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Prosimy 
(nie) oglądać

W jednym z ogródków restaura-
cyjnych Wrocławia natknąłem się 
na telewizyjną transmisję meczu 
polskich siatkarzy. Odbiornik tele-
wizyjny - ustawiony w centralnym 
miejscu, tak by każdy mógł wi-
dzieć, zaopatrzony był w kuriozalną 
kartkę: telewizor należy do właści-
ciela - prosimy nie oglądać. Oczy-
wiście oglądali wszyscy. Domy-
ślam się, że adnotacja miała na ce-
lu obejście prawa, pewnie w tle są 
jakieś pieniądze za tantiemy. Mnie 
takie rzeczy bawią - bo nie jest to 
jakaś wielka sprawa, groszowa, ale 
pokazuje, jak bezskuteczne mo-
że być prawo nieżyciowe. A z nim 
spotykamy się na każdym kroku.

Otóż znaczna część Polaków 
jest przekonana, że społeczeń-
stwem trzeba zarządzać nakazami 
i zakazami i im bardziej przerażają-
ca kara, tym większa skuteczność. 
Zwłaszcza kolejkowa społecz-
ność uwielbia radykalne formy re-
presji: złodziejowi połamać ręce, 
chuligana publicznie wychłostać 
itp. itd. Tak było w średniowieczu, 
a mimo to złodziei nie brakowało, 
choć kary były okrutne.

Prawo ma być mądre, to społe-
czeństwo powinno tak wychowy-
wać, by nie było moralnego przy-
zwolenia na pewne zachowania. Po-
patrzmy jak to się zresztą zmienia: jak 
jest zdewastowany stadion, to rzą-
dzą na nim kibole-chuligani. Obiekt 
typu Stadion Narodowy takich onie-
śmiela, na trybunach siedzą krawa-
ciarze. Może między sobą mówią o 
przestępstwach sięgających milio-
nów dolarów, ale nie biją się po py-
skach, gdy na boisku wieje nudą… 
Nie wierzę więc w skuteczność nad-
miernej kodyfi kacji - wszystko da 
się obejść. Infl acja przepisów pra-
wa wręcz zachęca do inwencji twór-
czej. Jestem za trudniejszą wersją 
walki: wychowywaniem i budowa-
niem lepszego świata, tak by nikomu 
nie zależało na zburzeniu go. 
 Tomasz Szymański
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Lipiec tego roku był dla działkowi-
czów bardzo gorący. Nie tylko ze 
względu na pogodę. Nastroje pod-
grzała również informacja, że mogą 
stracić swoje ogródki…
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Po zbadaniu przez Trybunał 
Konstytucyjny ustawy o ro-
dzinnych ogródkach działko-
wych okazało się, że aż 24 ar-
tykuły tego aktu są niezgodne 
z Konstytucją RP. Nie będzie-
my szczegółowo analizować 
wyroku TK, niemniej efekt 
może być taki, że działkow-
cy stracą swoje ogródki, a w 
miejscu tych terenów zielo-
nych wyrosną wysokościow-
ce i apartamentowce. Może 
tak się stać jeżeli parlament, w 
ciągu półtora roku, nie popra-
wi zakwestionowanych przez 
Trybunał przepisów. 

W obronie ogródków or-
ganizują się sami działkow-
cy, jak i niektórzy politycy i 
ugrupowania polityczne. Na 
przykład liderzy warszaw-
skiego SLD rozpoczęli w 
ROD Stolica na Mokotowie 
konsultacje z działkowcami 
na temat kształtu nowej usta-
wy. „Mieszkaniec” zaś spraw-
dził, jak do tego tematu odno-
szą się działkowcy z naszego 
największego ogródka – ROD 
„Waszyngtona”.

- Nie obawiamy się utraty 
ogródków – zdecydowanie 
mówi Hanna Małecka, jedna 
z użytkowniczek działek od 
strony ul. Międzynarodowej. 
– Wierzę, że parlamentarzyści 
uchwalą odpowiednią ustawę, 
a nie wierzę w to, aby bur-
mistrz zrezygnował z pienię-
dzy, które będziemy wpłacali 
gminie jeśli zmieni się ustawa. 
Tu są setki działkowców. Po 
zmianie przepisów od każdego 
z nas wpłynie na Pragę Połu-
dnie od 500 do 1500 złotych 
rocznie. To kupa kasy! Roz-

mówczyni przyznaje, że na 
tak wysokie opłaty jednak nie 
wszystkich będzie stać. Bo w 
POD swoje oazy spokoju mają 
różni ludzie. Począwszy od 
szefa jednego z kolorowych 
pism dla dorosłych poprzez 
wiekowych warszawskich 
powstańców i emerytowane 
staruszki, które aby przeżyć 
sprzedają działkowe owoce 
i warzywa przed pobliskimi 
sklepikami. – Poza tym, nas, 
działkowców, jest w Polsce 
ponad cztery miliony. Kto za-
ryzykuje utratę tak wielkiego 
elektoratu...? – dodaje pani 
Hanna i już wiadomo skąd jej 
przekonanie, że działkowcy 
nie utracą ogródków.

Wiarę w pozytywną zmia-
nę przepisów i zachowanie 
ogródków wyrażają także ko-
lejne rozmówczynie „Miesz-
kańca” – Anna Pietraszko i 
Kinga Smoktunowicz (na zdję-
ciu na str. 1). – Gdyby doszło 
do likwidacji działek, to dla 
wielu ludzi byłaby prawdziwa 
tragedia. Tu toczy się nasze 
życie rodzinne i towarzyskie. 
Tutaj właściwie wychowałam 
swoje dzieci, do których teraz 
przychodzą koledzy i zamiast 
włóczyć się po klatkach scho-
dowych, palić i pić po kątach, 
grają w ping ponga. Tutaj za-
częłam rodzić syna… - z wypo-
wiedzi pani Anny, mieszkanki 
Saskiej Kępy, która od 19 lat 
użytkuje jedną z działek, wi-
dać, jak ważną sprawą jest 
posiadanie w mieście kawał-
ka zieleni. – Moje małe dzieci 
non stop chorowały, a odkąd 
mamy działkę i spędzają tu 
wiele czasu są zdrowe. Teraz, 
praktycznie przez dwa miesią-
ce, mamy prawdziwe wakacje 

– mówi Kinga Smoktunowicz, 
która część działki cały czas 
zagospodarowuje pod kątem 
dzieci (m.in. dmuchany basen, 
trampolina).

Rozmówczynie mają świa-
domość konieczności zmiany 
przepisów. A nawet chcą tego, 
gdyż aktualnie nie wiedzą na 
przykład, gdzie trafi ają pienią-
dze, które wpłacają za użytko-
wanie działek. Także lokalnie 
nie wszystko im się podoba. 
Narzekają na brak ochrony, 
zapowiadają zmianę zarządu 
ROD. Odpierają argument o 
braku udostępnienia terenu 
ogródków innym mieszkań-
com Warszawy (w końcu, to 
teren publiczny). Faktycz-
nie, większość bram do ROD 
Waszyngtona stoi otworem w 
ciągu dnia. W każdym razie, 
mimo wiary w pozytywne 
rozwiązanie sprawy wyczuwa 
się napięcie wśród działkow-
ców. – Ludzie się integrują – 
słychać na „Waszyngtona”.

Sprawa możliwej likwida-
cji ogródków działkowych 
nie jest tylko problemem ich 
użytkowników. To olbrzymie, 
często bardzo atrakcyjnie po-
łożone tereny, na które chrap-
kę ma niejeden deweloper. 
Bez względu na to, jak poto-
czą się prace w parlamencie 
nad nową ustawą, widać po-
trzebę urzędowego zabezpie-
czenia tych terenów na rekre-
ację. Jedynym na to sposobem 
jest uchwalanie stosownych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. – Być może, 
po wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego, przyspieszone zo-
staną przez Miasto prace nad 
takimi planami – słyszymy w 
urzędzie Pragi Południe. ar  
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 KRO NI KA PO LI CYJ NA
Zwłoki w Jeziorku Skaryszewskim

W ubiegłą środę tuż po godz. 6.00 rano wędka-
rze zauważyli pływające ciało w jeziorku w Par-
ku Skaryszewskim, około półtora metra od brze-
gu. Natychmiast wezwali policję. Ciało wyłowili 
z wody strażacy. Okazało się, że są to zwłoki oko-
ło 40-45 letniego mężczyzny. Trwają czynności 
mające ustalić jego personalia oraz okoliczności i 
przyczyny tego tragicznego zdarzenia. 

Ukradł samochód 
Funkcjonariusze z komisariatu w Wawrze przy-

jęli zawiadomienie o kradzieży peugeota. Działa-
nia kryminalnych doprowadziły do zatrzymania 
sprawcy. Okazał się nim dobrze znany policjan-
tom 33-latek, który jednak przed zatrzymaniem 
zdążył już sprzedać skradziony samochód. Funk-
cjonariusze ustalili, że to nie jedyna jego kra-
dzież. Hubert P., na terenie szpitala w Wawrze, 
dokonał kradzieży dwóch laptopów. 

Areszt dla „damskiego boksera”
Policjanci z Grenadierów przyjęli zawiado-

mienie o pobiciu kobiety przez jej konkuben-
ta, w wyniku czego trafi ła do szpitala. Potem do 
drzwi sprawcy zapukali kryminalni, którzy za-
trzymali 38-letniego Piotra N. Mężczyzna usły-
szał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. 

Złapali złodzieja
Północnoprascy policjanci zatrzymali 27-lat-

ka, który zerwał 30-letniej kobiecie z szyi srebr-
ny łańcuszek. Za kradzież mężczyzna odpowie 
przed sądem. Za tego typu wykroczenie grozi ka-
ra aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 
Do zdarzenia doszło około godziny 22 na skrzy-
żowaniu ulic Solidarności i Jagiellońskiej. Poli-
cjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, któ-
ry przeszedł przez ulicę w niedozwolonym miej-
scu. Podczas legitymowania wyrzucił on pod ra-
diowóz łańcuszek. Policjanci wyjaśniając sprawę, 
ustalili, że mężczyzna 20 minut wcześniej zerwał 
go kobiecie z szyi. 

Znęcał się nad żoną
Pijackie awantury, szarpanie, uderzanie rę-

ką po głowie, popychanie, uderzanie pięścią 
po twarzy, grożenie pozbawieniem życia oraz 
niszczenie domowego sprzętu – to była co-
dzienność jednej z mieszkanek kamienicy przy 
ul. Siedleckiej. Gnębiona przez męża kobieta 
zdecydowała się zgłosić sprawę Policji. Wcze-
śniej wielokrotnie korzystała z numeru alar-
mowego. Po zebraniu dowodów 38- letniemu 
Robertowi R. zarzucono znęcanie się nad żo-
ną. Mężczyzna nie przyznał się. Za znęcanie się 
nad rodziną grozi nawet do pięciu lat więzienia.

toms

dokończenie ze str. 1
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Rozmowa o (na) działkach

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
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TELEFONY 
     KOMÓRKOWE

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

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

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

      Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

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

WYKONUJE:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar 

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

    zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin 
i transport

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

Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 9 tel. 22 379 72 91

Dr Maria Mickiewicz-
-Laskowska
 Endokrynolog
 Medycyna pracy
 Prawo jazdy

MED-EXPERT ul. £ukowska 27
Przyjêcia w poniedzia³ki od godz. 16

tel. 22 423-44-58; 
22 423-44-59

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Święto Policji w CPK
25 lipca w Centrum Promocji Kultury 
Dzielnicy Praga Południe wręczono wiele 
policyjnych awansów. Uroczystość zwią-
zana była z niedawno minionym Świętem 
Policji.

Nominacje wręczał insp. Dariusz Pergoł, szef 
VII Komendy Rejonowej Policji. KRP VII zasię-
giem obejmuje „mieszkańcowe” dzielnice – Pragę 
Południe, Wawer, Rembertów i Wesołą. Stąd też 
wśród gości zaproszonych na uroczystość znajdo-
wali się przedstawiciele dzielnicowych urzędów 
i samorządów. Była też obecna prokurator Julita 
Turyk z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, 
przedstawiciele prokuratury rejonowej, delegatur 
biura bezpieczeństwa. Awans na wyższy stopień 
ofi cerski otrzymało 8 policjantów, a w pozosta-

łych korpusach 173 policjantów. Dziewięciu 
funkcjonariuszy otrzymało odznaki resortowe 
– Zasłużony Policjant. Ostatnie miesiące były 
dla naszej Policji szczególnie ważne, choćby ze 
względu na zabezpieczenie największej w historii 
Polski imprezy sportowej – EURO 2012, z której 
wywiązali się znakomicie! ab        
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W kościele Św. Marcina na ul. 
Piwnej w głównym ołtarzu tkwi kru-
cyfi ks, który został wydobyty z gru-
zów po wojnie. Zachowała się jedynie 
dolna część fi gury Chrystusa, która po-
czerniała od ognia. Jego głowa i ręce 
spłonęły podczas Powstania. To dla-
tego uwspółcześnione kontury Jezusa 
odtworzono w metalu. 

W pobliskiej katedrze Św. Jana na 
zewnętrznej ścianie tkwi wmurowana 
gąsienica z podpisem, że pochodzi ona z 

„goliata”, który tu eksplodował. Dokład-
nie ta gąsienica pochodzi z nosiciela ła-
dunków wybuchowych, który wybuchł 
13 sierpnia na ul. Kilińskiego. Zginęło 
wtedy ponad 100 osób, których szczątki 
według relacji naocznych świadków wi-
siały nawet na resztkach ścian czy balko-
nów pobliskich kamienic. 

Świadkiem Powstańczych Walk był 
kościół Sakramentek na Rynku No-
wego Miasta. Tu znajdował się szpi-
tal powstańczy. Siostry złamały swoją 
regułę, zakazującą obcym wstępu do 
klasztornych budynków – umieściły 
tu rannych żołnierzy. 31 sierpnia cały 
kompleks XVII-wiecznych budynków 
zbombardowano. Ocalały tylko pła-
czące barokowe putta z nagrobku kró-
lowej Marysieńki Sobieskiej. Są nadal 
w odbudowanym kościele. 

Na Placu Krasińskich, będącym cen-
tralnym miejscem obrony Starówki, na 
rogu Miodowej i Długiej jest właz do 
kanałów, przez który wycofywali się 
powstańcy i cywile do Śródmieścia. 
Dwa lata temu fragment kanału udo-
stępniło dziennikarzom MPWiK. Spe-
cjalnie dla nich kanał został umyty, ale 

w 1944 roku płynęły nim ścieki i fe-
kalia. W takich warunkach czołgali się 
powstańcy i cywile: kobiety, starcy i 
dzieci. 

Koło Parku Krasińskich są pozosta-
łości po Pasażu Simonsa. Przed woj-
ną był to kilkupiętrowy gmach handlo-
wy. Coś w rodzaju dzisiejszego Cen-
trum Handlowego jak np. Złote Tara-
sy. W Powstaniu odgrywał znaczącą 
rolę jako reduta powstańcza, broniona 
głównie przez batalion „Chrobry I”. 31 
sierpnia pasaż został zbombardowa-
ny przez niemieckie samoloty. Zginę-
ło wówczas ponad 200 osób, żywcem 
przysypanych w piwnicach. Na skra-
ju Ogrodu Krasińskich jest pomnik 
z fragmentami resztek fundamentów 
zbombardowanego budynku. 

Bank Polski przy ulicy Bielańskiej 
to jedna z ważniejszych zachowanych 
redut Powstania. Najbardziej drama-
tyczne walki toczyły się w dniach 20-
21 sierpnia, kiedy Niemcy wtargnęli 
do północnego skrzydła budynku. Do-
piero na skutek wysadzenia jednego z 
pięter zostali zmuszeni do wycofania 
się. Na elewacji frontowej do dziś wi-
dać ślady po pociskach.

Jednym z największych zwycięstw 
Powstania Warszawskiego było zdo-
bycie gmachu PAST-y, czyli Pol-
skiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 
przy ulicy Zielnej. Ośmiopiętrowy 
gmach wzniesiony w formie średnio-
wiecznej wieży należał do najwyż-
szych budowli przedwojennej War-
szawy. Podczas Powstania Niemcy 
bronili się tam zaciekle. Dopiero w 
nocy z 19 na 20 sierpnia oddziały ba-
talionu „Kiliński” przypuściły gene-
ralny szturm z użyciem min i mio-
taczy ognia. Zaskoczeni i oblężeni 
Niemcy poddali się. Sceny ze zdoby-
cia PAST-y zostały utrwalone na ta-
śmie fi lmowej. W elewacji gmachu, 
który stoi do dziś można jeszcze do-
strzec ślady kul. 

Podobnie jest z gmachem przy ul. 
Brzeskiej 24, gdzie mieściła się pra-
ska fi lia centrali telefonicznej. Zdo-
byta pierwszego dnia Powstania przez 
żołnierzy VI Obwodu Armii Krajowej 
do dziś na ścianach budynku ma ślady 
po strzelaninie.

Miejscem szczególnie zaciętych 
walk był kościół św. Krzyża na Kra-
kowskim Przedmieściu. Zwłaszcza 
na początku września stał się celem 
zmasowanego ataku nieprzyjaciela, 
który usiłował odbić stracone wcze-
śniej pozycje. Pod jego naporem po-

wstańcy zostali wyparci ze świątyni. 
Zachowała się fotografi a leżącego spi-
żowego posągu Chrystusa z krzyżem 
na plecach, strąconego przez niemiec-
kie pociski ze schodów przed świąty-
nią. Kościół po wojnie odbudowano, 
ale we wnętrzu można znaleźć ślady 
walk. Między innymi pocętkowany 

kulami wizerunek Polikarpa Girsztow-
ta na jego epitafi um, a także ślad po po-
cisku w barokowej kracie wiodącej ze 
znajdującego się przy zakrystii przed-
sionka do prezbiterium.

Przy Skarpie stoi willa, która dziś 
mieści Muzeum Ziemi PAN, a przed 
wojną była własnością wybitnego ar-
chitekta Bohdana Pniewskiego. W cza-
sie powstania willa odgrywała ważną 
rolę, gdyż broniła ul. Książęcą, zapew-
niającą łączność między Czerniako-
wem i Śródmieściem Południowym. 
W drugiej dekadzie września rozgorza-
ła zacięta walka o ten budynek. Dom 
przechodził z rąk do rąk. Po krwawych 
walkach została plama krwi na scho-
dach, wchłonięta w marmurową po-
sadzkę. Nigdy nie udało jej się zmyć. 
Stała się najbardziej wymownym sym-
bolem walk Powstania. 

To tylko niektóre miejsca upa-
miętniające Powstanie Warszawskie. 
1 sierpnia przypomną nam o 63 
dniach nierównej walki powstańców 

z doskonale uzbrojonymi niemiec-
kimi oddziałami. Tego dnia, kiedy o 
godz. 17.00 zawyją syreny i słyszeć 
będziemy bijące w kościołach dzwo-
ny, a na ulicach zatrzymają się samo-
chody - zatrzymajmy się i my. Oddaj-
my hołd tym, którzy zginęli 68 lat te-
mu walcząc o nasze miasto. MKP

Podobnie jest z gmachem przy ul

Jeśli ktoś myśli, że Powstanie Warszawskie 68 lat 
później to tylko pomniki i pomniki – jest w błę-
dzie. Warszawa naznaczona jest śladami Powsta-
nia. Autentycznymi. To nie tylko monumenty czy 
tablice. To niemi świadkowie tamtych czasów. 

Niemi świadkowie
Katedra św. Jana

ul. Brzeska 24Skwer im. płk. Antoniego Żurowskiego przy ul. 11 Listopada Fo
t. 
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Na Zamku Królewskim 31 
lipca br. z okazji Dnia Pamię-
ci Warszawy odbędzie się uro-
czysta sesja Rady m.st. 
Warszawy poświęcona 
68. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego. 
Podczas uroczystości 
przewodnicząca Ewa 
Malinowska-Grupińska 
wręczy Honorowym Obywate-
lom m. st. Warszawy akt nada-
nia, odznakę i legitymacje. W 
tym roku tytuł ten nadano czte-
rem osobom: prof. Witoldowi 
Kieżunowi, Sławomirowi Pie-
trasowi, prof. Jerzemu Regul-
skiemu i Stanisławowi Wyga-
nowskiemu.

  
Lato to czas wypoczynku nad 

wodą. Niestety, również i tra-
gicznych w skutkach wypad-
ków nad akwenami. Najczę-
ściej dochodzi do nich na tzw. 
dzikich plażach. Tylko w ze-
szłym roku na terenie Mazow-
sza doszło do 66 utonięć. Aby 
zwiększyć bezpieczeństwo wy-
poczywających i uczulić ich 
na czyhające na nich zagro-
żenia, od trzech lat Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
wspólnie z policją oznacza naj-
bardziej niebezpieczne miej-

sca „czarnymi punktami wod-
nymi”. Na Mazowszu jest ich 
już 68. Dodatkowo dbając o 
bezpieczeństwo najmłodszych 
uczestników ruchu drogowe-
go, samorząd zakupił specjalny 
samochód zaopatrzony m.in. 
w symulator jazdy jednośla-
dem i miniwarsztat rowerowy.  
Testowały go już dzieci z Pra-
gi Północ, uczestniczące w za-
jęciach „Lata w mieście 2012”. 

  
26 lipca br. w Szpitalu Prze-

mienienia Pańskiego w War-
szawie zmarł w wieku 100 lat 
śp. ks. kan. Antoni Gościm-
ski, najstarszy kapłan diecezji 
warszawsko-praskiej, uprzed-
nio ksiądz diecezji włocław-
skiej. W kapłaństwie służył 64 
lata, magister prawa cywilnego 
na Uniwersytecie Poznańskim, 
dr prawa kanoniczego na ATK, 
radca prawny Kurii Metropoli-
talnej Warszawskiej. Był wy-
próbowanym współpracowni-
kiem prymasa Polski, kard. Ste-
fana Wyszyńskiego. Od 1961 
roku był rezydentem parafi i 
Chrystusa Króla na Targów-
ku, gdzie niemal do końca ży-
cia udzielał się duszpastersko 
odprawiając Msze św. i pełniąc 
posługę w konfesjonale.

  
26 lipca br. biuro podróży 

Blue Rays mające siedzibę na 
Pradze Południe przy al. Sta-
nów Zjednoczonych 61 zło-
żyło w urzędzie marszałkow-
skim wniosek o niewypłacal-
ności. Ponieważ biuro podróży 

zarejestrowane jest na terenie 
Mazowsza, pomocy turystom 
udzieli Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowiec-
kiego. Poza granicami kra-
ju, w Egipcie przebywa 414 
osób. Wszystko wskazuje na 
to, że większość turystów bę-
dzie mogła powrócić do kraju 
planowo, tylko kilkadziesiąt 
osób z uwagi na nieopłacone 
hotele będzie musiało skrócić 
swój pobyt. Uruchomiona zo-
stała także specjalna infolinia 
dla poszkodowanych klien-
tów – 22 59 79 544. Więcej in-
formacji na stronie interneto-
wej urzędu marszałkowskiego: 
www.mazovia.pl

  
Do 35% kosztów związa-

nych z podgrzewaniem ciepłej 
wody mogą zaoszczędzić ma-
zowieckie szpitale, w których 
zostaną zainstalowane kolek-
tory słoneczne. Na takim roz-
wiązaniu skorzysta nie tylko 
szpital, ale przede wszystkim 
jego pacjenci. Zaoszczędzo-
ne w ten sposób pieniądze bę-
dą mogły być wykorzystane 
na inne cele – drobne inwesty-
cje czy zakup sprzętu. Instala-
cja kolektorów będzie możliwa 
dzięki środkom uzyskanym w 
ramach Szwajcarsko-Polskie-
go Programu Współpracy. Cał-
kowity koszt inwestycji to po-
nad 34,6 mln zł, z czego do-
fi nansowanie wyniesie około 
29,4 mln złotych. 

  
Już można na bieżąco śle-

dzić ruch komunikacyjny wokół 
CH Warszawa Wileńska, dzięki 
czterem kamerom zamieszczo-
nym na dachu centrum. War-
szawscy kierowcy i pasażero-
wie komunikacji miejskiej mo-
gą sprawdzać natężenie ruchu 
oraz postępy na budowie drugiej 
linii metra poprzez stronę http://
www.warszawa-wilenska.pl/W/
do/centre/praga-on-line.

  
Remont i konserwacja Mu-

rów Obronnych Starego Mia-
sta w Warszawie, rewitalizacja 
przestrzeni ul. Białostockiej, 
modernizacja budynku przy ul. 
Reja 9, rozbudowa i moderni-
zacja Domu Dziennego Poby-
tu Centrum Złotego Wieku oraz 
rozbudowa budynku w Par-
ku Achera to zrealizowane już 
warszawskie inwestycje, które 
otrzymają blisko 19 mln zło-
tych unijnego dofi nansowania. 
Umowę w tej sprawie podpi-
sali marszałek Adam Struzik, 
członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Wiesław Ra-
boszuk oraz Michał Olszewski 
wiceprezydent m.st. Warszawy. 

  
Miasto st. Warszawa i Polski 

Związek Firm Deweloperskich 
podpisały 23 lipca br. porozu-
mienie o współpracy. Podsta-
wowym celem zainicjowanego 
dialogu jest lepsza koordyna-
cja miejskich inwestycji infra-
strukturalnych oraz przedsię-
wzięć deweloperskich, głównie 
z zakresu budownictwa miesz-

kaniowego. Porozumienie za-
kłada współpracę w zakresie 
racjonalizacji działań związa-
nych z rozbudową infrastruk-
tury, planowaniem przestrzen-
nym, a także wspólne rozwią-
zywanie kwestii dotyczących 
realizacji inwestycji miesz-
kaniowych, wdrażania zasad 
zrównoważonej urbanizacji 
oraz promowania budowy bu-
dynków niskoemisyjnych.

  
Stadion Narodowy można 

zwiedzać w grupach zorgani-
zowanych, od wtorku do nie-
dzieli w godzinach od 10.00 
do 18.00,  po wcześniejszej re-
zerwacji drogą elektroniczną 
(e-mail:wycieczki@ncs2012.
pl ). Minimalna liczba zwie-
dzających w grupie to 20 osób. 
Wycieczka może odbywać się 
w towarzystwie przewodnika, 
który pokaże uczestnikom naj-
ciekawsze miejsca znajdujące 
się na stadionie, w tym szat-
nie zawodników, strefę VIP, 
dolny i górny pierścień try-
bun czy kaplicę wielowyzna-

niową. Wycieczki odbywać się 
będą przez 6 dni w tygodniu, z 
wyjątkiem poniedziałków, dni 
ustawowo wolnych od pracy 
oraz dni, w których będą trwa-
ły przygotowania do imprez 
masowych. 

  
Trwają prace przy budowie 

kolektora w Wawrze i nadal 
nie można jeździć Traktem Lu-
belskim pomiędzy ul. Zwoleń-
ską a Lucerny. Od 21 lipca br. 

zmieniono trasy linii autobu-
sowych Nr 142, 147, 213, 702 
i Z19. Linie 142 i 702 w obu 

kierunkach zostały skiero-
wane na trasę objazdo-
wą: Wiatraczna – … 
- Grochowska – Pło-
wiecka – Trakt Lubel-

ski – Lucerny – Szpotań-
skiego – Zwoleńska – Trakt 

Lubelski - Wał Miedzeszyński 
– Aleksandrów/Urząd Miasta. 
Linia 147 jedzie w obu kierun-
kach trasą: Dw. Wschodni <Ki-
jowska> – … – Fieldorfa – Wał 
Miedzeszyński – Trakt Lubel-
ski – Zwoleńska – Żegańska – 
… – Wiśniowa Góra.  

A linia 213 tylko w kierun-
ku pętli Błota została skiero-
wana na trasę: Gocław –… – 
Fieldorfa – Jugosłowiańska – 
Bora-Komorowskiego – Tra-
sa Siekierkowska – Płowiec-
ka – Trakt Lubelski – Lucerny 
– Błota. Swoją trasę zmieniła 
również linia Z19: Kombajni-
stów – Bronowska – Wał Mie-
dzeszyński – Trakt Lubelski – 
Borków – Juhasów – Mrówcza 
– Żegańska – Szpotańskiego - 
Widoczna – PKP Wawer.

  
7 sierpnia o godz. 17.00 w 

tymczasowej sali ekspozycyj-
nej Muzeum Warszawskiej Pra-
gi O/MHW w Koneserze, przy 
ul. Ząbkowskiej 27/31, bud. 36, 
piętro I - odbędzie się spotkanie 
z Tadeuszem Świątkiem i Rafa-

łem Chwiszczukiem - autorami 
albumu „Królowa Wisła”. Al-
bum prezentuje rzekę Wisłę – 
jej znaczenie i wpływ na roz-
wój miasta - od początku istnie-
nia Warszawy. Wisła dostarcza-
ła bowiem budującej się stolicy 
wiele bogactw i nowych możli-
wości. Autorzy barwnie opisu-
ją i ilustrują archiwalnymi foto-
grafi ami rozwój warszawskiej 
żeglugi, przepraw, mostów, 
przedsiębiorstw i ludzi związa-
nych z Wisłą, nie zapominając 
przy tym o typowo wypoczyn-
kowym znaczeniu rzeki. 

  
W środę 8 sierpnia br. w Pu-

bie Bolek Nowy przy al. Nie-
podległości 211 odbędzie się 
darmowy piknik dla mieszkań-
ców Warszawy i okolic, którzy 
wkroczyli w tzw. „trzeci wiek”. 
Zgłaszanie potwierdzenia obec-
ności - do 3 sierpnia br. pod nr 
tel. 801-005-801 (w godz. 8.00-
16.00). 

(ab) (onet)

Z MIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 - Sala widowiskowa CPK – 01.08. godz. 18.00 – Koncert 
„Trzy Polonezy” i projekcja multimedialna „Suita Powstania War-
szawskiego”. Wykonawcy: Agnieszka Rybak – organy, Magdalena 
Kwaśniewska – Kolado – mezzosopran koloraturowy, wstęp wol-
ny; 14.08. i 17.08. ,,Krzesiwo: J. H. Andersena – spektakl dla dzie-
ci w wykonaniu Teatru Literackiego Aleksandry Ford. Zaproszenia 
do odbioru w CPK; 15.08 – 21.08. - Warsztat Teatru Opowieści dla 
Młodzieży - ,,Historie rodzinne”. Szczegółowe informacje: www.
marebito.pl ; Do 14.08.br. - Wystawa malarstwa Teresy Stankiewicz 
pt. „Obrazy”. Autorka studiowała w krakowskiej ASP, dyplom zrobi-
ła w 1954 r. u profesora Zbigniewa Pronaszki. Cechuje ją malarstwo 
metafi zyczne - eteryczne. Tą esencję potrafi  odnajdować w z pozoru 
błahych motywach pejzażowych, ale i alegoriach religijnych. Musz-
la Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I.J. Paderewskiego 
– 01.08. godz. 21.15 –  Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim - 
„Paweł i Gaweł”, reż.  Mieczysław Krawicz, 1938 r., wstęp wolny; 
04.08. godz. 18.30 – Liryczne lato w Parku Skaryszewskim: Koncert 
niezapomnianych polskich piosenek XX stulecia i przebojów świa-
towej estrady w wykonaniu grupy wokalnej „NOTABENE”, wstęp 
wolny; 05.08. godz. 11.00 – „Kopciuszek Jana Brzechwy”. Reżyse-
ria: Maria Ciunelis, obsada: Matylda Damięcka, Cynthia Kuźniak, 
Agata Sasinowska , Sebastian Cybulski, Tomasz Kozłowicz/Józef 
Mika. Wstęp wolny; 08.08. godz. 21.15 - Kino Plenerowe w Parku 
Skaryszewskim –„ Jego ekscelencja subiekt”, reż. Michał Waszyń-
ski, 1933 r., wstęp wolny; 11.08. godz.18.30 – Klasycznie i z klasą 
„Viva Espana Ole” koncert przygotowany z okazji 10-tej edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kultury hiszpańskojęzycznej
 Muzeum Łazienki Królewskie, Pałac na Wyspie – do 
28.04.2013 r. - czynna jest wystawa „Bacciarelli i inni. Królew-
ska kolekcja obrazów Stanisława Augusta”. Motywem przewod-
nim wystawy jest rola nadwornego malarza króla Stanisława Au-
gusta – Marcello Bacciarellego, jako przyjaciela i najważniejsze-
go doradcy monarchy, mającego istotny wpływ na kształtowanie 
się królewskiego zbioru dzieł sztuki;  
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – seanse z cyklu „W 
starym kinie”, najlepsze przedwojenne fi lmy z udziałem najwięk-
szych gwiazd tamtych lat - 04.08. i 05.08. godz. 16.00 - Przy-
błęda (1933 r.), reż. Jan Nowina-Przybylski. Jeden z nielicz-
nych przedwojennych obrazów zrealizowanych w plenerach na 
Huculszczyźnie. W roli Maryjki, miejscowej piękności wystąpiła 
Ina Benita, obdarzona scenicznym i ekranowym magnetyzmem i 
znakomitymi warunkami fi zycznymi stanowiła ucieleśnienie ko-
biety-wampa polskiego kina lat 30. ub. wieku; 11-12.08 godz. 
16.00 – „Włóczęgi” (1939 r.), reż. Michał Waszyński. Jeden z 
ostatnich fi lmów jaki wszedł na ekrany polskich kin przed wy-
buchem II wojny światowej. Historia o Kopciuszku w scenerii 
przedwojennego Lwowa. W rolach głównych znakomici ówcze-
śni komicy – Kazimierz Wajda i Henryk Vogelfänger.
 XVIII Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Sta-
rówce, Rynek Starego Miasta – 04.08. godz. 19.00 - Jeff Lor-
ber Fusion &. Eric Marienthal Jazzowy Top, przedstawi swój naj-
nowszy album „Galaxy -  jazz z elementami rocka, funk i rytmów 
latynowskich; 11.08. godz. 19.00 - Kyle Eastwood Band Jazzowy 
Top. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi amerykański basista jaz-
zowy, kompozytor, syn amerykańskiego reżysera, aktora Clinta 
Eastwooda, autor muzyki fi lmowej, który nagrał 4 autorskie al-
bumy, wstęp wolny;

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW

REKLAMA REKLAMA  

Spółdzielnia Inwalidów Saturn w Likwidacji 
ul. Rezedowa 19 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż wieczystego użytkowania gruntu 

o powierzchni 4908 m2 
oraz prawa własności 

budynku magazynowo-biurowego 
o powierzchni 2538 m2. 

Cena wywoławcza 3 800 000 zł. Nierucho-
mość położona jest w Warszawie ul. Reze-
dowa 19. Oferty należy składać z oferowaną 
ceną nabycia w Sekretariacie Spółdzielni do 
dnia 20.08.2012 r. do godz. 14.00. 

Wybrany oferent jest zobowiązany do 
wpłacenia w dniu zawiadomienia, zadatku w 
wysokości 20% wartości transakcji. Nabywca 
nieruchomości ponosi w całości koszty zwią-
zane z jej nabyciem. Tel. 22 812-10-41.
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Duchota ciężkim woalem otulała bazar na placu Szembe-
ka. Eustachy Mordziak był mokrzuteńki. Jego Krysia gde-
rała pod nosem, żeby kolejne piwko sobie strzelił, to na 
pewno mu się poprawi. Pod byle pretekstem opuścił więc 
jej stragan z damską bielizną, żeby już po chwili natknąć 
się na pana Kazimierza Główkę. Pan Główka w przeciwień-
stwie do Eustachego wyglądał świeżo i pachnąco. 

- Jak pan to robi, panie Kaziu, że pana nic nie rusza?
- Nic nie robię. Natura taka, po prostu. Teraz panie Eusta-

chy wolność jest i każdy może wyglądać, jak mu się podoba. O, 
widzisz pan tego chłopaka? Co z siebie zrobił? Włosy zielone, 
kolczyki w uszach, ni to w spodniach, ni to kiecce. Koczkodan. 

- Tylko nie koczkodan, tylko nie koczkodan, wtrącił się 
nagle głos z boku. – To moja córka.

Pan Główka zmieszany nieco, od razu zachował się jak 
należy:

- Bardzo pana przepraszam, ja tylko tak względem ubio-
ru. Tamten jednak nadal był naburmuszony:

- Ja nie jestem jej ojcem, ja jestem jej matką!… 
Pierwszy doszedł do siebie Kazimierz:
- A nie mówiłem. Teraz wszystko wolno. 
- A może to jakiś związek partnerski był? 
- No, co pan. Matka z córką. Powiedział przecież… po-

wiedziała, znaczy.
- A wiesz pan, że i mój koleżka, Heniek złomiarz, też ostat-

nio doświadczył praw człowieka. Osobiście.
- A to ciekawe.

- Po udanym zbieraniu dał sobie w palnik. Czy mu te po-
gody zaszkodziły, czy co, w każdym razie rozum mu odebra-
ło i wdał się w przepychanki z kolegami. Dostał w ucho, do-
stał w oko, i jak stał, tak padł. Ludzie go znaleźli, krew się 
leje, wezwali pogotowie, a pogotowie go za fraki i na Szase-
rów. Tam Heńka poreperowali i zostawili na obserwacji. To 
co miał robić? Dał w kime. Po jakimś czasie doktór mówi 
do pielęgniarek, żeby straż miejską wezwały i niech go za-
bierają do żłobka, bo łóżko nie jest dla pijaków. Przyjechali 
– wymuskani, mundury służbą niezmęczone. – Czy oprócz 
tego, że ten pan jest pijany, to coś się dzieje? Czy jego stan 
zagraża jego życiu, czy się awanturuje, rwie do bicia?

- Nie, mówi lekarz. Nawalony jest tylko i miejsce zajmu-
je… Heniek wykonując nieprawdopodobną pracę myślową 
zrozumiał, że ważą się jego losy. Stanął na baczność, sta-
rając się trzymać pion. – Zatem, kontynuowała straż, nie 
zachodzą przesłanki, żeby go odwieźć do izby wytrzeźwień. 
Zabierając go na Kolską ograniczylibyśmy jego wolność, a 
tego nie można robić tylko z powodu, że się upił. Gdyby coś 
mu groziło… 

- Co mu może grozić – ucho przyszyliśmy, oko zalepili-
śmy, będzie żył. Ale przecież nie musi na naszym łóżku. – No 
to niech idzie do domu, oznajmiła straż. 

Heniek przytaknął gorliwie kiwając głową, bo słowa wo-
lał z siebie nie wydobywać. Zresztą nie bardzo jeszcze mógł. 
Wypuścili go więc. Kolebiąc się, powolutku, z wytworną 
godnością pijaka, obywatel Heniek złomiarz udał się w kie-
runku Żupniczej, gdzie w jednym z opuszczonych garaży za-
wsze najlepiej mu się do siebie dochodziło. 

- No sam pan widzisz, panie Eustachy – o to właśnie że-
śmy walczyli! Żeby Heńka nie wieźli na Kolską tylko dlate-
go, że, jak pan to nazywa, dał sobie w palnik.              Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Prawa cz³owieka

Kobiecym okiem

nym i czujnym okiem miesz-
kańców robotnicy całkowi-
cie zrywają asfalt, wymienia-
ją różności w podziemnych 
instalacjach robiąc głębokie 
wykopy, dają nowe krawężni-
ki i latarnie. Chodniki też bę-
dą nowe! Wszyscy się cieszą, 
mimo przejściowych dokucz-
liwości w korzystaniu z Tar-
nowieckiej, ale nie wszyscy 
wiedzą, że po remoncie będzie 
ona jednokierunkowa, z wjaz-

dem od Grochowskiej. Za to 
przybędzie nam bezpiecznych, 
„cywilizowanych” miejsc 
parkingowych.

Dziś na Tarnowieckiej nikt 
nie parkuje wzdłuż chodnika, 
bo to plac budowy - po prostu 
się nie da. Samochody odsta-
wiono z dala od tumanów ku-
rzu i ryczących potężnych ma-
szyn.

Jeden tylko uparciuszek na-
dal nie ruszył swojego poobi-

janego autka. Choć wiadomo, 
w którym bloku mieszka wła-
ściciel, ekipa remontowa omi-
ja je łukiem, w wyniku czego 
stoi biedak samotnie na okro-
jonej do minimum dziwacznej 
wysepce niezerwanego asfal-
tu. Pokrywa go gruba war-
stwa kurzu, wokół wykopy, a 
on trwa. Straż Miejska? Tak, 
była, oglądała go i pojechała. 
A on stoi.

Z jednej strony to miłe, że 
robotnicy szanują cudzą wo-
lę i własność. Z drugiej jed-
nak - boję się, że za jakiś 
czas, gdy grat się rozpadnie 
i zniknie, nową nawierzchnię 
Tarnowieckiej będzie szpeci-
ła paskudna, zostawiona pod 
autem wyspa połamanego, 
starego asfaltu… Chyba, że 
ktoś pęknie pierwszy: remon-
towcy załadują samochód na 
lawetę i wywiozą albo wła-
ściciel ocali resztki godności 
i zrobi to sam. Ciekawe, kto 
wygra ten mecz na Tarno-
wieckiej? Rozsądek czy in-
dolencja? 

żu 

Mieszkańcy nie dowierza-
ją własnym oczom: ulica Tar-
nowiecka, od lat wyglądają-
ca jak patchwork, pracowi-
cie utkany z malutkich roz-
maitych, kawałeczków asfal-
tu,  i to patchwork stareńki, 
bo wszędzie pełen dziur, otóż 
ta właśnie ulica Tarnowiec-
ka jest remontowana! Opła-
ciło się wiele lat proszenia, 
nagabywania, wskazywania i 
wszystkiego, do czego zdolni 
są zdesperowani mieszkańcy, 
a w tym wypadku - zwłaszcza 
właściciele samochodów. Nie-
jedna opona poległa w głębo-
kich dziurach, niejeden resor i 
amortyzator stękał ze strachu 
podczas slalomu starą Tarno-
wiecką.

Gruntowny remont trwa od 
kilku tygodni. Pod krytycz-

Mecz na
Tarnowieckiej

REKLAMA REKLAMA  

W czerwcu wziąłem udział w Wal-
nym Zgromadzeniu Spółdzielni Bu-
dowlano-Mieszkaniowej „Ateńska” 
na Saskiej Kępie. Takich zgromadzeń 
w kraju odbywają się setki, ale nie za-
wsze wszyscy spółdzielcy czytają ma-
teriały sprawozdawcze, które przygo-
towuje zarząd. Ja przeczytałem i nasu-
nęła mi się refl eksja, że nie jest łatwo 
zadowolić mieszkańców... 

Trudności są różnej natury. Często 
zdarza się, że wnioski i postulaty się wzajemnie znoszą. Np. pa-
ni J.S. postulowała postawienie ławek na jednym z podwórek. 
Cóż prostszego, ktoś może zapytać. Ławki są potrzebne. Otóż 
rzecz w tym, że ławki tam były, ale zostały zdemontowane na 
liczne wnioski mieszkańców, postulat pani J.S. nie został więc 
zrealizowany. Na terenie osiedla ścierają się także interesy zmo-
toryzowanych i niezmotoryzowanych. Np. jeden z mieszkań-
ców wystąpił z wnioskiem o zdjęcie znaku „Droga wewnętrz-
na” i postawienie znaku „Zakaz postoju” przy ul. Nubijskiej, co 
zdecydowanie oprotestowali inni mieszkańcy (zapewne zmoto-
ryzowani). Inna pani – przeciwnie - wniosła o likwidację znaku 
zakazu postoju i parkowania przed jednym z budynków przy ul. 
Afrykańskiej. Tyle, że jego lokatorzy czują się bezpieczniej od-
kąd znak ten – na ich prośbę – tam stoi. I bądź tu mądry… Ale w 
końcu mieszkańcy za coś zarządowi płacą.

Akurat w przypadku spółdzielni „Ateńska” jest zresztą za co. 
Warto podkreślić rewelacyjne wręcz działania zarządu na polu 
energooszczędności, dzięki którym – mimo podwyżek cen cie-
pła w SPEC – koszty ponoszone przez spółdzielnię z tytułu je-
go zakupu, a w ślad za tym stawki płacone przez lokatorów dość 
systematycznie spadają. Po prostu dzięki docieplaniu budyn-
ków zmniejsza się zużycie ciepła na ogrzanie mieszkań. O ska-
li tych oszczędności najlepiej świadczy następujące zestawie-
nie: w 2004 r. spółdzielnia płaciła SPEC-owi za jednostkę ciepła 
28,54 zł, a w 2012 r. 40,88 zł (czyli o 43% więcej), lokatorzy zaś 
w 2004 r. płacili 2,75 zł za m. kw., a w 2012 r. - 2,38 zł (czyli 
o 14% mniej!). Ograniczanie zużycia energii cieplnej ma więc 
sens nie tylko ze względu na mniejszą ilość spalonego węgla, a 
tym samym mniejszą emisję pyłów i gazów do atmosfery, ale 
także zostawia więcej pieniędzy w naszych portfelach.

Przykład ten jest dla mnie, jako dla parlamentarzysty ważną 
wskazówką. Ludzie mają pretensje do Sejmu, Senatu o to, że 
rosną ceny. Takie są jednak prawa rynku. Poziom cen zależy od 
producentów, dostawców. Parlament ma jednak wpływ na prze-
pisy zachęcające do oszczędzania, a spółdzielnia „Ateńska” po-
kazała, że takie przepisy (w tym wypadku ustawa o wspieraniu 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych) mogą być skuteczne. 

Na zebraniu mówiono też o zagrożeniach, jakie dla spółdziel-
ni mieszkaniowych i jej lokatorów niesie kolejny projekt usta-
wy „reformującej” spółdzielnie mieszkaniowe, ale o tym innym 
razem. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

Ludziom niełatwo 
dogodzić, ale...

* 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

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  

  7 dni 15.09-22.09 – 500 zł/os.
  7 dni 22.09-29.09 – 500 zł/os.
10 dni 15.09-25.09 – 700 zł/os.
14 dni 15.09-29.09 – 950 zł/os.

W cenie zakwaterowanie, pełne wyżywienie 
i zabieg rehabilitacyjny

Ośrodek Wypoczynkowy Jantar: 
ul. Przyjaźni 26, tel. (55) 247 60 30

Zapisy w Warszawie:
ul. Marszałkowska 81 lok. 25, 

tel. (22) 834 95 29

SM „Przyczółek Grochowski” 
WYNAJMIE LOKAL UŻYTKOWY

o powierzchni 77,3 m2 
w pawilonie handlowym

 przy Trasie Łazienkowskiej. 
Tel. 22 813-00-16

MATERACE
 ŁÓŻKA  STELAŻE 
 SOFY  KANAPY
Tel. 793-55-44-95

ul. Grochowska 107
e-mail: materacewarszawa@wp.pl

Podporucznik Hanna Kalinowska z domu Głuszek, pseudonim „Szarotka” urodziła się 
15 kwietnia 1926 roku w Rembertowie w rodzinie z tradycjami wojskowymi. Dzieciństwo 
i młodość spędziła na osiedlu Centrum Wykształcenia Piechoty (obecnie AON). Ukończyła 
liceum im. Tadeusza Kościuszki, które mieściło się, gdzie obecnie znajduje się Dom Kultury. 
Z porywem serca i patriotyzmem wyniesionym z domu rodzinnego, razem z przyjaciółkami, 
wstąpiła do organizacji Wojskowej Służby Kobiet (WSK) VI Obwodu Armii Krajowej „Obro-
ża” Rejon III Dęby. Kobiety – żołnierze armii podziemnej były przeszkolone do służby woj-
skowej w okresie konspiracji i przygotowań do akcji „Burza”. Hania wykonywała wszystkie 
powierzone jej zadania, zajmowała się kolportażem: roznosiła podziemną prasę, ulotki; była 
łącznikiem i sanitariuszką.

Odznaczona krzyżem Armii Krajowej w 1994 roku, a następnie Warszawskim Krzyżem Po-
wstańczym w 1995 roku – mówiła, że nie dla odznaczeń ojczyźnie służyła, lecz z miłości do 
niej, a krzyże otrzymuje się po śmierci. Po wyzwoleniu wyszła za mąż za Mariana Kalinow-
skiego, prawego człowieka z Zielonej-Grzybowej, z którym przeżyła lata w przyjaźni i szczę-
ściu. Stworzyła ciepły dom rodzinny, do którego przyjeżdżały koleżanki z powstania.

Zmarła 29 czerwca 2012 roku – ostatnie 3 lata (po śmierci męża) mieszkała w Domu Opie-
ki Społecznej „Syrena” w Warszawie, gdzie otoczono ją profesjonalną opieką. Msza święta 
w intencji zmarłej odbyła się w dniu 29 lipca 2012 roku w kościele św. Brata Alberta, 
Warszawa Wesoła.

Przyjaciele

Zachować pamięć o tych, którzy odchodzą…



6 MIESZKANIEC

- Przez kilka miesięcy peł-
nił Pan funkcję po. dyrekto-
ra ZGN, a niedawno został 
Pan dyrektorem. Co Pana 
skłoniło, aby starać się o tę 
posadę?

- To sprawa honorowa. Jeśli 
już pełniłem tę funkcję przez 
trzy miesiące, to źle by było po-
wiedzieć „nie, dziękuję”. Po-
stanowiłem sprawdzić, czy mo-
je doświadczenie, wykształce-
nie, mój sposób postępowania, 
charakter, potencjał umysłowy 
w jakiś sposób może być lepiej 
spożytkowany niż dotychczas. 
Mam doświadczenie w zarzą-
dzaniu w skali mikro.

- Ma Pan jakąś autorską 
koncepcję naprawy w ZGN 
tego co jest niedobre? Co 
Pan by zmienił w pierwszej 
kolejności?

- Tu chodzi o technikę, lu-
dzi i teren. Dochodzą sprawy 
fi nansowe. Muszę Panu po-
wiedzieć, że największy pro-
blem jest z ludźmi…

- Ma Pan na myśli miesz-
kańców, czy pracowników 
ZGN?

- Wszystkich. Pracowników 
ZGN, klientów ZGN – miesz-
kańców i najemców lokali 
użytkowych,  oraz ludzi, któ-
rzy myślą, że rozliczają ZGN 
– radnych, posłów, członków 
zarządu, urzędu Miasta…

- Domyślam się, że w pew-
nym sensie ma Pan na myśli 
także nas, media?

- No właśnie. Najtrudniej-
sze jest pogodzić te trzy grupy 
ludzi. Jeśli chodzi o dziedzinę 
ludzką, to już po miesiącu wie-
działem, gdzie tkwi najwięk-
szy problem. Trzeba uświado-
mić pracownikom, że są jakieś 
standardy, wymagania, lepsze 
sposoby pracy. Klientom trze-
ba uświadomić, że można zro-
bić tyle na ile ma się możliwo-
ści, a tych wszystkich, którzy 
„zawiadują” tym wszystkim 
żeby zdali sobie sprawę z tego, 
że nie można wymagać więcej 
niż jest to realne i logiczne.

- Panie dyrektorze, mówi 
Pan o uświadamianiu ludzi, 
ale tak naprawdę przeciętny 
mieszkaniec chce po prostu 
mieszkać w przyzwoitych 
warunkach i przyzwoitym 
otoczeniu. Mówi Pan o ska-

li mikro, ale negatywne ma-
ile, telefony i inne skargi na 
ZGN docierają do nas w ilo-
ści makro…?

- A jakie skargi dostajecie?
- Przede wszystkim na zły 

stan techniczny lokali i bu-
dynków, na brak remontów 
lub złe ich przeprowadza-
nie, na brud na posesjach…

- No właśnie, jeśli to są 
skargi techniczne, to ja mogę 
powiedzieć: Przepraszam bar-
dzo, mam określony budżet i 
do widzenia. Ten budżet okre-
śla mi co mogę zrobić, a cze-
go nie.

- No tak, ale ludzie po 
podwyżkach czynszów pła-
cą dużo więcej i wymagają. 
Umówmy się, że stawki są 

wystarczające, aby zapew-
nić bieżące utrzymanie bu-
dynków i drobne remonty…

- Umówmy się, że płacą 
zdecydowanie mniej.

- Nie zgodzę się, bo przez 
kilka lat zajmowałem się te-
matyką mieszkalnictwa i 
wiem, że obecne stawki sa 
wystarczające. Być może 
jest tak, że to właśnie ZGN, 

ta cała „czapa” administra-
cyjna, zjada zbyt dużo środ-
ków…?

- Tak, ale mi chodzi o to, że 
coraz więcej mieszkańców po 
prostu przestaje płacić. Rosną 
zaległości…

- To oczywisty efekt pod-
niesienia stawki czynszu. 
Przecież lokale komunalne z 
założenia są dla ludzi nieza-
możnych. Jak im się zbytnio 
podniosło ceny, to nie dziw-
ne, że nie dają rady sprostać 
zobowiązaniom…

- Otóż to. Ale na to nie ma 
złotego środka. A jeśli chodzi 
o ZGN, przygotowałem pew-
ne usprawnienia i modyfi ka-
cje. W zasadzie, to ja jestem 
nauczony zarządzać czymkol-

wiek, a w szczególności ta-
ką fi rmą, jakby ona była ca-
ły czas w kryzysie. I wiecznie 
szukać oszczędności. Stwier-
dziłem, że w ZGN moż-
na jeszcze wygospodarować 
środki, choć będzie się to wią-
zało z uszczupleniem kadry. 
Wychodzi mi, że w strukturze 
organizacyjnej można zaosz-
czędzić około 10% etatów…

- Skoro już rozmawiamy 
o etatach – mówi się o ZGN, 
jako „instytucji rodzinnej”, 
o nepotyzmie w zakładzie, 
zatrudnianiu całych ro-
dzin… Zapoznał się już Pan 
dyrektor z tym tematem?

- Mieliśmy kontrolę w tym 
zakresie. Zarzuty o zatrudnia-
nie osób w sposób nepotycz-
ny nie potwierdziły się. Fak-
tycznie, są takie przypadki, 
że pracuje u nas małżeństwo, 
pracują rodziny, ale nikt z 
tych osób nie podlega sobie 
bezpośrednio. Natomiast je-
śli chodzi o samo zatrudnie-
nie tych osób, to trzeba by 
zapytać mojego poprzedni-
ka… A w obecnej chwili ani 
on, ani osoba odpowiedzialna 

wtedy za kadry, już u nas nie 
pracuje.

- Rozumiem, że za Pana 
kadencji rodziny w ZGN nie 
będą się rozrastały?

- No tak, chyba, że nieświa-
domie, że zdarzy się, że jacyś 
pracownicy się pobiorą…

- Wspomniał Pan o byłym 
kierowniku działu kadr. To 
ten pan, który, według usta-
leń sądu, wysyłał ze służbo-
wego komputera do innych 
współpracowników maila, w 
którym szefową tutejszych 
związków określał stekiem 
wulgarnych epitetów poczy-
nając od k...? 

- Tak, ale nie chciałbym 
mówić o danych osobowych. 

- W tej sprawie zwołano 
nawet specjalną sesję rady 
dzielnicy, ale Pan sprytnie 
uniknął niewygodnych py-
tań, gdyż na sesję wydele-
gował Pan swojego zastęp-
cę, który w zasadzie oświad-
czył, że jedyną osobą mogą-
cą wypowiedzieć się w tej 
sprawie jest Pan…

- Nie, to nie było moim ce-
lem. Byłem po prostu wtedy 
na urlopie. 

- Panie dyrektorze, wcho-
dząc do siedziby ZGN do-
stałem piękny identyfi kator 
z napisem „Gość”. Wiem, 
że burmistrzowi Tomaszowi 
Kucharskiemu, władzom sa-
morządowym, zależałoby na 
tym, żeby przeciętny klient 
ZGN poczuł, że jest trakto-
wany jak gość, a nie jak pe-
tent… Ma Pan na to jakąś 
metodę? 

- No to jest to co sygnalizo-
wałem na początku rozmowy, 
że powodzenie ZGN zależy 
od trzech grup ludzi…

- Panie dyrektorze, ale 
skoncentrujmy się na tej 
jednej grupie nad którą ma 
Pan realną władzę i możli-
wości poprawy, na pracow-
nikach ZGN. Część z nich 
pracuje dobrze, ma świado-
mość, że czasy się zmieniły, 
ale część ma urzędnicze ma-
niery rodem z PRL…

- Myślę identycznie jak Pan. 
Też uważam, że w jakimś sen-

sie zastałem tu skostniałą gru-
pę ludzi. Ja też pochodzę z te-
go skostniałego pokolenia, ale 
o przychodzących tutaj miesz-
kańcach mówię „klient”, a nie 
„petent” i tak staram się ich 
traktować…

- Dobrze, ale co z tego, że 
mieszkaniec u Pana poczuje 
się jak klient, gdy później w 
kontakcie z pracownikami 
ZGN znowu zostaje sprowa-
dzony do roli petenta…?

- Już zastosowałem taką 
metodę, że raz w tygodniu 
robię spotkania z całym kie-
rownictwem. Spotykamy się 
w świetlicy ZGN-u i na tych 
spotkaniach kilkudziesię-
ciu osobom przekazuję swo-
ją wiedzę. Robię im normalny 
wykład. Również z zakresu 
obsługi klienta. Jednocześnie 
pokazuję im jak się zachowy-
wać. Wie Pan, pracownik za-
chowuje się prawie tak samo, 
jak jego przełożony. 

- Panie dyrektorze, kilka 
konkretów z listów do re-
dakcji: Kobielska 39 „kosz-
marne wysypisko śmieci, ru-
in, terenu padłych zwierząt, 
odchodów bezdomnych…”, 
Osiedle TOR „slamsy, bo 
nawet trawy nikt nie ko-
si, tynki odpadają, szczu-
ry hasają i nawet potrafi ą 
zjeżdżać po poręczy do piw-
nic…” Można prosić o zapi-
sanie tych adresów i spraw-
dzenie?

- Oczywiście, już zapisuję.
- A Kamionkowska 31? 

Sypią się tynki, balkony od 
kilku lat są zabezpieczone 
deskami, ale te deski już bu-
twieją, brak altanki śmiet-
nikowej… Mieszkańcy liczą 
na ocieplenie budynku, bo 
podobno była na to wykona-
na dokumentacja i zabezpie-
czone fundusze…

- Sprawdzę tę sprawę.
- No dobrze, dziękuję za 

rozmowę, poświęcony czas 
i życzę powodzenia w pra-
cy na rzecz mieszkańców 
i dzielnicy. Na pewno będzie 
jeszcze okazja byśmy się 
spotkali…
Rozmawiał Adam Rosiński 

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

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

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 
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Mówię „klient”, a nie „petent”…
Rozmowa z Januszem GRONKIEWICZEM, 
nowym dyrektorem Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe.

Zbutwiałe zabezpieczenia balkonów przy Kamionkowskiej 31 straszyły także w czasie EURO 2012.

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY 

NA ABONAMENTY
NA SEZON LETNI!

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
�  pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
�  du¿y wybór opraw
�  realizacja recept
�  wszelkie naprawy okularów
�  szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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1 sierpnia 1944r. o godz. 17:00 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Trwało 63 dni. 
To dla nas Warszawiaków jedno z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej, symboli-
zujące zryw młodych ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla wolności innych. 

Jak co roku, tego dnia o godz. 17:00 w całym mieście rozlegną się syreny. 
Zatrzymajmy się i uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.

W przeddzień obchodów, 31 lipca, radni oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Praga-
-Południe wraz z kombatantami złożą wieńce w miejscach pamięci związanych z wybu-
chem Powstania Warszawskiego znajdujących się na terenie Pragi-Południe. 

godz.  miejsce adres

11.00 tablica poświęcona pamięci 
Antoniego Żurowskiego ul. Grochowska 274

11.00 tablica poświęcona pamięci 
Bronisława Chajęckiego ul. Grochowska 274

11.25 tablice pamięci żołnierzy AK 
6 Obwodu  

Kościół pw. św. Wincentego Pallottiego 
ul. Skaryszewska 12

11.35 obelisk saperów Park Skaryszewski

11.40 pomnik lotników brytyjskich Park Skaryszewski

11.55 
obelisk pamięci poległych 
o wyzwolenie Warszawy 
w latach 1944-45

ul. Wybrzeże Szczecińskie 

12.10 
tablice upamiętniające 
uczestników przepraw przez 
Wisłę 

Kościół pw. Apostołów Jana i Pawła 
ul. Kapelanów AK

12.25 tablica poświęcona pamięci 
płk. Tadeusza Schollenbergera 

Kościół pw. Najczystszego Serca Maryi 
przy Placu Szembeka 

12.35 pomnik żołnierzy 21 PP 
im. Dzieci Warszawy Al. Waszyngtona przy ul. Grenadierów

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy!

68. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

– uroczystości na Pradze-Południe

L A T O  M I E J S K I C H  D Z I E C I
Uśmiechnięte wakacje 
w Wawrze i Rembertowie

Lato w pełni, wakacje na półmetku... słoneczne plany jedni z 
nas mają już za sobą, inni nadal czekają na wymarzony urlop. 
Są też tacy, którzy tegoroczne wakacje spędzają w mieście.  

Niewątpliwie wakacje w Warszawie są najtrudniejsze dla naj-
młodszych. Co można bowiem robić każdego kolejnego dnia, aby 
nawet będąc w mieście kolekcjonować kolorowe wspomnienia.

Jak co roku urząd Miasta wraz z urzędami dzielnic i jednostkami 
współpracującymi, przygotował akcję skierowaną do wszystkich 
uczniów przebywających podczas letnich ferii w Warszawie – „La-
to w mieście”. Każda z dzielnic ma w ramach akcji wyznaczone 
tzw. Punkty Dziennego Pobytu – zlokalizowane głównie w szko-
łach. Dodatkowo zaangażowanych jest wiele innych placówek, ofe-
rujących zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, teatralne i inne. 

Postanowiliśmy sprawdzić jak swoje miejskie wakacje spędzają 
dzieci z Wawra i Rembertowa. W Rembertowie wyznaczono  Punkty 
w trzech szkołach, w Wawrze w siedmiu. Placówki kolejno dyżurują, 
zapewniając dzieciom bezpieczny czas pod okiem opiekunów. W oby-
dwu dzielnicach uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć arty-
styczno-edukacyjnych, organizowanych w Klubach Kultury – „Rem-
bertów”, „Wygoda”, „Marysin”, „Aleksandrów” i „Falenica”. Dodat-
kowo organizowane są zajęcia sportowo–rekreacyjne w: Aquaparku 
Wesolandia, Zespole Boisk „Syrenka”, oraz  na: pływalni w Aninie i 
w hali sportowej przy Poezji 5. Odbywają się także wycieczki do pla-
cówek biorących udział w akcji, zlokalizowanych w całej Warszawie.

W samym środku wakacji, odwiedziliśmy dwa PDP – Szkołę 
Podstawową nr 109, przy ul. Przygodnej 2 w Wawrze, oraz Zespół 
Szkół nr 76 przy ul. Dwóch Mieczy 5 w Rembertowie. Jak się do-
wiedzieliśmy, Wawer gości w tym czasie średnio około 120 dzieci 
dziennie, Rembertów jako mniejsza dzielnica około 20.

Zarówno Wawer, jak i Rembertów przygotowały pełen pakiet 
zajęć dla dzieci. Kto jednak może powiedzieć na temat lata w mie-
ście najwięcej? Oczywiście najbardziej zainteresowani – dzieci 
właśnie. Kiedy zapytaliśmy jak im się podoba, praktycznie wszy-
scy uczniowie jednogłośnie twierdzili, że jest super! Zajęcia – 
„ciekawe”, wycieczki – „świetne”, jedzenie – „dobre” , towarzy-
stwo – „fajne, bo znajome”. Jak się okazało, największą radość 
sprawiają dzieciom wycieczki – do Zoo, Centrum Nauki Koper-
nik, do kręgielni i na basen. - Podoba nam się wszystko i naj-
fajniejsze, że jest naprawdę dużo różnych zajęć i cały czas dzie-
je się coś nowego – odpowiada 13-letnia Ewa z Wawra. - Akcja 
w tym roku cieszy się szczególnie dużym powodzeniem. Chętnych 
jest wyjątkowo dużo. Przyjeżdżają do nas dzieci z różnych części 
Wawra, nawet z Falenicy. Staramy się przygotować program tak, 
aby każdy znalazł coś dla siebie. Tu nie ma żadnego przymusu, w 
końcu są wakacje – mówi koordynator akcji ze szkoły na Przy-
godnej 2 – Hanna Ratańska–Szot.

- Myślę, że lato w mieście ma polegać nie tylko na tym, żeby dzie-
ciom zapewnić opiekę i bezpieczeństwo, ale też na tym, aby dzieci  
się czegoś nauczyły, a dodatkowo miały ciekawe atrakcje - mówi 
Elwira Paciejewska - koordynator „Lata w mieście” z ZS nr 76 w 
Rembertowie. A co na to rembertowskie dzieci?

- Dzisiaj jest najfajniejszy dzień! Idziemy na „Epokę lodowco-
wą”! – opowiada roześmiany 7-latek Artur. 9-letni Daniel - najbar-
dziej podoba nam się granie w piłkę, bo możemy wygrywać z ma-
luchami! Co by zmienili? – nic! - No może chcielibyśmy cały czas 
grać w piłkę! – przekrzykiwali się chłopcy. 

Ogólnie rzecz biorąc – w Rembertowie, podobnie jak w Wawrze spo-
tkaliśmy same uradowane dzieci. Żadnej krytyki, narzekania, marudze-
nia. I o to chodzi! Wygląda więc na to, że akcja ciesząca się mniejszym 

lub większym zainteresowaniem, w obydwu naszych zielonych dzielni-
cach, przebiega w naprawdę fajnej, radosnej atmosferze. Wniosek? Jest 
dobrze! My dorośli możemy pozazdrościć dzieciom tej radości  i energii, 
jaką w sobie noszą!  Katarzyna Zielińska-Witek

Latawce, dmuchawce… 
na Pradze Południe

Jak co roku również na Pradze Południe ruszyła akcja „Lato 
w mieście”, organizowana przez Urząd m.st. Warszawy. I tu w do-
mach kultury i klubach sportowych odbywają są ciekawe imprezy 
dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. 

Akcja rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 31 sierpnia br. W pro-
gramie przewidziane są zajęcia świetlicowe, rekreacyjno-sportowe, 
kulturalne, wycieczki plenerowe, wyjścia na basen, kręgle, do te-
atrów, kin i muzeów. Oferta jest bardzo szeroka i różnorodna. 

Rodzice mogą przyprowadzać swoje pociechy na warsztaty co-
dziennie lub w wybrane przez siebie dni. Dziećmi zajmują się opie-
kunowie, którzy dbają o ich bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę i 
miłe spędzanie czasu, poprzez zabawę i poznawanie świata. W ra-
mach akcji przewidziane są dla uczestników posiłki, które przygo-
towywane są w placówkach szkolnych (koszt obiadu to 7 złotych 
dziennie). Są to jedyne opłaty, cała reszta, a więc zajęcia i wszelkie 
wyjścia są bezpłatne.

Przykładem takich zajęć może być fi nał dzielnicowego konkursu 
latawców „To musi latać” (na zdjęciu), który odbył się 24 lipca w 
Klubie Kultury „Gocław” przy ul. Abrahama.

Napotkany tam 12-letni Krzyś na pytanie, co chciałby robić na 
zajęciach - odpowiedział, że „chciałbym chodzić codziennie na ba-
sen i pływać”, na co inne dzieci stwierdziły, że najbardziej czekają 
na dzień kiedy będą puszczane latawce. Aby cieszyć się tego dnia 
sukcesami lotniczymi pilnie uczestniczyły w warsztatach robienia 
latawców pod okiem instruktorów.      

Pełną listę punktów dziennego pobytu, zajęć specjalistycznych, a tak-
że ośrodków sportu i rekreacji Praga-Południe znaleźć można na ostat-
niej stronie „Mieszkańca” nr 12, a także na stronach: www.um.warsza-
wa.pl/lato i www.pragapld.waw.pl. KaWa

Wawer. Zajęcia na pływalni.

Rembertów. Wyjście do kina.



  





 




 

Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 14H O R O S K O P
 BA RAN 21.03-21.04 

Nie powinieneś teraz za bardzo sobie folgować w 
sprawach fi nansowych. Uważaj na wydawaną go-
tówkę, zastanów się dwa razy zanim coś kupisz. 
Słuchaj głosu rozsądku i swoich bliskich, ich rady 
mogą się okazać bardzo cenne. W sprawach uczu-
ciowych – możliwa chwilowa stagnacja, w zawodo-
wych lepiej się nie wychylać. Gorący okres w pracy i 
nie zawsze dobry humor szefa najlepiej przeczekać, 
robiąc tylko to, co do Ciebie należy.

 BYK 22.04-21.05
Jeśli działasz w biznesie, to przed Tobą możliwość 
wykonywania nowych, odpowiedzialnych zadań, 
które mogą Ci przynieść wiele satysfakcji, a przy 
okazji dadzą szansę na podejmowanie właściwych 
decyzji. Może ich zabraknąć chwilowo w sprawach 
osobistych, więc tutaj spróbuj się zdać na cierpli-
wość i intuicję w doborze towarzystwa. Możliwe, że 
dopisze Ci szczęście w sprawach fi nansowych, dla-
tego koniecznie wykorzystaj ten fakt i postaraj się 
pomnożyć swoje dochody. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W sprawach zawodowych powinieneś postawić na 
umiar i takt, które mogą znaleźć uznanie w oczach 
przełożonych. Możesz być wynagrodzony nie tylko 
fi nansowo, istnieje szansa na awans. Musisz o to za-
dbać jednak sam i zabrać się do działania w sposób 
metodyczny i przemyślany. Efekty mogą być zasko-
czeniem nawet dla ciebie samego. Pamiętaj jednak 
o poprzestaniu na jednym zadaniu, resztę spraw 
odłóż na później. Najważniejsza jest konsekwencja, 
a nie łapanie „kilku srok za ogon”.

 RAK 22.06-22.07
Droga do sukcesu może nie być usłana różami, możli-
we, że będziesz musiał stawić czoło wielu trudnościom. 
Potrzebna Ci będzie większa konsekwencja w postępo-
waniu i upór, aby podołać większym obowiązkom. Nie 
poddawaj się chwilowym nastrojom, zrozumienie znaj-
dziesz wśród najbliższych, na których wsparcie możesz 
liczyć. Na razie spróbuj cieszyć się latem, może będzie 
szansa na trochę wolnych dni i odnowienie starych zna-
jomości. Warto nieraz w codziennym pośpiechu przy-
stanąć i powspominać dawne czasy...

 LEW 23.07-23.08
Jeśli nie należysz do odludków, to sierpień może 
przynieść Ci wyjątkowe ożywienie w sferze towarzy-
skiej. Nowe znajomości mogą się stać nowymi eta-
pami w Twoim życiu. Forma fi zyczna powinna dopi-
sać - o ile upewniłeś się co do swojego stanu zdro-
wia odwiedzając wcześniej lekarza - więc letnie wo-
jaże zapowiadają się wspaniale. To wymarzony czas 
na miłość lub wakacyjną przygodę. 

 PAN NA 24.08-23.09
Spróbuj oprzeć się pokusie zaczynania kilku spraw 
naraz, szczególnie, że letnia pogoda niezbyt dobrze 
może wpływać na podejmowanie przez Ciebie wła-
ściwych decyzji. Skorzystaj z tego, że chwilowo co-
dzienność nie wymaga od Ciebie zbyt wiele, zrezy-
gnuj na razie z ambitnych zamierzeń. Ciesz się sło-
neczną pogodą i nie zaprzątaj sobie głowy niepo-
trzebnymi myślami. Ty też możesz mieć swoje upra-
gnione wakacje…      

 WA GA 24.09-23.10
Chwilowo możesz nie mieć specjalnego zapału do 
pracy, natomiast chętnie byś gdzieś wyjechał, spo-
tkał się z przyjaciółmi. Niestety, rzeczywistość bywa 
niezbyt ciekawa. Na wypoczynek możesz trochę po-
czekać, ale nigdy nie mów nigdy. Spróbuj zmusić 
się do wysiłku i jakoś przetrwać ten trudny czas cze-
kając na wakacyjny relaks. Postaraj się chwilowo nie 
szastać pieniędzmi, wszak przyda się trochę odło-
żonej gotówki, aby zaszaleć na urlopie.

 SKOR PION 24.10-23.11
Drogi Skorpionie! To powinny być dla Ciebie dobre 
dni. Twoje zmysły mogą być teraz wyostrzone, a 
wzrok sokoli, nawet jeśli nosisz okulary. Nie udawaj, 
że Ci nie zależy na uczuciach, każdy ich potrzebu-
je i o nich marzy... Więc do dzieła, ruszaj na poszu-
kiwanie swojej bratniej duszy. W sferze fi nansowej 
powinno dopisać Ci szczęście, więc nie powinieneś 
mieć powodów do narzekań. Dobra kondycja i zdro-
wie oraz wakacyjna aura powinny sprawić, że po-
czujesz się tak, jakby cały świat należał do Ciebie…

 STRZE LEC 24.11-22.12
W najbliższym czasie nie powinny Cię czekać więk-
sze trzęsienia ziemi, ale miłych chwil też nie zabrak-
nie. Twój partner może liczyć na czułość i wyrozu-
miałość, chociaż przesadzona zazdrość może spo-
wodować pewne niepotrzebne komplikacje. Spró-
buj wyjść naprzeciw inicjatywom drugiej strony, 
wówczas unikniecie większych zadrażnień. W pra-
cy może czekać na Ciebie więcej obowiązków, ale 
to się opłaci, gdyż możesz zostać zauważony i do-
ceniony.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Ryzyko jest wpisane w każde nasze działanie, a 
szczególnie w momencie podejmowania ważnych 
decyzji. W najbliższych dniach być może przyjdzie 
Ci postawić wiele na jedną kartę. To wszystko może 
lekko nadszarpnąć twój system nerwowy więc po-
winieneś bardziej zadbać o siebie, zrelaksować się, 
bardziej wysypiać, a alkohol spożywać tylko w roz-
sądnych dawkach. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Jeśli wyczerpuje Ci się akumulator, należy go pod-
ładować. Warto pomyśleć o małym wakacyjnym 
odpoczynku. Nie zaszkodzi też spróbować zrobić 
bilans strat i zysków. Możliwe, że od razu poczu-
jesz się lepiej. Jeśli planujesz załatwienie ważnych 
spraw, nie licz wyłącznie na swój wdzięk i przy-
gotuj się do rozmów. Nawet w dobranych związ-
kach małe spięcia wydają się nieuniknione. Uwa-
żaj na skoki w bok! Niewielu z nas jest mistrzami 
kamufl ażu.

 RY BY 20.02-20.03
Na myśl o pracy dostajesz gęsiej skórki? Może weź 
sobie wolne, tym bardziej, że nie jest to dobry mo-
ment na podejmowanie ważnych decyzji, bo mo-
żesz wiele stracić. Potrzebujesz trochę czasu dla 
siebie, aby się nad wszystkim zastanowić. Może 
warto wyjechać za miasto, zaszyć się w leśnej głu-
szy, by odpocząć od szarej codzienności i nabrać sił 
do dalszej pracy i…wakacyjnych szaleństw.

Mer lin

Zatrucie pokarmowe - jeśli 
podejrzewamy, że jest spowo-
dowane na przykład spożyty-
mi grzybami czy nieświeżą ry-
bą, natychmiast korzystajmy 
z pomocy lekarza. Gdy objawy, 
choć przykre, nie są zbyt gwał-
towne, możemy spróbować 
opanować problem domowymi 
sposobami.

Podstawowa broń to węgiel 
w tabletkach (nawet do 10 ta-
bletek) lub o wiele przyjemniej-
szy w stosowaniu w kapsuł-
kach. Stosujemy wedle prze-
pisu na ulotce. Na nudności 
pomoże całkowicie odgazowa-
na coca cola czy letnia herba-
ta z mięty lub herbatka imbi-
rowa. Płyny są bardzo ważne, 
by nie doprowadzić do niebez-
piecznego zwłaszcza dla serca 
odwodnienia! 

Unikamy wszelkich produk-
tów mlecznych, ale także tłu-
stych (od masła i żółtych se-
rów po mięsa smażone, balero-
ny, pasztety, tłuste rosoły itp.). 
Jemy kleiki z ryżu, ryż gotowa-
ny na miękko, sucharki, ewentu-
alnie herbatniki. Solenie potraw 
wzmaga pragnienie i pomaga 
uzupełnić płyny. W odtruciu i bie-
gunce pomogą czarne jagody - 
sok, intensywny kompot, wywar 
z suszonych jagód.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Cukinia. Póki jest na nią sezon. Im mniejsza, tym 
lepsza. Ważne, żeby nie była miękka na końcach!

�Przystawka zimna: umytą cukinię kroimy na cienkie (0,5 cm) 
plastry wzdłuż (nie w poprzek!). Lekko solimy, po chwili wyciera-
my papierowym ręcznikiem nadmiar soku i grillujemy lub smażymy 
(np. bez tłuszczu na ceramicznej patelni), po obu stronach, przez 
minutę - nie dłużej i odkładamy do ostudzenia. Każdy plaster sma-
rujemy cienko serkiem homogenizowanym z ziołami lub chrzanem, po czym rolujemy, 
a rulonik przebijamy wykałaczką. Do smarowania można użyć pasty z serka topionego 
zmiksowanego z żółtkiem i sosem sojowym, albo przyprawionego koncentratu pomido-
rowego. 

�Przystawka ciepła: malutkie cukinie kroimy w poprzek na plasterki, solimy, osusza-
my papierowym ręcznikiem sok, panierujemy w mące zmieszanej z mielonymi orzecha-
mi, mocno dociskając, następnie w jajku i w bułce tartej; smażymy po obu stronach, jak 
schabowe. Część plasterków można panierować w ziarenkach sezamu, zamiast w bułce. 
Podawać gorące. 

�Zupa z cukinii: cukinię pokroić w kostkę, ugotować do miękkości w małej ilości wo-
dy z pokrojonym w drobną kostkę kartofl em i cebulą, najlepiej cukrową. Dodać sól, pieprz 
biały, świeże zioła. Gdy miękkie, zmiksować z wędzonym serkiem topionym. Podawać ze 
szczypiorkiem, grzankami lub groszkiem ptysiowym.

�Zapiekanki: cukinię przekroić wzdłuż, wydrążyć pestki. Nie obierać! Posolić, odło-
żyć na 10-15 minut. Mięso mielone wymieszać z przyprawami, zmiażdżonym czosnkiem 
i tartą cebulą. Dodać 1-2 łyżki koncentratu pomidorowego (nie ketchupu!), smażyć je na 
patelni mieszając, aż się zrumieni. Połówki cukinii wytrzeć z soku, wypełnić masą mięsną. 
Można to zalać kilkoma łyżkami gęstej śmietany z odrobiną mąki i jajkiem, albo - przykryć 
żółtym serem. Zapiec.

�Deser: cukinię obrać, wyjąć nasiona, zetrzeć na grubej tarce, rozgotować pod przy-
kryciem. Dodać ciut cukru (masa nie powinna być słodka!) i gotować powoli jeszcze oko-
ło 10 minut, mieszając, by odparował cały płyn. Wlać galaretkę agrestową lub cytrynową 
rozpuszczoną w maleńkiej ilości gorącej wody, gotować kilka minut mieszając. Podawać 
na zimno z biszkoptami lub lodami. Py szna Józia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Lody - w sam raz na lato - to zwykle cukier lub syrop, śmietanka 

lub mleko i dodatki - owoce, czekolada, orzechy, mięta, a w wielu 
krajach - wersje wytrawne, o smakach warzywnych (np. ogórkowe!) 
czy nawet… mięsnych. Masa zwykle jest dobrze napowietrzona - na-
wet ponad 50% jej objętości to małe pęcherzyki powietrza. Co ma-

my do wyboru? Zmiksowane owoce poddane wielokrotnemu mieszaniu podczas zamraża-
nia (im więcej, tym gładsze) - to sorbety, wywodzące nazwę od tureckiego słowa şerbat. 
Sycylijska granita to również owoce, lecz z wyraźnie wyczuwalnymi, chrupiącymi kawa-
łeczkami lodu. Klasyczne włoskie gelato są o wiele cięższe od innych (mniej powietrza), 
bardziej intensywne w smaku. Lody smażone - bardzo mocno zamrożone gałki lodów za-
nurza się w zimnym cieście podobnym do naleśnikowego, błyskawicznie smaży w głębo-
kim tłuszczu i natychmiast podaje. Lody zapiekane - gałki lodów pokrywa się rodzajem 
kogla mogla i na wierzchu opala specjalnym palnikiem cukierniczym - chrupiąca skórka, 
a pod spodem zimne lody.      Cie kaw ska

ŚMIE SZKA NIEC
Na peron wbiega facet z walizą i pyta:
- Panie, panie, jaki to pociąg?!
- Żółty!
- No, ale dokąd?
- Przecież do połowy!

  
Do śpiącego na ławce podchodzi patrol. Potrząsają go za ramię.
- Proszę pana! Straż Miejska! Proszę dokumenty! 
- Nieee mam - mruczy facet.
- Dobra, to idziemy.
- A to idźcie!

  
- Dlaczego nazywasz babcię Ziutę „Słońce”?
- Bo jest moją teściową od dziesięciu lat. Wiem, co mówię. 
- To babcia jest jak słońce?!
- Tak. Na jedno i na drugie nie da się patrzeć.

  
Przejście graniczne. Upał. Do samochodu podchodzi celnik 

i pyta:
- Alkohol, papierosy?
- Nie, nie, dziękuję - odpowiada kierowca. - Skoro jednak 

pan tak uprzejmy, to poproszę mrożoną kawę.
 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 12/2012: „Co głowa to ro-
zum”. Nagrodę książkową wylosował p. Andrzej Stryjecki z ul. Międzynaro-
dowej. Po odbiór zapraszamy do siedziby redakcji (z dowodem osobistym) 
do 10 sierpnia br.  
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AUTO-MOTO

 Skup aut, kasacja, stan i rocz-
nik nieistotny, gotówka. 
 Tel. 511-571-917 

BIZNES

 CHWILÓWKI. 
TEL. 22 371-07-96; 608-402-804

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
 Sprzedam starocie. 
 Tel. 504-090-315

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

 Działka wraz z domkiem na 
ogródkach działkowych Iskra w 
Chobocie.  Tel. 518-621-885
 Garaż – centrum Rember-
towa, 23 tys. Tel. 795-211-105 
 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
 Pięknie urządzoną kawa-
lerkę – 33 m kw., Osiedle Ko-
bielska 6.  Tel. 696-696-593
 Prochowa, 73 m kw., 3 pok., 
hipoteka, 480 tys. 
 Tel. 692-936-993 
 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

 Prochowa, 73 m kw., 3 pok., 
umeblowane, 2 tys. 
 Tel. 692-936-993

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Mieszkanie komunalne 30 m 
kw., 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
na Pradze Południe, spłacę za-
dłużenie, inne sprawy do omó-
wienia.  Tel. 604-758-432

DAM PRACĘ

 Poszukuję emerytów, renci-
stów do sprzątania obiektów. 
 Tel. 508-332-840 
(dzwonić pn.-.pt. w godz. 9-13) 
 Zatrudnię osoby do sprzątania 
budynków i terenów zielonych 
(Gocław).  Tel. 515-666-948

SZUKAM PRACY

 Myję okna + sprzątam. 
 Tel. 503-536-166
 Podejmę pracę przy starszej 
osobie.  Tel. 721-799-899 

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 autobuso-
wej)  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

SPORT

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 - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez opłat, 
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2 i 
TVN), anteny, dekodery 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 KARCHE-
REM dywanów, wykładzin, ta-
picerki.  Tel. 694-825-760
 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
 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
 Ślusarstwo, dorabianie klu-
czy, awaryjne otwieranie, na-
prawa zamków, ostrzenie na-
rzędzi, szewstwo i kaletnictwo. 
Kontakt Raf-Mar ul. Umińskie-
go 22C.  Tel. 881-455-450; 
 www.raf-mar-szewc.pl 
 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

 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

 Dachy, kominy, rynny. Wy-
miana, budowa, montaż. 
 Tel. 504-250-013
 A-Z REMONTY, WYKOŃ-
CZENIA.      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 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  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

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

691−616−515

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

REKLAMA REKLAMA  
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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

Coraz więcej dni upalnych w Polsce. Nie-
jednokrotnie temperatura powietrza w 
Warszawie czy Krakowie jest wyższa niż w 
Barcelonie lub Rzymie! Tylko, że Hiszpa-
nie czy Włosi są od pokoleń zaadaptowani 
do upału – a my nie bardzo. 

Zwłaszcza dotyczy to osób w średnim i starszym wieku. 
Upał stanowi duże obciążenie dla układu krążenia. Organizm 
traci wodę, zagęszcza się krew. Serce z trudem pompuje gę-
stą, lepką ciecz poprzez system rur i rurek – nasze naczynia 
krwionośne. Jeśli w tym czasie podejmiemy jakiś większy 
wysiłek fi zyczny, który jeszcze bardziej obarczy naszą ży-
ciodajną pompę – to jest bardzo prawdopodobne, że odmówi 
ona posłuszeństwa. I tak niestety, często się dzieje.

W upalne letnie dni wypełniają się łóżka w Klinice Kardio-
logii. Pogotowie przywozi chorych z atakiem serca, których 
ratowanie zajmuje wiele godzin dnia i nocy. Czy te tragicz-
ne wydarzenia były nieuchronne? Otóż – z całą pewnością - 
w wielu przypadkach NIE! Często do ataku serca dochodzi 
w wyniku niewłaściwego, ba, zdumiewająco lekkomyślnego 
zachowania się pacjentów.

Żar się leje z nieba, a pani X, lat 66 wybrała się na zakupy 
i wędruje z ciężkimi torbami. Już ich nie doniosła… Pan Y 
ma piąty krzyżyk. Korzystając z urlopu, postanowił załatwić 
sprawy w kilku urzędach. Odczekał swoje w dusznych kory-

tarzach, zdenerwował się, bo urzędnik niegrzeczny, w dro-
dze do domu buchnęło w niego gorące powietrze – i już jest 
w samochodzie z głośno wyjącą syreną. Ktoś akurat musiał 
coś budować na działce, a inny wybrał się w dłuższą podróż 
nieklimatyzowanym samochodem. A trafi ł się nawet taki pa-
cjent, który rąbał drzewo, gdy było ponad 40 stopni C w słoń-
cu…

Pamiętajmy zatem, że gdy duży upał – trzeba zwolnić ak-
tywność życiową. Dotyczy to osób po 40. roku życia – a 
zwłaszcza leczonych z powodu choroby wieńcowej, cukrzy-
cy, nadciśnienia, niewydolności oddechowej i serca. Trzeba 
upał przeczekać, w możliwie najchłodniejszym miejscu, po-
pijać płyny (nie alkohol!), poruszać się jak najmniej, dużo 
leżeć. Nawiasem mówiąc, w te najbardziej upalne godziny 
dnia w Hiszpanii, Włoszech i w ogóle w krajach południa, 
także wszelki ruch zamiera – króluje sjesta. Sprawy pilne, 
także zakupy, załatwia się rano lub pod wieczór.

Nasze mieszkania są często małe, bardzo w nich gorąco. 
Pomaga zasłonięcie okien białymi prześcieradłami. Mieszka-
jąc przez wiele lat w M-3 (38,5 m kw., ciemna kuchnia), w 
domu z wielkiej płyty, stosowałem dobry sposób chłodzenia. 
Wanna w łazience była zawsze pełna zimnej wody, nieraz 
napełniałem nią także miednice. Dało się wytrzymać, choć 
mieszkanko było na najwyższym piętrze, bezpośrednio pod 
źle izolowanym dachem. Polecam ten sposób, którego – z 
uwagi na dobro społeczne – nie opatentowałem…

Prof. Leszek Ceremużyński

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED UPAŁAMI?

 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: 31 VII oraz 1–3, 5–10 VIII
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

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

O bardzo trudnej sytuacji 
KS „Drukarz” Warszawa 
pisaliśmy w tym roku wie-
lokrotnie. Problemy zostały 
rozwiązane, ale okazuje się, 
że klub może wpaść z deszczu 
pod rynnę…

Po miesiącach negocjacji i 
oczekiwań udało się dopro-
wadzić do ugody pomiędzy 
władzami Warszawy, a „Dru-
karzem”. Pisząc najogólniej 
– wzajemne zobowiązania fi -
nansowe zostały zniesione, a 
klub uzyskał dzierżawę terenu 
w Parku Skaryszewskim (tylko 
do końca 2013 r.). – Jesteśmy 
w miarę zadowoleni z takiego 
zakończenia sprawy – mówi 
„Mieszkańcowi” Zbigniew 
Kania, prezes „Drukarza”. – W 
sumie wyszło na to, że mamy za-
płaconą dzierżawę już do końca 
przyszłego roku.

W czasie kilkumiesięczne-
go procesu wypracowywania 
kompromisu i niedopuszczenia 
do likwidacji klubu wielokrot-
nie podkreślano, że najlepiej 
by było, żeby „Drukarz” stał 
się klubem dzielnicowym. Nie 
chodziło oczywiście o przejęcie 
„Drukarza” przez lokalny urząd, 
ale przekazanie przez Miasto 
władzom dzielnicy takich kom-
petencji, aby na przykład mo-
gły samodzielnie decydować o 
przedłużaniu klubowi umowy 
dzierżawy. Za tym rozwiąza-
niem optowali zarówno sporto-
wi działacze, jak i przedstawi-
ciele samorządu. Tymczasem 
teraz, coraz częściej słychać, 
że funkcję zarządzania obiek-
tem „Drukarza” może przejąć 
południowopraski OSiR. Czy 
takie rozwiązanie byłoby do-
bre dla klubu? – Absolutnie 

nie! – kategorycznie stwierdza 
prezes Kania. – Zresztą OSiR 
nie ma w swoim statucie czegoś 
takiego, jak prowadzenie klubu 
sportowego… To prawda, ale 
ma w statucie administrowanie 
obiektami i terenami sportowo-
-rekreacyjnymi. Czyli może 
być tak, że „Drukarz” będzie 
funkcjonował, jako klub, ale 
użytkowany obecnie teren bę-
dzie wynajmował od OSiR-u. 
Wszystko będzie „grało”, tylko 
trenujący tu młodzi zawodnicy 
zostaną zmuszeni do wielokrot-
nie wyższych opłat za zajęcia. 

Takie rozwiązanie może 
skutkować rozłożoną w cza-
sie likwidacją klubu – znaczną 
część rodziców nie będzie stać 
na pokrycie stawek wyśrubo-
wanych przez OSiR. Bo OSiR, 
choć w pewnym sensie podlega 
władzom samorządowym, to 

praktycznie jest instytucją biz-
nesową. Przeciwni OSiR-owi 
są także rodzice młodych spor-
towców. – Jak powstawała Hala 
OSiR-u przy Siennickiej, to cho-
dzono i proszono nas o poparcie, 
argumentując, że nasze dzieci 
będą miały zajęcia wychowa-
nia fi zycznego w komfortowych 
warunkach – mówi mieszkający 

na Grochowie ojciec jednego z 
młodych piłkarzy „Drukarza” 
i ucznia sąsiadującej z OSiR-
-em podstawówki. – A po kilku 
latach okazało się, że stawki za 
wynajęcie tam sali są dla szkoły 
strasznie wysokie… 

Faktycznie efekt jest taki, że 
uczniowie jedynej na Pradze 
Południe sportowej podstawów-

ki, ze względu na koszty, często 
ćwiczyli w… szkolnych kory-
tarzach, a nie w przylegającej 
praktycznie do placówki Hali 
OSiR-u, czy na sąsiadującym 
obiekcie KS „Orzeł” Warszawa. 
Smutna, stołeczna rzeczywi-
stość. I oby taki los nie spotkał 
kilku setek młodzieży trenującej 
na „Drukarzu”… ar

DRUKARZ OSiR-u?

REKLAMA REKLAMA  

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Kamili Soćko – wioślarki Warszawskiego 
Towarzystwa Wioślarskiego reprezentującej 
Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, 
srebrnej i brązowej medalistki Młodzieżowych 
Mistrzostw Świata.

- W wioślarskiej „czwórce” wystąpi Pani z dwiema klubowy-
mi koleżankami, Sylwią Lewandowską i Joanną Leszczyńską z 
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz z Natalią Ma-
daj z Poznania. Jesteście zgraną ekipą?

- Jesteśmy bardzo zgraną ekipą. Mamy jedną młodszą koleżankę, 
Sylwię, i dla niej jesteśmy takimi jakby opiekunkami. A z Natalią z 
Poznania znamy się już ponad dziesięć lat i dobrze się dogadujemy, 
bo trenowałyśmy w reprezentacji juniorek już od 2006 roku. Na-

szym głównym celem była kwalifi kacja na Igrzyska Olimpijskie, 
o tym marzyłyśmy i to jest już nasz wielki sukces. Teraz będziemy 
chciały dać z siebie wszystko. Duchem możemy coś zwojować w 
Londynie. Może zrobimy jakąś niespodziankę…

- A jak Pani widzi szanse czwartego wioślarza z WTW - mę-
skiego, warszawskiego „rodzynka”, Marcina Brzezińskiego, 
który w swojej karierze ma już piątą lokatę na Olimpiadzie i 
Mistrzostwo Europy?

- No, chłopcy w „ósemkach” mówią, że chcą zabrnąć wysoko, chcą 
powalczyć o medal. Mocno trzymamy za nich kciuki, bo szansę są.

- We wszystkich dyscyplinach, wśród polskich reprezentan-
tów na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, ze świecą trzeba szu-
kać zawodników warszawskich klubów, a stołeczne wioślarstwo 
jest bardzo mocno reprezentowane…?

- Jest mocno reprezentowane, ale… jest o nas bardzo cicho. Nikt 
o nas nie wie, nie jesteśmy rozpoznawani. Na przykład w Poznaniu 
wioślarstwo, dzięki Natalii, jest bardzo promowane. A u nas jest 
cisza. Może problemem jest to, że ten sport nie jest tak popularny, 
jak piłka nożna…?  Przydałaby się i u nas większa promocja wio-
ślarstwa. Rozmawiał Adam RosińskiKamila chętnie rozdawała autografy przed wyjazdem do Londynu.

Informujemy, że z dniem 06.08.2012 r. zostanie wprowadzony 
Program Lojalnościowy „Społem Znaczy Razem” w sklepach (wg wykazu poniżej).
WYKAZ SKLEPÓW „Społem” WSS Praga Południe oznaczonych logo programu Lojalnościowego „Społem Znaczy Razem” = NOWA  KARTA

Drogi Kliencie!

 1. sklep nr 1, Warszawa ul. Grochowska 207  
 2. sklep nr 4, Warszawa ul. Dalanowska 46
 3. sklep nr 12, Warszawa ul. Grenadierów 40
 4. sklep nr 14, Warszawa ul. Samolotowa 2
 5. sklep nr 18, Warszawa ul. Grochowska 252
 6. sklep nr 22, Warszawa ul. Szaserów 124
 7. sklep nr 26, Warszawa ul. Chełmżyńska 41
 8. sklep nr 27, Warszawa al. gen. A Chruściela „Montera” 25
 9. sklep nr 33, Warszawa al. Dzieci Polskich 1
10. sklep nr 35, Warszawa ul. Płowiecka 68
11. sklep nr 36, Warszawa ul. Trakt Lubelski 163
12. sklep nr 39, Warszawa ul. Marysińska 23a

13.  sklep nr 40, Warszawa ul. Kajki 69 
(po uruchomieniu sklepu udział w programie)

14. sklep nr 41, Warszawa ul. Widoczna 73
15. sklep nr 42, Warszawa ul. Lucerny 87
16. sklep nr 43, Warszawa ul. Żegańska 10
17. sklep nr 48, Warszawa ul. Patriotów 172
18. sklep nr 55, Warszawa ul. I Praskiego Pułku 3 (Wesoła)
19. sklep nr 57, Sulejówek ul. Idzikowskiego 3
20. sklep nr 61, Warszawa ul. Krańcowa 50 róg Kleszczowej 40
21. sklep nr 71, Warszawa ul. Niekłańska 41
22. sklep nr 79, Warszawa ul. Grochowska 207

Nowe karty Lojalnościowe będą wydawane od 02.08.2012 r. 
 punkty za każde zakupy
 wymiana punktów na bony
 łatwy dostęp do informacji o zakupach i bonusach
 oszczędzaj i wygrywaj razem z nami

Przyłącz się do grona Uczestników ogólnopolskiego 
programu lojalnościowego „Społem Znaczy Razem”. 

Jednocześnie informujemy, że z dniem 06.08.2012 r. 
zawieszamy udzielanie rabatu 3% na Karty Klienta 
Społem w wyżej wymienionych placówkach handlowych.

Międzynarodowe Zawody Łucznicze na „Drukarzu”.


