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Zmartwychwstanie
W  Wielki Tydzień wcho-

dzimy uniesieni radosną 
nowiną: mamy Ojca Świę-
tego! Kościół krótko pozba-
wiony był Pasterza, papież 
Franciszek został Bisku-
pem Rzymu jeszcze przed 
tymi wielkimi dniami, któ-
re nas czekają: przed na-
mi Triduum Paschalne i ra-
dość Zmartwychwstania 
Pańskiego. To szczyt roku 
liturgicznego. Takie zna-
czenie, jakie ma niedziela 
w tygodniu, takie znaczenie 
ma Wielkanoc w  roku litur-
gicznym. Paschalne Tridu-
um Męki i Zmartwychwsta-
nia Pańskiego rozpoczy-
na się od wieczornej Mszy 
Wieczerzy Pańskiej i  koń-
czy Nieszporami Niedzieli 
Zmartwychwstania. W  cen-
trum jest Wigilia Paschalna.

Pan powstał po męce. 
Zbawienie szło przez krzyż - 
trafnie ujmują to słowa pie-
śni: Ogromna to tajemnica, 
każde cierpienie ma sens, 
prowadzi do pełni życia. 
Jeśli chcesz mnie naślado-
wać, to weź swój krzyż na 
każdy dzień i chodź ze mną 
zbawiać świat.

Nieodłącznym towarzy-
szem naszego życia jest 
ból i  cierpienie, najczę-
ściej spowodowane różne-
go rodzaju chorobami i do-
legliwościami. Nieodłącz-
nym towarzyszem naszego 
ziemskiego pielgrzymowa-
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��� Organizujemy przyjêcia komunijne i inne okazje

SaSKa KÊPa ul. Zwyciêzców 57 (róg Londyñskiej)
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 Kro ni Ka po li cyj na
Wpadli poszukiwani

Kryminalni z Pragi Południe zatrzymali 
dwóch mężczyzn poszukiwanych listem goń-
czym. Pierwszy - 36-latek ukrywał się u swo-
jego… sąsiada. Drugi wpadł podczas wyjaśnia-
nia okoliczności, jak doszło do zakłócenia po-
rządku publicznego, wówczas okazało się, że 
22-letni mężczyzna wobec którego policjanci 
podjęli interwencję, jest poszukiwany listem 
gończym. Miał w organizmie prawie 2 promile 
alkoholu. W komendzie Rafał T. zachowywał 
się agresywnie, znieważył policjantów. Trafił 
do policyjnej celi.

Napadli na starszą kobietę
Dyżurny z komisariatu policji w Remberto-

wie został powiadomiony o rozboju dokona-
nym na starszej kobiecie. Z relacji kobiety wy-
nikało, że młody mężczyzna podbiegł do niej 
i usiłował wyrwać torebkę, kobieta stawiała 
opór. Napastnik zaczął ją kopać i przewrócił ją 
na ziemię. Ciągnął pokrzywdzoną po chodni-
ku, w końcu wyrwał jej torebkę i uciekł. Kilka-
dziesiąt minut po zdarzeniu policjanci zatrzy-
mali dwóch mężczyzn - obywateli Bułgarii, po-
dejrzewanych o dokonanie tego przestępstwa. 
Funkcjonariusze odzyskali też utraconą toreb-
kę. 30 i 32-latek trafili do policyjnej celi.

Wyrywał kobietom torebki
Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że młody 

mężczyzna wyrwał jej na ulicy torebkę i uciekł 
w stronę pobliskiego parku. Podczas poszuki-
wań sprawcy kradzieży, policjanci zauważy-
li idącego ulicą mężczyznę, z przewieszoną 
na ramieniu damską torebką. Dalej wszystko 
potoczyło się błyskawicznie. Mężczyzna za-
czął uciekać. Po krótkim pościgu 26-latek zo-
stał zatrzymany. Dalsze czynności w tej spra-
wie wykonali policjanci wydziału zajmujące-
go się zwalczaniem przestępczości przeciwko 
mieniu. Ich ustalenia doprowadziły do przed-
stawienia 26-latkowi ośmiu zarzutów kradzie-
ży i jednego zarzutu usiłowania kradzieży. Mi- 
chał R. przyznał się do zarzutów i poddał dobro-
wolnie karze zaproponowanej mu przez proku-
ratora. Sposób działania sprawcy kradzieży za-

wsze był taki sam.26-latek podbiegał do niczego 
niespodziewających się kobiet, a następnie wy-
rywał im torebki i uciekał. Kradzież zagrożona 
jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Chciał oszukać
Do komendy przy Grenadierów zgłosił się 

mężczyzna, który powiadomił policjantów 
o tym, że został napadnięty przez dwóch męż-
czyzn. Utracił torbę z laptopem. Do zdarze-
nia miało dojść  na przystanku tramwajowym. 
Kryminalni jednak  nabrali podejrzeń co do 
zgłoszenia i wiarygodności pokrzywdzonego. 
Dalsze czynności tylko potwierdziły podejrze-
nia policjantów. W niespełna dwie godziny od 
zgłoszenia 41-latek powiedział policjantom, że 
faktycznie żadnego napadu nie było. W rzeczy-
wistości laptopa zgubił lub mu skradziono, gdy 
wracał do domu po imprezie, gdzie wypił dużą 
ilość alkoholu. Zgłaszając rozbój chciał w ten 
sposób uzyskać zaświadczenie dla pracodawcy 
o utracie służbowego komputera.

Wpadł na kradzieży sklepowej
Dyżurny komendy przy Grenadierów został 

powiadomiony o ujęciu przez pracowników 
ochrony mężczyzny podejrzewanego o doko-
nanie kradzieży ubrań. Na miejsce interwen-
cji został skierowany patrol, który zatrzymał 
28-latka. Jak się okazało, mężczyzna dokonał 
kradzieży ubrań, co zostało zauważone przez 
pracowników obsługujących kamery monito-
ringu. Pokrzywdzony oszacował poniesione 
straty na sumę ponad 300 złotych. Dariusz T. 
trafił do policyjnej celi. 

Zatrzymana  
za kradzież kieszonkową

Do kradzieży doszło na jednym z bazarków. 
Okradziona kobieta (straciła portfel z zawarto-
ścią około 300 zł) podała policjantom rysopis 
osoby, którą podejrzewała o kradzież. Policjan-
ci wytypowali i zatrzymali kobietę podejrze-
waną o tę kradzież. 20-latka jest znana połu-
dniowopraskim policjantom i była już wcze-
śniej podejrzewana o dokonywanie kradzieży 
kieszonkowych. toms
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Siła etycznej bankowości
Najdynamiczniej rozwijający się bank spółdzielczy w  Polsce nie zwalnia tempa:  
wszystkie ważne wskaźniki rosną, zwiększa się liczba oddziałów, bank przoduje  
w rankingach i proponuje najlepsze lokaty na rynku. 

Konsekwentnie prowadzona od lat polityka SK banku przynosi doskonałe rezultaty. Jako tzw. bank etyczny, który specjalnie dba o klienta, 
do każdego podchodzi indywidualnie, dostosowując ofertę do jego potrzeb i możliwości. – Dla SK banku zysk nie jest najważniejszy, tak jak 
w komercji. Oczywiście, jest konieczny dla rozwoju, ale ważna jest umiejętność dzielenia się z zyskiem ze środowiskiem, w którym działają 
placówki SK banku – powiedział 16 lutego 2013 r. prezes SK banku Jan Bajno podczas otwarcia nowego oddziału w Katowicach. 

W przeciwieństwie do banków komercyjnych, gdzie klient jest traktowany standardowo, a jego możliwości kredytowe oceniane są za 
pomocą algorytmu, SK bank buduje partnerskie relacje z klientem – jest elastyczniejszy, dokładnie bada każdy wniosek, wszechstronnie 
rozpoznając wszystkie jego aspekty, możliwości rozwoju projektu i spłaty kredytu. Dlatego do SK banku trafia coraz więcej osób roz-
czarowanych arogancją i  bezdusznym podejściem większości banków komercyjnych. Stąd dynamiczny rozwój: w  latach 2008–2011 
liczba rachunków bieżących wzrosła blisko trzykrotnie, a rachunków terminowych o blisko 65 procent. Zwiększył się też zasięg działania  
SK banku: dziś dysponuje 32 placówkami w 20 miejscowościach na Mazowszu, Śląsku i w Zagłębiu. Systematycznie powiększa się też 
zakres świadczonych usług: SK bank proponuje klientom nowoczesne rozwiązania elektronicznych kanałów obsługi ekorponet, sms banking 
czy interbank. Klienci mają bezprowizyjny dostęp do ponad 7 tys. bankomatów – w ramach sieci Euronet i sieci banków spółdzielczych. 

W połowie listopada 2012 r. SK bank, jako pierwszy bank spółdziel-
czy w  Polsce uzyskał członkostwo główne w  organizacji MasterCard. 
Tym samym dołączył do elitarnego grona polskich banków mogących 
w ramach międzynarodowej organizacji płatniczej MasterCard wydawać 
karty własne dla swoich klientów, jak również oferować innym bankom 
możliwość sponsorowania członkostwa w tej organizacji. 

Także od listopada 2012 r. jest również możliwość zakładania przez 
Internet eLokaty24. Ten niezwykle atrakcyjnie oprocentowany produkt 
SK banku od początku mocno zamieszał na polskim rynku finansowym, 
a w  lutym 2013 r. w  rankingu portalu finansowego totalmoney.pl zajął 
pierwsze miejsce w trzech kategoriach. W tym samym miesiącu w ze-
stawieniu konkurencyjnego portalu money.pl oferowane przez SK bank 
lokaty również znalazły się na pierwszym miejscu! 

Efekt jest doskonale widoczny: w 2012 r. suma bilansowa SK banku 
była blisko 50 procent wyższa w stosunku do roku poprzedniego pierw-
szy raz w historii przekraczając półtora miliarda złotych, a fundusze wła-
sne wzrosły blisko 47 procent do wysokości ponad 142 mln zł, a w br. 
o dalsze siedem mln zł do 149 mln zł.

Równocześnie SK bank dostrzega wagę współpracy z innymi banka-
mi, wręcz do niej nawołuje. – Nie chodzi nam o rywalizację z innymi bankami spółdzielczymi, wręcz przeciwnie: wierzymy, że razem mo-
żemy uzyskać dużo więcej. Mamy wspólną ideę działania, polskie korzenie oraz możliwość oddziaływania i wspomagania ekonomicznego, 
społecznego i kulturalnego życia środowisk lokalnych – powiedział prezes Jan Bajno podczas uroczystego otwarcia oddziału w Katowicach. 
Ta deklaracja stanowiąca kwintesencję filozofii działania SK banku, wygłoszona została nie po raz pierwszy i  jest aktualna dla wszystkich 
rejonów, w których obecny jest SK bank. 

Etyczny bank nie tylko szanuje klientów, ale także swoich pracowników: – Uważam, że najważniejszym czynnikiem rozwoju SK banku, po-
dobnie zresztą jak każdej firmy, jest czynnik ludzki. To od ludzi, ich wiedzy, umiejętności, rozumienia stawianych im zadań i celów, zaangażo-
wania w realizację powierzonych zadań, zależy byt i rozwój naszego banku. Nie do przecenienia jest również umiejętność działania w zespole. 
Wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, staramy się traktować z należytym szacunkiem, jak partnerów i członków 
naszej bankowej rodziny. Stwarzamy im warunki do pogłębiania wiedzy i zdobytych już umiejętności zarówno na szkoleniach zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych – te słowa prezesa J. Bajno najlepiej oddają jego stosunek do wszystkich, którzy pracują w SK banku.

W ostatnich dniach doszło 
w naszych dzielnicach do 
czterech groźnych pożarów. 
Są ofiary śmiertelne.

W środę 13 marca wieczorem 
spłonęło poddasze piętrowe-
go domu przy ul. Dziewosłęby 
w Rembertowie. Ze względu na 
zadymienie, straż pożarna ewa-
kuowała 10 mieszkańców, dla 
których podstawiono autobus.

Tuż prze północą paliło się już 
całe poddasze domu. Akcja stra-
ży pożarnej trwała do wczesnych 
godzin rannych. Spłonęła cała 
konstrukcja drewniana dachu 
kryta papą. Spaliło się też wy-
posażenie jednego z mieszkań. 
Ze względu na popsuty hydrant 
wozy musiały użyć hydrantu od-
dalonego od domu o około 4500 
m. Na miejscu pojawiło się około 
10 zastępów straży pożarnej oraz 
pogotowie energetyczne.

W czwartek spaliło się miesz-
kanie przy ul. Mińskiej, a w so-
botnią noc spłonął dach kamieni-
cy przy ul. Brzeskiej. W pożarze 
kamienicy na szczęście nikt nie 
ucierpiał, choć straty material-
ne są bardzo duże. Płomienie 

i ewakuacja budynku odcisnęły 
też piętno na psychice lokato-
rów, którzy nie mogą wrócić do 
zniszczonego budynku.

Tragiczny w bilansie okazał 
się pożar mieszkania przy ul. 
Mińskiej (na zdjęciu). W płomie-
niach zginął lokator z przyjaciół-
ką. – Andrzej planował remont 
mieszkania i miałem mu to zro-
bić. Już nawet farby kupiłem… 
- o planach ofiary ze smutkiem 
mówił jeden z mieszkańców 
obserwujących akcję gaśniczą, 

w której uczestniczyły trzy jed-
nostki Straży Pożarnej. 

W dniu zamknięcia tego nu-
meru „Mieszkańca” (19 marca) 
spłonęło poddasze budynku przy 
ul. Targowej 14. - To wynik cał-
kowitego braku nadzoru admi-
nistracji nad naszą kamienicą 
- skarżyli się lokatorzy zebrani 
w jednym z dziedzińców nieru-
chomości. Lokatorzy podejrze-
wają, że ogień zaprószyli bez-
domni lub narkomani. Okolicz-
ności zdarzeń bada Policja. (ar)

Płomienie na Pradze i w Rembertowie

nia jest Jezus z  Nazaretu. 
On też doświadczył cierpie-
nia. I zmartwychwstał. „Trzy 
Maryje poszły, drogie ma-
ści niosły. Chciały Chrystu-
sa pomazać, Jemu cześć 
i  chwałę dać. Gdy na dro-
dze były, tak sobie mówi-
ły: jest tam kamień niemały, 
a  któż go odwali, Gdy nad 
grobem stały, rzekł im Anioł 
biały: Nie bójcie się Maryje, 
Zmartwychwstał Pan i  ży-
je”.

Pamiętajmy o  tej wielkiej 
Nadziei dla nas wszystkich. 
Chrystus skruszywszy więzy 

śmiertelności jako zwycięz-
ca wyszedł z otchłani. I bło-
gosławiona jest moc, która 
łączy niebo z ziemią, sprawy 
boskie z ludzkimi. 

Niech Zmartwychwstały 
Chrystus będzie stale obec-
ny w  naszym życiu, niech 
nas prowadzi, niech daje 
wskazówki, jak sobie radzić 
z  codziennym cierpieniem 
i problemami, niech podpo-
wiada jak wspierać bliźnich. 
Niech daje siłę i radość.

Ksiądz Krzysztof Jackowski 
Proboszcz 

u Matki Bożej Królowej 
Polskich Męczenników

Zmartwychwstanie
dokończenie ze str. 1
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Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

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

Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiej Nocy, 
wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery, 

miłych spotkań z Najbliższymi
 i świątecznej zadumy.

Marcin Jędrzejewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła

m.st. Warszawy

Edward Kłos
Burmistrz Dzielnicy Wesoła

m.st. Warszawy

Ponad 80% nadal deklaruje 
pieczenie domowych mazur-
ków, ale coraz mniej z nas ma-
luje w domu pisanki, a ilość 
wysyłanych kartek świątecz-
nych spadła z 93% do 67% 
i zapewne nadal będzie ma-
leć! Wolimy smsy i maile. 
Wiek XX to wiek, gdy kró-
lowały pocztówki, czas ich 
świetności już nie powróci. 
A jak się miewają w naszym 
XXI wieku inne prastare tra-
dycje? 

Walatka, czyli wybitki - 
toczenie z rozpędem pisanek 
po płaskiej powierzchni tak, 
by stuknęły się - wygrywała 
ta, która nie pękła i jej właści-
ciel mógł wziąć sobie tę „po-
konaną”. Często są to „poje-
dynki” na stukanie się pisan-

kami, trzymanymi w dłoni; 
która stłucze się pierwsza?

Nie ma Wielkanocy bez pa-
lemek! Kiedyś do ich przygo-
towania używano gałązek po-
rzeczkowych czy malinowych, 
a najczęściej - wierzbowych 
witek, które ścinano w Śro-
dę Popielcową i wstawiano 
w domu do wody, by puści-
ły listki (a wierzba – „kotki”). 
Tak przygotowane gałązki sta-
nowiły piękną bazę, na której 
mocowano bukszpan, cis czy 
widłakowe gałązki, z których 
powstawała „palma”, której 
czubek wieńczyła czuprynka 
zielonych listków. Co cieka-
we, słowo palma brzmi niemal 
identycznie w większości ję-
zyków: palmier, Palme, palm, 
pālama, palme. Nazwano ją 

tak na pamiątkę gałęzi palm, 
jakie mieszkańcy rzucali pod 
nogi Jezusa, „w imię Pańskie” 
wkraczającego na osiołku do 
Jerozolimy. 

W Polsce w Niedzielę Pal-
mową święcimy palmy od 
kilkuset lat, to tradycja ro-
dem jeszcze ze średniowie-
cza, a popiół, powstały po ich 
spaleniu, przydaje się w kolej-
nym roku w Środę Popielco-
wą. Bo też palma, jak powia-
dają, ma moc magiczną! Po-
święcona i trzymana w obej-
ściu lub zakopywana w polu 
(cała lub tylko bazie) chroni 
dobytek przed wszelkim złem 
i niebezpieczeństwem i za-
pewnia dobry plon. Połknię-
cie jednego wierzbowego kot-
ka leczy bóle głowy i gardła, 

a najlepiej zaraz po powro-
cie do domu w Palmową Nie-
dzielę poświęconą palemką 
pokropić domowników, dla 
zdrowia. Im ładniejsza pal-
ma, tym piękniejsze będzie-
my mieli dzieci!

W Polsce święcenie żyw-
ności to około osiemsetlet-
nia tradycja. Nie zawsze mi-
le widziana, wręcz zwalcza-
na w czasach Reformacji, ale 
oparła się zakusom i oto jest, 
choć dziś w formie symbo-
licznej. A jeszcze w począt-
kach XX wieku stoły ugina-
ły się od świątecznego jadła 
- musiało się znaleźć na nich 
wszystko, co przygotowano 
do spożycia podczas Wiel-
kanocy, a ksiądz sumiennie 
kropił taki stół święconą wo-
dą, w asyście domowników. 
Dziś święcimy nie w do-
mach, lecz w kościołach: sto-
ły zwykle stoją na zewnątrz, 
a my stawiamy na nich pięk-
ne, starannie przygotowane 
koszyczki z symboliczną za-
wartością: pisanki rozmaite 
i jaja na twardo - symbol ży-
cia, baranek cukrowy, z ciasta 

czy z czekolady (kiedyś for-
mowano je z masła), symbo-
lizujący zmartwychwstanie, 
sól chroniącą nasze zdrowie, 
korzeń chrzanu byśmy skosz-
towali piekącej goryczy, jak 
Chrystus na krzyżu, a do te-
go chleb, ciasta (choćby po 
kawałku), wędlinki świątecz-
ne. Taki koszyczek zwykle 
święci kapłan, ale może to ro-
bić również na przykład dia-
kon. Mało kto wie, że - jak pi-
sze ks. Marian Pisarczyk MIC 
– „(…) oryginalnym i aż do  
X w. jedynym składnikiem 
święconego był baranek, ca-
ły lub w kawałkach, upieczony 
na rożnie. Później (…) świę-
cono baranka, szynkę, kieł-
basę, słoninę, całe prosięta 
i różne ptaki domowe i polne; 
ser, masło i wszelkie laktyci-
nia (od pocz. X w.); jaja (od 
XII w.); chleb, różne ciasta 
i placki (od pocz. XV w.); ryby, 
olej; mleko z miodem (pozo-
stałość po zwyczaju chrzciel-
nym); wino i piwo; oraz liczne 
dodatki, jak sól, chrzan, czo-
snek, pieprz, jabłka i przypra-
wy ziołowe.”

Wreszcie - Wielka Nie-
dziela a wraz z nią rezurek-
cja (z łac. resurrectio - zmar-
twychwstanie). Jeszcze trzy-
sta lat temu odprawiana o pół-
nocy; dziś - wczesnym ran-
kiem, zawsze poprzedzona 
procesją, wśród uroczystego 
bicia w dzwony, petard na wi-
wat, z wielkiej radości, że oto 
Chrystus zmartwychwstał! 

A przy okazji - bo rzadko 
bywa lepsza, by o tym wspo-
mnieć: Wyspa Wielkanocna 
na Oceanie Spokojnym, naj-
bardziej oddalona od wszel-
kich lądów spośród zamiesz-
kałych wysp na świecie, swoją 
nazwę wzięła od dnia, w któ-
rym ją odkrył Holender Ja-
cob Roggveen: była to Wielka 
Niedziela 5 kwietnia 1722 ro-
ku. A z kolei Powstanie Wiel-
kanocne, które miało swój po-
czątek 24 kwietnia 1916 ro-
ku w irlandzkim Dublinie jest 
uznawane za początek IRA - 
Irlandzkiej Armii Republikań-
skiej, która początkowo wal-
czyła o niepodległość Irlandii, 
a potem o przyłączenie Irlan-
dii Północnej. eGo

Œwi¹teczne obyczaje
Oj, zmieniaj¹ siê nasze œwi¹teczne obyczaje, nawet te wielkanocne. Co prawda, jak 
podaje CBOS w zestawieniu od 1998 roku do 2012, stale ponad 90% osób w Wielk¹ 
Sobotê œwiêci pokarmy a nazajutrz dzieli siê z bliskimi œwiêconym jajkiem. 
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rEKlAMA rEKlAMA  
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NARZyNki gwiNtowNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
Metal−Market  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%   

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

14 marca godzina 18.00. Budynek 
Szkoły Podstawowej nr 216 przy ulicy 
Wolnej 36/38. W przestronnej sali gim-
nastycznej zebrało się kilkudziesięciu 
mieszkańców Miedzeszyna, by porozma-
wiać z panią burmistrz i jej zastępcami 
oraz pracownikami urzędu dzielnicy. 

Siódme z cyklu spotkań pod hasłem „Wa-
wer – dodaj do ulubionych”, nie zebrało 
wielkiego tłumu mieszkańców. 

Założeniem spotkań, na które może przy-
być każdy z mieszkańców, jest omówienie 
spraw dotyczących danych osiedli. Pierw-
sza część spotkania odbyła się w formie 
prezentacji. Burmistrz Jolanta Koczorow-
ska, jej zastępca Adam Godusławski oraz 
Łukasz Jeziorski, z-ca dyrektora Ośrodka 

Sportu i Rekreacji dzielnicy, którego należy 
pochwalić za świetny styl i znajomość tren-
dów w modzie męskiej, opowiadali posił-
kując się prezentacją multimedialną o tym 
co w dzielnicy zostało zrobione, oraz o tym 
co zrobione zostanie. Ciche pomruki i po-
kasływania mieszkańców siedzących na sa-
li, mogły wyrażać dezaprobatę, albo aler-
gię na suchość powietrza i wysoką tempe-
raturę – w szkole podstawowej wykona-
no ocieplenie budynku, z czego burmistrz  

Godusławski był bardzo dumny. Tempera-
tura na sali podniosła się jeszcze bardziej, 
gdy po krótkiej przerwie w trakcie której 
mieszkańcy mogli skorzystać z indywidu-
alnych konsultacji z pracownikami urzędu, 
głos oddano właśnie im. 

Chętni do zabrania głosu, musieli po-
brać numerek. Piętnaście numerków, 
piętnaście pytań, a na zadanie każdego 
dwie minuty odmierzane dobrze widocz-
nym sekundnikiem. W pytaniach niektó-
rych mieszkańców można było usłyszeć 
także odpowiedź, jak w sprawie poruszonej 
przez jedną z pań, dotyczącej nielegalnej 
wycinki drzew w pobliskich lasach, a któ-
ra niewyjaśniona odbija się od kolejnych 
pracowników urzędu miasta od dwóch lat. 

Sprawa ta ewidentnie oburzyła większość 
uczestników spotkania, mniej natomiast 
władze dzielnicy, które sugerowały zawia-
domienie odpowiednich organów ścigania 
(które podobno dawno zostały zawiado-
mione, bez efektu). 

Kolejne gorące tematy to sprawa wywo-
zu śmieci, bo Wawer jako jedna z niewielu 
dzielnic zabudowany jest w większości do-
mostwami jednorodzinnymi, co spowodu-
je od lipca wysokie koszty wywozu śmieci, 

aż 89 zł za dom, a jeśli ktoś nie zechce se-
gregować odpadów, to nawet 120 zł. Jak za-
pewnili radni obecni podczas spotkania, ro-
bią wszystko by zwrócić uwagę Rady Miasta 
na ten problem, i słowami pani burmistrz za-
chęcają mieszkańców do wysyłania swoich 
uwag bezpośrednio do radnych Miasta. 

Tematem niewyjaśnionym, i budzą-
cym wiele kontrowersji była także sprawa 
planowanej budowy obwodnicy mającej 
przebiegać przez Miedzeszyn. Gdy jeden 
z mieszkańców wygłosił swoją opinię, su-
gerując że nie odbyły się w tej sprawie kon-
sultacje z mieszkańcami, na sali zapadła ci-
sza, a prowadzący szybko przeszli do kolej-
nego tematu. 

W trakcie spotkania zadawano wiele py-
tań, i tych dotyczących dróg, które w wielu 
przypadkach wymagają utwardzenia, i tych 
dotyczących łamania przepisów przy wy-
wieszaniu nielegalnych reklam wzdłuż ulicy 
Patriotów, i doprowadzenia do okolicznych 
domów kanalizacji, której jak nie było, tak 
w najbliższym czasie nie będzie. Przy każ-
dym kolejnym pytaniu, na które nie poja-
wiała się od władz dzielnicy żadna konkret-
na odpowiedź, coraz więcej mieszkańców 
wychodziło z sali. Nerwowa atmosfera pa-
nująca wśród uczestników, nie wpłynęła po-
budzająco na nikogo więcej niż panią bur-
mistrz i jej zastępcę, którzy na zmianę od-
powiadali na pytania, posiłkując się od czasu 
do czasu opiniami radnych z Miedzeszyna. 
Część z ekspertów, najwidoczniej znudzona 
spotkaniem, kręciła się na krzesłach (nie po-
sądzam nikogo o posiadanie owsików), roz-
mawiała ostentacyjnie odwracając się bo-
kiem do zadających właśnie pytanie miesz-
kańców, patrzyła w sufit albo ziewała. 

Szczególnie jeden z radnych zwrócił moją 
uwagę – z niezrozumiałych powodów z jego 
twarzy nie znikał uśmiech od ucha do ucha, 
przechodzący chwilami w cichy śmiech. 
Cóż go tak rozśmieszyło? Miejmy nadzieję, 
że nie sprawy o których mówili mieszkańcy. 
Żeby zakończyć, posłużę się słowami jedne-
go z prowadzących spotkanie, który  reagu-
jąc na zamieszanie jakie zapanowało przez 
chwilę wśród uczestników, powiedział: Jest 
porządek, albo go nie ma! No właśnie.                                                                                                               

Sandra Borowiecka

15 numerków demokracji Telewizja już cyfrowa 
19 marca br. wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski włą-

czył w oddziale TVP Warszawa sygnał naziemnej telewizji 
cyfrowej dla nadajników w Raszynie i Warszawie. 

Sygnał analogowy nie jest już dostępny w stolicy oraz gmi-
nach wokół niej. Od tej pory odbierać można wyłącznie sygnał 
cyfrowy. Jeśli sygnał się nie pojawił lub zanika, należy przestroić 
odbiornik i na nowo wyszukać programy. Jeżeli mimo ponowne-
go przestrojenia odbiornika, nadal brak sygnału cyfrowego, pro-
blem należy zgłosić do regionalnej delegatury UKE w Warsza-
wie - tel. (22) 622 73 99. Czynna jest również bezpłatna infoli-

nia 800 007 788, która do 22 marca dodatkowo pracuje w godz. 
8.00-22.00. Warunkiem odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 
jest dekoder (wbudowany w telewizor lub zewnętrzny) oraz 
sprawna antena. 

Do przejścia na sygnał cyfrowy musieli się przygotować wła-
ściciele indywidualnych anten telewizyjnych oraz osoby odbie-
rające sygnał przez antenową instalację zbiorową. Wyłączenie 
sygnału analogowego nie dotyczy osób korzystających z telewi-
zji satelitarnej i kablowej – ewentualne problemy z sygnałem na-
leży zgłosić do operatora. 

Obecnie w naziemnej telewizji cyfrowej dostępnych jest 18 
programów, nadawanych z trzech multipleksów cyfrowych 
(MUX). Oferta ta jest bezpłatna (poza obowiązkiem opłaty abo-
namentu radiowo-telewizyjnego). Zaletami nadawania cyfrowe-
go, w porównaniu do nadawania analogowego jest także lepsza 
jakość dźwięku i obrazu, równoległe nadawanie kilku ścieżek 
dźwiękowych oraz danych dodatkowych (np. napisów). Sygnał 
jest bardziej odporny na zakłócenia. 

Dodatkowe informacje o sygnale cyfrowym można uzyskać 
także na stronach internetowych: www.cyfryzacja.gov.pl i www.
mazowieckie.pl (baner „Naziemna telewizja cyfrowa”). (ib)
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Dwadzieścia jeden lat temu, 
w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, 25 marca 1992 ro-
ku, Ojciec Święty Jan Pa-
weł II utworzył Die-
cezję Warszawsko-
-Praską. Główne uro-
czystości odbędą się 
w Bazylice Katedral-
nej Świętych Floriana Mę-
czennika i Michała Archanio-

ła - 25 marca br. o godz. 18.00 
z udziałem Kapituły Katedral-
nej i Kamionkowskiej.

z�z�z
Piwnice kamienicy przy ul. 

Strzeleckiej 8 na Pradze Północ 
znalazły się w rejestrze zabyt-
ków. Konserwator wpisał tam 
część pomieszczeń piwnicznych 
wraz z zachowanymi na ścia-
nach i drzwiach inskrypcjami 
martyrologicznymi oraz drzwia-
mi do dawnych cel (łącznie 16 
wydzielonych pomieszczeń 
wraz z korytarzem i schodami 
do piwnicy). Istnieje hipoteza, 
niepotwierdzona źródłami, że 
właśnie w tym budynku mieści-
ła się główna kwatera NKWD, 
gdzie czasowo urzędował gen. 
Iwan Sierow. Jak wynika z usta-
leń IPN, na ul. Strzeleckiej mia-
ła swoją bazę grupa operacyjna 
płk. Pawła Michajłowa, w której 
skład wchodzili rodzimi funk-
cjonariusze bezpieki.

z�z�z
Od 1 lipca br. rachunki wy-

stawiane, co miesiąc przez fir-
my odbierające odpady zastąpi 
opłata śmieciowa uiszczana na 
rzecz miasta. Szczególną czuj-
ność powinni zachować posia-
dacze umów z trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia – by 
od lipca nie płacić podwójnie za 
wywóz śmieci, powinni dostar-
czyć wypowiedzenie do obsłu-
gującej ich firmy do końca mar-
ca. Ostatnim dniem obowiązy-
wania umów zawieranych do-
tychczas na wywóz śmieci po-
winien być 30 czerwca 2013 r. 

z�z�z 
7 marca, Rada m.st. Warsza-

wy podjęła decyzję o nazwach 
dla siedmiu stacji budowane-
go centralnego odcinka II linii 
metra. Wśród nich będzie stacja 
Nowy Świat – Uniwersytet oraz 
stacja Centrum Nauki Koper-
nik. Stacje centralnego odcin-
ka II linii metra w dzielnicach 
Wola, Śródmieście i Praga-Pół-
noc będą nosiły nazwy: Rondo 
Daszyńskiego (pod rondem Da-
szyńskiego), Rondo ONZ (pod 
rondem ONZ), Świętokrzyska 
(pod skrzyżowaniem ul. Świę-
tokrzyskiej z ul. Marszałkow-
ską), Nowy Świat - Uniwersy-
tet (pod ul. Świętokrzyską, przy 
ul. Nowy Świat), Centrum Na-
uki Kopernik (na Powiślu, pod 
tunelem Wisłostrady), Stadion 

Narodowy (pod Sokolą, przy 
Zamoyskiego), Dworzec Wi-
leński (pod pl. Wileńskim). 
Wartość projektu wynosi po-
nad 5,3 mld zł, z czego prawie 
3 mld zł dofinansuje Unia Euro-
pejska. Budowany odcinek cen-
tralny połączy lewo- i prawo-
brzeżną Warszawę, będzie miał 
7 stacji i łączną długość 6,1 km.

z�z�z
W kolejne poniedziałki 

kwietnia tj. 8, 15, 22 i 29 w go-
dzinach 9.00-17.00 w specjal-
nie utworzonych stanowiskach 
informacyjnych pracownicy 
Urzędu Skarbowego Warszawa 
Praga będą pełnić dyżury w sie-
dzibie Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych przy ul. Podskar-
bińskiej 25 oraz w Urzędzie 
Dzielnicy Praga Południe przy 
ul. Grochowskiej 274. 

z�z�z
Wedel, Warszawska Fabryka 

Pomp, Koneser to marki, które 

stały się rozpoznawalne na świe-
cie, a rozwinęły swą działalność 
na historycznej Pradze. Historia 
18 wybranych zakładów prze-
mysłowych oraz kolei praskiej, 
a przede wszystkim praskich ro-
botników, stała się osnową opo-
wieści o „robotniczej Pradze”.  
Wystawę „Robotnicza Praga” 
można oglądać do 12 kwietnia 
br. w Centrum Promocji Kul-
tury dla Pragi Południe przy ul. 
Podskarbińskiej. Wystawa jest 
również dostępna pod adresem: 
www.wystawa-praga.pl  

z�z�z
Na trwającym od 21 do 23 

marca na terenie Praskiej Gieł-
dy Spożywczej w Ząbkach 
przy ul. Piłsudskiego Jarmar-
ku Wielkanocnym, odwiedza-
jący mogą zapoznać się z ofertą 
różnorodnych produktów wy-
stawianych przez producentów, 
degustować potrawy wielka-
nocne i podziwiać wystawę rę-
kodzieła ludowego.   

z�z�z
Według magazynu National 

Geographic warszawskie plaże 
są jednymi z najładniejszych na 
świecie. W zestawieniu sześciu 
„najlepszych miejskich plaż 
pod słońcem” Warszawa zna-

lazła się obok Sydney, Vanco-
uver, Kapsztadu, Paryża i Bri-
ghton. Stołeczne plaże doce-
niono za „naturalny piasek, 
pas zieleni odgradzający od ru-
chliwych ulic i widok na Stare 
Miasto”. Mimo zimowej aury, 
warszawiacy chętnie korzystają 
z uroków wiślanych brzegów, 
m.in. spacerując po ścieżce re-
kreacyjnej w lesie łęgowym po 
praskiej stronie rzeki.

z�z�z
System Veturilo powiększy 

się w tym roku prawie trzykrot-

nie. Oprócz ponad 50 stacji uru-
chomionych w ubiegłym roku 
do użytku zostanie oddanych 

około 100 nowych. Po-
wstaną kolejne wypoży-

czalnie rowerów m.in. 
w Śródmieściu, na Pra-
dze-Północ, Pradze-Po- 

łudnie, Ochocie, Woli, 
Mokotowie, Żoliborzu, Tar-

gówku i Białołęce.
z�z�z

Zespół Szkół Nr 84 przy ul. 
Zwycięzców jest organizato-
rem konkursu fotograficznego 
„Obiekty Sakralne na Pradze 
Południe”, który jest adresowa-
ny do uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z Pragi Południe. 
Termin przyjmowania prac mi-
ja 24 maja br. Wyniki konkursu 
zostaną zamieszczone 7 czerw-
ca br. na stronie szkoły www.
zs84.pl Prace będą prezentowa-
ne podczas gali 13 czerwca od 
godz. 12.00 w Centrum Promo-
cji Kultury dla Pragi Południe 
przy ul. Podskarbińskiej 2.  

z�z�z
Od 15 marca (przez najbliższe 

dwa miesiące) można oglądać 
na ogrodzeniu wokół Stadio-
nu Narodowego galerię zdjęć. 
Pierwsza ekspozycja składa się 
z fotografii Grzegorza Pressa 
dokumentujących dokonania re-
prezentacji Polski w ampfutbo-
lu, odmianie piłki nożnej upra-
wianej przez osoby po amputa-
cjach oraz osoby z wadami koń-
czyn. Jest to pierwsza z cyklu 
różnorodnych ekspozycji pre-
zentowanych w tym miejscu. 

z�z�z
20 kwietnia br. na Uniwer-

sytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego przy ul. Dewajtis 
odbędzie się kongres Polskiej 
Rodziny pod hasłem Rodzina 
receptą na kryzys. Rozpoczęcie 
kongresu o godzinie 10.00.

z�z�z
W najbliższy weekend wszy-

scy chętni będą mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań laryngo-
logicznych w ramach XI edycji 
ogólnopolskiej kampanii „Zdro-
we Zatoki”. Badania nowocze-
sną metodą termowizyjną oraz 
konsultacje ze specjalistami z za-
kresu otolaryngologii potrwają 
od piątku 22 marca do niedzieli 
24 marca w CH „Arkadia” przy 
Al. Jana Pawła II. Badania pro-
wadzone w piątek odbędą się 
w godzinach 12.00-21.00, w so-
botę od 10.00 do 21.00 oraz 
w niedzielę od godz. 10.00 do 
19.00.  (ab) (um) (onet) 

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 - 24.03. godz. 11.00 – 17.00 – III edycja imprezy rodzin-
nej „Praga gra” – turniej gier planszowych dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, wstęp wolny. 25.03. godz. 18.00 – „Wielkanoc-
ny czas” – koncert piosenek nie tylko o tematyce wielkanocnej 
w wykonaniu Anny Osmakowicz, wstęp 5zł;. 27.03. godz. 17.00 
– Wykład pt. „Wokół ‘Ostatniej Wieczerzy’ Leonarda da Vinci”, 
wstęp wolny; 3.04. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztu-
ką” wykład pt. „Ikonografia Zmartwychwstania”, wstęp wolny; 
godz. 16.00–20.00 – Konsultacje literackie z krytykiem i redak-
torem Janem Zdzisławem Brudnickim, wstęp wolny; 7.04. godz. 
17.00 – Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu absolwentów 
Uniwersytetu Fryderyka Chopina, wstęp 5zł; 7.04.–14.04. - Wie-
lokulturowy warsztat teatralny fundacji Strefa WolnoSłowa w ra-
mach projektu „Teatr migrujący”. Szczegóły na stronie strefawol-
noslowa.pl; 10.04. godz. 17.00 – Wykład pt. „Bitwy, potyczki, 
wielcy wodzowie”, wstęp wolny; 12.04. godz. 18.00 – Koncert 
na powitanie wiosny w wykonaniu zespołu Magia, wstęp 5 zł; 
 Klub Kultury Gocław – Filia CPK ul. Abrahama 10 – 23.03. 
godz. 12.00-13.00 i 13.30-14.30 - Kolorowa Wielkanoc. Rodzin-
ne warsztaty tworzenia dekoracji świątecznych dla dzieci i rodzi-
ców. Wstęp – 5 zł. Liczba miejsc ograniczona; 25.03. godz. 19.00 
- W ciszy szukam słów. Koncert pieśni religijnych o tematyce 
wielkopostnej, wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 26.03. godz. 
18.00 - Projekcja filmu „Wisła Warszawska” w ramach projek-
tu LIFE+ oraz Wislawarszawska.pl, Wstęp wolny; 27.03. godz. 
13.00 - Spacer z seniorami w ramach projektu Wislawarszaw-
ska.pl Zapisy do 22.03. pod nr tel. 22 499 09 66 lub mailowo: 
program@klubsaska.pl , wstęp wolny; godz. 19.00 - Spektakl 
„Władca much”, wstęp wolny; 28.03., 29.03–19.04 - Wystawa 
malarstwa Beaty Tomczyk-Sokołowskiej „Synergia”; 
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” - Al. 
St. Zjednoczonych 40 – warsztaty malarskie dla dorosłych. 
Wtorki 16.30-17.30. Koszt 20 zł za spotkanie. Zapisy telefonicz-
ne: 606-839-305, 22 673-60-63;
 Klub „Relax” SM „Ostrobramska” ul. Tarnowiecka 13 – 
sala nr 4 - w każdą środę od godz. 16.00 spotkania Koła Literac-
kiego. W programie m.in. prezentacja własnej twórczości, histo-
ria literatury, wymiana książek;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 25.03. godz. 
18.00 - Recital Piotra Szczepanika. Bilety 15 zł; 28.03. godz. 
11.00 - Spotkanie z Sybirakami oraz projekcja filmu dokumen-
talnego „Losy Zesłańców Sybiru”. Wstęp wolny; Zajęcia: Język 
angielski poniedziałek: 16.15 Tai chi poniedziałek godz. 12.00 
– 14.00 10 zł/2h; Taniec dla seniorów poniedziałek godz. 10.00 
i 11.00 5 zł/1 h; Fizjoterapia: środa: 17.00 oraz piątek 16.00 -  
5 zł/1h; Kurs dziergania na drutach - wtorek godz. 10.00–12.00, 
10 zł/2 h; Kurs szydełkowania - wtorek godz. 15.00–17.00, 10 zł/2h; 
Podstawy rysunku i malarstwa - wtorek godz. 12.00–15.00;
 Klub Kultury „Marysin” ul. Potockich – 6.04. godz. 17.00 
- „Gobelin – magia tkaniny” – wystawa gobelinów z pracowni 
Okęckiego Uniwersytetu III Wieku i Pracowni Tkactwa Arty-
stycznego „Magiczne włókno” z DK Włochy; godz. 12.00 - spek-
takl teatralny dla dzieci „Pani wiosna i król Błyszczek”; 
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 
21 – 23.03. godz.19.00 – Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na 
wiosnę… Koncert w wykonaniu teatru muzycznego Niebieskie 
Migdały; 4.04. godz. 12.00 - Obchody 10-lecia KKS w Zielonej. 
Miejsce: Sala parafialna przy Kościele Św. Brata Alberta, ul. Sze-
roka 2; 6.04. godz. 19.00 – Wojna Domowa… czyli Koncert pio-
senek ze starej płyty; 07.04. godz. 16.00 – Dyzio i Dodo razem 
z przyrodą. Przedstawienie teatralno-muzyczne dla dzieci;
 Ośrodek Działań Twórczych „POGODNA” Filia Ośrodka 
Kultury w Wesołej ul. Jana Pawła II 25 – 24.03. godz. 16.00 – 
Pipi Wędrowniczka. Przedstawienie dla dzieci.

ZA PRO SZe NIA dlA mIe SZKAń Ców

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

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: 22–23, 26–29 III br.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

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

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

W bandyckim napadzie niezidentyfikowanych 
sprawców nasz syn Piotr Bielawski doznał cięż-
kiego urazu czaszkowo-mózgowego, czego efek-
tem jest całkowita niezdolność do samodzielnej 
egzystencji. Robimy wszystko, aby syn miał szan-
sę na powrót do zdrowia lecz zapewnienie środ-
ków dla niezbędnej opieki, terapii i rehabilitacji 
przekracza nasze możliwości finansowe. Zwraca-
my się do Państwa o pomoc i prosimy o przekaza-
nie 1% podatku na konto Fundacji Ewy Błaszczyk 
Akogo? KrS0000125054 z dopiskiem dla Pio-
tra Bielawskiego lub dokonując dobrowolnych 
wpłat na subkonto Piotra w Fundacji Akogo?  

Bank Zachodni WBK IV O/Warszawa 27 1090 1056 0000 0001 0493 6584. 

Z góry dziękujemy i będziemy wdzięczni za każdą pomoc 
Rodzice 

Więcej o Piotrze na stronie www.obudzpiotrka.pl

rEKlAMA rEKlAMA  

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

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

robót malarskich i instalacyjnych sanitarnych w budynkach  
należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SWIZ:

 Roboty malarskie w budynku Londyńska 12, 14
 Wymiana instalacji poziomów i pionów zw. i cw. oraz cyrkulacji c. cw. 

w budynku Meksykańska 7.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej 

Spółdzielni: www.miedzynarodowa.waw.pl

Fo
to

. a
rc

hi
w

um

Foto. archiwum



mIesZKaNIeC 7

- Co u pana?- zapytał na dzień dobry Eustachy Mordziak. 
- Słucham?- odpowiedział pan Kazimierz Główka, bo nic nie 

słyszał
- Słucham - pan Eustachy też odpowiedział „słucham” na 

„słucham”, bo też nic nie słyszał. Dopiero, gdy schowali się 
w alejce koło pasmanterii, mogli wreszcie porozmawiać. 

- Hurgot taki od tej budowy idzie, że nie daj Boże.
- Rzeczywiście zaczęli z kopyta, co mówiąc pan Eustachy 

skinął głową w stronę skąd dobiegały odgłosy budowy. 
A dobiegały z bazaru ni mniej ni więcej. Cały kwartał od 
Gdeckiej leżał w gruzach.

- Tyle handlu… A ile uczuć się między tymi budami zalęgło, 
wszystko szlag trafił… 

- Panie Eustachy, tak nie można. Z postępem trzeba iść. Co to 
za handel tam był – jakaś graciarnia, stare krany, mutry, heble, 
kable z nikąd do nikąd. Tak naprawdę to wiesz pan czego mi 
żal – budy z garnkami, durszlakami, ze wszystkim, co w domu 
niezbędne. Chciałeś pan prodiż – był, garnek emaliowany – 
był, wyciskarkę do czosnku – proszę bardzo… Łyżki, widelce, 
doniczki, wsio. Kobita była miła, już nie pierwszej młodości, 
ale, jak to mówią, AGD miała w małym palcu. O, jej to mi 
szkoda. Może znajdzie sobie miejsce na tym nowym bazarze…

- Jakim bazarze, o czym pan mówi, panie Kaziu? To ma 
być centrum handlowe, szkło i aluminium, butiki, stoiska, 
prezentacje. Ciekawe, dla kogo, bo my z Krysią ze swoimi 
stanikami i majtkami na te cuda-wianki na pewno nie zarobimy. 
A gdzie reszta? Za co towar kupić? To nie dla nas. 

- Może pan jednak trochę przesada. Mimo wszytko, lepiej jest 
chyba siedzieć w cieple niż handlować pod byle jakim daszkiem 
z folii? Ja bym się na państwa miejscu zastanowił, bo przecież 
nie zaczęliby budować, gdyby nie mieli na to chętnych. Teraz, 
panie Eustachy nie wydaje się takiej kasy na pałę. Teraz jest 
marketing, kalkulacja, sondaż rynku, konkurs ofert. Betoniarę 
się uruchamia, jak już to wszystko jest policzone. Ja bym na 
państwa miejscu z góry się nie poddawał, bo przyjdzie ktoś 
obcy i wejdzie jak w swoje. 

- Łatwo powiedzieć. Człowiek już teraz ledwo koniec 
z końcem wiąże. Ludzi mało, towaru kupa. Na święta trochę 
się rozkręci, a potem znów bida. Ale fakt, faktem – ból głowy 
mamy, bo w naszym wieku, co innego możemy z Krysią robić, 
jak nie handlem się zajmować?

- Zobaczy pan, wszystko się ułoży. Patrz pan: między 
Szaserów a Wiarusów cztery nowe bloki sadzą, między 
Beskidzką a Liwiecką osiedle, na Olszynki nowa chałupa stoi, 
jeszcze pusta. Brzydsza od niej jest chyba tylko ta na rogu 
Beskidzkiej i Szaserów, ale lada dzień się zaludni. Słowem, 
panie Eustachy klientów nie zabraknie. A jak klientów to 
i kaski, jak to mówią… A poza tym, co słychać?

- No, papieża nowego mamy, Franciszka. Rodaka tego 
Messiego, co artystą futbolu jest. 

- No, to chwała Bogu, udało się im… 
- Co się udało?
- Wiesz pan, panie Eustachy, mój znajomy ksiądz zdradził 

mi kiedyś tajemnicę konklawe… znaczy – na czym to wszystko 
polega.

- No, na czym?
- Papieża wybiera Duch Święty i chodzi o to, żeby kar-

dynałowie wybrali tego samego. Dlatego cieszę się, że im się 
udało. Bingo! Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Bingo

Kobiecym okiem

i mazurki, przepyszne, strojne, 
bogate.

Przed nami kilka wolnych dni. 
Warto mieć pomysł na wypoczy-
nek, żeby ich w całości nie prze-
spać i nie zmarnować, potem ża-
łując, że nic szczególnego się nie 
działo. Każdy może (a nawet po-
winien!) mieć pomysł na siebie 
i na to, by ten miły czas pozostał 
w pamięci. Nie jest to przecież 
zwykły, banalny weekend!

Co można robić? Jasne, mi-
ło jest posiedzieć przed telewi-

zorem i wspólnie obejrzeć coś 
ciekawego, ale przecież nie 
wgapiać się z identyczną miną 
i w horror, i w reklamy socz-
ków! A potem nawet nie umieć 
opowiedzieć, o co chodziło. 

Warszawską tradycją Wielkiej 
Soboty jest odwiedzanie Gro-
bów Pańskich w kościołach, po-
równywanie ich symboliki, spo-
tykanie po drodze znajomych. 
W Wielką Niedzielę - koniecznie 
spacer! Nie mam na myśli czła-
pania krokiem posuwistym wo-

kół domu. Chodzi mi o energicz-
ny (koniecznie energiczny!) spa-
cer po parku, niekoniecznie tym, 
który mamy najbliżej. Łazienki, 
Lasek Bielański i Las Kabacki, 
Powsin, tężnie w Konstancinie, 
nieodległa Puszcza Kampinoska 
czy wawerski las im. Jana III So-
bieskiego. Jest w czym wybierać! 

To także czas niespiesznych 
rozmów, poznawania się na no-
wo z tymi, o których myślimy, 
że ich znamy, ale w codziennym 
pośpiechu umyka nam zbyt wie-
le spraw!

Ale najbardziej oczywisty 
jest aspekt religijny: czas zmar-
twychwstania to czas, gdy cud 
życia budzi w nas nadzieję, daje 
nowe szanse, jest radością du-
chową, i nie tylko, bo wiosna 
wokół! Wielkanocne symbole 
towarzyszą nam od tysięcy lat, 
bo od czasów przedchrześcijań-
skich, jak odwieczny symbol ży-
cia - jajo. Cieszmy się więc na-
dzieją, cieszmy wiosną, a także 
- cieszmy się wspólnym czasem 
z bliskimi, niespiesznymi posił-
kami, spacerem i - czemu nie?! 
- leniwym zapadnięciem na kil-
ka chwil w fotel. Radosnych 
Świąt, kochani! żu

Pewnie, że nie są głupie 
wbrew temu, co uparcie powta-
rzają niektórzy. Nie są i to z wie-
lu powodów! Mamy znakomitą 
okazję do domowych porządków, 
przetrzepania zbyt opasłych szaf 
i zrobienia w nich miejsca.

Wreszcie okna lśnią, podłogi 
błyszczą, w domu każda rzecz 
znalazła swoje własne miejsce, 
a na parapecie powoli rozkwita 
hiacynt, czy kilka małych żonki-
li w doniczce.

Jeszcze bazie, baranki, rzeżu-
cha i można brać się za kuch-
nię! Jaja na twardo, zdobione 
kraszeniem, malowaniem, okle-
janiem, a każde barwne, niepo-
wtarzalne. Jaja faszerowane, 
jaja w białym barszczu, pokro-
jone w zgrabne ćwiartki, jaja! 
Biała kiełbaska, też w barszczu 
lub pieczona w cebuli i w piwie, 
schaby, pasztety, słodkie cuda, 
zwłaszcza baby z rodzynkami 

rEKlAMA rEKlAMA  

Nasze drogie śmieci
O tym, że ze śmieciami niezbyt sobie 

radzimy świadczy choćby wygląd lasów, 
w których co i rusz straszą sterty rozma-
itych odpadów. Taniej jest wyrzucić je 
w lesie lub nad rzeką, zamiast odstawiać 
na przeznaczone do tego wysypiska i pła-
cić za składowanie. Wprawdzie grozi za to 
kara, ale sprawców trudno złapać na gorą-
cym uczynku. 

Proceder ten ma ukrócić ustawa, która zacznie obowiązywać od  
1 lipca br. Do jej przyjęcia zobowiązywały Polskę wytyczne Unii Euro-
pejskiej dotyczące m. in. segregowania i przetwarzania śmieci. Obecnie 
tylko ok. 30% mieszkańców miast segreguje śmieci, przy czym jest to 
kwestią ich dobrej woli. 

Na mocy nowej ustawy za to, co dzieje się ze śmieciami, będą odpo-
wiadały gminy, a nie – jak dotąd – właściciele nieruchomości. Zatem 
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, czy też mieszkańcy nie będą 
płacić za odbiór śmieci wybranym przez siebie firmom, lecz gminie. Ta 
zaś wyłoni w drodze przetargu firmy i zawrze z nimi umowy.

Z perspektywy kraju, wszystko wydaje się logiczne i zrozumiałe, 
z perspektywy gminy – już nie zawsze. W Warszawie wątpliwości na-
gromadziło się szczególnie dużo. Śmieci stąd raczej nie trafiają do la-
sów, więc koronny argument za zmianami nie przekonuje. Poza tym 
jak coś dobrze działa, to po co to zmieniać? Zamiast lepiej, może być 
gorzej. Najbardziej jednak bulwersuje warszawiaków to, ile będą mu-
sieli płacić za śmieci. 

Byłem na sesji Rady Warszawy, na którym radni przyjęli stawki za-
proponowane przez Ratusz, wysłuchałem burzliwej dyskusji i wyja-
śnień prezydenta, ale nie do końca wyzbyłem się wątpliwości. 

Po pierwsze, z mojego sondażu w praskich spółdzielniach mieszka-
niowych wynika, że miesięcznie pobierają one od lokatorów za wywóz 
śmieci (także nie  segregowanych) 9-10 zł. Opłata dla miasta wynie-
sie zaś nawet 19,5 zł  od osoby za śmieci posegregowane, a przy bra-
ku segregacji o 40% więcej. Prezydent Kochaniak tłumaczył, że śmieci 
będzie więcej (nie bardzo rozumiem dlaczego, ale wynika to z badań) 
i zapłacimy drożej za ich składowanie, by nie kalkulowało się wywozić 
ich do lasu. W sumie, jak wylicza miasto, koszty wzrosną o 40-50%, 
ale to oznacza, że powinno się pobierać od osoby 14-15 zł, a nie 19,5 
zł. Na sesji podawano przykłady opłat ustalonych w okolicznych gmi-
nach. Wszędzie są niższe!

Po drugie, padła obietnica, że jeżeli wpływy z opłaty śmieciowej bę-
dą wyższe niż wydatki, bo np. firmy wyłonione z przetargu zaoferują 
niższe ceny, niż założono w kalkulacji, to miasto obniży stawki. Trzy-
mam za słowo. Zastanawiam się jednak, dlaczego nie zrobiono przetar-
gu wcześniej? Firmy też umieją liczyć. Jest ryzyko, że dostosują oferty 
cenowe do opłat ustalonych dla mieszkańców i o obniżce tych opłat bę-
dziemy mogli zapomnieć.

Po trzecie, dlaczego właściciele domków jednorodzinnych są trakto-
wani inaczej niż osoby zamieszkujące w blokach, to jest mają płacić 89 
zł miesięcznie, nawet jak żyją w pojedynkę, bez względu na ilość wy-
twarzanych śmieci? Czy nie jest to rozwiązanie dyskryminujące, nie-
konstytucyjne? Poza tym do tej pory firmy brały od domku po 40 zł, 
czyli ponad 2-krotnie mniej, przy czym często jedną ulicę obsługiwało 
kilka firm. Teraz będzie umowa z jedną firmą, więc koszty będą niższe 
a nie wyższe! Znowu padła obietnica, że właściciele (często samotni 
emeryci), dla których opłaty okażą się zbyt wielkim ciężarem, otrzyma-
ją pomoc. Dlaczego więc pomocy od razu nie uchwalono?

Generalnie z ustawą „śmieciową” od początku były problemy, zabra-
kło bowiem porządnych konsultacji. Dzięki Senatowi została poprawio-
na, czy jednak od 1 lipca wszystko będzie dobrze działać? Sądząc po ob-
radach Rady Warszawy obawiam się, że temat śmieci – który do tej pory 
wydawał się marginalny – będzie nam zaprzątać głowę jeszcze długo. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

TADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Profesjonalna Oprawa Obrazów
     ul. saska 16

www.galeriaram.pl
info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

kuPon rabatowy
10%

Œwiêta nie 
s¹ g³upie!

* 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 CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATY! ! !
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- Prawie połowa dorosłego 
życia upłynęła Panu na prze-
wodniczeniu radzie Pragi Po-
łudnie. Właśnie minął półme-
tek obecnej kadencji, a Panu 
„stuknęło” półtorej kadencji. 
Jak bardzo różni się obecny 
przewodniczący Marcin Kluś, 
od tego z 2006 roku?

- Miałem wtedy 26 lat… 
W tym roku skończę 33 lata 
i wciąż pełnię tę funkcję dzięki 
mieszkańcom i radnym dzielni-
cy. Wiąże się to z udzielonym 
mi zaufaniem, a z drugiej stro-
ny jest to wyzwanie, któremu 
staram się sprostać najlepiej jak 
potrafię. Przez ten czas zdoby-
łem ogromną wiedzę i doświad-
czenie w należytym wykonywa-
niu mandatu radnego i funkcji 
Przewodniczącego Rady Dziel-
nicy. Także dzięki uprzejmości 
i wsparciu doświadczonych sa-
morządowców. Z perspektywy 
czasu, myślę, że najistotniejsze 
jest unikanie rutyny w działaniu. 
Do każdej sprawy mieszkańców 
należy podchodzić indywidual-
nie i z należną uwagą.

- Niedawno uzyskał Pan ty-
tuł radcy prawnego. Jak bar-
dzo pomoże to Panu w samo-
rządowej działalności?

- Prawnicze wykształcenie 
pomaga w wykonywaniu man-
datu radnego. Na każdym kroku 
stykamy się z przepisami regulu-
jącymi nasze prawa i obowiązki. 
A wolny zawód pozwala mi 
pogodzić obowiązki zawodowe 
z działalnością samorządową. 
Rozeznanie w przepisach uła-
twia też rozmowy z mieszkańca-
mi, którzy zgłaszają się na moje 
dyżury. Często wpływa to na 
sprawne rozwiązanie problemu 

lub wskazanie toku możliwego 
postępowania. 

- Dobrze, ale nie od dziś wia-
domo, że ilu prawników, tyle 
interpretacji. A jeśli Pana zda-
nie będzie się różniło od oceny 
oficjalnych prawników Ratu-
sza? To może rodzić konflikty?

- Ale też, co dwie głowy to nie 
jedna. Nie ma mowy o konflik-
tach, a z radcą prawnym obsłu-
gującym sesje Rady Dzielnicy 
rozumiemy się doskonale, na-
wet gdy mamy inny pomysł na 
rozwiązanie danej kwestii. Roz-
mowy na dany temat, wymiana 
poglądów za i przeciw są bardzo 
pożyteczne. Sprawdza się to 
i w tym zawodzie. 

 - Wspomniałem o półmetku 
obecnej kadencji. Obawiam 
się, że będzie ona uboższa 
od poprzedniej, szczególnie 
w sferze inwestycyjnej. Wi-
zja mistrzostw EURO 2012, 
w pewnej mierze, choć w mo-
jej ocenie była to miara zbyt 
mała, kierowała jednak oczy 
stołecznego Ratusza na Pra-
gę Południe. EURO za nami, 
a miejska kasa coraz mniej 
zasobna…

- Udaje nam się jednak kon-
tynuować wytyczone uprzednio 
cele zmierzające do rozwoju 
naszej dzielnicy, choć, faktycz-
nie, w mniejszym zakresie ze 
względu na ograniczenia finan-
sowe. Spowolnienie gospodar-
cze przekłada się również na 
finanse Warszawy i dzielnic. 
Niemniej staramy się i w tej sy-
tuacji poprawiać życie naszych 
mieszkańców. Dla przykładu 
można wskazać tak znaczące 
inwestycje, jak wybudowanie 
filii Centrum Promocji Kultury 

na Saskiej Kępie czy gruntowną 
rewitalizację placu Szembeka. 

- A co z remontami ulic i in-
frastrukturą sportową? W po-
przedniej kadencji tego typu 
inwestycji było jednak więcej.

- Nie rezygnujemy z dal-
szych remontów dróg i budo-
wy przyszkolnych obiektów 
sportowych. Wizerunkowi 
Pragi-Południe pomogła rów-
nież organizacja EURO 2012. 
Stadion Narodowy, Dworzec 
Stadion i Dworzec Wschod-
ni, to czołowe inwestycje na 
Pradze-Południe. Nie możemy 
zapomnieć o remoncie Teatru 
Powszechnego, ul. Francuskiej 
oraz trwającej przebudowie ul. 
Marsa, co również ma niebaga-
telne znaczenie dla funkcjono-
wania Dzielnicy. 

- Patrząc na cały sześcioletni 
okres kierowania przez Pana 
dzielnicowym samorządem 
widzę inwestycje naprawdę 
fajne, jak Park nad Balatonem 
i takie, które były planowane, 
ale zostały odłożone, że użyję 
prawniczego terminu, ad acta, 
jak Torwar BIS…

- Budowa Parku nad Ba-
latonem była bardzo ważna, 
szczególnie dla mieszkańców 
Grochowa i spółdzielczego Go-
cławia. Ale też na przykład zbu-
dowaliśmy kilka ulic, tam gdzie 
były drogi gruntowe, co pozwo-

liło doprowadzić kanalizację do 
wielu budynków. Stworzyli-
śmy nowoczesną infrastrukturę 
sportową przy wielu szkołach, 
dokonaliśmy rewitalizacji lo-
kalnych parków, stworzyliśmy 
dogodne warunki rozwoju dzia-
łalności kulturalnej na Pradze 
Południe poprzez otwarcie no-
wych ośrodków kultury. Popra-
wiliśmy obsługę mieszkańców, 
co znajduje odzwierciedle-
nie w rankingu miejskim pod 
względem przyjazności Wy-
działu Obsługi Mieszkańców. 
Sprawnie poradziliśmy sobie 
z kolejką mieszkańców ocze-
kujących na przydział lokali 
miejskich. Ta „wieczna” ko-
lejka przestała istnieć. Sprawy 
rozpatrywane są na bieżąco.

- A wspomniany przez mnie 
Torwar BIS?

- Koncepcję budowy na Gro-
chowie parkowego centrum 
rekreacyjno-sportowego wraz 
ze sztucznym lodowiskiem, nie-
stety musimy na razie zaliczyć 
do kategorii marzeń niespełnio-
nych. Mówimy o przedsięwzię-
ciu, którego realizacja wiązałaby 
się z niemałymi kosztami. Ogra-
niczenia finansowe nie pozwoli-
ły na jego realizację, ale wierzę, 
że temat centrum powróci przy 
sprzyjającej koniunkturze go-
spodarczej.

Rozmawiał Adam Rosiński

Marcin KLUŚ
MIESZKAŃCY

Radca prawny, przewodniczący Rady Dzielnicy 
Pragi Południe dwóch ostatnich kadencji, 
mieszkaniec osiedla „Ostrobramska”.

rEKlAMA rEKlAMA  

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICh I STOLARSKICh

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
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
na świąteczne zakupy!

Warszawa Wawer
ul. Trakt Lubelski 1/3

Roszkowski życzy
Szanownym Klientom

rodzinnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych 

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 antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Z a p r a s z a m y  c o d z i e n n i e  o d  g o d z .  6 . 0 0 − 2 1 . 0 0

Nowa poczta na Szembeka
Przy świeżo wyremontowanym placu Szembeka Poczta Polska 

otworzyła modelową placówkę. To pierwszy taki obiekt w prawo-
brzeżnej Warszawie.

Nowa poczta rzuca się w oczy kontrastową i estetyczną kolorystyką. 
Pod dużym wrażeniem są także ci, którzy zajrzą do środka. Zmoder-
nizowane pomieszczenia są schludne i przestronne. Placówkę otwarto 
uroczyście 6 marca. – To najnowocześniejsza placówka pocztowa nie 
tylko w Polsce, ale chyba i na świecie – mówił Łukasz Gołębiowski, 
dyrektor Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej. W budynku zniknęły tra-
dycyjne „okienka”. Zastąpiono je otwartymi stanowiskami obsługi 
wykończonymi od strony klienta ergonomicznymi półkami. – To spe-
cjalnie dla kobiet, na postawienie torebki – pracownicy poczty prezen-
towali sposób wykorzystania półki. – Wiele pań nie wie co zrobić z to-
rebką w czasie dokonywania operacji, a wierzy, że postawienie jej na 
podłodze przynosi straty finansowe… 

A właśnie na finanse Poczta Polska stawia teraz bardzo mocno. 
Szczególnie na rozwój usług bankowych i ubezpieczeniowych. Widać 
to zresztą także w południowopraskiej placówce. Tutaj strefa usług 
pocztowych jest wyraźnie oddzielona od bankowo-finansowej. Powsta-
ła także specjalna strefa obsługi klienta biznesowego, co ma wpłynąć 
na zmniejszenie kolejek. Ale to nie wszystkie zmiany. Plusem placówki 
jest to, że chcąc kupić pocztówki, czy koperty nie trzeba już stać w ko-

lejce razem z innymi klientami. Można to zrobić u recepcjonistki tuż 
przy głównym wejściu. Bardzo dużym udogodnieniem jest całodobo-
wa, bezobsługowa część, w której samemu nadaje się i odbiera pacz-
ki i listy. Kierująca placówką (i setką zatrudnionych tu pracowników) 
naczelnik Ewa Starzyńska chętnie pokazywała w czasie otwarcia, jak 
samemu nadać przesyłkę.

Nowy wystrój poczty podoba się szczególnie młodszym klientom. 
Niektórych starszych nieco przeraża. – Jakoś tak dziwnie, trochę nieswo-
jo… – mówi „Mieszkańcowi” Joanna, jedna z klientek w średnim wieku 
i dodaje – Ale na samodzielne nadanie poleconego nigdy się nie zdecy-
duję. Muszę widzieć, jak to robi pracownik poczty i mieć pewność, że list 
został wysłany. W każdym razie po miesiącach remontu mieszkańcy już 
mogą korzystać z nowoczesnej placówki. I tylko trochę dziwnie brzmi 
teraz reklamowa kampania telewizyjna Banku Pocztowego mówiąca, że 
placówki są dostępne nawet tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Diabeł? 
Na placu Szembeka? Tuż przed wrotami kościoła...? ar

PrzyjdŸ! Wybierz dla siebie najlepsz¹ szko³ê!

GimnaZJaLiStO!!!
Specjalnie dla ciebie  

– Gie³da Po³udniowopraskich  
Szkó³ Ponadgimnazjalnych

pod honorowym patronatem
Burmistrza Dzielnicy Praga Po³udnie  

pana tomasza Kucharskiego
8 kwietnia 2013 r. w godz. 11.00-16.00

w budynku Zespo³u Szkó³ nr 5 
im. Stefana Kisielewskiego, 

ul. Szczawnicka 1.
W³asne oferty edukacyjne zaprezentuj¹ 

szko³y ponadgimnazjalne 
naszej dzielnicy.
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Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA
zaprasza na turnusy rehabilitacyjne  
w niepowtarzalnie niskich cenach!

Tylko teraz, wręczamy 10% rabatu!!!
PROMOCJA dostępna w terminach:

 26.03–09.04.2013 r. 
 09.04–23.04.2013 r.  
 23.04–07.05.2013 r.�

Zadzwoń lub napisz, by dowiedzieć się więcej:
Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spółka z o. o.

ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica Zdrój; tel. 18 471 20 76, 18 471 63 73
recepcja-zgoda@wp.pl; marketingzgoda@wp.pl; www.zgoda-krynica.pl

TURNUSY 
REHABILITACYJNE
w atmosferze gościnności

Zbigniew Magnucki 
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

Kacper Pietrusiñski
Burmistrz Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

Mieczys³aw Golónka
Zastêpca Burmistrza

Józef Melak
Zastêpca Burmistrza

Ciepłych i pełnych nadziei
Œwi¹t Wielkanocnych

oraz radosnych 
i serdecznych spotkań

w gronie rodziny i przyjaciół
Czytelnikom

życzą

Dzwony kościołów świa-
ta, w ślad za białym dymem 
z Kaplicy Sykstyńskiej, ob-
wieściły o 19.06, że mamy Wi-
kariusza Jezusa Chrystusa na 
ziemi, 266. Papieża. Jest nim 
Jorge Mario Bergoglio, je-
zuita, były arcybiskup Bue- 
nos Aires (Argentyna), który 
przyjął imię Franciszek.

Jorge Mario Bergoglio uro-
dził się 17 grudnia 1936 roku 
w Buenos Aires. Obronił dy-
plom z chemii, potem rozpo-
czął studia w seminarium w Villa Devoto k. Buenos Aires. 11 marca 1958 roku wstąpił do zakonu jezu-
itów: w nowicjacie w Chile zgłębiał nauki humanistyczne, w Colegio Maximo San José w San Miguel 
k. Buenos Aires obronił licencjat z filozofii, w Colegio de la Immaculada w Santa Fe studiował litera-
turę i psychologię, a w Colegio del Salvador w Buenos Aires teologię. Święcenia kapłańskie przyjął  
13 grudnia 1969 roku, a ostatnią profesję złożył 22 kwietnia 1973 roku. 

21 lutego 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera  
S. Roberto Bellarmino.13 marca 2013 roku podczas drugiego dnia konklawe, w piątym głosowaniu zo-
stał wybrany na nowego papieża. Papież Franciszek udzielił obecnym na Placu Św. Piotra oraz wszyst-
kim oglądającym go i słuchającym apostolskiego błogosławieństwa i odpustu zupełnego (nie gładzi on 
grzechów - trzeba iść do Spowiedzi po rozgrzeszenie by spełnić warunki uzyskania odpustu). (kp)

Habemus Papam!

Ćwierćwiecze Parafii
Prawie 30 lat temu mieszkańcy Grochowa wy-

modlili swoją świątynię dosłownie na chodniku.
Przez osiemnaście miesięcy u zbiegu ulic Spa-

linowej i Al. Stanów Zjednoczonych przy przy-
drożnej kapliczce z 1829 roku odbywały się msze 
św. dosłownie na ulicy i pobliskim trawniku. 
Chociaż dzisiaj dla młodego pokolenia  istnienie 

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Mę-
czenników wydaje się tak oczywiste, jak dla kra-
kusów Wawel – to początki powstania Parafii ła-
twe nie były…

Inne czasy, inna rzeczywistość – nie zmienił się 
tylko zapał i chęć tworzenia kościoła na chwa-
łę Pana u ówczesnego księdza – następnie pro-
boszcza prałata Krzysztofa Jackowskiego. Z pro-
wizorycznego baraku, potem małego kościółka 
powstał kościół, który swą niebanalną bryłą za-
chwyca nie tylko swoich parafian. 

25 lat temu parafię pod wezwaniem Matki Bo-
żej Królowej Polskich Męczenników erygował 
Prymas Polski kardynał Józef Glemp. Na pamiąt-
kę tej rocznicy w sobotę 16 marca br. uroczy-
ście odprawiono mszę świętą dziękczynną, której 
przewodniczył ks. biskup Marek Solarczyk. Pod-
czas mszy do Sakramentu Bierzmowania przystą-
piła 40-osobowa grupa młodzieży. Były kwiaty, 
podziękowania, łzy wzruszenia, wspomnienia… 

Msza święta była bardzo ważnym wydarzeniem 
nie tylko dla zgromadzonych wiernych, ale i licz-
nie przybyłego duchowieństwa i władz samorzą-
dowych z burmistrzem Pragi Południe Tomaszem 
Kucharskim. (mb)

rEKlAMA rEKlAMA  
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KrzyżówkaMieszkańcaNr6h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

W najbliższych dniach możesz się nie obawiać nu-
dy, zapowiada się bowiem miesiąc, w którym tempo 
wydarzeń chwilami będzie zawrotne. Jednym sło-
wem zapnij pasy i przygotuj się na ostrą jazdę. Dzię-
ki szansom, które trzeba będzie łapać niemal w lo-
cie, oraz nieoczekiwanym, ale korzystnym zwrotom 
sytuacji Twoje życie stanie się teraz pasmem suk-
cesów. Czas sprzyja podpisywaniu umów, załatwia-
niu spraw w urzędach lub nawiązywaniu ciekawych 
znajomości.

 BYK 22.04-21.05
Szykują się liczne spotkania, nie tylko bizneso-
we, będzie więc okazja do zaprezentowania się in-
nym oraz poznania kogoś interesującego. Stawiaj 
na swoją inteligencję i  poczucie humoru, zostanie 
to zapewne docenione. Z  każdym się dogadasz 
i z każdej sytuacji znajdziesz wyjście. Staraj się tyl-
ko nie lekceważyć innych i nie narzucaj im swojego 
zdania. Niech nikt nie czuje się zepchnięty na mar-
gines.   

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Życie zwolni tempo, ale to chyba dobrze – przecież 
nie można codziennie ścigać się z czasem i ciągle 
żyć w biegu. Pora na regenerację sił. Przedświątecz-
ny czas poświęć na spokojne porządki i zakupy. Nie 
będzie Ci się chciało wykazać inicjatywy w planowa-
niu wolnego czasu, ale może Twoja rodzina wymyśli 
coś interesującego. Tobie pozostanie przyłączyć się 
do wspólnej zabawy.

 RAK 22.06-22.07
To może być czas miłych niespodzianek i szczęśli-
wych zbiegów okoliczności. Wiedzę będziesz chło-
nąć jak gąbka, więc ucz się języków obcych, zgłę-
biaj tajniki aparatury elektronicznej lub poznawaj no-
we sztuki walki. Przy nowych zajęciach potrzebne 
będzie skuteczne działanie i  taka organizacja cza-
su, aby codziennie starczyło go również na wypo-
czynek, ponieważ Twoja kondycja może nie być re-
welacyjna.

 LEW 23.07-23.08
Sporo Twojej energii mogą pochłonąć w  najbliż-
szym czasie sprawy związane z  materialną stroną 
bytu, zwłaszcza jeśli wcześniej byłeś zaangażowany 
w jakiś długofalowy projekt np. remont mieszkania 
czy kupno samochodu na raty. Być może w związku 
z  tym będziesz załatwiał sporo spraw w urzędach. 
Miłym uzupełnieniem może być urozmaicone życie 
towarzyskie. Wymagać ono będzie jednak dobrej 
kondycji fizycznej, dlatego wykaż się większą dba-
łością o zdrowie i nie lekceważ zmiennej pogody. 

 PAN NA 24.08-23.09
Nadchodzi czas na wyciszenie i  wypoczynek. Pla-
nety nie wróżą Ci wielu atrakcji, ale za to przynio-
są upragniony spokój. Zajmij się sobą, poświęć tro-
chę czasu na zabiegi pielęgnacyjne. Jeśli planujesz 
rozrywki, ogranicz się tylko do towarzystwa najbliż-
szych przyjaciół i rodziny. Trzymaj emocje na wodzy, 
wystrzegaj się zwierzeń przypadkowym osobom, bo 
wpadniesz w tarapaty.   

 WA GA 24.09-23.10
Powinieneś skoncentrować się na najważniejszych 
sprawach i podchodzić do nich niezwykle serio. Jeśli 
zdajesz egzaminy – nauka ma pierwszeństwo. Jeśli 
w pracy szef przygląda Ci się bacznym okiem, to nie 
znaczy, że podoba mu się Twój nowy sweter, a może 
się okazać, że jesteś na cenzurowanym. Chwila re-
fleksji może Cię uchronić przed popełnieniem głup-
stwa, dlatego w  ważnych sprawach szukaj porady 
u kogoś Ci bliskiego, na kim możesz polegać.

 SKOR PION 24.10-23.11
Warto zaufać losowi oraz uwierzyć we własne siły. 
Przed Tobą atrakcyjny, a  zarazem bardzo pomyślny 
okres. Możesz liczyć na to, że ważne dla Ciebie spra-
wy przybiorą korzystny obrót - zdasz egzaminy, szyb-
ko zrealizujesz to, co zaplanowałeś, a na dodatek po-
prawi się Twoja sytuacja finansowa. Jeśli masz jakieś 
ambitne plany, nie zwlekaj z ich wcielaniem w życie, bo 
nieczęsto sprzyjać Ci będzie tak jak obecnie dobry los. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Zapowiada się czas pełen zajęć. Pewnie będziesz 
musiał nadrobić zaległości i  uporządkować swoje 
sprawy. Nie wpadaj w  panikę, bo zaczniesz popeł-
niać błędy. Spróbuj po kolei, systematycznie zała-
twiać jedną sprawę po drugiej, to jedyna dobra meto-
da. Nie spóźniaj się na spotkania, nie przekręcaj na-
zwisk, imion lub nazw, bo to zrobi niedobre wrażenie. 
Postaraj się być perfekcyjnie przygotowany do roz-
mowy, zwłaszcza gdy gra toczy się o wysoką stawkę. 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Jeśli wykorzystasz dane Ci przez los szanse, Twoje 
życie potoczy się w nowym kierunku. Gdziekolwiek 
się pojawisz, będziesz duszą towarzystwa, więc nie 
siedź w czterech ścianach. To dobry czas na odwie-
dziny, przyjęcia i życie kulturalne. Wybieraj się tam, 
gdzie docenią Twoje poczucie humoru i chęć poma-
gania innym. Warto też pomyśleć o zmianie wystroju 
mieszkania, domu lub skompletowaniu nowej gar-
deroby.

 WO DNIK 21.01-19.02
Przed Tobą sprzyjające dni, chociaż czujesz się 
zmęczony zmianami pogodowymi i skokami ciśnie-
nia, to pomyśl, że już niedługo będziesz się cieszyć 
przebłyskami wiosennego słońca. Wtedy na pew-
no poczujesz się o wiele lepiej. W sprawach mate-
rialnych chwilowo nie będziesz mógł się pochwalić 
większymi dochodami, ale pomimo tego Twoje sa-
mopoczucie będzie dobre, bo jak zwykle dopisze Ci 
szczęście w sprawach osobistych. 

 RY BY 20.02-20.03
Lenistwo i opieszałość mogą zacząć się mścić, więc 
warto się zmobilizować i podjąć konkretne decyzje 
dotyczące spraw zawodowych, rodzinnych lub ży-
cia osobistego. Jeśli będziesz zwlekał, ludzie mogą 
mieć do Ciebie uzasadnione pretensje, a Ty sam za-
czniesz ponosić straty. Trzymaj więc rękę na pulsie 
i nie pozwól sobie na zaniedbania. Nie trać optymi-
zmu i poczucia realizmu, jeśli pojawią się problemy, 
postaraj się nadać im właściwy wymiar. Uważaj – wi-
rusy atakują! Merlin

Małe przypomnienie porząd-
ków domowych. Najpierw - li-
sta prac i lista potrzebnych 
do ich wykonania środków, 
które trzeba będzie kupić. Rę-
kawiczki jednorazowe, płyny do 
czyszczenia szkła, ceramiki, 
stali i podłóg, być może także 
pasta do podłogi. Preparaty 
do prania dywanów i obić, mo-
że do pielęgnacji mebli, ście-
reczki, ręczniki jednorazowe, 
słowem, wszystko co wyniknie 
z listy planowanych zadań.

Potem - planujemy kolej-
ność prac, zachowując kil-
ka ważnych zasad. Po pierw-
sze, najpierw prace najbrud-
niejsze, najbardziej kłopotliwe. 
Po drugie, nigdy nie sprząta-
my wszystkiego naraz, tylko 
- metodycznie. Jak szuflady, 
to szuflady, jak okno, to naj-
pierw zdejmujemy do prania fi-
ranki i zasłony, potem myjemy 
ramy wewnątrz i na zewnątrz, 
wreszcie szyby i na koniec wie-
szamy zasłony świeżo wypra-
sowane. Ale nie warto ich wie-
szać, póki podłoga nie wypa-
stowana, podobnie, jak nie 
warto porządnie odkurzać, pó-
ki nie zetrzemy najpierw kurzu 
z mebli, obrazów i lamp. Resz-
ta - w Waszych rękach.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Na wielkanocny stół warto podać coś nowego 
zwłaszcza, gdy jest lekkie i proste w przygotowaniu. 

✓Sałatka zielono - zielona: na liściach sałaty, najlepiej 
rzymskiej, która ma znakomity smak (lepszy niż masłowa!) 
i  jest delikatna, układamy wymieszane, krojone w  niewiel-
kie kawałeczki lub paski: chrupki seler naciowy, listki cykorii, 
świeżego ogórka a także krojonego w cienkie plasterki korniszona i garść dobrego, 
mrożonego zielonego groszku (ale nie z puszki!). Sos - wymieszana odrobina soli, 
sok cytrynowy i łyżka oliwy plus szczypta suszonego tymianku (świeży jest lepszy) 
podajemy osobno.

✓Sałatka kolorowa: pomarańczowa papryka, żółta papryka, seler naciowy, rzod-
kiewki przekrojone na pół lub w  ćwiartkach, czarne oliwki, pomidorki koktajlowe, 
świeża bazylia plus sałata masłowa, lodowa albo rzymska, które można zastąpić do-
skonale malutkimi sałatkami roszponkami, powszechnie dostępnymi w sklepach. Do 
sosu warto dodać mielony, kolorowy pieprz (ale nie mieloną paprykę!), oliwę spod 
suszonych pomidorów i ocet jabłkowy. Sos zawsze dodajemy w ostatniej chwili.

✓Pasztet warzywny: cukinia (2-3 sztuki), umyć i zetrzeć na tarce, o połowę mniej 
(wagowo) ziemniaków ugotować i rozdrobnić. Sporą cebulę posiekać i poddusić na 
maśle. Spory ząbek lub dwa czosnku rozetrzeć, wszystkie składniki wymieszać w mi-
sce wraz ze szklanką płatków ryżowych lub innych (ale ryżowe mają neutralny smak 
i świetnie się komponują), bardzo drobno krojonym całym pęczkiem koperku, solą, 
pieprzem i ewentualnie jednym surowym żółtkiem, choć nie jest ono konieczne. Piec 
w foremce wysmarowanej tłuszczem i obficie posypanej bułką tartą, a w wersji lżej-
szej - wyłożonej papierem do pieczenia. Do środka pasztetu można dodać krojone 
suszone pomidory, czarne oliwki, a wierzch posypać płatkami migdałowymi. Świetne 
i na ciepło, i na zimno.

✓Mazurek bez tłuszczu: na spodzie waflowym lub z ryżowego pieczywa rozsma-
rować powidła śliwkowe, dokładnie wymieszane z kilkoma łyżkami dobrego kakao 
i odrobiną wody; w wersji dla dorosłych można dodać łyżkę koniaku. Dekorujemy su-
szonymi śliwkami kalifornijskimi, płatkami migdałów, mielonymi orzechami laskowy-
mi. Mniam! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Zanim zaczniemy brać się za pisanki - a przypominamy, że kiedyś 

do dobrych obyczajów (które być może warto kultywować?) należało 
obdarowywanie innych pisankami - warto spojrzeć, o co w tych pisan-
kach naprawdę chodzi. Prastary zwyczaj ich zdobienia oparty był bo-
wiem na prastarym kodzie, który niewiele osób dziś zna i rozumie.

Najpierw kolory: brązowy oznacza szczęście, biały - czystość, czarny - pamięć, czerwo-
ny to miłość, pomarańczowy - atrakcyjność i zainteresowanie, a żółty sugeruje bogate ży-
cie wewnętrzne. Niebieski symbolizuje zdrowie a brązowy - szczęście; fiolet to siła a zie-
lony - pieniądze. Zatem na przykład pisanka brązowa z czerwienią, bielą i pomarańczem 
oznacza szczęście, płynące z czystej miłości do osoby wielce atrakcyjnej.

To nie wszystko. Swoją symbolikę mają ornamenty: pomyślność to gwiazda, zielona 
gałązka - zdrowie, kwiat to miłość, a słońce - szczęście i pomyślność. Linia falista, obie-
gająca pisankę to wieczność; kurczak oznacza spełnienie marzeń.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Kontrola pasztetów wielkanocnych w masar-

ni wykazała poważne uchybienia. Inspektor 
zwraca się do pracownika:

- Niech pan mi powie, prywatnie, z czego 
robicie pasztet zajęczy?

- Z zajęcy… i z koni też.
- ?!
- Pół na pół: jeden zając, jeden koń.

��
- Roman, twoja Mariolka odkurza!
- Mhm, tylko włączyła odkurzacz i roztocza umarły ze zdzi-

wienia!
��

- Kochanie, przytyłeś przez te święta! Ale czy wierzysz, że 
Ci pomoże jak wciągniesz brzuch, gdy się ważysz?

- Tak! Wtedy widzę wagę.
��

- Sąsiadko! Podobno mąż przed świętami złamał nogę?!
- Tak, robiłam kotlety i posłałam go do piwnicy po ziem-

niaki. Nie wziął latarki i spadł ze schodka.
- Ojej! Co zrobiła pani w tej sytuacji?
- Ryż!  WesołyRomek

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

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

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 4/2013: „Azyl też niewola”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Czesława Rajkowska z ul. Bliskiej. Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 5 kwietnia br. 
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ADMINISTROWANIE

 Zarządzanie, administrowanie 
nieruchomościami. Komplekso-
wa obsługa. 
 Tel. 608-053-676; 22 497-67-27; 
 biuro@bzn.profil.pl

FINANSE

 Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 513-625-825 
 Zeznania roczne doradca podat-
kowy zeznaniarocznepit@gmail.
com  Tel. 601-208-555

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
 Aaa Antyki, obrazy, srebro, 
złoto, monety za gotówkę. Do-
jadę.  Tel. 503-500-705
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Znaczki, monety, banknoty, 
pocztówki, książki, srebro, me-
ble, obrazy i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 601-235-118

SPRZEDAM

 Drzewo opałowe pocięte z roz-
biórki, worek 12 zł. Transport 
gratis.  Tel. 721-002-710

 Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konserwa-
cja, akcesoria. Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
 Olcha opałowa porąbana z do-
wozem.  Tel. 601-353-824

MEDYCZNE
 Alkoholowo-narkotykowe od- 
trucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Angielski, Francuski. Dojazd. 
 Tel. 693-427-846

 Fizyka, matematyka, matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
 Francuski Francuz. Dojazd. 
 Tel. 798-013-516

 Liceum zaoczne i szkoły poli-
cealne.  Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka.  Tel. 607-163-744
 Matematyka, fizyka. Gimna-
zjum, szkoły średnie. Matury. 
Mgr inż.  Tel. 514-159-110; 
 maclan@mail.com
 Matematyka, fizyka, chemia. 
Dojazd.  Tel. 518-810-630
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera i internetu. Osoby 
starsze – promocja! Student. 
 Tel. 533-404-404
 Rosyjski. Gimnazjum. Liceum. 
Konwersacje.  Tel. 515-314-605

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 31 m Centrum Waszyngtona. 
 Tel. 501-100-698

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Spółdzielcze własnościowe, 
trzypokojowe 62,5 m kw. 3/3 os. 
Idzikowskiego na mniejsze 2-3 
pokoje, parter lub winda. Bezpo-
średnio. Warunki do uzgodnienia. 
 Tel. 22 642-85-43

DAM PRACĘ

 Szlifierz z doświadczeniem 
w narzędziowni – formy wtrysko-
we. Falenica.  Tel. 605-386-852

SZUKAM PRACY

 Energiczna emerytka ugotuje, 
posprząta, inne. 
 Tel. 517-685-957; 22 813-09-36
 Po remoncie sprzątam + okna. 
 Tel. 503-836-166

PRAWNE

 Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej) 

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

22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

 Odlesienia, warunki zabu-
dowy, parcelacja leśna, dekret, 
biuro@eco-forest.eu 
 Tel. 784-595-351
 Pomoc w sporządzaniu podań 
i pism urzędowych. 
 Tel. 501-544-122

RÓŻNE

 Nie płać za śmieci! Skup su-
rowców wtórnych ul. Komor-
ska 48. Lodówki, Agd 0,30 gr/
kg. Do 10 km odbiór gratis. 
 Tel. 697-104-304
 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WASZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE.  TEL. 500-336-607 
 

 
 

SPORT

 TKKF Grochów zaprasza do 
udziału w Otwartych Mistrzo-
stwach Klubu w Tenisie Stoło-
wym. Turniej Współfinansowa-
ny przez m.st. Warszawa odbę-
dzie się w siłowni TKKF Gro-
chów przy ul. Podskarbińskiej 
7 B w dniach 15-26.04.2013 r. 
Zapisy w siedzibie klubu lub te-
lefonicznie 22 870-52-72. Ilość 
miejsc ograniczona.

TŁUMACZENIA

 Francuski, rosyjski – tłumacze-
nia.  Tel. 22 815-44-91; 
 601-35-18-64

UBEZPIECZENIA

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23, 
 0609 105 940
 Anteny - Cyfra+, Polsat, N-ka 
oraz satelity bez opłat, 900 progra-
mów, w tym 20 polskich (Trwam, 
TVP1, TVP2 i TVN), anteny, de-
kodery do TV cyfrowej, naziem-
nej. Sprzedaż, montaż, naprawa, 
gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
 ANTENy, DEKODERy, TE-
LEWIZORy – NAPRAWA. 
 TEL. 22 818-07-17

 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług ul. Igań-
ska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
 Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów  – Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 Czyszczenie tanio, dokładnie – 
dywanów, tapicerki. Środki z ate-
stem.  Tel. 502-928-147 
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Dezynsekcja – gwarancja. 
 Tel. 692-075-767
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki.  Tel. 601-936-805
 Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 502-443-826; 22 813-77-82
 FUTRA – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63.  Tel. 22 610-23-05 

 Hydrauliczne, gazowe – solid-
nie. 
 Tel. 22 610-81-21; 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 Hydraulik.  Tel. 505-356-425

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

 LODÓWEK NAPRAWA. 
TEL. 22 842-97-06; 602-272-464
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, gipso-
wanie. Mistrz.  Tel. 22 810-90-22

 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
 Naprawa telewizorów u klien-
ta.  Tel. 692-420-605

 Nieodpłatnie odbieram rtv/
agd. Atrakcyjne ceny na sprzą-
tanie pomieszczeń, biur. 
 Tel. 503-362-035
 Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 Pralki, lodówki. 
Tel. 601-361-830; 604-910-643; 
 22 671-80-49
 PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
 Remonty kompleksowo. 
 www.remonty4u.pl  
 Tel. 501-868-930; 502-218-778
 STOLARZ WyKONA SO-
LIDNIE – SZAFy, KUCHNIE, 
PAWLACZE, ZABUDOWy 
I NAPRAWy. TEL. 602-126-214
 Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874
 Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

 Układanie kostki brukowej, 
granitowej, przyłącza zewnętrz-
ne.  Tel. 516-515-937

USŁUGI/komputerowe

 AAAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24 H. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422
 Komputery: Naprawa, Tanio. 
 Tel. 535-291-537
 Naprawa laptopów, PC, Wa-
szyngtona 104.  Tel. 503-503-707
 Serwis. Tanio. Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie. 
 Tel. 503-630-035
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, wykładziny, pane-
le.  Tel. 601-203-313
 REMONTY. 
 TEL. 782-161-343

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
 Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
 PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
 Transport – przeprowadzki 
– sam. o wymiarach – 4,2dł./2,2 
wys. – kontener. Kraj, zagrani-
ca, konkurencyjne ceny. 
 Tel. 502-904-708
 Wywóz gruzu, mebli, gałęzi, li-
ści, rozbiórki.  Tel. 600-359-594
 Wywóz gruzu, mebli, śmie-
ci, gałęzi itp. Sprzątanie piwnic, 
wycinanie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. Tanio! 
 Tel. 721-002-710

WYPOCZYNEK

 MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM. JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 
 TEL. 89 621-17-80 
 www.szczepankowo.pl
 Wczasy dla Seniorów w Kry-
nicy Morskiej. 14 dni - cena od 
999 zł; 7 dni - cena od 499 zł; Za-
pisy: Marszałkowska 81 lok. 25. 
 Tel. 22 834-95-29 

ZIELARSTWO

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

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

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 PogrzebowezakŁad 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
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Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli.

Tel. 22 499-20-62   

El., Gaz, hydraulika 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

m
i
k
r
O
l

F.u.h. „Mikrol”, ul. jarociñska 17 
 Szafy wnêkowe, garderoby
 Okna i drzwi PCV oraz drewniane                                                                  
 Parapety, ¿aluzje i rolety                                                                        
 Witryny, fasady z aluminium                                                                                        
 Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                                                                          

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

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

RATY!

Maszyny do szycia użytku do-
mowego, walizkowe, na meta-
lowych częściach, z gwarancją. 
Cena od 200 zł. 

Tel. 22 870-71-72 

Angielski – wszystkie poziomy, 
skutecznie.  Tel. 668-379-715

Telewizja Cyfrowa. 
Tel. (22) 225-24-04 

Grochowska_93 

Ubezpieczenia – od PZU do 
Link4 – samochody, mieszka-
nia, - OC prywatne, zawodu, - 
możliwy dojazd do klienta. Po-
szukuję agenta do pracy. 

Tel. 608-878-829; 
www.leszek.derlukiewicz.pl 

Gaz, hydraulika – 24 h, awarie 
pieca, termy, kuchni, podłącze-
nia, przeróbki, naprawy.  
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Klimatyzacja, wentylacja – mon-
taż, projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplekso-
wa obsługa, doradztwo technicz-
ne, szybkie terminy realizacji, 
gwarancja.  Tel. 502-904-708

Meble kuchenne, szafy wnęko-
we na wymiar. Projekt, wycena 
gratis.  Tel. 792-093-410
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CeN trUm 
HaN dlo we  

ZaprasZa
Na śwIĄteCZNe ZaKUpy

 Podziem ny par king  wóz ki to wa ro we  win da  ru cho me cho dni ki

Unaskupisz
nietylkonajlepsze:

➧warzywa, owoce, 
➧nabiał, mięso, wędliny, 

alerównież:
➧ meble,   

➧ art. elektrotechniczne, 
➧ odzież, bieliznę,  

➧ art. dla zwierząt,
➧ upominki itp.

WIELKANOCNA„SZEMBEKU”

centrum handlowe pon.−pt. 9.00−19.00, sobota 9.00−16.00
targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
warszawa, ul. Zamieniecka 90  22 333 20 00

Szem bek, za rów no Ga le ria jak i Ba zar, jest do nad cho dz¹-
cych Œwi¹t bar dzo do brze przy go to wa ny! 

Wszy st kich, którzy ce ni¹ pro sty, tra dy cyj ny smak wiel ka noc nych 
po traw z naj lep szych pro duk tów za pra sza my na za ku py: s¹ te¿ 
ba zie, ba ran ki cu kro we, ko szycz ki, ser wet ki oraz wszy st ko, co po win-
no zna leŸæ siê na praw dzi wie pol skim, wiel ka noc nym sto le, z pi san-
ka mi i chrza nem w³¹cz nie.

Spe cjal nie dla Pañ stwa wy go dy „Szem bek” jest czyn ny tak ¿e od 
sa me go ra na w przed œwi¹ tecz nym tygodniu, nie tyl ko w czê œci spo-
¿yw czej! Wszy st ko œwie ¿e, py szne i nie dro gie – braæ i wy bie raæ!

A sko ro Œwiê ta Wiel ka noc ne s¹ tu¿ tu¿, wszy st kim na szym 
Klien tom i ich Bli skim ¿y czy my, by by ³y ra do sne, s³o necz ne, przy 
su to za sta wio nym sto le, by piêk na, pol ska tra dy cja za wi ta ³a, jak co 
ro ku, w na szych do mach.

Przedsiêbiorcy i Zarz¹d CH „Szem be ka”

- Jesteśmy objęci stołecz-
nym programem rozwoju han-
dlu i nasze targowisko zosta-
ło zakwalifikowane do prze-
budowy w centrum handlowe 
- mówi Mirosław Sztyber, 
prezes zarządu Spółki Cen-
trum Handlowe Szembeka. 
- Pierwszy etap jest za na-
mi, nasz rynek spożywczy jest 
już bardzo dobrze rozwinię-
ty i popularny wśród miesz-
kańców. Przyszła pora na ko-
lejny etap, czyli branżę prze-
mysłową która znajdzie swoje 
miejsce w budowanym obiek-
cie. Budynek dotychczasowy 
i nowy będą stanowiły całość, 
ze wspólnym podziemnym 
parkingiem, ale z oddzielny-
mi wjazdami i wyjazdami. To 
zdecydowanie poprawi dostęp 
do parkingu i wykorzystanie 
miejsc postojowych. Całość 
będzie podzielona, jak dotych-
czas, na dwie części -  spożyw-
czą i przemysłową. Spożyw-
czą już mamy, to handel pie-
czywem, wędlinami, mięsem, 
nabiałem i unikatowy rynek 
owocowo-warzywny. Nadal, 
jako wartość w tym segmencie 
będzie traktowana nasza do-
tychczasowa specyfika, czyli 
firmy rodzinne.

O części przemysłowej, 
prezes Sztyber mówi oględ-
nie, ale „Mieszkaniec” nie 
byłby sobą, gdyby się nie do-
wiedział, co w trawie pisz-
czy? To prawdziwa niespo-
dzianka. Powstanie bowiem 
u nas ni mniej ni więcej, tyl-
ko centrum wyprzedażo-
we,  a więc  outlet. Tego jesz-
cze na Pradze-Południe nie 
było!  Nie trzeba już będzie 
jeździć do Piaseczna, Ursu-
sa lub Białołękę, żeby zna-
leźć coś ciekawego i na doda-
tek po niższej cenie. Gdy już 
prezes wiedział, że my wie-

my, stał się rozmowniejszy. 
Nie bez pewnej dumy uchy-
lił rąbka tajemnicy: - Kolej-
ny etap rozbudowy Centrum 
Szembeka finansuje konsor-
cjum sześciu banków spół-
dzielczych.  Polska spółka, 
polskie banki. Mnie cieszy, że 
mieszkańcy Pragi-Południe 
i okolic będą mieć tu pierwszy 
po tej stronie Warszawy outlet 
przemysłowy - odzieżowy, ale 
nie tylko. Mam na przykład 
też ofertę od firmy z zabawka-
mi. Zresztą  jesteśmy w trakcie 
komercjalizacji powierzchni 
i zobaczymy jakie firmy osta-
tecznie się u nas pojawią.

Dowiadujemy się kolejnych 
szczegółów - okazuje się, że 
w outlecie nie tylko będzie 
można robić korzystne zaku-
py, ale także odpocząć i coś 
zjeść. Przewidziane jest atrak-
cyjne miejsce na gastronomię. 
Wszystko to brzmi fajnie, lecz 
zastanawia nas, czy jest do-
brze policzone? Gołym okiem 
widać na przykład, że poza 
piątkami i sobotami ruch jest 
mniejszy, a na piętrze z arty-
kułami przemysłowymi  też 
bez rewelacji. Zatem rozbu-
dowa? Świetnie, ale skąd we-
zmą się klienci? Grochów nie 
jest już handlową pustynią. 
Prezes Sztyber na to: - Oczy-
wiście, że kolejna galeria bę-
dzie kolejną galerią, konku-
rencja jest duża. Dlatego mu-
sieliśmy się do tego zabrać 
profesjonalnie. Z analizy wy-
nika, że w tym miejscu wła-
śnie outlet  może liczyć na 
powodzenie. Będzie również 
właściwą odpowiedzią na dzi-
siejszą sytuację, kiedy klienci 
wydają mniej pieniędzy i bar-
dziej starannie robią zaku-
py,  nawet zasobne społeczeń-
stwa chętnie chodzą do outle-
tów. Człowiek ma w sobie za-

kodowany instynkt zdobywcy, 
myśliwego - każdy lubi upolo-
wać okazję. Zbudujemy więc 
takie miejsce, gdzie każdy bę-
dzie miał swoją okazję. Wie-
my, że nowo budowana część 
obiektu zwiększy ilość klien-
tów również w istniejącej czę-
ści budynku centrum handlo-

wego i przyległych pawilo-
nach. Uzupełnimy asortyment 
o branżę przemysłową której 
obecnie brakuje.

- A jeśli chodzi o obecny 
spadek obrotów?

- Moim zdaniem najgorsze 
mamy już za sobą, To, co mia-
ło nam spaść w wyniku poja-
wienia się w okolicy super-

marketów już spadło, ale wy-
trwaliśmy. Naszym atutem są 
firmy rodzinne i wytworzone 
przez lata związki i znajomo-
ści między kupcami a klien-
tami. One okazały się silne, 
ludzie chodzą do hipermar-
ketów, ale nie zapominają 
o naszych sklepach w których 
świeżość artykułów i bezpo-
średnia informacja od sprze-
dawcy skąd pochodzą jest dzi-
siaj atutem.

- Ale czy kupcy wytrzyma-
ją? Już jest im ciężko, mówiąc 
językiem sportowym, niektó-
rzy już oddychają rękawami?

- Ten, kto tu zostanie posta-
wi na dobrą kartę. Po otwar-
ciu outletu może być tylko le-
piej, obroty naszych przed-
siębiorców wzrosną, jestem 
o tym przekonany.

- Na całym świecie, outlety 
otwarte są także w niedziele, 
a jak będzie u nas?

- Tak samo.
- Czyli centrum handlowe 

i bazarek też będzie czynny 
w niedzielę?

- Tak. Nie mogę mieć pół 
centrum handlowego za-
mkniętego, pół otwartego. 
Nie ma takiego sklepu, gdzie 
w niedzielę byłyby dostęp-
ne tylko stoiska przemysło-
we, a branża mięsna, wa-
rzywna, owocowa byłyby od-

dzielone kotarą i wyłączone 
z handlu, zresztą to jest dzień 
gdzie odnotowywane są naj-
wyższe wpływy przedsiębior-
ców.  Tradycyjny handel na 
pewno też nie zniknie. Przewi-
dujemy rozbudowę części za-
daszonej właśnie dla handlu 
tradycyjnego.

- Czyli to, co już jest pod 
dachem zostaje, tylko dachu, 
że tak powiem, będzie więcej?

- Tak, i pod tym zadasze-
niem  handel będzie odbywał 
się w nowych, nowoczesnych 
warunkach. Obecna hala wa-
rzywna też na początku była 
oglądana z nieufnością, ale 
każdy się przekonał, że le-
piej jest handlować pod da-
chem, niż pod daszkiem z folii. 
A i klienci chętniej tam przy-
chodzą. Planujemy w dalszej 
fazie rozbudowy  zadasze-
nie pod którym znajdzie swo-
je miejsce sprzedaż sezonowa 
np. sadzonek kwiatów i inne 
stoiska.

- No dobrze, ale przecież 
nie jest pan altruistą. Za te no-
we stoiska trzeba będzie za-
płacić i to na pewno więcej 
niż za obecne. Kupcy się tego 
obawiają.

- Mogą się nie martwić. 
Nawet jeśli będą wyższe ce-
ny, bo przecież zaoferujemy 
wyższy standard,  większa 

ilość klientów i wyższe ob-
roty to zrekompensują, Czy-
li w końcowym rezultacie 
wszystko i tak będzie zależało 
od przedsiębiorców. Przegra-
ją, jeśli przesadzą ze swoimi 
cenami. To musi się tak samo 
uregulować,  jak w  istnieją-
cym już od 13 lat budynku. 
Klienci przychodzą, bo ce-
ny są podobne jak na baza-
rach, a warunki nieporówna-
nie lepsze. Bez modernizacji 
i bez rozwoju, nie mielibyśmy 
na tym rynku żadnych szans. 
To jest dla centrum handlo-
wego „Szembeka” być, albo 
nie być.

- A czy nie ma tu w okoli-
cy jakiegoś ślimaka, muszki, 
albo innej żabki, która dałby 
różnym organizacjom pre-
tekst do blokowania rozbu-
dowy.

- Nie widziałem tu  żadnej 
latającej chronionej musz-
ki? Ale rzeczywiście jest pa-
ru chętnych, którzy przyssali-
by się do rozbudowy „Szem-
beka”. Wiadomo, że budują 
nie tylko budowlani i inwe-
storzy, ale i pieniądze. A pie-
niądze przyciągają. Są więc 
na przykład próby wzniece-
nia dyskusji na temat zago-
spodarowania tego terenu. Ta 
sprawa jest zakończona, dys-
kusja się odbyła przy okazji 
budowy pierwszej części cen-
trum handlowego i są decy-
zje, które  zobowiązuję nas do 
rozpoczęcia kolejnego etapu 
budowy.

- Na szczęście budowa już 
ruszyła, czyli jak mówi się na 
bazarze? Poszły konie po be-
tonie? Kiedy więc zaprasza 
pan na otwarcie?

- Na pewno w przyszłym 
roku. Realnie? W drugiej po-
łowie przyszłego roku. Je-
śli nie przeszkodzą nam ja-
kieś podziemne historycz-
ne niespodzianki. Myślę, że 
Praga-Południe i mieszkań-
cy zasługują na ładny obiekt 
w tym miejscu, jestem prze-
konany że okolica wypięk-
nieje. Plac generała Piotra 
Szembeka już został ładnie 
odnowiony, czas na Centrum 
Handlowe Szembeka. 

Rozmawiał  
Marcin Marwicz

Uśmiechnij się, jesteś na „Szembeku”
Na najpopularniejszym bazarze Pragi-Połu-
dnie od kilku tygodni ruch jak w ulu. Znacz-
na połać targowiska jest ogrodzona, 
a w miejscu straganów i budek pojawili się 
robotnicy i koparki. Rozpoczęła się zapo-
wiadana i długo oczekiwana rozbudowa.

Prezes Mirosław Sztyber

Wizualizacja
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lUKSUS ŚmIeCIOwY
Po ponad ośmiu godzinach burzliwej debaty 
radni miejscy ustalili 7 marca nowe, wyższe 
od dotychczasowych, stawki za wywóz śmie-
ci. Zdaniem radnych opozycji i wielu przyby-
łych na sesję mieszkańców stolicy są one 
zbyt wysokie. Warszawianie nie kryją oburze-
nia i zapowiadają, że swoje niezadowolenie 
zaprezentują podczas kolejnych wyborów.
Najbardziej pokrzywdzeni czują się mieszkający samotnie lub 

w parach właściciele domów jednorodzinnych, m.in. z dzielnicy 
Wawer czy Rembertów, gdyż to ich czeka największa podwyżka. 
Wielu z nich mieszka w domkach powierzchniowo niewiele różnią-
cych się od niewielkich mieszkań w blokach. Zapłacą jednak nawet 
o 400% więcej niż dotychczas i znacznie więcej niż ludzie miesz-

kający w budynkach wielorodzinnych. A dla nich są to niebagatelne 
sumy. Niektórzy radni chyba zapomnieli, że nie wszystkie domy 
jednorodzinne to okazałe wille bogaczy.

- Mieszkam sama w 40-metrowym domku. Śmieci wyrzucam raz 
na dwa tygodnie i nigdy nie zapełniam 120-litrowego worka. Płacę 
35 złotych za nieposegregowane śmieci. Nie segreguję, gdyż mam 
za mało śmieci. Teraz będę zmuszona płacić prawie 125 złotych, 
czyli ponad 10 % mojej emerytury, za pojemnik, którego nie będę w 
stanie zapełnić – opowiadała „Mieszkańcowi” obecna na sesji pani 
Anna, mieszkanka dzielnicy Wawer.

W naszej skrzynce redakcyjnej znalazło się wiele podobnych 
listów od zdenerwowanych Czytelników. Wszyscy zgodnie pyta-
li, dlaczego mają płacić więcej, skoro, ich zdaniem, śmieci im nie 
przybędzie. Przedstawiciele ratusza, którzy prezentowali propozy-
cje uchwały śmieciowej radnym, uważali jednak inaczej. Według 
ich analiz po 1 lipca śmieci będzie więcej, koszt ich odbioru wzro-
śnie o około 10%, zaś koszt gospodarowania nimi aż o 25%. 

- Na stronie internetowej www.kalkulator.um.warszawa.pl , każ-
dy mieszkaniec może zobaczyć, od czego będzie zależeć wysokość 
opłat, które będzie płacił – argumentowali. Podkreślali też, że z cza-
sem wysokość opłaty może zmniejszyć się pod warunkiem, że wię-
cej osób będzie ją płacić. Stawki ustalili bowiem biorąc pod uwagę 

liczbę zameldowanych warszawian (1 mln 750 tysięcy), jednak, jak 
wiadomo, w stolicy mieszka znacznie więcej osób.  

Czy jednak zechcą one partycypować w śmieciowych kosztach? 
Trzydziestu dwóch radnych nie miało wątpliwości, co do zasadno-
ści słów miejskich urzędników. Te wyjaśnienia nie trafiły jednak do 
głównych zainteresowanych, czyli mieszkańców stolicy, zwłaszcza 
tych mieszkających w domach jednorodzinnych. Nie wahali się oni 
głośno protestować. 

- Wciskacie nam ciemnotę, to zwykły prawny bubel, czemu mamy 
płacić więcej, to skandal, nie macie serca – krzyczeli.

Mocne słowa padały zarówno ze strony przybyłych warszawian 
jak i radnych opozycji. - Niezależnie od tego ile słów tu wypowie-
my decyzja polityczna już zapadła. Klub PO, który ma 32 głosy w 
60-osobowej radzie, może zrobić wszystko – stwierdził radny z Waw-
ra Tomasz Zdzikot (PiS). Radni opozycji krytykowali m.in. brak kon-
sultacji społecznych, zrzucanie zbyt wielu obowiązków na wspólnoty 
mieszkaniowe oraz spółdzielnie i oczywiście wysokość opłat. Rad-
ny Bogdan Żuber (SLD) podkreślił, że władze Warszawy znacznie 
przeszacowały koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych, a w grę może wchodzić nawet kwota 100 milionów złotych. 

Jednak te przemówienia i głosy mieszkańców, zgodnie z przewi-
dywaniami radnego Zdzikota, nie zdały się na nic. Za uchwaleniem 
nowych opłat za odbiór odpadów komunalnych głosowało 32 rad-
nych, przeciw było 27, nikt się nie wstrzymał. 

O proponowanych opłatach za śmieci pisaliśmy w poprzednim 
numerze „Mieszkańca”. Teraz te stawki przestały być propozycją, 
a stały się faktem. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta opłata dla wła-
ścicieli domów jednorodzinnych będzie stała i wyniesie 89 zł, bez 
względu na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. W bu-
dynkach wielolokalowych takich jak bloki czy kamienice opłaty za 
odpady segregowane wyniosą: w gospodarstwie jednoosobowym 
-19.50 zł; dwuosobowym - 37 zł; trzyosobowym - 48 zł; cztero- 
i więcej osobowym - 56 zł. Opłata wzrośnie o 40% w przypadku 
śmieci nieposegregowanych. Anna Krzesińska

Idą święta. Czas żniw dla hi-
permarketów, które reklamu-
ją się prawie wszędzie, gdzie 
mogą. Na przykład przed go-
cławskim Tesco do zakupów 
zachęca bilbord grochowskie-
go King Cross Praga z… cho-
inką w roli głównej!

Święta? A jakie? Nieważne. 
Ważne by biznes się kręcił. Na-
ród głupi wszystko kupi! Głupi, 
niczym przysłowiowy osioł. Być 
może nawet ten, który w Boże 
Narodzenie stanął przy żłóbku. 
I pokorny niczym towarzysząca 
osiołkowi owieczka. Przyjmie 
w ciemno wszystko co zakłada-
ją zagraniczni właściciele na-
szych centrów handlowych. Ale 
z drugiej strony – żeby przed 
Wielkanocą robić z nas aż takie, 
nomen omen, jaja…?

 Wciągam więc na głowę 
czerwoną czapkę Świętego Mi-
kołaja i ruszam na Jubilerską 
do King Cross Praga. W sklepie 
obuwniczej sieci CCC szukam 
czerwonych butów. Przecież 

Mikołaj musi mieć grube, ciepłe 
i obowiązkowo czerwone buty. 
Ekspedientka pyta czy przynio-
słem prezenty i patrzy na mnie, 
jak na wariata. Na mnie? A kto 
w końcu mnie mami, u schyłku 
marca, bilbordem z choinką 
i szczęśliwą(?) polską(?) rodzi-
ną(?)… I hasłem „Święta! Hej 
prezenty, prezenty!”?

Nie znalazłem w ofercie od-
powiedniego obuwia więc wpa-
dam do sklepu Real po choinkę. 
Za przysłowiowego drapaka od 
bidy mogą robić jedynie tuje, 
które w równym szeregu stoją 
w dziale ogrodowym czekając 
na wiosenne nasadzenia. Ale 
taka metrowa tuja nie udźwi-
gnie czuba, jak prawdziwa 
choinka. A propos czuba… Po 
minie ekspedientki widzę, że 
właśnie takim epitetem w my-
śli mnie określa, gdy pytam 
o świąteczne bombki…

Jedno co się zgadza z pod-
świadomym przesłaniem bilbor-
dowej reklamy, to prezenty. Te 

są wszędzie. W Sephorze, RTV 
Euro AGD, Realu, CCC, Rese-
rved i w całym King Cross Pra-
ga. Właściwie to rodzinie bez 
znaczenia, czy prezenty przynie-
sie Święty Mikołaj, czy Zajączek. 
Szukam więc, na świąteczny pre-
zent, filmu „Rozmowy kontrolo-
wane”. Jest tam scena, w której 
spożywający wigilijną wiecze-
rzę generał Zambik z SB (Artur 
Opania) mówi do pułkownika 
Molibdena (Krzysztof Kowalew-
ski): „Najważniejsza jest trady-
cja. Podzielmy się jajeczkiem.”

Szybko wracam do miesz-
kania i, ku zaskoczeniu mał-
żonki, która ustawia na stole 
palemkę, sprawdzam domowe 
zapasy opłatka. Sporo osób 
będzie u nas na wielkanocnym 
śniadaniu. A przecież najważ-
niejsza jest tradycja! Tradycja? 
A może… biznes? Sam już nie 
wiem. W każdym razie życzę 
wszystkim Wesołych Świąt…! 
A każdy z Czytelników niech już 
sobie sam wpisze w wykropko-
wane miejsce z jakiej okazji…   

Adam Rosiński

Przełammy się opłatkiem…
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Pomóż tym, których kochasz
wSTYdlIwY PROBlem… 

Czy wiesz, że w  polskim 
społeczeństwie jest bardzo 
wiele osób, które przez lata ży-
ją z  niedosłuchem udając, że 
nie mają problemu lub też mają 
nadzieję, że nikt się nie dowie, 
co niestety obraca się przeciw-
ko nim samym, bo same wy-
kluczają się z życia rodzinnego 
i towarzyskiego poprzez utrud-
nioną komunikację.

OTOCZeNIe I ROdZINA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

go, że osoby mające problem 
ze słuchem, właśnie z  powodu 
wstydu nie przyznają się do pro-

blemu, a niestety problem ze słu-
chem często  oddziałuje źle, tak-
że na otoczenie i rodzinę tej oso-
by. Problem pogarszania słuchu 
jest uciążliwy dla pozostałych 
domowników, gdyż naraża ich 
na przebywanie w nadmiernym 
hałasie (np. bardzo głośne słu-
chanie TV lub radia) i naraża ich 
również na warunki które i u nich 
mogą powodować powstawa-
nie problemu pogarszania słu-
chu. Bardzo ważna jest pomoc 
rodziny, jeśli widzisz, że ktoś bli-
ski z Twojego otoczenia ma czę-
sty problem z  usłyszeniem ca-
łości wypowiedzi  albo włącza 
dźwięk coraz głośniej warto na-
mówić taką osobę na odwiedze-
nie specjalisty. 

TeCHNOlOGIA OdPOwIAdA  
NA POTRZeBY…

Technologia w  dziedzinie 
protetyki słuchu rozwija się 
bardzo szybko i  jest w  sta-
nie zaspokoić wszelkie wy-
magania dotyczące aparatów 
słuchowych zarówno te, es-
tetyczne, wielkościowe  jak 
i dotyczące aktywnego lub no-
woczesnego stylu życia, dla-
tego czym szybciej takie oso-
by przestana unikać tema-
tu posiadanego problemu ze 
słuchem, tym szybciej znów 
w  pełni będą mogły słyszeć 
otaczające dźwięki bez nara-
żania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIm BĘdZIe ZA PóŹNO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na 
problem ze słuchem, wystąpi-
ło już długotrwałe uszkodzenie 
słuchu i jest za późno by odpo-
wiednio pomóc takiej osobie. 

 
PAMiĘTAJ – im szybciej nie-
dosłuch jest wykryty, tym le-
piej. Dlatego KAŻDY powinien 
regularnie badać swój słuch.

CO POwINNO  
NAS ZANIePOKOIĆ…

– narzekanie, że przez tele-
fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: „Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji 

NA NAsZYM sŁUCHU 
POLEGAMY W WiELU RÓŻNYCH 
sYTUACJACH ŻYCiOWYCH, 
DLATEGO POWiNNiŚMY GO  
CENiĆ i CHRONiĆ!

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2013

wstydliwy problem Polaków - ubytek słuchu

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

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane 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 tele-
foniczne umawianie wizyt.
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Na wstępie chciałabym za 
pośrednictwem Mieszkańca 
przekazać wszystkim Państwu 
serdeczne życzenia świątecz-
ne: Wielka Noc – Wielka Moc - 
usłyszałam kiedyś i utkwiło mi 
to w pamięci sympatycznie. Si-
ła, z  jaką odradzamy się na no-
wo, myślę, w dużym stopniu za-
leży od nas samych i warto sko-
rzystać z podpowiedzi, jakie daje 

nam otoczenie. Modne ostatnio 
zdanie, bez wątpienia prawdzi-
we: Jesteś tym, co jesz - ja uzu-
pełniam - tym czym się otaczasz, 
z kim przebywasz, kogo i czego 
słuchasz. 

Życzę więc udanych i  owoc-
nych wyborów - również w  ap-
tece. A  tu dzieje się sporo i do-
bry przewodnik może okazać się 
bezcenny. Opieka farmaceutycz-

na w  osobie farmaceuty, który 
nas zna, wie, jakie leki przyjmu-
jemy na stałe i  dać wskazówki 
dotyczące zasad ich przyjmowa-
nia, potrafi powiedzieć o  możli-
wości uzupełnienia lub wręcz 
przeciwnie potrafi wskazać in-
terakcje między lekami. Zdarza 
się, że pacjent przychodzący do 
apteki leczy się u  różnych spe-
cjalistów i  nie poinformował ich 
o tym i bywa, że recepty zawie-
rają leki wykluczające się wza-
jemnie. Proszę pamiętajcie Pań-
stwo, by Wasz lekarz wiedział, 
gdzie się jeszcze leczycie i jakie 
leki ordynują inni specjaliści. Kil-
ka dni temu jeden z  farmaceu-
tów pracujących w  „Aralii” opo-
wiedział historię pacjenta, który 
przeziębiony przyszedł do apte-
ki i  uskarżał się dodatkowo na 
grypę jelitową. Podczas rozmo-
wy opowiedział o syropach, któ-
re zażywał i wśród nich wymienił 
syrop o działaniu przeczyszcza-
jącym(!).

Chciałabym wspomnieć też 
o  znajomości kosmetyków i  ich 
zastosowaniu. Dla naszych pa-
cjentów i  pacjentek wybieramy 
preparaty o utrwalonym i potwier-
dzonym działaniu. Nasza apteka 
zaprasza na bezpłatne badania 
skóry, m.in. można zbadać na-

wilżenie, głębokość zmarszczek, 
gładkość skóry, przebarwienia, 
elastyczność i  pory. Badania 
przeprowadza licencjonowany 
kosmetolog z  użyciem kamery 
diagnostycznej Aramo SG. Cał-
kowicie bezinwazyjne badanie, 
dzięki któremu wiemy, w  jakim 
kierunku wzmocnić pielęgnację 
czy odżywić skórę i  jaki kosme-
tyk wybrać. Można też wzmoc-
nić skórę od wewnątrz i  o  tym 
wszystkim chętnie opowiemy 
w bezpośredniej rozmowie. 

„Marcowo” przypomnę o  za-
bezpieczeniu wrażliwych twa-

rzy kremami z  filtrem UV oraz 
pochwalę się serią nowych ko-
smetyków do pielęgnacji wło-
sów Bioxsine - o  tym następ-
nym razem. Jeszcze raz chcia-
łam serdecznie podziękować 
Państwu za zauważenie nas 
i  docenienie naszej działalno-
ści poprzez przyznanie Pucha-
ru Laureata w  konkursie „Su-
perwitryna 2012” organizowa-
nym przez „Mieszkańca”. To 
duża nagroda za serce, jakie 
wkładamy w  pracę. Wiosennie 
pozdrawiam! 
AS 2013  Anna Rostek

Apteka „ARALIA” czynna pon.-pt. w godz. 8.00-20.00; sob. 8.00-14.30
ul. Gen. Fieldorfa 49a, tel. 22 870-59-39 n Al. St. Zjednoczonych 26a, tel. 22 671-62-45 

Wielka Noc – Wielka Moc
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Vlodi Tafel – obrońcy kadry Polski w Amp Futbolu 
(odmiany piłki nożnej osób po amputacji).

- Ćwierć wieku temu uganiałeś się za piłką na Przyczółku 
Grochowskim. Przy boisku był wielki napis „Pekin King”. Ma-
rzyłeś, że staniesz się takim Królem Futbolu z „Pekinu”?

- Marzyło mi się, że zostanę Orłem Górskiego. Zahaczyłem 
o Legię, Drukarza, Agrykolę. Życie się kręciło wokół piłki. Aż 
w osiedlowym meczu na Gocławiu, na Orliku, doznałem kontuzji. 
Miałem 14 lat. Kontuzja uaktywniła raka kości, którego konse-
kwencją była amputacja nogi. O sporcie nie było mowy. Po ope-
racji uciekłem w muzykę. Paradoksalnie, gdyby nie amputacja, 
to nigdy bym się nie odkrył talentu muzycznego… Skończyłem 
z wyróżnieniem muzyczną szkołę średnią, jestem perkusistą 
i gram w artrockowym zespole Believe. Wydaliśmy już 6 płyt, 
mamy dwa koncertowe krążki, gramy na całym świecie.  Przez 
ostatnie lata wszystko się kręciło wokół muzyki, aż do czasu, gdy 

półtora roku temu powstała drużyna Amp Futbolu. Dowiedziałem 
się o niej będąc w sponsorującej mnie firmie ortopedycznej VIGO 
- Ortho Polska. I od roku jestem zawodnikiem kadry w tejże piłce 
nożnej. Moja historia zatoczyła koło. Znowu mogę grać w piłkę 
i to w koszulce z orzełkiem na piersi.

- Powiedz coś więcej o drużynie i zasadach gry…

- W wielu krajach od lat grają w Amp Futbol, a w niektórych są 
nawet ligi. W Polsce to świeża dyscyplina, więc się cały czas uczy-
my. Na tyle jesteśmy dobrzy, że na ubiegłorocznych Mistrzostwach 
Świata zajęliśmy jedenaste miejsce. To wielki sukces, bo my dopiero 
raczkujemy, a gramy z tuzami piłki. Stowarzyszenie i drużynę zało-
żył Mateusz Widlak, a naszym trenerem jest Marek Dragosz. Gramy 
po sześciu zawodników plus bramkarz. Zawodnicy w polu mają dys-
funkcję jednej nogi, a bramkarz jednej ręki. Gramy o kulach, bez pro-
tez. Boisko i bramki są trochę mniejsze, a mecze trwają 2 x 25 minut. 

- Przez dwa miesiące na ogrodzeniu Stadionu Narodowego 
można oglądać wystawę fotogramów Grzegorza Pressa obra-
zującą waszą walkę na Mistrzostwach Świata w Rosji. Na wer-
nisażu krzyknąłeś: „Kiedy zagramy na Narodowym?!” Chciał-
byś?

- (śmiech) To było spontaniczne… Bo, jak już byliśmy przed 
stadionem, to automatycznie pojawiło się pytanie, kiedy na nim 
zagramy. Nasze mecze są fajnym widowiskiem i warto je pro-
mować.  A skoro mamy kadrę narodową, to warto na Stadionie 
Narodowym rozegrać jakiś turniej lub nawet Mistrzostwa Świata. 
To by było wspaniałe. W tym roku Mistrzostwa Świata odbędą się 
w Meksyku, ale jeśli będziemy pięli się w rankingu, a taki mamy 
zamiar, to Mistrzostwa Świata u nas są możliwe. W sobotę gramy 
na Bemowie z Francją. Zapraszamy do kibicowania.

Rozmawiał Adam Rosiński 
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LOTKA W GRZE

Piłkarski tydzień
W nadchodzącym tygodniu czekają nas aż dwa mecze polskiej 

reprezentacji piłki nożnej. Obydwa rozegrane zostaną u nas, na 
Stadionie Narodowym.

22 marca, w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2014, zmie-
rzymy się z Ukrainą, a cztery dni później z San Marino. Piłkarze za-
grają na nowej murawie, która kosztowała 750 tys. zł. Mimo, że od 
piłkarskiej inauguracji Stadionu Narodowego ledwo minął rok, to już 
piąta nawierzchnia zakupiona i położona na płycie boiska. – Na tej 
murawie zostaną rozegrane trzy mecze zakontraktowane przez PZPN 
– wyjaśnia Mikołaj Piotrowski, rzecznik spółki PL.2012+. Zapytany, 
kto będzie odpowiedzialny za zamknięcie lub otwarcie dachu nad are-
ną i czy tym razem obejdzie się bez kompromitującej wpadki dodaje: 
- Zapewniam, że za naszego zarządzania stadionem takich sytuacji 
nie będzie. Mamy bardzo szczegółowo uzgodniony z PZPN plan ope-
racyjny i wspólnie zdecydujemy, czy otworzyć dach, który teraz jest 
zamknięty. 

Wartość piłkarskiej murawy, to ledwie procent kosztów związanych 
z eliminacjami do Mundialu. Koszty są wielkie, a co z wynikami? 
Przed najbliższymi spotkaniami nasze „Orły” znajdują się na trzecim 
miejscu w grupie. Prowadzi Czarnogóra przed Anglią. Grupę zamykają 
Mołdawia, Ukraina i San Marino (chyba jedyny kraj, w którym piłka 
nożna jeszcze jest sportem amatorskim). W oficjalnym rankingu FIFA 
San Marino zajmuje przedostatnią, 207 lokatę. Polska jest na 61 miej-
scu, a Ukraina na 48. Po ostatnim, przegranym 0:2 towarzyskim meczu 
z Irlandią możemy mieć duże obawy o to, czy trenerowi Fornalikowi 
uda się z dobrych zawodników stworzyć dobrą drużynę. Bilanse do-
tychczasowych spotkań z San Marino i Ukrainą są korzystne dla naszej 
reprezentacji, ale Ukraińcy potrafią zagrać i ładnie i skutecznie. rosa

W miniony weekend  w rem-
bertowskim AON-ie odbył się 
badmintonowy turniej Grand 
Prix Victor’a. Impreza zgro-
madziła wielu zawodników 
i kibiców.

W sobotę grali profesjonaliści 
(ELITA), a następnego dnia ama-
torzy. Grand Prix Victor’a dla 
zawodowców ujęty jest w kalen-
darzu Polskiego Związku Bad-
mintona.  – Poza olimpijczykami 
mamy tu ścisłą czołówkę. Zbli-
żają się Mistrzostwa Polski i za-
wodnicy szukają punktów na li-
stę rankingową, tak więc poziom 
mamy naprawdę wysoki  –  oce-
niał Tomasz Rogowski, sędzia 
główny turnieju. Wśród ponad 
czterdziestu startujących w so-
botę zawodników z całej Polski 
byli też mieszkańcy naszych 
dzielnic. Katarzyna Garbacka 
(AZS UW Warszawa) z Saskiej 
Kępy w grze podwójnej (w parze 
z Kingą Rudolf z BKS Kolejarz 
Częstochowa) wygrała pierwszy 
mecz. W następnym przegrała 
z zawodniczkami KKS Piotrków 
Trybunalski, które ostatecznie 
zajęły drugie miejsce w turnie-
ju. Podobny rezultat uzyskała 
męska para z naszego AZS UW 
Adam Ciok (mieszkaniec Weso-
łej) i Marcin Kołodziejek. 

W grze pojedynczej Garbacka 
najpierw wygrała, ale w kolej-
nym meczu uległa… swojej de-
blowej współpartnerce. Trochę 
szczęścia zabrakło Adamowi 
Ciokowi (na zdjęciu). Nasz ubie-
głoroczny akademicki Mistrz 
Polski i triumfator wielu tur-
niejów żartował po pierwszym 
wygranym w singlu meczu, że 

„medal byłby wskazany”. Ciok 
w grupie, po bardzo zaciętej wal-
ce, wygrał dwa spotkania i jedno 
przegrał, ale suma zdobytych 
punktów uplasowała go na trze-
cim miejscu.

- Trzy razy w roku robimy 
turnieje dla zawodników klu-
bowych, a raz w miesiącu dla 
amatorów – wyjaśnia Jacek 
Szafrański, organizator Grand 
Prix Victor’a, trener i pasjonat 
badmintona. Pan Jacek prowa-
dzi UKS dla dzieci i młodzie-
ży w Wesołej (Stara Miłosna) 
i podwarszawskich Ząbkach. 
Organizuje też cotygodniowe 
spotkania dla amatorów w hali 
rembertowskiej Akademii Obro-
ny Narodowej. Mówi, że także 
wśród amatorów często zda-
rzają się urzekające pojedynki. 
– Pewnie, widać brak techniki, 
brak fajerwerków, ale amatorzy 
potrafią grać tak pięknie, tak za-
ciekle, że walka jest fascynująca 
– dodaje. W najbliższy weekend 
szykuje się duża gratka dla war-
szawskich kibiców i miłośników 
badmintona. Od 21 do 24 marca 
w hali „Arena Ursynów” odbędą 
się Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski „Yonex Polish Open 
2013”. ar


