie podchmielonego kelnera: 
- Uspokój się! Co ty wyprawiasz!!! Nie wolno wyrzucać pija-

nych klientów na zewnątrz!!!
- Przecież zawsze nietrzeźwych wyrzuca się z lokalu…
- Ale nie tu, nie w „WARSIE”!!!

  
Na przejściu granicznym celnik wykonuje swoje obowiązki.
- Proszę otworzyć walizkę - surowo mówi do turysty.
- Ale… ja przecież nie mam walizki!
- Nic na to nie poradzę, przepis to przepis.

  
Chłop wjeżdża wozem na ryneczek w miasteczku i woła:
- Weeeeęgiel przywiozłem!
Na to zgrzany koń, ciągnący wóz, odwraca się i cedzi:
- Taaa, no jasne, kurde. TY przywiozłeś węgiel! 
 Wesoły Romek

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 da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 11/2012: „Gromada wiel-
ki pan”. Nagrodę książkową wylosowała p. Anna Borek z ul. Wspólna Dro-
ga. Po odbiór zapraszamy do siedziby redakcji (z dowodem osobistym) po 
22 lipca br.  
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FINANSE

 Pożyczki bankowe, hipotecz-
ne, konsolidacyjne, ubezpiecze-
nia komunikacyjne z dojazdem 
do Klienta.  Tel. 506-152-099

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
601-235-118

 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 
18.  Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

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

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Opiekunka dziecięca – szko-
ła policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernant-
ka.  Tel. 22 517-77-40; 
 602-232-879

 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Zadłużone mieszkanie kupię, 
mieszkanie z problemem praw-
nym. Szybka transakcja, go-
tówka od ręki. Tel. 509-115-546
 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 1 p. 31 m, Rondo Wiatraczna. 
 Tel. 501-100-698
 Lub zamienię 2 pokoje z 
kuchnią, 50 m kw., na – mniej-
sze do 25 m kw., parter lub I p., 
Grochów.  Tel. 22 810-56-37
 Nowy dom 170 m kw., hala 
magazynowa 70 m kw., budy-
nek biurowy 70 m kw., działka 
670 m kw., pod klucz Warsza-
wa-Wygoda.  Tel. 608-686-800
 Pół domu rok 1939, z ga-
rażem + warsztat 100 m kw., 
działka 360 m kw. Warszawa 
Wygoda – tanio. 
 Tel. 608-686-800

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 12 M KW. NA DZIAŁAL-
NOŚĆ GOSPODARCZĄ, DO 
SPRZEDANIA MEBLE SKLE-
POWE.  TEL. 501-278-139
 Garaż ul. Egipska – 250 zł/
mc.  Tel. 22 672-36-60
 Lokal 150 m kw. 
 Tel. 692-963-505

NOCLEGI/Praga Południe

 Tanie noclegi. 
 Tel. 692-963-505

OGRODNICZE

 Zakładanie trawników, ko-
szenie, wycinki drzew i gałęzi, 
wywóz. Prace ogrodowe. 
 Tel. 509-199-927

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
WY – porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, au-
kcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław. 

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

www.podatki-doradca.pl

 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) 

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

22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna. 

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

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO I 
SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

SZUKAM PRACY

 Młody, solidny - praca dodat-
kowa, sprzątanie, mycie okien, 
prace ogrodnicze, drobne re-
monty itp.  Tel. 517-428-304

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

RAMKA
AAAA GAZ, HYDRAULI-
KA, naprawy, wymiany. 

Tel. 788-866-679
 Anteny SAT TV, kamery – 24 
h.  Tel. 602-396-976
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa 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, dekode-
ry do TV cyfrowej, naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa, 
gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

 ANTENY, TELEWIZORY 
– naprawa.  
 Tel. 22 818-07-17 
 Anteny, domofony, alarmy, 
kamery.  Tel. 22 673-11-67

 Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 
 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – 
Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545; 

 CZYSZCZENIE KAR-
CHEREM dywanów, wykła-
dzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 CZYSZCZENIE od 5 zł dy-
wanów, tapicerki aut Karche-
rem.  Tel. 502-928-147
 DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 22 813-77-82; 
502-443-826

 ELEKTRYCZNE Głowac-
ki.  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, naprawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnienia, 
gazowe. Tel. 610-18-53; 662-
065-292 
 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hydrau-
liczne, malowanie. Głowacki. 
 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, glazu-
ra.  Tel. 504-618-888

RAMKA
Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, serwis 
24h, sprzedaż urządzeń, kom-
pleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy re-
alizacji, gwarancja. Tel. 502-
904-708
 LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORY – NAPRAWA. 
 Tel. 694-825-760
 Lodówki. Tel. 22 671-80-49; 
604-910-643; Pralki. Tel. 601-
361-830

 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie, sztukateria. 
 Tel. 22 810-90-22
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943

RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62 
 PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Pralki – naprawa. Emeryci 
50% taniej.  Tel. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 STOLARZ wykona solidnie 
– szafy, kuchnie, pawlacze, za-
budowy.  Tel. 602-126-214
 STOLARSTWO MEBLO-
WE, pełen zakres. 

Tel. 22 773-15-13; 
504-824-568

 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  Tel. 796-457-190; 
 792-508-305
 TAPETOWANIE, malowa-
nie.  Tel. 504-618-888
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Izolacje przeciwwodne fun-
damentów, odwodnienia od 
budynków, drenaże, studnie 
chłonne, kanały deszczowe, 
szamba.  Tel. 516-507-220
 Malowanie, gładź od zaraz. 
 Tel. 609-982-675
 Ogrodzenia, bramy, furtki, 
automatyka, ocynkowane ew. 
lakierowane proszkowo. 
 Tel. 608-686-800
 Ogrodzenia betonowe z mon-
tażem, siatka, przęsła, obsadzenie 
bram i furtek.  Tel. 509-199-927

 Ślusarstwo - spawalnictwo. 
 Tel. 608-331-200

USŁUGI/remontowe

 A-Z REMONTY, WY-
KOŃCZENIA. 
 Tel. 602-216-943
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 
 Glazura, remonty komplek-
sowo.  Tel. 504-781-725; 
 www.bart-invest.pl

RAMKA
 Malowanie, tapetowanie, 
remonty. Tel. 501-028-073; 
22 612-21-74
 MALOWANIE. 
 Tel. 602-126-214
 Malowanie, układanie glazu-
ry, terakoty, hydraulika, biały 
montaż.  Tel. 509-199-927

USŁUGI/transportowe

 AAA WYWÓZ MEBLI, 
gruzu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio.  Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30
 Transport – wywóz gruzu, 
mebli, gałęzi, sprzątanie piw-
nic.  Tel. 600-359-594
 Transport – przeprowadz-
ki,  sam. o wymiarach – 4,2 
dł./2,2 wys., kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ce-
ny.  Tel. 502-904-708

WYPOCZYNEK

 Mazury 7 dni od 500 zł z wy-
żywieniem, jezioro, las, kame-
ralnie.  Tel. 89 621-17-80; 
 www.szczepankowo.pl

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo – pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 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 

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 
 Tel. 502-904-708

Malowanie, tapetowanie, 
remonty. 

Tel. 501-028-073; 22 612-21-74

MIESZKANIEC 9

TWÓJ CZAS JEST DLA NAS BEZCENNY!
NADAJ DROBNE PRZEZ INTERNET  Kliknij www.mieszkaniec.pl

AAAA GAZ, HYDRAULI-
KA, naprawy, wymiany. 

Tel. 788-866-679

GAZ, HYDRAULIKA – 
24 h, naprawa pieca, termy, 
kuchni, podłączenia, upraw-
nienia, gazowe. 
Tel. 610-18-53; 662-065-292 

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. Tel. 22 499-20-62 
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REKLAMA REKLAMA  

10 MIESZKANIEC

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefl eksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe

TRANSITIONS

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

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 ro-
zumieniem mowy? A może ktoś z blis-
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, 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

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

W obronie nas, pacjentów mazowieckich szpi-
tali, grupa lekarzy i pracowników służby zdro-
wia z naszego województwa wystosowała 
apel, skierowany do premiera Donalda Tuska, 
a także do ministra finansów Jana Vincenta-
-Rostowskiego, ministra zdrowia Bartosza 
Arłukowicza i do parlamentarzystów. 

Konkretnie - chodzi o pieniądze, a dokładniej o dramatycznie 
trudną sytuację bytową i fi nansową mazowieckich szpitali, wyni-
kającą w znacznej mierze z tak zwanego „Janosikowego” (to sub-
wencja wyrównawcza, jaką nasze województwo musi odprowa-
dzać dla innych województw), ale także z niekorzystnej zmiany 
zasad, wedle których NFZ dzieli środki pomiędzy oddziały wo-
jewódzkie. 

Jak to wygląda w praktyce? Pięć lat temu mazowieckie szpitale 
otrzymały z budżetu województwa ponad 530 milionów złotych. 
W tym roku - sześciokrotnie mniej, przy czym wysokość kwot, ja-
kie Samorząd Województwa Mazowieckiego musi odprowadzić na 
rzecz innych województw to aż 659 mln zł! Finansując aż 31 ma-
zowieckich placówek zdrowia, nie ma wystarczających środków na 
zabezpieczenie ich prawidłowej, płynnej działalności. 

Mieszkańcy Mazowsza odprowadzają do ZUS składki zdrowot-
ne. Warto wiedzieć, że aż 2 mld zł z ich kieszeni trafi ło do innych 
regionów, zasilając także województwa pozostające w lepszej sytu-
acji i mogące przeznaczyć znacznie wyższe kwoty średnio na jed-
nego mieszkańca. 

Dla przykładu, około 1/3 mazowieckich gmin należy do grupy 
tak zwanych gmin ubogich. Dodajmy do tego około 2 miliony osób 
(według szacunków ofi cjalnych), przebywających dodatkowo na 
Mazowszu: gości, rezydentów, studentów, turystów. Ich wszystkich 
również należy otoczyć opieką medyczną i w razie potrzeby udzie-
lić pomocy. Nikt przecież nie pozostawi samemu sobie pacjenta z 
zawałem czy rodzącej kobiety. Są to tak zwane „nadwykonania”, 
czyli działania podjęte ponad limity, określone w kontraktach przez 
NFZ, który może odmówić zapłaty świadczeniodawcy za usługi po-
nadlimitowe.

Ponadto placówki medyczne z całej Polski kierują do nas szcze-
gólne przypadki - pacjentów, wymagających specjalistycznej opie-

ki, która, jak wiadomo, kosztuje a przebieg leczenia rzadko jest 
przewidywalny, także co do kosztów. Upraszczając te skompliko-
wane zagadnienia, nie bardzo widać szansę na dalszą moderniza-
cję placówek i spełnienie norm unijnych, ale zwłaszcza grozi nam 
ograniczenie dostępu do podstawowych świadczeń.

O tych i wielu innych sprawach, kluczowych dla działalności na-
szych szpitali, informowano podczas konferencji prasowej w Szpita-
lu Dziecięcym im. prof. J. Bogdanowicza przy Niekłańskiej, z udzia-
łem m.in. Jarosława Rosłona dyrektora Międzyleskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego, Bożeny Pacholczak Wiceprzewodniczącej Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego i przedstawicieli powiatowych pla-
cówek zdrowia. Gospodyni i moderator spotkania, Małgorzata Sta-
churska-Turos, lekarz, dyrektor szpitala przy Niekłańskiej, z troską 
i niepokojem mówiła o trudnej sytuacji szpitali na Mazowszu, dłu-
gach i niezwykle ograniczonych możliwościach otrzymania pomocy. 
Jeśli adresaci listu nie podejmą szybkich, zdecydowanych działań w 
kierunku istotnych zmian, sytuacja fi nansowa mazowieckiej służby 
zdrowia będzie tragiczna i to bez realnych szans na poprawę. 

Nie jest to bowiem w żadnym stopniu podejście roszczeniowe, 
rzecz w  zdroworozsądkowym dzieleniu pieniędzy wedle sprawie-
dliwszych, nowych zasad a także w daniu szpitalom, poprzez nowe 
uwarunkowania prawne, większej swobody w pozyskiwaniu środ-
ków - chodzi między innymi o to, by sale operacyjne nie stały puste, 
gdy wyczerpie się limit NFZ, a aparatura mogła zarabiać na siebie i 
szpital. Dyrektorzy mają inicjatywę, rozsądek i pomysły, wystarczy 
zagwarantować odpowiednie instrumenty prawne. 

Bo wszystko sprowadza się do troski o nas, mazowieckich pa-
cjentów… eGo

W obronie mazowieckich pacjentów

 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 

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

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

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

JA MES sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. Miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u, 
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.
Przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 12–14, 17–20, 22–28, 30–31 VII

Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 
22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”
www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl
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Dziel ni co wo na spo rto wo Dziel ni co wo na spo rto wo

Czy Kazimierz Górski zo-
stanie patronem Stadionu 
Narodowego? Wszystko na to 
wskazuje, choć są pewne wąt-
pliwości…

Jak informowaliśmy w 
ostatnim „Mieszkańcu” coraz 
bliższa realizacji jest idea na-
zwania Stadionu Narodowego 
imieniem Kazimierza Górskie-
go, legendarnego trenera naszej 
piłkarskiej jedenastki. Taką 
właśnie Uchwałę (przez akla-
mację!) przyjął Sejm RP. Teraz 
sprawa będzie procedowana w 
kilku ministerstwach. Jednak 

jak się okazuje pomysł nadania 
imienia stadionowi może skom-
plikować negocjacje operatora 
Stadionu Narodowego, spółki 
Narodowe Centrum Sportu, z 
potencjalnymi sponsorami, któ-
rzy chcieliby zapłacić za prawa 
do własnej nazwy obiektu. Sza-
cuje się, że taki sponsor mógłby 
rocznie wnosić około 10 mln 
zł., które przeznaczane byłyby 
na utrzymanie stadionu.

Kazimierz Górski – urodził 
się w 1921 r. we Lwowie. 
Jako piłkarz grał w Legii War-
szawa, a wcześniej w lwow-

skich klubach: RKS, Dynamo 
i Spartak. W latach 1970-1976 
był trenerem reprezentacji 
Polski. Pod jego wodzą nasi 
piłkarze święcili największe 
triumfy w historii. „Orły Gór-
skiego” zdobyły złoty medal 
olimpijski w 1972 roku w Mo-
nachium, srebrny medal Mi-
strzostw Świata w 1974 r. oraz 
srebrny medal na Igrzyskach 
Olimpijskich w Montrealu 
w 1976 r. Kazimierz Górski 
był laureatem nagrody m.st. 
Warszawy w 2001 r. Zmarł 
23 maja 2006 roku.       (rosa)

Stadion K. Górskiego?

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

REKLAMA REKLAMA  

Na Zbaraskiej prowadzi 
drużyna Dożynki Grochów, 
a przy Szaserów zespół Ko-
bielska. To liderzy turnieju 
EUROPRAGA – Liga na 
trawie.

W tegorocznej edycji tur-
nieju organizowanego przez 

południowopraski ZHR bio-
rą udział aż 23 amatorskie 
drużyny. Zespoły grają w 
weekendy na dwóch bo-

iskach. Przy ul. Szaserów 
rywalizują drużyny sześcio-
osobowe, a przy ul. Zbara-
skiej ośmioosobowe. Spo-
tkania sędziowane są przez 
profesjonalnych arbitrów. 
Liderami ligi rozgrywanej w 
Parku im. J. Polińskiego są 

zespoły: Kobielska, Praga i 
Royal. Tabelę zamyka dru-
żyna o wymownej nazwie 
– Bolesna Prawda. Liderem 

ligi przy Zbaraskiej są Do-
żynki Grochów (na zdjęciu), 
które dzięki większej ilości 
strzelonych bramek wyprze-
dzają Hotel Jabłoń. Trzecie 
miejsce zajmuje FC Ochota.

Bardziej sprzyjającym 
strzelaniu bramek zdaje się 

boisko przy ul. Sza-
serów. Prowadzący w 
rankingu najlepszych 
strzelców Paweł Ka-
leski z ACP i Piotr 
Mańkowski z Kobiel-
skiej celnie trafi ali do 
siatki aż po 25 razy. 
Za nimi jest Michał 
Podobas (Praga) z 
17. trafi eniami. Naj-
bardziej skutecznym 
snajperem przy Zba-
raskiej jest Tomasz 
Radomski z Dożynek 
Grochów (10 goli). 
Na drugiej pozy-
cji znajduje się jego 
drużynowy kolega 
Piotr Goryszewski 
oraz Krzysztof Gaw-
ryszewski z Hotelu 
Jabłoń (obydwaj po 

6 bramek). Kolejne rozgryw-
ki w turnieju EUROPRAGA 
2012 odbędą się dopiero po 
wakacjach. ar  

Najlepsi w EUROPRADZE

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Andrzeja Kraśnickiego – prezesa Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego oraz Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce.

- Pożegnaliśmy mistrzostwa w piłce nożnej, a za cztery lata 
odbędzie się u nas EHF EURO 2016 w piłce ręcznej. Mecze 
mają być rozgrywane w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Wrocła-
wiu… Jakie są procedury przy wyborze miast gospodarzy Mi-
strzostw Europy w „szczypiorniaka”?

- Przyznam się, że w związku z obciążeniami przygotowań 
do Igrzysk Olimpijskich w Londynie wszystkie kwestie organi-
zacyjne dotyczące Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej będzie-
my rozpatrywać dopiero we wrześniu, a nawet w październiku. 
Ja już rozmawiałem z Płockiem, z Kielcami, z tymi ośrodkami, 

w których środowiska piłki ręcznej są silne, aby tam też odbyły 
się jakieś mecze…

- Szkoda, że Warszawa nie jest brana pod uwagę. Mówi się 
o potrzebie budowy hali sportowej na Pradze Południe, na 

terenie Narodowego Centrum Sportu. Jak duża powinna być 
taka hala, abyśmy mogli rozgrywać u nas mecze EFF EURO 
2016?

- Z punktu widzenia meczu fi nałowego, to musi być obiekt na 
minimum piętnaście tysięcy widzów. Ale w Warszawie jest sens bu-
dowania hali wielofunkcyjnej. W końcu to stolica. Na pewno, jeśli 
chodzi o wybór miast gospodarzy, to będziemy na ten temat jeszcze 
rozmawiali. Możemy na przykład zrobić tak, że w jednej grupie, 
w której rozgrywa się sześć spotkań, trzy mecze odbędą się w jed-
nej hali, a trzy w jakiejś innej.

- Panie prezesie, odejdźmy od „szczypiorniaka” – lada mo-
ment zaczną się Igrzyska w Londynie. Znamy już nazwiska na-
szych sportowców, którzy wystąpią na Olimpiadzie. W jakich 
dyscyplinach możemy liczyć na medalowe sukcesy?

- Przede wszystkim to sporty wodne - kajakarstwo, wioślarstwo 
i żeglarstwo. Myślę, że możemy liczyć na sukces również w pod-
noszeniu ciężarów, tenisie, czy piłce siatkowej. Sport dlatego jest 
tak fajny, że trudno przewidzieć wyniki, ale zapewniam, że emocje 
będą. Mamy nadzieję, że tych medali trochę zdobędziemy.

Rozmawiał Adam Rosiński

OFERUJE
Usługi w zakresie profesjonalnego 

i kompleksowego
zarządzania i administrowania nieruchomościami

Wspólnot Mieszkaniowych.

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

obowiązków.
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 

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

lub wizytę
 w naszej siedzibie przy ul. Grenadierów 21.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych”
ul. Grenadierów 21, 
04-052 Warszawa

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

Ogłoszenie listy zawodników na IO Londyn 2012. Prezes Andrzej 
Kraśnicki z wiceministrem sportu Jackiem Foksem (z lewej) 
i sekretarzem generalnym PKOl Adamem Krzesińskim (z prawej).

OKNA DREWNIANE 
I PCV

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   Roletki

materiałowe
 Moskitiery
 Verticale

Autoryzowany punkt sprzedaży

Biuro Handlowe: 
Warszawa 

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

e−mail: 
instal.diament@neostrada.pl 


