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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

rEKlAMA rEKlAMA  

l  Obiady domowe już  
od 12 zł

l Dieta 1200 kcal
l  KINDERBALE  

z atrakcjami
l  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

l  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41

➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl 

i wSzyStkie inne meble  
oraz naPrawa i renOwacja  

mebli drewnianych
ul. krypska 19 (na tyłach Universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

wyŁĄcznie lite drewnO

ŁóŻeczka  ŁóŻka

l ele ganc kie lekkie oku la ry
l So czew ki kon tak to we
l le karz oku li Sta, ba da nie wzro ku
l du¯y wybór opraw

 672−77−77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!

Wesoły to kraj
Jak zima trwa pięć miesięcy, 

to człowiekowi na mózg się rzu-
ca. Rzeczy mało ważne nagle 
stają się najistotniejsze, a praw-
dziwe problemy chowają się do 
piwnicy. Dwa obozy tygodniami 
całymi targają się więc po szczę-
kach, jak daleko powinny sięgać 
prawa gejów. Dialogu nie ma, bo 
nie może być: to bój jak z  oko-
pów I  wojny światowej. Front 
miesiącami stał w  jednym miej-
scu, tylko ofiar przybywało.

Tu też nikt nie ma nadziei prze-
konania adwersarza, komunikaty 
są słane po to, by umocnić swój 
obóz w wierze. Oparów absurdu 
nikt już nie dostrzega: rzecznicy 
większych praw dla homoseksu-
alistów krzyczą o potrzebie tole-
rancji, mając jej coraz mniej dla 
odmiennie myślących. Przeciw-
nicy „rozpasania” gejów z  kolei 
mówią o  miłości bliźniego, wy-
syłając współrodaków „kochają-
cych inaczej”(?) za mury getta…

A mówimy o około 7 proc. Po-
laków (bo na tyle szacuje się 
w  każdym społeczeństwie od-
setek homoseksualnej popula-
cji),którym ani nagle nie zaczęła 
się dziać gwałtowna krzywda, ani 
też nie zostali nagle wywyższe-
ni. Ot, temat sezonu, bez szans 
na zbiorową konkluzję. No po-
za taką, że ani jeden okop „fron-
tu” ani drugi nie zdałby żadnego 
egzaminu z  kompromisu, dialo-
gu prowadzonego ku rozwiąza-
niu. Gadają, by wykrzyczeć swoje 
racje i ostentacyjnie kulą uszy, by 
nie usłyszeć co mają do powie-
dzenia przeciwnicy. Reszta, mil-
cząca reszta, wyłącza wtedy te-
lewizory i  radia i  zastanawia się, 
co będzie jak Kazik straci robotę, 
a banki ogłoszą niewypłacalność 
lokat poniżej tysiąca złotych. Ab-
surdalne? Może tak, ale o  tych 
obawach nikt nie dyskutuje choć-
by w połowie  tak namiętnie, jak 
o hicie sezonu: prawach gejów...

Tomasz Szymański
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W ubiegłym roku kilkakrotnie pisa-
liśmy o  planach budowy na Gro-
chowie wytwórni betonu. Wracamy 
do tematu, a ściślej, to temat znów 
wraca na Pragę Południe…

dokończenie na str. 3

BETON NIE SKRUSZAŁ?

NAdEjdZIE dZIEń SądU...

czytaj na str. 2
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 Kro ni Ka po li cyj na
Wyrywał torebki

Funkcjonariusze z komendy przy Grenadierów 
przyjęli w ostatnim czasie kilka zgłoszeń od kobiet, 
którym na ulicy wyrwano torebki.  Sprawca dzia-
łał zawsze w ten sam sposób; podbiegał, wyrywał 
torebki i uciekał. Funkcjonariusze ustalili rysopis 
sprawcy kradzieży i rozpoczęli jego poszukiwa-
nia. Mężczyzna podejrzewany o kradzieże został 
zauważony przez policjantów w okolicy, w której 
z reguły działał. Na widok policjantów, zaczął ucie-
kać. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali 
26-letniego Michała R. Podczas zatrzymania, męż-
czyzna stawiał opór, ale został obezwładniony przez 
policjantów i doprowadzony do policyjnej celi. Ze-
brany w sprawie kradzieży torebek materiał proce-
sowy pozwolił na przedstawienie 26-latkowi 13 za-
rzutów kradzieży. Michał R. przyznał się do wszyst-
kich zarzutów i został objęty przez prokuratora po-
licyjnym dozorem.

Usiłowali wyłudzić kredyt
Na podstawie fałszywego zaświadczenia, 

34-latek chciał uzyskać w banku kredyt w wy-
sokości ponad 70 tys. złotych. 29–letnia kobieta 
miała mu w tym pomóc. Do wypłacenia pienię-
dzy nie doszło. Podejrzewani o oszustwo zosta-
li zatrzymani na gorącym uczynku i wylądowali 
w policyjnej celi. Piotr K. i Żaneta K. usłyszeli 
już zarzuty. Oszustwo jest zagrożone karą do 8 lat 
pozbawienie wolności.

A tam była plantacja konopi
Policjanci z Pragi Południe zatrzymali mężczy-

znę i kobietę podejrzanych o posiadanie znacznej 
ilości środków odurzających. Podczas przeszuka-
nia, w mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili plan-
tację konopi. zabezpieczono prawie 390 gram ma-
rihuany, dwie wagi elektroniczne oraz 27 krzaków 
konopi. 24-latek i 26-latka zostali zatrzymani. Pro-
kurator objął Magdalenę Z. policyjnym dozorem. 
Przemysław O. okazał się być poszukiwany trze-
ma listami gończymi i po przedstawieniu mu za-
rzutów został doprowadzony do aresztu śledczego.

Usiłowali okraść samochód
Dyżurny z komendy przy Grenadierów przyjął 

zgłoszenie o usiłowaniu kradzieży rzeczy znaj-
dujących się w samochodzie. Z treści zgłosze-
nia wynikało, że grupa kilku mężczyzn włamuje 
się po rzeczy zgromadzone w bagażniku jednego 
z zaparkowanych samochodów. Na miejsce zda-

rzenia został skierowany patrol, który zatrzymał 
trzech mężczyzn. 21, 22 i 26-latek zostali dopro-
wadzeni do policyjnej celi.

Gigantyczny korek
Ciężarówka utknęła w filarze wiaduktu Trasy 

Łazienkowskiej na Wale Miedzeszyńskim. Wypa-
dek, do którego doszło w piątek 5 kwietnia  ok. 
godz. 9 rano, spowodował duże utrudnienia w ru-
chu.  Zablokowane zostały dwa pasy Wału Mie-

dzeszyńskiego w kierunku Mostu Poniatowskie-
go i pas w przeciwnym kierunku. Utworzyły się 
gigantyczne korki.  Po godzinie 10 ulica została 
odblokowana.

Siostry zatrzymane za pobicie
Funkcjonariusze stołecznych oddziałów pre-

wencji podjęli interwencję w związku ze zgło-
szonym pobiciem. Według zgłaszającej kobiety 
pobicia miały dokonać… dwie inne, agresywnie 
zachowujące się kobiety. Wkrótce po zdarzeniu 
mundurowi zatrzymali dwie kobiety. Okazało się, 
że 26-latka i jej 30-letnia siostra miały w organi-
zmie po prawie 2 promile alkoholu. Obydwie wy-
trzeźwiały w policyjnej celi.

Włamali się do bagażnika
Policjanci z Pragi Południe zatrzymali dwóch 

mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem 
do automatu do gier. Skradli kasetkę z pieniędz-
mi. Jeden z mężczyzn wpadł w ręce policjantów 
bezpośrednio po zdarzeniu, drugi kilka godzin 
później. Pokrzywdzony oszacował poniesione 
straty na sumę ponad 12 tys. złotych. Funkcjona-
riusze ustalili, że jeden z zatrzymanych mężczyzn 
ma na swoim sumieniu jeszcze jedno takie wła-
manie.  toms

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
l 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

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

Całkiem nowocześnie 
wyglądający z zewnątrz bu-
dynek przy ul. Poligonowej 
3 (na zdjęciu str. 1) straszy 
pustkami. W jego elewacji 
widoczne są duże zacieki, 
a w mediach pojawiają się 
informacje o możliwym za-
waleniu się biurowca. Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości 
zaprzecza, że takie zagrożenie 
istnieje i wskazuje, że „bu-
dynek posiada prawomocne 
pozwolenie na użytkowanie 
na potrzeby konferencyjno-
-biurowe i usługi medyczne”.

Skąd więc niepokojące 
doniesienia? Adaptację biu-
rowca na potrzeby sądu mia-
ła przeprowadzić Skanska 
S.A. Firma uznała, że budy-
nek ma „istotne ukryte wady 
projektowe konstrukcji”, 
a niektóre z nich są na tyle 
poważne, że zagrażają bez-
pieczeństwu. Tej opinii nie 
podzielił inspektorat nadzo-
ru budowlanego i nie cofnął 
pozwolenia na użytkowanie. 
Zresztą trzeba zaznaczyć, że 
w tylnej części budynku (od 
strony ul. Motorowej), na 
1000 m² powierzchni, cały 
czas funkcjonuje medyczne 
centrum Medicover. Z opi-
niami firmy Skanska nie zga-
dzał się także Bumar Elek-
tronika, prawny następca 
CNPEP Radwar, od którego 
sąd zakupił nieruchomość. 
Ponieważ budynek objęty 

jest gwarancją i rękojmią ob-
ciążającą Bumar, to nastąpi-
ła swoista przepychanka na 
ekspertyzy i opinie. 

Efektem braku jednoznacz-
ności jest to, że Sąd Okręgo-
wy Warszawa-Praga nadal 
funkcjonuje w innych dzielni-
cach Warszawy. O tę swoistą 
„przewlekłość postępowania” 
pytamy Joannę Dębek z nad-
zorującego sądy Ministerstwa 
Sprawiedliwości. – Oczywi-
ście ważne dla nas jest tempo 
w jakim mieszkańcy uzyskają 
dobry dostęp i dobre warunki 
i liczymy, że cała sprawa za-
kończy się możliwie szybko – 
odpowiada Joanna Dębek.

„Możliwie szybko”, czy-
li kiedy? O doprecyzowanie 
terminu prosimy Marcina Ło-
chowskiego, rzecznika Sądu 
Okręgowego Warszawa-Pra-
ga. – Właśnie wczoraj otrzy-
maliśmy nową ekspertyzę i się 
z nią zapoznajemy – mówił 
w marcu „Mieszkańcowi” sę-
dzia Łochowski. – Na pewno 
będą potrzebne pewne prace 
wzmacniające… Koniecz-
ność dokonania „wzmocnień 
dwóch stref głowicowych” 
w budynku potwierdził już 
wcześniej Bumar Elektro-
nika. Pod koniec ubiegłego 
roku doszło do zawarcia ugo-
dy pomiędzy firmą Skanska 
a Bumarem. Powołano wspól-
ną komisję ekspertów, któ-
rej celem było sporządzenie 

ostatecznej i jednoznacznej 
ekspertyzy. To właśnie o za-
poznawaniu się sądu z tym 
dokumentem wspominał 
rzecznik. Jednak przyciśnię-
ty do muru sędzia Łochow-
ski przyznaje, że raczej nie 
ma szansy, aby „okręgówka” 
przeniosła się na Poligonową 
w bieżącym roku.   

Praskie sądy nie mają jakoś 
szczęścia do szybkich prze-
prowadzek. Podobna opera-
cja (z sądami rejonowymi) 
została przeprowadzona kilka 
lat wcześniej. Z problemami, 
o których zresztą pisaliśmy 
w „Mieszkańcu”, ale jednak, 
sądy rejonowe przeniosły się 
na ul. Terespolską do kupio-
nego za 30 mln zł od PZO 
i adaptowanego budynku. 
I dzięki temu mieszkańcy na-
szych dzielnic mogą docho-
dzić sprawiedliwości w przy-
zwoitych warunkach.

Kino Praha ma w swojej 
elewacji wmontowane pła-
skorzeźby wybitnych pol-
skich aktorów. Wśród nich 
znajdują się główki Wacława 
Kowalskiego i Władysława 
Hańczy, niezapomnianego 
duetu, jaki filmowy Kargul 
stworzył z Pawlakiem. A co 
to ma wspólnego z siedzi-
bą sądu okręgowego? Ano 
ma, gdyż parafrazując jeden 
z najsłynniejszych cytatów 
filmu „Sami Swoi” można 
powiedzieć, że sąd sądem, 
ale Sąd Okręgowy Warsza-
wa-Praga musi być po na-
szej stronie… Naszej, czyli 
praskiej. I niech to się stanie 
szybko i w poczuciu bezpie-
czeństwa. Adam Rosiński

NAdEjdZIE dZIEń SądU...
W  2010 roku, za ponad 150 milionów zło-
tych, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga zaku-
pił na swoje potrzeby duży budynek przy  
ul. Poligonowej.  Mijają trzy lata, a sąd nadal 
obraduje po drugiej stronie Wisły…

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

szyba termoizolacyjna k=1,0
l Maty bambusowe l ¯aluzje l 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%   
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Salon Urody FUTURO ul. Garibaldiego 4
(wejście od Al. Stanów Zjednoczonych)
tel. 22 870-44-51  www.salonfuturo.pl
Recepcja: pon.-pt. 1000–2100; sobota 900–1600 

czy wiesz,  
¿e mo¿emy wykonaæ  

LiFtinG tWaRZY
bez kosztownych operacji 

chirurgicznych
ZaBieG   

HiaLURO–PLaZma  FRaX?

10 lat mniej bez skalpela  
i wype³niaczy!

Efekt gwarantowany tylko  
w Salonie Urody FUTURO.

LiKWidUJemY ZmaRSZcZKi  
 W 2 tYGOdnie!

Nasz zabieg to REWOLUCJA na rynku kosmetycznym.
My wprowadzamy kwas hialuronowy bez strzykawki.
Tylko teraz zamiast 490 zł płacisz jedynie 390 zł!
A do tego – zabieg Plazma Frax 290 zł GRATIS!
Wartość pakietu 709 zł.
Płacisz tylko 390 zł – tylko do 10 maja 2013 r.

Akcja trwa Uwaga KONKURS!!!  
Możesz wygrać zabiegi o wartości 1000 złotych  

– szczegóły na  facebook  Salon Urody FUTURO.

Opisywany przez „Miesz-
kańca” kilkakrotnie w ubie-
głym roku pomysł wybudo-
wania na Grochowie wytwór-
ni betonu wywołał protesty 
mieszkańców i działających 
w okolicy firm i instytucji. 
Niestety, z punktu widzenia 
prawa nie wszyscy prote-
stujący mogą uczestniczyć 
w administracyjnym procesie, 
któremu podlega tego typu in-
westycja. 

Przypomnijmy, że betoniar-
nię na Grochowie chciała wy-
budować firma Lafarge oraz 
(niezależnie) spółka „Śród-
mieście-Beton”. Różniły się 
wskazane adresy inwestycji, 
ale ciągle chodziło o tę samą 
działkę w rejonie ul. Siennic-
kiej i Przeworskiej. Rocznie 
planowano tu produkować 
trzy razy więcej betonu niż 
firma Lafarge dostarczyła na 
budowę Stadionu Narodowe-
go… Mieszkańcy Grochowa 
obawiali się nie tylko możli-
wego zapylenia i hałasu, ale 
także dużych utrudnień ko-
munikacyjnych, gdyż masowa 
produkcja betonu musiałaby 
wywołać znaczne natężenie 
ruchu ciężarówek przywożą-
cych materiały do produkcji 
oraz wywożących gotowy 
beton. Podobnego zdania był 
zresztą Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska.

Niektórzy próbowali po-
wstrzymać inwestycję krucz-
kami prawnymi. Andrzej 
Miękinia, szef Samorządu 
Grochów Centrum i prezes 
Polskiego Centrum Ochro-
ny Środowiska i Ratowania 
Ekologicznego uważał, że 

tylko błędnie wskazany we 
wniosku do władz Warszawy 
adres lokalizujący inwestycję 
winien być podstawą do prze-
rwania postępowania admini-
stracyjnego zmierzającego do 
budowy betoniarni. 

Zastępca burmistrza Pra-
gi Południe, Robert Kempa, 
zachowywał stoicki spokój 
i wyjaśniał na naszych łamach, 
że problemem jest brak miej-

scowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, któ-
re określają m.in., co i gdzie 
może powstać. Dodawał, że 
obowiązujące prawo umoż-
liwia występowanie do urzę-
dów z najbardziej nierealnymi 
pomysłami inwestycyjnymi. 
I żeby z takim pomysłem wy-
stąpić, to wcale nie trzeba być 
właścicielem terenu, na któ-
rym zaplanowana inwestycja 
miałaby być zrealizowana. 

– Jeśli na przykład nie ma 
uchwalonego planu dla Przy-
czółka Grochowskiego, to 
każdy może wpaść na pomysł, 
że na środku tego osiedla wy-
buduje betoniarnię i może 
starać się o wydanie decyzji 
środowiskowej na tę inwesty-
cję, a miejskie Biuro Ochrony 
Środowiska musi takie postę-
powanie prowadzić. Oczywi-
ście, nie jest to jednoznaczne 

z tym, że taka inwestycja zosta-
nie zrealizowana – zaznaczał 
wiceburmistrz Kempa.

Firma Lafarge wycofała się 
z planowanej inwestycji. Zaś 
sprawa betoniarni planowa-
nej przez spółkę „Śródmie-
ście-Beton” przy ul. Siennic-
kiej 48 znajduje się aktualnie 
w Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym. W lutym 
tego roku Olga Sienkiewicz, 
dyrektor stołecznego Biura 

Ochrony Środowiska, prze-
kazała do SKO odwołania, 
jakie w sprawie złożyły: Sto-
warzyszenie Zieloni Rzeczy-
pospolitej Polskiej Zarząd 
Regionu Mazowsze, Stowa-
rzyszenie Polskie Centrum 
Ochrony Środowiska i Ra-
townictwa Ekologicznego 
Krajowy Klub Ekologiczny 
oraz sąsiadujące z planowaną 
inwestycją Zakłady Przemy-
słu Cukierniczego „Miesz-
ko”. 

Rok temu sprawa betoniarni 
stanęła na sesji Rady Dzielni-

cy Praga Południe. Samorzą-
dowcy krytycznie odnieśli 
się wtedy do tej inwestycji. 
Niemniej cały czas wydaje się 
aktualne pytanie postawione 
w czasie tamtego posiedzenia 
przez senatora Marka Borow-
skiego: „To ja chcę wiedzieć, 
czy betoniarnia powstanie na 
Grochowie, czy nie?” „Miesz-
kaniec” też chce wiedzieć 
i dlatego cały czas monitoru-
jemy sprawę. rosa

Bunkier nie zabytek?
Ponownie zagrożone są losy kilku zabytko-
wych obiektów na Pradze Południe. Chodzi 
m.in. o poniemiecki bunkier i stację rozdziela-
jącą energię przy ul. Mińskiej 46.
O stacji trafo z 1929 r. pisaliśmy w „Mieszkańcu” kilkakrotnie. 

Ten, pierwszy w prawobrzeżnej Warszawie obiekt zachował się 
w idealnym niemal stanie. Tak było do czasu, gdy nieruchomość na-
była białostocka firma Rogowski Development. Od 2008 roku sta-
cja trafo ulega degradacji. Teraz deweloper planuje w tym miejscu 
postawić kolejny budynek mieszkalny. Zniszczeniu ulegnie więc 
zarówno zabytkowa rozdzielnia, jak i zachowany (także w ideal-
nym stanie) bunkier z czasów II wojny światowej. 

– Ale jak to? Przecież te obiekty były wpisane do rejestru zabytków? – 
dziwi się Jacek Kowalewski, przewodnik turystyczny, szef koła PTTK 
Miłośników Warszawy i Mazowsza, który przed Mińską 46 przypro-
wadzał wycieczki miłośników zabytków Warszawy (na zdjęciu). 

To prawda. Bunkier i stacja trafo były wpisane do rejestru zabyt-
ków. Jednak od tej decyzji odwoływał się Rogowski Development 
i w konsekwencji została uchylona. Rafał Nadolny, Mazowiecki Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków, zdecydował, że zachować warto 
jedynie elewację stacji trafo. Zapytaliśmy konserwatora jakim cudem 
wojenny bunkier nie zasługuje według niego na ochronę? Czekamy 
na odpowiedź. W biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków po-
twierdzają, że obydwa opisywane obiekty ujęte są w gminnej ewi-
dencji zabytków. W to, że stacja trafo i bunkier „wypadły” z mazo-
wieckiego rejestru zabytków nie może uwierzyć Ewa Komendowska, 
prezes Stowarzyszenia Creo, które było jednym z wnioskodawców 
ochrony tych obiektów. – To skandal! – mówi wzburzona. – Nikt nas 
o tym nie powiadomił, a powinien. To łamanie prawa! O zachowanie 
bunkra i stacji apeluje rada lokalnego samorządu, a Ewelina Buczyń-
ska, rzeczniczka południowopraskiego Ratusza zapowiada, że bur-
mistrz będzie w tej sprawie rozmawiał z deweloperem. ar
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Warszawa jest trzecim naj-
bardziej zakorkowanym mia-
stem w Europie – wynika 
z rocznego raportu Con-
gestion Index 2012 
opracowanego przez 
firmę TomTom. Sto-
licę wyprzedzają tyl-
ko Moskwa i Stambuł. 
Przeciętny kierowca stra-
cił w korkach 105 godzin. Jak 
wynika z raportu największe 
spowolnienie ruchu przypada-
ło na poniedziałkowe, poranne 
godziny szczytu oraz na wie-
czorne godziny szczytu w piąt-
ki. Najbardziej zakorkowanym 
dniem w Warszawie był 18 
grudnia 2012 r., co było zwią-
zane ze znacznymi opadami 
śniegu, które spowolniły ruch 
w mieście. Kolejne miejsca za-
jęły Marsylia, Palermo, Stut-
tgart, Paryż, Rzym, Hamburg 
oraz Bruksela.

z�z�z
W Warszawie rusza sezon 

rowerowy. Z 50 do 150 wzro-
śnie liczba stacji Veturilo, 
miejskiego systemu do wy-
pożyczania rowerów. Przybę-
dzie jednośladów, a wraz z ni-
mi zapewne i użytkowników, 
których już w poprzednim se-
zonie było 50 tysięcy. Poja-
wią się też lepsze zabezpiecze-
nia przed kradzieżami i dewa-
stacją sprzętu. W tym sezonie 
pojawią się dodatkowe wypo-

życzalnie w Śródmieściu, na 
Bielanach i Ursynowie, a tak-
że na Pradze Północ, Pradze 
Południe, Ochocie, Woli, Mo-
kotowie, Żoliborzu, Targówku 
i Białołęce. 

z�z�z
W Wielką Sobotę, w jadło-

dajni przy Dworcu Wschod-
nim, Caritas Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej zorganizowała 
świąteczne śniadanie dla ubo-

gich. Gościom składał życzenia 
i usługiwał ksiądz arcybiskup 
Henryk Hoser. - Dzień wcze-
śniej wydaliśmy ubogim ponad 

tysiąc świątecznych paczek - 
mówił „Mieszkańcowi” ks. Da-
riusz Marczak, dyrektor Caritas 
DWP.

z�z�z
Od 19 do 21 kwietnia  br. 

w hali sportowej Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Wawrze przy 
ul. Poezji 5 odbędą się Mistrzo-
stwa Europy młodzieżowców 
oraz seniorów w sumo. Walki 
trwać będą w piątek i niedzielę 
w godz. 10.00-18.00, a w sobo-
tę w godz. 11.30-18.00. Wstęp 
jest wolny. 

z�z�z
19 kwietnia o godz. 18.00 

w Centrum „Łowicka” przy ul. 
Łowickiej 21 odbędzie się spo-
tkanie pt. „Przestrzeń wokół 
nas. Jaka jest, jakiej chcemy.” 
W debacie wezmą udział archi-
tekci prof. Marek Budzyński, 
Jan Rutkiewicz i Jerzy Szcze-
panik-Dzikowski. Wstęp wol-
ny.

z�z�z
Grupie Teatralnej „Assunta” 

(z Gimnazjum nr 104) przy-
padło Grand Prix czwartej 

edycji Grochowskich 
Spotkań Teatralnych 
„Na rogatkach” orga-
nizowanych w LO im. 

gen. Jakuba Jasińskiego. 
Wśród laureatów festiwalu 

znaleźli się m.in. teatr „W pią-

tek wieczorem” z „Prusa” (na-
groda młodzieżowego jury) 
oraz zespół teatralny z Gimna-
zjum nr 25 (nagroda publiczno-
ści).

z�z�z
23 kwietnia o godz. 12.00 

w Kinie „Luna” przy ul. Mar-
szałkowskiej 28 odbędzie się 
bezpłatny seans filmowy w ra-
mach akcji „Kino dla Senio-
ra”. Pokazana zostanie najlep-
sza komedia 2012 roku „Niety-
kalni”. Z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc, chętni seniorzy 
muszą potwierdzić swój udział 
do 22 kwietnia pod nr tel. 801-
005-801.

z�z�z
Jak wygląda oferta edukacyj-

na AON przygotowana na no-
wy rok akademicki? O tym za-
interesowani studiami w Rem-
bertowie będą mogli przeko-
nać się już w sobotę 13 kwiet-
nia w godz. 10.00 do 16.00 
podczas Dnia Otwartego. Aka-
demia Obrony Narodowej jest 
jedną z największych uczelni 
cywilno-wojskowych w Polsce. 
Obecnie kształci się w niej po-
nad 8 tysięcy studentów.  

z�z�z
W miniony weekend po raz 

kolejny Soho Factory na Ka-
mionku stało się centrum mody 

i designu. Przez trzy dni trwa-
ła tu jedna z najważniejszych 
w Polsce imprez modowych 
- Warsaw Fashion Weekend. 

Można było m.in. podziwiać 
najnowsze kolekcje włoskich 
i polskich projektantów. Impre-
zie patronowała Ambasada Ita-
lii. (ab) (ar) (onet)

Z mIASTA

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 - 13.04., 14.04., 15.04.br. - „Mistrzowski Kon-
kurs dla Pedagogów Muzyki”. Koncerty będą się odbywać od 
godz. 10.00, szczegóły na:www.interpiano.pl oraz www.cpk.
art.pl, wstęp wolny; 17.04. godz. 17.00 – Wykład pt. „Okrop-
ności wojny”, wstęp wolny; 18.04. godz. 18.00 – Koncert mu-
zyki klasycznej w wykonaniu uczniów PSM im. Grażyny Ba-
cewicz, wstęp wolny;19.04. godz. 19.00 – Wernisaż wystawy 
grafik Jolanty Babicz. Wystawa prezentowana do 12.05., wstęp 
wolny; 20.04. godz. 18.00 – „Julia” – koncert Julii Sobieskiej 
z towarzyszeniem fortepianu i gitary, wstęp 5 zł; 21.04. godz. 
15.00 – Literackie zabawy dla dzieci. Spotkanie  z popularną 
autorką książek i rymowanek Agnieszką Frączek pt. „O bykach 
(językowych) i innych zwierzętach”. Spotkanie dla dzieci od 
6 lat, wstęp 5 zł; godz. 19.00 – Koncert zespołu „Dom o Zie-
lonych Progach”. Bilety w przedsprzedaży: 25 zł do nabycia 
w Księgarni Podróżnika, ul. Kaliska 8/10. W dniu koncertu bi-
lety w cenie 30 zł; 24.04. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze 
sztuką” wykład pt. „Inspiracje literackie w malarstwie polskim 
XIX wieku”, wstęp wolny; godz. 18.30 – Klub Mola Książko-
wego. Tematem spotkania będzie „Czarodziejska góra” Thoma-
sa Manna, wstęp wolny;
 Klub Kultury Gocław (Filia CPK) ul. Abrahama 10 – 15.04. 
godz. 18.30 -  7 Grzechów Głównych w malarstwie. Wernisaż 
wystawy malarstwa warszawskich artystów, wstęp wolny; 15.04. 
godz. 19.30 - Podróż do magicznych wysp – Azory, wstęp wolny; 
22.04. godz. 19.00 - Wieczór kabaretowy w wykonaniu Kabaretu 
Absurdu Codziennego (KAC) oraz Ścibor&Szpak. Wstęp – 10 zł, 
Przedsprzedaż od 15.04.br.  Liczba miejsc ograniczona!
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 12.04.  godz. 
10.00 – 12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp 
wolny; 15.04. godz. 18.00 - Recital Andrzeja Rosiewicza. Bile-
ty 15 zł (przedsprzedaż od 3.04.); 16.04. godz. 12.00 - Miasto 
w cieniu wieszcza. Nowogródek znany i nieznany. Wstęp wol-
ny; 17.04. godz. 10.00 - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 
Udzielanie pierwszej pomocy w praktyce. Wstęp wolny; 19.04. 
godz. 10.00–12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. 
Wstęp wolny; godz. 12.00 – „Jezioro Titicaca”. Wykład w ra-
mach cyklu „Podróże  w nieznane”. Wstęp wolny; 22.04. godz. 
16.00 - „Moja rodzina” - wernisaż wystawy prac plastycznych 
dzieci z Przedszkola 407; 25.04. godz. 17.00-20.00 - Wieczorek 
taneczny. Wstęp 10 zł.  
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM Grenadierów, Al. Sta-
nów Zjednoczonych 40 – 15.04. godz. 15.30 - Koncert „Bo mi-
łość piękna jest” w wykonaniu zespołu „Tęcza” z KK „Orion”. 
Wstęp wolny.
 Klub Kultury „Saska Kępa” ul. Brukselska 23 – 14.04. 
godz. 13.00 - Pozytywne Recyklingowe warsztaty dla najmłod-
szych twórców. Chętni proszeni są o przyniesienie niepotrzeb-
nych płyt CD, które zostaną wykorzystane jako materiał podczas 
warsztatów. Zapisy i informacje pod nr tel. 22 499 09 66 lub ma-
ilem:program@klubsaska.pl
 Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 - 13.04. godz. 17.00 
– zabawa taneczna dla seniorów przy muzyce „na żywo”. Zapisy 
w sekretariacie klubu; 17.04. godz. 16.00 – Zabawy plastyczne dla 
dzieci wraz z rodzicami do tekstów J. Tuwima; 18.04. godz. 15.00 - 
Zabawa ruchowo–plastyczna dla dzieci w wieku 2-4 lata do tekstu 
J. Tuwima i muzyki W. Lutosławskiego; 20.04. godz. 11.00 -16.00 
- XVII Wawerski Przegląd Tańca Nowoczesnego, który odbędzie 
się w Hali Sportowej przy ul. Króla  Maciusia 5;
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 – 
11.04. godz.19.00 – Recital Katarzyny Żak. Miejsce: Aula w ZS nr 
94 w Zielonej, ul. Krótka 1; 13.04. godz.18.00 - Koncert Warsaw 
Erato Trio; 20.04. godz. 14.00 – Mazowiecki konkurs duetów for-
tepianowych Na Cztery Ręce – IX edycja. Informacji dot. konkur-
su udziela dr Swietłana Parka, tel. 22 773 61 93 lub 606 749 503;
 Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” Filia Ośrodka Kul-
tury, ul. Jana Pawła II 25 -14.04. godz.17.00 – Amazonia, Ama-
zonka i zagadkowe miasto w dżungli. Pokaz slajdów i opowieści 
z podróży Marka Łasisza; 19.04. godz.10.50 – Na każdą chwilę 
piosenka. Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”; 
21.04. godz.16.00 – Eko-Bartek. Przedstawienie dla dzieci. 
 Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska 79 – 
17.04. godz. 18.00 – Wykład „Geneza, przebieg i skutki Powsta-
nia w Getcie Warszawskim 1943”, wstęp wolny; 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 - 14.04. godz. 16.00 
- „Kino, kawa i Warszawa” – Witamy na Pradze!  Projekcja film 
„Rezerwat” reż. Łukasz Palkowski; 16.04. godz. 18.00 - „Spotka-
nie z książką” – Ja. My, Oni. Opowieść o życiu, pracy zawodowej 
znakomitej dziennikarki i pisarki Teresy Torańskiej; 17.04. godz. 
12.00 i 18.00 - „Opowieści z Kresów” – Kamienie wołać będą! 
Janowej Doliny rozkwit i zagłada. 
 „Z  Traktem na Trakcie”. Spacerki tematyczne cykl „Po 
Cmentarzu Wojskowym Powązki” – 13.04. godz. 10.00 – „Ce-
lebryci PRL-u” Miejsce spotkania: brama od strony parkingu. 
Koszt uczestnictwa 5 złotych; Zapisy osobiście w siedzibie biu-
ra, drogą mailową na adres: trakt@trakt.com.pl lub na miejscu 
u przewodnika.

ZA pRO SZE NIA dlA mIE SZKAń Ców

Warszawa, dnia 28.03.2013 r. 

LIST OTWARTY
RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SBM „GRENADIERÓW”

DO
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA

HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa 

W związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia w życie Ustawy o gospodarowaniu 
odpadami Rada Nadzorcza i Zarząd SBM „Grenadierów” poważnie zaniepokojeni zwracają się do 
Pani Prezydent o udzielenie informacji, czy podległe Jej służby są przygotowane do wykonywania 
zupełnie nowego dla nich zadania jakim będzie odbiór odpadów komunalnych (śmieci) od dnia  
1 lipca 2013 r., i czy – wprowadzane w pośpiechu zmiany - nie wpłyną niekorzystnie na utrzymanie 
porządku i czystości na terenie zasobów naszej Spółdzielni.

Chcielibyśmy publicznie zapytać na jakiej podstawie prawnej określono wprowadzane od lipca 
2013 roku stawki za wywóz śmieci (PODWYŻKA OPŁAT O 350 PROCENT!!!) skoro nie odbył się 
otwarty przetarg w sprawie wykonywania tej usługi?

Nie jest dla nas jasne, w jaki sposób władze miasta będą obciążać mieszkańców opłatą za wywóz 
śmieci i na podstawie jakiej informacji będzie wiadomo ile osób zamieszkuje w danym lokalu, skoro 
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie obliguje mieszkańców do udzielania takiej informacji 
służbom Spółdzielni. 

Nasz duży niepokój wzbudza również sposób rozliczania kilkuset lokali użytkowych znajdujących 
się w naszych zasobach, w których jest prowadzona różnorodna działalność gospodarcza, są biura ale 
też działają sklepy, bary i restauracje. Gdzie na terenie SBM „Grenadierów” będą składowane  gabaryty, 
biorąc pod uwagę fakt, że ich wywóz odbywać się będzie RAZ W MIESIĄCU!!! Obecnie wywozimy 
gabaryty 3-4 razy w tygodniu! 

Kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa np. przeciwpożarowego w obrębie 
składowiska tych dużych i często łatwopalnych odpadów. 

W jaki sposób i jak często będą odbierane odpady organiczne np. liście (na terenie Spółdzielni 
rośnie 1.300 sztuk wieloletnich drzew, różnych gatunków). 

Kolejną sprawą jest prośba o przesłanie na adres SBM „Grenadierów” pisemnego nakazu 
rozwiązania aktualnie obowiązującej umowy na wywóz śmieci z dotychczasowym wykonawcą. Nie 
chcemy być dwukrotnie obciążeni kosztami wywozu śmieci, ale też obawiamy się sytuacji po dniu  
1 lipca 2013 roku, gdy naszych śmieci nie zabierze żadna firma oczyszczająca!

Uważamy, że bardzo ważną sprawą, wręcz konieczną jest opracowanie w trybie pilnym 
przez Urząd Miasta przejrzystej informacji dla naszych mieszkańców o nowych zasadach 
gospodarowania odpadami i o tym, że teraz władze miasta będą nie tylko wyłącznymi odbiorcami 
opłaty za wywóz śmieci ale też podmiotem gwarantującym sprawne działanie nowego systemu 
i ponoszącym całkowitą odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości i niedomagania  
w gospodarce odpadami komunalnymi. Dokument ten umieścimy w widocznym miejscu, w każdym 
naszym budynku.

Z poważaniem
Rada Nadzorcza i Zarząd SBM „Grenadierów”
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- Jak tam po świętach, zapytał dosyć banalnie Eustachy Mor-
dziak pana Kazimierza Główkę. No, ale o co tu pytać po świę-
tach? Wiadomo, że to ciężki czas dla organizmu.

- Może być, panie Eustachy. Najważniejsze, że człowiek wnuka-
mi się nacieszył, a i wątroba z Bożą pomocą i z pomocą rapacho-
linu jakoś wytrzymała… A na naszym bazarze pustawo?

- Ano, sezonu nie ma. 
- Na szczęście nie każdy tak ma. Są rodacy szczęśliwi, bo za-

radni.
- Ma pan na myśli kogoś konkretnego, bo osobiście zaradnych 

znam, ale szczęśliwych niekoniecznie. Ile by człowiek się nie na 
kombinował, to i tak o grosz trudno. Takie czasy.

- Otóż właśnie nie dla każdego. Dla Lecha Wałęsy czas zawsze 
dobry.

- Nie zgadzam się. Przeczytałem właśnie, że stracił 70 tys. do-
larów, bo mu wykłady odwoływali za tych gejów, co ich w Sejmie 
za ścianę wysyłał.

- Jedne odwoływali, drugich nie. Ja z kolei przeczytałem, że pan 
Lechu interes na czym innym robi. 

- Że niby jak?
- A tak: podpływa do Gdańska statek z bogatymi turystami 

i program wycieczki przewiduje zwiedzanie Gdańska, Malborka, 
pieczenie świniaka, albo właśnie spotkanie z noblistą Wałęsą. Co 
kto chce, to sobie wykupi i ma. Jak ktoś zamówi sobie Wałęsę, to 
on przychodzi i wygłasza dwugodzinny wykład, jak obalił komu-
nę. Potem można sobie z „legendą” zrobić zdjęcia, a nawet au-
tograf dostać.

- I po ile takie przeżycie, panie Kaziu.
- Właściwie, patrząc na sprawę z perspektywy historycznej, nie-

drogo - 15 tys. dolarów.
- Ja cię pierniczę! 7,5 dolców za godzinę! Nikt na bazarze takiej 

stawki nie ma. Nawet ci z mięsnego w dniach przedświątecznych. 
Nikt. A wiesz pan, tego się nie spodziewałem. Bo dajmy na to, jak 
napisali, że ten drugi, Kwaśniewski, też wykłada i doradza za ka-
sę, to mnie nawet nie zdziwiło. Nie wiem, dlaczego, ale po nim się 
jakby spodziewałem. Ale, że nasz Lechu… 

- A to z kolei dla mnie nie jest zaskoczenie. Różne rzeczy się 
przecież słyszało, ale tak oficjalnie, to dopiero teraz. I on nie za-
przecza. Ja już, panie Eustachy, coś podejrzewałem, jak on ten 
milion dolarów wziął za film o sobie. Pamięta pan - nikt nigdy ta-
kiego filmu nie nakręcił. Dopiero teraz Wajda coś klei, ale to nie 
ta sama kasa. 

- Było tak, było. No, ale wiesz pan, to człowiek niezwykłych za-
sług, ktoś, komu świat bardzo dużo zawdzięcza. 

- To tym bardziej głupio, że wystawia te swoje zasługi na stra-
ganie, jak nie przymierzając pan bieliznę damską na swoim. To 
jednak obciach jest, jakby nie patrzeć. Tym bardziej, że wielu lu-
dzi, którzy za niego w ogień by poszli biedę niemożebną klepie. 
Ich też jakby w tej wycenie zmieścił. To nie jest fajne, panie Eu-
stachy.

- A co w życiu jest fajne? Zwłaszcza w trudnych czasach.
- Otóż nasz bohater zaświadcza, że dla kogo trudne, dla tego 

trudne, ale nie dla wszystkich. Choć z drugiej stronie, faktycznie - 
nikt od kłopotów wolny nie jest. Każdy jakieś ma. 

- Jak ten Polak, który przychodzi do szwajcarskiego banku, roz-
gląda się przestraszony i po cichu mówi do kasjera: - Proszę pa-
na, chcę wpłacić pieniądze na konto. Mam w walizce 100 tysięcy 
dolarów amerykańskich. Na to kasjer: - Niech pan nie mówi szep-
tem, przecież bieda to żaden wstyd. Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Leszek i mieszek

Kobiecym okiem

złość, która jest jałowa, nie zmie-
ni niczego na lepsze, przeciwnie, 
niszczy relacje między ludźmi, 
niszczy ludzi, niszczy nas samych.

Tego naprawdę można się 
nauczyć. Dlaczego nie popro-
sić w klubie osiedlowym o to, 
by zorganizowali na potrzeby 
zainteresowanych mieszkań-
ców trening kontrolowania zło-
ści, budowania dobrych relacji 
międzyludzkich, rozwiązywania 
problemów itp.? To nie kosztuje 
więcej, niż warsztaty haftowa-

nia, batiku czy decoupage, a nie 
mniej, niż one niesie radość i… 
otwiera nowe perspektywy dla 
każdej twórczej kreatywności. 

Nie, nikt nikomu nie obieca, że 
po zakończeniu takiego kursu czy 
treningu osobowości współmał-
żonek nagle zmieni się w anioła, 
paskudny szef w czułego przyja-
ciela, zaś nastolatek będzie milut-
ki jak wtedy, gdy miał trzy latka.

Byłabym szczęśliwa, gdyby 
pisma (tak zwane kobiece, choć 
czytają je też panowie) zamiast 

tysiąc sto szesnastego przepisu 
na brokuły w maśle czy kolejnej 
opowieści o Jolancie, którą mąż 
rzucił dla młodszej, poświęciły 
miejsce na to, z czym sobie nie 
radzimy lub radzimy nie dość 
dobrze, na przykład z kiepskim 
nastrojem, spiętrzeniem pro-
blemów, trudnymi relacjami 
z ludźmi itp. 

Przecież, jak pokazały na-
sze przedświąteczne doświad-
czenia, nie warto było się zło-
ścić. Ani pogoda od tego się nie 
poprawiła, ani ceny nie spa-
dły. Tylko my sami straciliśmy 
(na własne życzenie) kolejny 
kawałek zdrowia i dobrego ży-
cia. Czy choćby miłego, dobre-
go dnia. Jeśli nie mamy innego 
pomysłu na to, jak opanować 
złe emocje, jak przypomnieć so-
bie, czym jest radość życia, czy-
li radość z każdego drobiazgu, 
a zwłaszcza wśród smutków 
i zmartwień, uczmy się radości 
od dzieci, zaś dzieci uczmy do-
brego, pogodnego podejścia do 
życia. Przecież zawsze jest ktoś, 
kto by się z nami w jednej se-
kundzie zamienił. Bez wahania. 
A Ty  jakie dziś masz powody do 
dobrych myśli? żu

Prawdziwy warszawiak ma 
zakodowane: jeśli pogotowie, 
to na Hożej! Ale okazało się, że 
na Hożej nie ma już pogotowia 
i kazano mi zawieźć pacjenta 
do „jakiegoś” szpitala, choć na 
miejscu lekarz był, a jakże, ale 
zbyt zajęty, by pomóc. Świat się 
zmienia zbyt szybko.

Jeśli Wielkanoc, to żonkile, 
krokusy, błękitne niebo, młoda 
trawka. Nawet, gdy czasem na 
chwilę sypnie śnieg, to przecież 
wiosna, wiosna! A w tym roku 
było inaczej. 

Było nerwowo, narzekaliśmy 
na pogodę, na nas samych, na 
obsługę w sklepach (a obsługa 
na klientów), na drożyznę. Dziś 
jest dobry na refleksję: czy war-
to było? Czy cokolwiek dzięki te-
mu zmieniło się na lepsze? Szko-
da czasu na narzekania i pustą 

rEKlAMA rEKlAMA  

Ostatnio wziąłem udział w zorgani-
zowanej przez praskie stowarzyszenie 
„Otwarte Drzwi” konferencji na temat  
sposobów zapobiegania, pomagania i wy-
chodzenia z bezdomności. Przybyli przed-
stawiciele władz, organizacji pozarządo-
wych, psychologowie, lekarze, prawnicy. 
Nie zabrakło także osób, którym udało się 
z bezdomności wyjść.

Bezdomność – to w cywilizowanym, 
europejskim kraju, jakim jest Polska, spra-
wa bardzo wstydliwa. Źle ubranych, zaro-
śniętych, koczujących w pustostanach, na 

działkach  czy klatkach schodowych ludzi staramy się nie zauważać 
i omijamy szerokim łukiem. Niejednokrotnie słyszałem, że „oni chyba 
nie chcą, żeby im pomóc, są przecież organizacje pomocowe, schroni-
ska itp.” Jakaś prawda w tym stwierdzeniu jest, ale dalece nie cała. Lu-
dzie tracą dach nad głową z bardzo różnych przyczyn: rozpad rodziny, 
uzależnienia, pobyt w więzieniu, zaburzenia psychiczne, przemoc do-
mowa. Następuje utrata pracy i dochodów.

Wymienione wyżej przyczyny bezdomności pokazują, że zjawiska 
tego nie da się całkiem wyeliminować. W bogatych krajach, jak Austra-
lia, Szwecja czy Finlandia, liczba bezdomnych wynosi 1 do 2 promille 
liczby mieszkańców, podczas gdy w Polsce wskaźnik ten wynosi praw-
dopodobnie (bo statystykę tu mamy nieprecyzyjną) miedzy 1,2 a 1,7 
promille (czyli od 45 do 65 tys. osób).

Rzecz jednak w tym, że w tych pierwszych krajach funkcjonują do-
brze skonstruowane programy, które dość szybko wyprowadzają ludzi 
z bezdomności, podczas gdy w Polsce – mówiono o tym także na kon-
ferencji – działania są niedostateczne i kiepsko skoordynowane.

Przyjmuje się, że okres 1-2 lat bez własnego dachu nad głową to 
okres ostrzegawczy, dający jeszcze szanse na pozytywne rozwiąza-
nie, ale już po trzech latach zaczyna się tzw. okres adaptacyjny, czyli 
przyzwyczajanie się do tego stanu. I w tym problem, bo w Polsce aż 
dwie trzecie bezdomnych pozostaje bezdomnymi dłużej, niż 3-5 lat.

Ale to nie jest jedyny problem. Załóżmy, że mamy już dobre, sko-
ordynowane i efektywne programy działania, dzięki którym bezdom-
ny jest gotów do podjęcia pracy i wejścia „na nową drogę życia”. 
Ale gdzie będzie mieszkał?! O zakupie mieszkania czy kredycie hi-
potecznym nawet nie może marzyć. Mieszkań komunalnych (w tym 
socjalnych) prawie się u nas nie buduje. Rozwiązaniem mogłyby być 
– jak w wielu innych krajach – tanie mieszkania na wynajem, budo-
wane przez prywatnych deweloperów. Ci jednak się do tego nie kwa-
pią. Wszyscy mówią to samo: „Powiedzmy, że postawimy taki dom, 
zaciągniemy na to kredyt, który będziemy zwracać z płaconych przez 
lokatorów czynszów. Ale zawsze są tacy, co nie płacą, choć ich na to 
stać. Gdybyśmy mogli ich eksmitować, poszukalibyśmy innych lokato-
rów, ale eksmisje są trudne, bo brakuje komunalnych  mieszkań zastęp-
czych. Nie zamierzamy dokładać do interesu, więc tanich mieszkań na 
wynajem budować nie będziemy”.  Tak więc koło się zamyka. Widać 
wyraźnie, że budowa mieszkań komunalnych (w tym pewien procent 
socjalnych, o obniżonym standardzie), to nie tylko dostarczenie dachu 
nad głową ludziom bezdomnym lub zamieszkującym w fatalnych wa-
runkach, ale także sposób na uruchomienie budownictwa na wynajem, 
niezbędnego dla młodych ludzi, zarabiających niewiele, ale pragnących 
się usamodzielnić. 

Na tym pesymistycznym obrazie sytuacji mieszkaniowej znajdujemy 
jeden jaśniejszy punkt – i to, o dziwo… na Pradze!  Od kilku lat, bez 
wielkiego szumu, realizowany jest tu program budowy mieszkań ko-
munalnych. W zeszłym roku oddano ich około 140, a niedawno uczest-
niczyłem w położeniu kamienia węgielnego pod następnych około 230 
mieszkań na Golędzinowie. To cieszy, a radość byłaby zupełna, gdyby 
tak jeszcze znalazły się pieniądze na remonty rozsypujących się ka-
mienic…

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

Wrzeszczeæ, 
tupaæ  
i narzekaæ

* 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! ! !

Bezdomni - wstydliwy problem
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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

OFERUJE
usługi w zakresie  

zarządzania lub administrowania  
nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.

Zainteresowane  
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych  
prosimy o kontakt tel. 22 517-89-00,  
e-mail:zarzad@osiedle-mlodych.pl  

lub wizytę w naszej siedzibie  
przy ul. Grenadierów 21.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami 
SM „Osiedle Młodych”

ul. Grenadierów 21,  
04-052 Warszawa

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

ZmIANY w GOSpOdAROwANIU OdpAdAmI
Szanowni Mieszkańcy, 

wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i  oczekiwaniom, 
Urząd Dzielnicy Praga-Południe oraz Zakład Gospodarowania  
Nieruchomościami utworzyły na swoich stronach internetowych 
www.pragapld.waw.pl; www.zgnpragapld.waw.pl zakładkę informa- 
cyjną Nowy system gospodarowania odpadami, w której sukce-
sywnie pojawiają się informacje dotyczące nowego systemu go-
spodarowania odpadami. 

Z  dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za  
odbiór odpadów od mieszkańców i przedsiębiorców staje się 
m. st. Warszawa. Zmiany dotyczą mieszkańców domów jed-
norodzinnych, bloków wielorodzinnych oraz nieruchomości, 
w których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady ko-
munalne (np. szkoły, restauracje, biurowce, centra handlowe 
czy dworce). 

Właściciele i  zarządcy nieruchomości powinni wypowiedzieć 
obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. 
Ostatnim dniem obowiązywania tych umów jest 30 czerwca 2013 r. 
Począwszy od 1 lipca tego roku, odpady odbierać będą firmy wyło-
nione przez Urząd m.st. Warszawy.

W związku ze zmianami w obowiązującym systemie gospoda-
rowania odpadami komunalnymi do piątku 31 maja 2013 r. należy 
złożyć właściwy druk deklaracji do Urzędu m.st. Warszawy dla wła-
ściwej Dzielnicy. Wszystkie druki w formie papierowej dostępne 
są w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-
-Południe oraz w  formie elektronicznej na stronach interneto-
wych www.pragapld.waw.pl, www.czysta.um.warszawa.pl.  

Aktualne informacje dotyczące gospodarki odpadami znajdu-
ją się na stronie www.czysta.um.warszawa.pl, działa także infolinia 
Urzędu m.st. Warszawy tel. 800 70 70 47 (połączenie jest bezpłat-
ne z telefonów stacjonarnych, natomiast z telefonów komórkowych 
płatne zgodnie z taryfą operatora).

Tomasz Kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Rady dzielnic, jedna po 
drugiej, uchwalają sprzeciwy 
do zmian w gospodarowaniu 
odpadami. Rządząca War-
szawą Platforma albo boi się 
konsekwencji uchwalonych 
zmian, albo jest to pic na… 
śmieci.

Staramy się w „Mieszkań-
cu” unikać podkreślania różnic 
partyjnych wśród samorządow-
ców, ale w tym przypadku oni 
sami uwypuklili te różnice. 
Ponad miesiąc temu, głosami 
radnych Platformy Obywatel-
skiej, Rada Warszawy uchwa-
liła nowe przepisy dotyczące 
gospodarowania odpadkami 
komunalnymi. Teraz, m.in. 
głosami radnych Platformy 
Obywatelskiej (!), rady dzielnic 
stwierdzają, że przyjęte przez 
miejski organ przepisy są nie-
przemyślane i krzywdzące. Aż 
taki dysonans urósł w ciągu 
miesiąca w jednej partii?

Przypomnijmy, że od 1 lipca 
to Miasto zdecyduje kto, kiedy 
i za ile będzie odbierał od nas 
śmieci. 

– To urawniłowka, powrót 
do czasów, w których państwo 
wiedziało, co dla nas jest naj-
lepsze… - radny Mateusz Mroz 
z PiS (były burmistrz Pragi Po-
łudnie) ironizował w czasie nad-
zwyczajnej sesji dzielnicy zwo-
łanej w tej sprawie. Miasto już 
ustaliło, że mieszkańcy domków 
mogą zapłacić za wywóz śmieci 
nawet blisko 130 zł. miesięcz-
nie, a odbiór odpadków z miesz-
kań może kosztować nawet pra-
wie 80 zł. Czy to dużo? Zdania 
są podzielone. W zależności, 
w jakich zasobach kto miesz-
ka. Dla spółdzielców, człon-
ków wspólnot mieszkaniowych 
i właścicieli domków podwyżka 
jest drakońska. 

– Za usuwanie śmieci jedna 
osoba płaci u nas niecałe 7 zł 
miesięcznie, a po zmianach bę-
dzie to 19,50 lub nawet 27,30 
zł! – mówi Marian Mańkowski, 
członek zarządu wspólnoty przy 
ul. Stanisławowskiej 7. Niewiel-
kie zmiany w drążeniu przez 
Miasto kieszeni mieszkańców 
odczuje zaś pani Ania, która 
z trojgiem członków rodziny 
mieszka w jednej z komunal-
nych kamienic przy ul. Gro-
chowskiej. Niestety, nie świad-
czy to o małych podwyżkach za 

śmieci, a jedynie o tym, że już 
teraz zarządzający mieniem ko-
munalnym ZGN ma po prostu 
strasznie wygórowane stawki…

„Mieszkaniec” otrzymuje 
bardzo dużo sygnałów kryty-
kujących zmianę uchwaloną 
przez Radę Warszawy. Do re-
dakcji piszą, dzwonią i mailują 
zarówno rady osiedli, spółdziel-
cy, wspólnoty mieszkaniowe, 
jak i pojedynczy warszawiacy. 
Wszyscy zarzucają władzom 
stolicy, że tak głębokie zmiany 
zostają wprowadzone bez spo-
łecznych konsultacji. 

Że odwrócono logiczną ko-
lejność, gdyż najpierw ustalone 

zostały stawki dla mieszkań-
ców, a dopiero za kilka miesię-
cy okaże się ile nowe przepisy 
będą kosztowały Miasto. 

– Przecież przy segregacji 
odpadów Miasto powinno na 
śmieciach zarabiać! – sugero-
wała Romualda Wąsik, opozy-
cyjna radna Pragi Południe. 

4 kwietnia dzielnicowy sa-
morząd był kolejnym (m.in. 
po Wesołej, Wawrze i Rem-
bertowie), który skrytykował 
przyjęte przez Radę Warszawy 
przepisy. Przez wiele godzin na 

pytania radnych koalicji i opo-
zycji oraz licznie przybyłych na 
sesję mieszkańców odpowia-
dał Piotr Karczewski, dyrektor 
stołecznego Biura Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. Rada 
Pragi Południe domaga się od 
Rady Warszawy weryfikacji no-
wych przepisów. W południo-
wopraskiej sesji uczestniczyli 
opozycyjni radni Warszawy 
(m.in. Adam Cieciura z SLD 
i Piotr Szyszko z PiS). Nasi sto-
łeczni radni PO, dzięki którym 
mamy „śmieciowy pasztet”, nie 
pojawili się na forum dzielnico-
wego samorządu… 

 Adam Rosiński

Śmieciowy dysonans
Radni Pragi Południe usi-

łują powstrzymać Zarząd 
Transportu Miejskiego przed 
wprowadzeniem zmian 
i ograniczeń w kursowaniu 
miejskiej komunikacji.

Najbliższe plany ZTM moc-
no uderzą w korzystających 
z komunikacji zbiorczej miesz-
kańców Pragi Południe, a także 
Rembertowa, Wawra i Wesołej. 
ZTM zamierza zlikwidować 
kilka linii i zmienić (głównie 
ograniczyć) trasy kilkudziesię-
ciu. Radni Pragi Południe, na 
nadzwyczajnej sesji, debatowa-
li głównie nad trzema liniami: 
311, 115 i 521. W posiedzeniu 
brali udział przedstawiciele 
ZTM.

Sesja (4 kwietnia) została 
zwołana na wniosek klubu PO. 
– To pozory, że kolegom z Plat-
formy zależy na utrzymaniu do-
tychczasowej siatki połączeń – 
argumentowali samorządowcy 
z opozycyjnego PiS. – Ta sesja 
jest „fasadowa”. Zdaje się, że 
już wszystkie zmiany zostały 
„klepnięte”. Zaprzeczał temu 
Daniel Złamal, przedstawi-
ciel ZTM, który wielokrotnie 
podkreślał, że firma czeka na 
sygnały od radnych i miesz-
kańców, a dopiero za jakiś czas 
ostatecznie zdecyduje, które 
linie autobusowe zlikwidować, 
a które trasy zmienić. Zresztą 
na niektóre zmiany dzielnico-
wi radni godzili się od razu. 
– Wielokrotnie słyszałem, że 
mieszkańcy Gocławia chcą li-
kwidacji linii 151, bo nikt nią 
nie jeździ – mówił Jakub Jago-
dziński, wiceprzewodniczący 
rady dzielnicy. Taka wypo-
wiedź spotkała się z natych-
miastową reakcją opozycyjnej 
radnej Mirosławy Terleckiej: 
- Ja nią jeżdżę! Co wiceprze-
wodniczący skwitował stwier-

dzeniem, że dobrze, jedna oso-
ba jeździ tą linią… Złośliwości 
i uszczypliwości była na sesji, 
co niemiara.

Ale zajmijmy się faktami. 
A te są takie, że rada dzielnicy 
uchwaliła stanowisko, w któ-
rym wnosi m.in. o utrzymanie 
linii 115 w dotychczasowym 
przebiegu (dogodny dojazd 
do Dworca Wschodniego). 
Samorządowcy nie godzą się 
na likwidację linii 521, która, 
jako przyspieszona, zapewnia 
szybkie dotarcie do Centrum 
Warszawy. Radni chcą także 
utrzymania częstotliwości kur-
sowania linii 311, której auto-
busy stają m.in. przy Szpitalu 

Grochowskim, dzielnicowym 
Ratuszu, praskich sądach i Cen-
trum Promocji Kultury.

Sesję Rady Pragi Południe 
musiał obserwować (zapewne 
w Internecie) radny Warszawy, 
Andrzej Golimont, przewodni-
czący miejskiej Komisji Poli-
tyki Społecznej, który wysto-
sował następnego dnia pismo 
do prezydent Hanny Gronkie-

wicz-Waltz, w którym stwier-
dza, że z wypowiedzi przed-
stawicieli ZTM „można od-
nieść wrażenie, że Warszawę 
zamieszkują wyłącznie osoby 
zdrowe – dla których przebież-
ka po schodach jest radosnym 
uzupełnieniem codziennych 
zajęć gimnastycznych”. W ten 
sposób Andrzej Golimont 
zwracał uwagę władz Warsza-
wy na problem niepełnospraw-
nych ruchowo, którym po 
wprowadzeniu planowanych 
zmian na Pradze Południe, 
ZTM siłą rzeczy proponuje, 
jako dogodny punkt przesiad-
kowy kładkę na ulicy Saskiej 
nad Trasą Łazienkowską. Pro-

blem w tym, że niepełnospraw-
ni nie bardzo mogą z takiego 
rozwiązania skorzystać… Zda-
je się, że ze względu na takie 
właśnie niedociągnięcia i silny 
sprzeciw mieszkańców ZTM 
będzie jeszcze musiał sko-
rygować planowane zmiany. 
W końcu ta spółka powinna 
służyć mieszkańcom Warsza-
wy, a nie odwrotnie... ar

REJTANEM PRZED AUTOBUSY

Na skasowaniu linii 521 wiodącej z  Falenicy na Szczęśliwice 
ucierpią mieszkańcy wielu dzielnic.

Mieszkańcy Pragi Południe w czasie „śmieciowej” sesji.
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Zanim zaczniemy narze-
kać na dzielnicę za kolejne 
nietrafione decyzje, warto 
ją pochwalić. Choć raz uda-
ło się w Wawrze stworzyć coś, 
co może służyć mieszkań-
com, i wygląda na to, że przy-
najmniej na razie nikomu nie 
udało się tego zepsuć. 

Opuszczony budynek gim-
nazjum przy ulicy Żegań-
skiej 1a, mógł świecić pust-

kami, i wywoływać kolejne 
awantury o to dlaczego prze-
niesiono uczniów do innego 
miejsca. Mógł też trafić w rę-
ce urzędników i stać się ła-
komym kąskiem dla dewelo-
perów i biznesmenów. Choć 
zagrożenie istnieje  nadal, bo 
są już poważne plany zago-
spodarowania budynku jako 
części Urzędu Dzielnicy, to 
przez najbliższe miesiące my 
mieszkańcy Wawra może-
my być spokojni, i przy oka-
zji zażyć nieco kultury, jak to 
mawiają niektórzy, dla spo-
kojności ducha i ciała.

Inicjatywa, która opiera się 
na darmowym udostępnieniu 

sal i korytarzy budynku dla 
organizacji i grup artystycz-
nych, niesie za sobą ogromne 
możliwości. Warto na wstępie 
napisać, że zajęcia które od-
bywają się przy Żegańskiej są 
różnorodne, i udział w więk-
szości z nich jak na razie jest 
darmowy, albo symbolicznie 
płatny. Przyjść i zapisać się 
może każdy z mieszkańców 
Wawra, i nieważne ile ma 

lat, bo w bogatej ofercie ar-
tystycznej na pewno znajdzie 
coś dla siebie. Dla przykła-
du wymienimy kilka z kilku-
dziesięciu ciekawych zajęć, 
w których warto wziąć udział 
– warsztaty fotografii studyj-
nej, zajęcia taneczne takie jak 
samba czy capoeira prowa-
dzone przez gorrącego Ricar-
do rodem z Brazylii, warsz-
taty ceramiczne i plastycz-
ne, nauka gry na bębnach czy 
ćwiczenia relaksacyjne i ma-
saże. 

Ciekawie zapowiada się też 
działalność Wymienialni, któ-
rej pomysłodawcami są lu-
dzie z Inicjatywy Młodzi Ra-

zem, a w ramach której można 
przynieść niepotrzebne książ-
ki, płyty, czy wszelakiego ro-
dzaju przedmioty i wymienić 
je na coś innego, co komuś 
wadzi, a nam sprawi przyjem-
ność. W dawnej szatni szkol-
nej nazwanej teraz „Szatnią 
Kultury” swoje możliwości 
rozwija radio Wawer. Istnie-
je duże prawdopodobieństwo, 
że z dnia na dzień oferta za-
jeć i warsztatów będzie się 
powiększała, bo budynek jest 
duży, i są jeszcze wolne sale 
czekające na artystycznych 
pasjonatów. Jak mówił wice-
burmistrz Przemysław Zabo-
klicki podczas dnia otwartego 
który odbył się w sobotę 23 
marca, to miejsce ma służyć 
kulturze, i być ciekawą al-
ternatywą na spędzenie wol-
nego czasu dla mieszkańców 
dzielnicy, a różnorodność ma 
tu podstawowe znaczenie. 
Oczywiście nie sposób uci-
szyć głosów niektórych nie-
zadowolonych mieszkańców 
Wawra, którzy w odpowiedzi 
na entuzjazm pana burmistrza 
pytają, czy ta różnorodność 
działalności o której wspomi-
na,  nie mogłaby też dotyczyć 
innych spraw dzielnicy takich 
jak budowa nowych dróg i re-
monty tych starych, oraz zała-
twiania z równie dużym zaan-
gażowaniem spraw ważnych 
dla mieszkańców, a dotyczą-
cych funkcjonowania dziel-
nicy i szybkości załatwiania 
spraw w urzędzie. Tym razem 
chcemy stanąć w obronie pa-
na Zaboklickiego, i powie-
dzieć że nie wszystko na raz 
drodzy mieszkańcy, a na stres 
najlepsze są zajęcia ruchowe, 
których w ofercie Wawerskiej 
Strefy Kultury nie brakuje. 

Sandra Borowiecka

3 kwietnia w Centrum Promocji Kultu-
ry przy ulicy Podskarbińskiej odbył się finał 
konkursu plastycznego  dla południowopra-
skich szkół podstawowych o nazwie ,,Policja 
w oczach dziecka’’. Pomysłodawcami i inicja-
torami wydarzenia są policjanci z VII KRP  
i pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy 
Praga Południe, a patronem i fundatorem na-
gród – burmistrz Tomasz Kucharski.

Konkurs miał uświadomić dzieciom jak wy-
gląda praca funkcjonariusza policji. Ku zasko-
czeniu policjantów nadesłane prace konkurso-
we pokazały, że uczniowie mają bogatą wie-
dzę i wyobraźnię na temat zadań wykonywa-
nych przez policję. Obrazek policjanta kierują-
cego ruchem drogowym na skrzyżowaniu, czy 
też łapiącego piratów drogowych ,,na suszar-
kę’’ okazał się tylko jednym z wielu pomysłów 
na pracę funkcjonariusza. Konkurs pokazał, że 
dzieci mają świadomość tego, iż praca policjan-
ta to przede wszystkim ochrona naszego życia 
i mienia, dbanie o nasze  bezpieczeństwo, ściga-
nie przestępców a także edukacja i uświadamia-
nie najmłodszych. Dlatego też policjanci chętnie 
prowadzą zajęcia w szkołach i organizują takie 
ciekawe inicjatywy konkursowe. Tematyka prac 
widać przypadła najmłodszym do gustu, bo nie-
mal cała sala CPK-u wypełniona była dziećmi 
biorącymi udział w konkursie. Nagrodzono je 
gromkimi brawami oraz nagrodami, dyploma-
mi i podziękowaniami. Czołowe miejsca zajęli:  
I - Oliwia Kitlas ze Szkoły Podstawowej  
Nr 246, II - Łukasz Wocial ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 255, III - Hanna  Solecka ze Szko-
ły Podstawowej Nr 143. Wyróżnienia specjal-
ne otrzymali: Daria Godłoza, Mateusz Kraw-
czak, Mateusz Piotrowski. Emka

proszę państwa, trochę kultury!
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wielkanocna 
poczta

Z okazji zbliżającej się Wielkiej Nocy, proszę 
przyjąć serdeczne życzenia ciepłych i rodzinnych 
Świąt. Niech czas spędzony w gronie najbliższych 
przyniesie wsparcie i zrozumienie - życzył nam 
m.in. Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Mi-
nistrów, minister gospodarki, prezes PSL. 

Miło, że w dobie wirtualnej rzeczywistości otrzy-
maliśmy tyle kartek pocztowych. Również maile, 
sms-y, telefony, które otrzymaliśmy od Państwa 
sprawiły nam ogromną radość. Tym bardziej, że 
do życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych dołączy-
li Państwo życzenia urodzinowe, a że „Mieszkań-
cowi” „stuknęły” 1 kwietnia br. 22 lata – pamięć 
o urodzinach naszej gazety bardzo nas wzruszyła. 
Wszystkim dziękujemy.  Redakcja

POLICJANCI – DZIECIOM
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 BA RAN 21.03-21.04

Wyhamuj swoje zawodowe ambicje, bo staniesz 
się pracoholikiem. Możesz troszkę poleniuchować, 
bo i tak szef będzie miał dobre zdanie o Twojej pra-
cy. Pamiętaj, że kondycji nie dostałeś na zawsze, 
i warto się troszkę nią zająć. Spacery za kierownicą 
i sport przed telewizorem to nie jest najlepszy spo-
sób na jej podreperowanie. Finanse w miarę stabil-
ne, a w uczuciach drobne, wiosenne burze, po któ-
rych przyjdzie słońce…  

 BYK 22.04-21.05
Masz spore szanse, aby przyśpieszyć swoją karierę 
zawodową. Możliwe, że w najbliższym czasie jakieś 
spotkanie towarzyskie przyniesie propozycję dodat-
kowej, dobrze płatnej pracy. Pamiętaj jednak, aby 
uporządkować swoje dokumenty, wszak fiskus nie 
śpi… Może warto zacząć planować letnie wojaże 
lub wymarzoną podróż, bo wyjazd z bliską Ci osobą 
wiele zmieni i to na korzyść w Twoim życiu.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Kondycja wyraźnie zwyżkuje, więc i chęci na wio-
senne spacery nie powinno zabraknąć. Najle-
piej w  towarzystwie sympatycznej osoby. W  pra-
cy ktoś może pod Tobą kopać dołki. Nie podej-
muj żadnych działań pod wpływem emocji. Pocze-
kaj, a wkrótce się odegrasz… W finansach stabil-
nie, ale warto przyjrzeć się innym możliwościom, 
aby pomnożyć swoje oszczędności. Nie szarżuj 
ze zdrowiem, każdy ma swój próg wytrzymałości, 
a po o kusić los?...

 RAK 22.06-22.07
W  pracy nie wszczynaj zbędnych dyskusji. Pilnuj 
się, abyś nie powiedział paru słów za dużo, bo mo-
żesz podpaść kolegom i  szefostwu. Twoja obecna 
kondycja pozwoli cieszyć się urokami życia, a stabil-
na sytuacja finansowa nastroi optymistycznie. Mo-
że warto zasponsorować totolotka? W uczuciach nie 
kryj się z ich wyznaniem, otwartość w tym przypad-
ku może zadziałać na Twoją korzyść.

 LEW 23.07-23.08
Wiosenne, nawet drobne dolegliwości mogą zostać 
z Tobą na dłużej. Zadbaj o swoje zdrowie, nie zanie-
dbuj swojego organizmu i  kontroluj go. Zapowiada 
się miesiąc, w którym uda się doprowadzić do szczę-
śliwego zakończenia trudne przedsięwzięcie. Musisz 
tylko uwierzyć w swoje siły, a tych Ci nie powinno za-
braknąć. W  sprawach rodzinnych niespodziewana 
wiadomość może zburzyć równowagę. Ale wszystko 
powinno wrócić do normy. W miłości zmiennie, ale 
przecież każdemu wolno pokaprysić… 

 PAN NA 24.08-23.09
Zanim podejmiesz ważną decyzję, przyjrzyj się 
uważnie sytuacji. Nie postępuj pochopnie, zwłasz-
cza w sprawach zawodowych. Trudna sytuacja, jaka 
pojawi się w najbliższym czasie powoli się unormu-
je. Pora odświeżyć znajomość języków obcych lub 
przypomnieć sobie o  starych przyjaciołach. Nowe 
zadania w pracy i w domu mogą nieść wyzwania, 
ale nie martw się – wszystkiemu podołasz, a wspar-
cie otrzymasz u bliskich Ci osób. 

 WA GA 24.09-23.10
Dobre posunięcia w  biznesie zapoczątkują rozwój 
wypadków, które mogą być początkiem całkiem 
udanej kampanii finansowej. W końcu dojdą do re-
alizacji plany, jakie dojrzewały w Twojej głowie przez 
ostatnie miesiące. Czas na sukcesy, nawet jeśli nie 
będą początkowo zbyt duże, nie przejmuj się tym. 
Warto pomyśleć o  sobie i  zacząć realizować swo-
je marzenia! 

 SKOR PION 24.10-23.11
Możliwe, że niedługo pojawi się zwrot w Twojej ka-
rierze. Los obiecuje Cię otoczyć życzliwymi ludźmi, 
którym może zależeć na Twoim sukcesie. Ich rady 
mogą się okazać bezcenne. Przy inwestowaniu go-
tówki posłuchaj rady osoby kompetentnej i znającej 
się na rzeczy.  Nie bój się wyzwań i  łap byka „za 
rogi”. Umiejętność podejmowania decyzji w odpo-
wiednim czasie sprawi, że swój cel osiągniesz w sty-
lu godnym pozazdroszczenia. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Jeśli nie jesteś zadowolony ze swoich dotychczaso-
wych osiągnięć, spróbuj wziąć się do bardziej kon-
kretnej pracy. Tutaj możesz liczyć na pomoc zna-
jomych. Nie zawadzi też trochę się przyłożyć i wy-
kazać większym zainteresowaniem, jeśli chodzi 
o sprawy rodzinne.  Twoje rady mogą pomóc prze-
zwyciężyć konflikt, jaki może narastać między naj-
bliższymi krewnymi. Obopólne zrozumienie i  chęć 
współdziałania mogą wyjść wszystkim na korzyść.  

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Przed Tobą czas pełen okazji i  szans, ale przede 
wszystkim wykorzystaj go na załatwienie ważnych 
spraw urzędowych. Panie urzędniczki będą pełne do-
brej woli i potraktują Cię z życzliwością. Możesz za-
cząć eksperymentować z modą – jakiś nowy ciuszek 
lub zmiany w wyglądzie bardzo poprawią Ci nastrój. 
W  sprawach zawodowych skoncentruj się na tych, 
które trzeba załatwiać w  jedwabnych rękawiczkach. 
Trudne negocjacje powinny pójść jak z płatka.

 WO DNIK 21.01-19.02
Kwiecień może być dla Ciebie miesiącem pełnym 
wyzwań. Wszystko powinno się dobrze zakończyć, 
ważne abyś uwierzył w swoje siły. Tych Ci nie po-
winno zabraknąć, tym bardziej, że zdrowie powin-
no dopisywać. Poświęć też więcej uwagi swoim naj-
bliższym, a  zwłaszcza młodszemu pokoleniu, któ-
rego wybryki mogą przysporzyć trochę kłopotów… 
Będziesz się miał nad czym głowić. Postaraj się nie 
ulegać emocjom. Tutaj tylko konsekwencja i  spra-
wiedliwa ocena sytuacji mogą być pomocne w roz-
wiązaniu trudnych kwestii. 

 RY BY 20.02-20.03
Zanim komuś narzucisz własne poglądy, spróbuj 
wysłuchać argumentów drugiej strony. Nie można 
podejmować decyzji nie licząc się ze zdaniem dru-
giej połówki. Zmiany które nadchodzą, przyniosą 
nieuniknione decyzje, co do Twojego związku. Mu-
sisz się pogodzić, że nic nie trwa wiecznie lub pró-
bować ratować to, co pozostało, jeśli Ci na tym bar-
dzo zależy.  Merlin

Czy balkony już posprzą-
tane? Jeśli tak, pora pomy-
śleć o ich ukwieceniu. Ci, któ-
rzy rezygnują z kwiatków, by 
nie trwonić pieniędzy na pod-
lewanie (większość z nas ma 
indywidualne liczniki na wodę 
i skrupulatnie płaci za każdy 
litr) mogą skorzystać z po-
mysłu pewnej pani - do podle-
wania na balkonie używa wo-
dy pozostałej z mycia owoców 
i warzyw a także, po ostudze-
niu, z gotowania jaj. Nic się nie 
marnuje, w domu pięknie pach-
nie maciejka, a oko cieszą pe-
largonie.

Na balkony? Pnącza! Zacznij 
od jednorocznych. Skrzynka 
lub doniczka, kilka sznurków 
czy kratka i piękna, zielona 
ściana rośnie w oczach! Pnąca 
fasola, wilce, nasturcja pnąca 
są tanie i niekłopotliwe.

Niska, odporna na szkodni-
ki, polecana dla debiutantów, 
niezwykle barwna jest śliczna 
portulaka - nasiona kupisz za 
grosze w każdym sklepie.

Cudowne zapachy to ma-
ciejka, tytoń czy lawenda. Albo 
najprościej - bratki, na prze-
mian żółte i niebieskie, białe 
i lawendowe czy kwitnące wie-
lobarwnie. Do wyboru! Choćby 
do skrzynki na parapecie.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Kiedy w końcu nadejdą ciepłe dni, wielu z nas ma-
rzy o relaksie na pikniku czy na balkonie, by ode-
tchnąć. Koniecznie przy czymś smakowitym.

✓Koreczki: składniki krojone w kostkę około 1,5 cm na 1,5 
cm: ogórek plus ser żółty, na to wiórek masła i  kawałek orze-
cha włoskiego; pumpernikiel, masło, żółty ser, świeża papryka; 
miękki, żółty ser i winogrono; pumpernikiel plus żółty ser i pasek suszonej śliwki kali-
fornijskiej. Pamiętaj o szynce konserwowej, pomidorkach koktajlowych, śliwkach w oc-
cie, marynowanej dyni i świeżym ogórku. Albo na słodko: kostka ananasa plus cząst-
ka mandarynki i żelkowy miś; kwadracik jabłka plus serek waniliowy i banan; kostka 
brzoskwini obtoczona w rozgniecionych herbatnikach plus winogrono - uruchom wy-
obraźnię!

✓Do pieczywa: masło utarte z kilkoma kroplami sosu sojowego, żółtkiem i ser-
kiem topionym; masło utarte z czosnkiem i natką; masło utarte z odrobiną chrzanu, 
kopru i śmietany; albo - pasty do pieczywa: siekane pieczarki, przesmażone z ce-
bulką, zmiksowane z jajem na twardo i odrobiną majonezu; twaróg (nie serek homo) 
zmiksowany z tartym żółtym serem i majonezem, doprawiony mieloną papryką; ja-
ja na twardo (byle nie za długo gotowane) zmiksowane z majonezem i śmietaną (po 
równo) i wymieszane (nie miksowane) ze szczypiorkiem. Eksperymentujmy! 

✓Naleśniki, coś pożywnego, co nie brudzi palców, naleśniki lub gotowe placki tor-
tilli, rolowane z kolorowym farszem i pokrojone na ukośne kawałki. Co do środka? 
Serek homogenizowany, szczypiorek, starty, posolony i koniecznie odciśnięty ogó-
rek plus odrobina czosnku. Wymieszać, nakładać, rolować! Serek homogenizowany, 
tarty żółty ser, łyżka - dwie majonezu, mielona papryka słodka, kilka kropli tabasco, 
a dla koloru i aromatu świeży koperek. Plaster czy dwa dobrego pasztetu rozgnie-
cione widelcem i podgrzane na patelni z dodatkiem odrobiny wody do konsystencji 
pasty, z dodatkiem drobno siekanej papryki czerwonej i żółtej lub zielonej oraz sieka-
nych korniszonków. Serek homogenizowany z odrobiną chrzanu i wędzonego łoso-
sia (ale tylko wtedy, gdy mamy pomysł jak to przewieźć i trzymać w chłodzie).

✓Albo klasycznie - jaja na twardo, schabowe zapakowane w pergamin, kiszone 
ogórki, bułka paryska i herbata w butelce (koniecznie w butelce z korkiem!) - to sty-
lowe menu iście przedwojenne. Do wyboru! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Nie każdy pamięta, że kwiecień, to miesiąc wiosenny na półkuli 

północnej, czyli naszej, zaś jesienny - na południowej. Czy wiecie, że 
kwiecień zawsze zaczyna się w tym samym dniu tygodnia, co lipiec, 
a jeśli mamy rok przestępny, to w tym samym dniu rozpoczyna się 
też styczeń? Nazwę miesiącowi nadano z powodu kwitnących w tym 

czasie kwiatów; w tym roku jakoś niespecjalnie to się sprawdza… 
Na jakie prognozy możemy liczyć, obserwując kwietniową aurę? Deszcze częste 

w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo - ale nie wiadomo, czy to odnosi się też 
do śniegu… Jak przygrzeje słonko, w kwietniu przejdziesz łąką - póki co, dajmy aurze 
szansę na porządne rozmarznięcie, kwietną łąką pospacerujemy pewnie dopiero w maju.

Gdy pszczoły w kwietniu latają, długie chłody zapowiadają - w tym roku nie za bardzo 
mają do czego latać, biedactwa, choć zwykle kwiatów było w bród, a białe sady jabłonio-
we radowały oko i pszczele, i nasze.

Suchy kwiecień, mokry maj, będzie żyto jak ten gaj! - ano, pożyjemy, zobaczymy.       
Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Wiosenne, domowe porządki. Mąż przyglą-

da się żonie, która dzielnie szoruje podłogę: 
- Kochanie, wreszcie jest taka piękna wiosna, 
ptaszki śpiewają a ty tu, w domu, z tą pod-
łogą… Lepiej zostaw to, wyjdź na dwór, na 

słoneczko i umyj samochód!
��

Marzec. Kot z trudem brnie przez śnieg i wrzeszczy:
- Mam już dosyć tej zimy! Łapki lodowate, w futerko wbija 

mi się śnieg, myszki śpią… No ile można, ile można! To prze-
cież już marzec, do jasnej Anielki! To jak jakiś środek zimy!

Na piętrze stoi w oknie zakochana, przytulona para. On 
mówi do niej: - Słyszysz, kochanie, wrzaski tego kota? Od 
razu wiadomo, że to wiosna idzie…

��
Weekendowe zakupy w hipermarkecie. Przy dziale z ko-

smetykami stoi sobie hostessa zachwalająca promocyjny to-
war. Widząc przechodzącego pana, mówi z uśmiechem: - 
Dzień dobry! Mam tu dla pana coś specjalnego: najnowszy 
model szczoteczki do zębów, rewelacja! Bez trudu myje zęby 
nawet w trudno dostępnych miejscach!

Mężczyzna rumieni się i mówi speszony: - No wie pani… 
ale ja nie mam zębów w tych trudno dostępnych miejscach…

  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 uka-
zania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 5/2013: „Ani czarno ani biało”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Sylwina Iwaniuk z ul. Ostrobramskiej. Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 19 kwietnia br. 
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Dys try bu cji Pra sy.

ADMINISTROWANIE

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

FINANSE

l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 513-345-359
l Zeznania roczne doradca po-
datkowy zeznaniarocznepit@
gmail.com  Tel. 601-208-555

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
l Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118

SPRZEDAM

l Drzewo opałowe pocięte 
z rozbiórki, worek 12 zł. Trans-
port gratis.  Tel. 721-002-710

 
l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria. 

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

l Olcha opałowa porąbana 
z dowozem.  Tel. 601-353-824

MEDYCZNE

l Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA

l Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
l Angielski, francuski, dojazd. 
 Tel. 693-427-846
l Fizyka, matematyka, matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
l Francuski z Francuzem. 
 Tel. 798-013-516
l Liceum zaoczne i szkoły po-
licealne. 
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744

l Matematyka, fizyka. Gimna-
zjum, szkoły średnie. Matury. 
Mgr inż.  Tel. 514-159-110; 

maclan@mail.com

l Rosyjski. Gimnazjum. Li-
ceum. Konwersacje. 
 Tel. 515-314-605

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Dwupokojowe - niedrogo 
przy Wiatracznej. 
 Tel. 531-600-154 
 lub 22 641-35-25 
l Kawalerka na Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l OS. OSTROBRAMSKA 
(WITOLIN) 2-POKOJE, 3. 
PIĘTRO, KORYTARZ, LOG-
GIA, DWUSTRONNE, ZA-
DBANE!     TEL. 22 398-10-39
l 31 m Centrum Waszyngtona. 
 Tel. 501-100-698

DAM PRACĘ

l Szlifierz z doświadczeniem 
w narzędziowni – formy wtry-
skowe. Falenica. 
 Tel. 605-386-852

SZUKAM PRACY

l Pedagog (54 l.) – odpowie-
dzialna, solidna, ciepła, z do-
świadczeniem zawodowym, po-
twierdzonym referencjami – za-
opiekuje się dzieckiem. 
Tel. 601-869-782; 22 612-44-63
l Sprzątanie, opieka nad cho-
rym.  Tel. 505-490-203

OGRODNICZE

l Wyroby z wikliny. Warsza-
wa ul. Mińska 7.
 Tel. 22 374-14-02
 

PRAWNE

l 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
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252

l Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzin-
ne, spadkowe. Wawer - Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
l Pomoc w sporządzaniu podań 
i pism urzędowych. 
 Tel. 501-544-122

RÓŻNE

l 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
l OPIEKA NAD GROBAMI 
W WASZAWIE – TANIO I SO-
LIDNIE.  TEL. 500-336-607

TŁUMACZENIA

l Francuski, rosyjski – tłuma-
czenia.  Tel. 22 815-44-91; 
 601-35-18-64

UBEZPIECZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
l Anteny - Cyfra+, Polsat, N-
-ka oraz satelity bez opłat, 900 
programów, w tym 20 polskich 

(Trwam, TVP1, TVP2 i TVN), 
anteny, dekodery do TV cyfro-
wej, naziemnej. Sprzedaż, mon-
taż, naprawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 
 501-123-566 
l ANTENY, DEKODERY, 
TELEWIZORY – NAPRA-
WA.  TEL. 22 818-07-17
l Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
l Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów  – Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
l Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
l Dezynsekcja – gwarancja. 
 Tel. 692-075-767

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. Tel. 601-936-805

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

l Lodówki, pralki, telewizory 
– naprawa.  Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464

l Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
l Malowanie, tapetowanie, 
gładź. Warszawianin. 
 Tel. 22 810-90-22
l MALOWANIE ŚCIAN – 
SZYBKO.  TEL. 602-126-214
l NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943
l Naprawa telewizorów u klien-
ta.  Tel. 692-420-605

l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 

TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
l Pralki, lodówki. Tel. 601-361-
830; 604-910-643; 22 671-80-49
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
l Remonty kompleksowo. 
 www.remonty4u.pl  
Tel. 501-868-930; 502-218-778

l Remonty kompleksowo. 
 Tel. 504-781-725

l Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale,  
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa.  
 Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

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

l *** Weskad-Bud oferuje 
budowa domów, wykończenia, 
ocieplenia.  Tel. 502-097-716

USŁUGI/komputerowe

l Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/kuśnierskie/futra

l Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05 

USŁUGI/remontowe

l Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie. 
 Tel. 503-630-035
l Gładź, malowanie, panele. 
 Tel. 609-982-675
l Krycie dachów, budowa ko-
minów, montaż rynien, prace 
hydrauliczne.  
 Tel. 504-250-013
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l Malowanie, wykładziny, pa-
nele.  Tel. 601-203-313
l REMONTY. 
 TEL. 782-161-343

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiór-
ki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
l Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
l Wywóz gruzu, mebli, gałęzi, 
liści, rozbiórki. 
 Tel. 600-359-594
l Wywóz gruzu, mebli, śmie-
ci, gałęzi itp. Sprzątanie piwnic, 
wycinanie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. Tanio! 
 Tel. 721-002-710

WYPOCZYNEK

l MAZURY, 7 DNI OD 540 
ZŁ Z WYŻYWIENIEM. JE-
ZIORO, LAS, KAMERALNIE. 
 TEL. 89 621-17-80, 
 www.szczepankowo.pl

ZIELARSTWO

l 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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ZATRUDNIĘ  
PIELĘGNIARKĘ.  
PRZYCHODNIA 

NA GROCHOWIE. 
TEL. 601-34-10-20  

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

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

Elektryk  - usuwanie awarii, 
montaż lamp, kuchni elek-
trycznych, nowe instalacje, 
uprawnienia. Tel. 500-491-500

Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera i internetu. Oso-
by starsze – promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

oKNa drewNIaNe 
I pCV

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   roletki 

materiałowe
 moskitiery
 Verticale

autoryzowany punkt sprzedaży

biuro handlowe: 
warszawa 

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

e−mail:  
instal.diament@neostrada.pl 

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

Tel. 22 870-71-72 

Dla firmy do 7000 zł! Szyb-
ka pożyczka, wygodna spłata. 
Provident Polska S.A. 

Tel. 600-400-311  
(taryfa wg opłat operatora)

El., Gaz, hydraulika 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

Gaz, hydraulika – 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, przeróbki, naprawy.  

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

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

Tel. 22 499-20-62 

STOLARZ - KUCHNIE, 
SZAFY, PAWLACZE, ZA-
BUDOWY ORAZ NAPRA-
WY.  TEL. 602-126-214

AAA TANI SERWIS 
KOMPUTEROWY 

18 ZŁ/H 24 H. DOJAZD 0 ZŁ. 
TEL. 503-432-422

Potrzebujesz szybko gotówki? 
Provident Polska S.A. 

Tel. 600-400-288 
(taryfa wg opłat operatora).
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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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Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38

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

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Wojskowy Instytut Medyczny, potocznie zwa-
ny szpitalem na Szaserów, to miejsce wyjątko-
we. Nie tylko leczy się tam zwykłych pacjen-
tów, ale jest to również najważniejszy w pol-
skim wojsku ośrodek koordynujący opiekę 
medyczną żołnierzy, którzy zostali ewakuowa-
ni lub wracają z misji. 

Tu także pracują lekarze i ratownicy medyczni, którzy przeby-
wali na misjach w Iraku czy Afganistanie. Podczas spotkania zor-
ganizowanego przez WIM swoimi doświadczeniami podzielili się 
z przedstawicielami mediów.

- Wykonywane tam operacje są zupełnie inne od tych przepro-
wadzanych w Polsce. Najczęściej trafiają do nas ciężko ranni pa-

cjenci, którym musimy bardzo szybko pomóc - wyjaśniał ppłk dr n. 
med. Robert Brzozowski, p.o. kierownika Zakładu Medycyny Pola 
Walki WIM.

W Afganistanie podczas VIII zmiany był on szefem zespołu chi-
rurgicznego, XI zmiany - szefem gabinetu radiologicznego, a pod-
czas ostatniej, trwającej obecnie XII zmiany - zarówno czynnym 
chirurgiem jak i szefem służby zdrowia, czyli dowódcą szpitala. 
Przyjmowani są tam ranni i ciężko chorzy. Na miejscu są diagno-
zowani, leczeni ambulatoryjnie, operowani oraz hospitalizowa-
ni. Ranni żołnierze, zanim zostaną ewakuowani i trafią do specja-
listycznej jednostki, potrzebują pomocy już na miejscu wypadku. 
Udzielają im jej m.in. ratownicy medyczni, którzy często muszą 
zmierzyć się z naprawdę ekstremalnymi sytuacjami.

- Dla ratownika największym problemem jest stres. Otwierają się 
drzwi rosomaka, strzelają, a tu trzeba opatrzyć rannego. W takim 
wypadkach nie można pozwolić sobie na żaden błąd - podkreślał 
ratownik medyczny Tomasz Sanak, pracownik Zakładu Medycy-
ny Pola Walki WIM. – W Afganistanie spędziłem w sumie dwa lata, 
a przez ten czas zdobyłem takie doświadczenie, którego nie nabrał-
bym w żadnym polskim pogotowiu czy szpitalu.

Jak zgodnie podkreślają obaj panowie, doświadczenia zdobyte 
przez pracowników służby zdrowia, którzy uczestniczyli w ciągu 
dziesięciu lat w misjach w Iraku i w Afganistanie, są ogromną ko-
palnią wiedzy. Zakład Medycyny Pola Walki WIM, zatrudniający 
właśnie takie osoby, które przebywały na misjach, chętnie dzieli 
się nią nie tylko z żołnierzami, ale także z cywilami. W WIM-ie 
leczy się coraz więcej ciężko rannych, którzy nie mają nic wspól-
nego z wojskiem. Pomoc niesiona jest ludziom poszkodowanym 
w wypadkach w Polsce. Każdego roku takich pacjentów jest coraz  

więcej. Oczywiście, wiedza zdobyta przez lekarzy i ratowników 
medycznych, którzy byli na misjach przydaje się też tym, którzy 
dopiero wyjeżdżają. Ci, którzy już tam byli wiedzą bowiem jakich 
najczęściej ran i urazów doświadczają żołnierze i jak wygląda po-
moc medyczna w takich przypadkach oraz jak można pomóc lud-
ności cywilnej. Organizują więc specjalne szkolenia dla swoich ko-
legów po fachu.

Lekarze z WIM-u nie zajmują się tylko ciałem żołnierza, ale tak-
że i jego duszą. Weterani badani są przez psychiatrę lub psycholo-
ga, którzy sprawdzają, czy nie mają oni objawów stresu bojowego. 
A jak ze stresem radzą sobie żołnierze, którzy nadal są na misjach? 
Momentem oddechu dla nich jest to życie „po godzinach”. W wol-
nych chwilach czytają książki, chodzą na siłownię, a raz w miesiącu 
urządzają... dyskoteki. Mają wtedy tylko jeden problem – zbyt małą 
ilość partnerek. Anna Krzesińska

Na misjach zdobywają nową wiedzę

Afganistan - szpital polowy.

Afganistan - obchód lekarski w szpitalu polowym.
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Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Łucji „Lucyny” Rylskiej – byłej zawodniczki 
i trenerki łyżwiarstwa figurowego.

–  Czy to prawda, że Pani prawdziwa przygoda z łyżwiarstwem 
zaczęła się od… Mistrzostw Polski w Zakopanem?

– Prawda. To był początek lat 50 ubiegłego wieku. Z tym, że ja 
już wtedy dość dobrze jeździłam na lodzie. Robiłam proste figury, 
skoki, piruety. Jedna z par trenowała przed mistrzostwami, a ja, mała 
dziewczynka, siedziałam z łyżwami na bandzie czekając aż skończą 
i będę mogła wejść na lodowisko. Gdy skończyli trening, to chcieli 
zobaczyć jak sobie radzę. Stwierdzili, że mam talent i marnuję się 
w Zakopanem. Że gdybym była w Warszawie, to bym zrobiła wielką 
karierę… Tak mi zawrócili w głowie, że zaraz po maturze wyjechałam 
do stolicy. Rodzicom wstawiłam bajeczkę, że mnie delegują tu do 
pracy. Właściwie, to ja uciekłam z domu… Trafiłam najpierw do 
Polonii, potem była Łączność, Ogniwo i Marymont. Ale niestety, 
profesjonalne treningi zaczęłam zbyt późno i zawodnicza kariera szła 
mi średnio. Największym sukcesem było zdobycie Wicemistrzostwa 
Warszawy. Dość szybko zaczęłam więc karierę trenerską.

– W Marymoncie pracowała Pani aż do 2006 roku, a Pani 
wychowankami było wielu zawodników odnoszących sukcesy 

na polskich i zagranicznych taflach. Choćby Zuzanna Szwed, 
olimpijka i wielokrotna Mistrzyni Polski. Pracy trenerskiej 
poświęciła Pani praktycznie całe dorosłe życie…

– Tak, choć może nie powinno tak być.. Cierpiało życie 
rodzinne. Ale to była pasja! Łyżwy, zawody na całym świecie, 
stały się dla mnie number one. Nawet w ciąży, dwa dni przed 
porodem jeździłam na łyżwach, a tydzień po urodzeniu syna 
wróciłam na lód…

– Kilka lat temu powstała idea budowy na Grochowie tzw. 
Torwaru Bis, nowoczesnej hali głównie dla sportów łyżwiarskich. 
Co o takiej idei sądzi Pani, mieszkanka tej dzielnicy, osoba, 
która bardzo dużą wagę przykłada do młodzieżowego sportu, 
inicjatorka klas sportowych w warszawskich szkołach?

– Piękna sprawa, bo taki obiekt jest u nas bardzo potrzebny. 
Może także odrodziłby się stołeczny hokej. Bo między nami była 
świetna współpraca. Jak widzieliśmy, że jakiś nastolatek świetnie 
jeździ, ale nie bardzo nadaje się do łyżwiarstwa figurowego, to 
podsyłaliśmy go do hokeja, albo jazdy szybkiej. A co do tych 
klas sportowych, to faktycznie w latach 70 byłam inicjatorką 
ich utworzenia, ale wcześniej próbował Włodzimierz Starosta 
tylko mu nie wyszło. Pierwsza taka klasa powstała w szkole 
przy ul. Fabrycznej, a potem na Sempołowskiej. Dzieci były 
selekcjonowane przez lekarzy, choreografów. Łyżwiarstwo było 
sportem masowym. Jak robiliśmy nabór do szkółki, to zgłaszało 
się po kilkaset dzieci. Żal, że teraz likwiduje się klasy i szkoły 
sportowe… 

Rozmawiał Adam Rosiński 

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:

l  soczewki z antyrefleksem
l soczewki do pracy biurowej
l  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Łucja Rylska (rok 1953).

Trening i mecz pokazowy 
na Stadionie Narodowym.  
7 kwietnia spełniło się marzenie 
piłkarzy reprezentacji Polski 
w Amp Futbolu (piłce nożnej 
osób po amputacji kończyn).

Choć nie była to walka 
o punkty, to ci piłkarze włożyli 
więcej pasji w grę niż „orzełki” 
Fornalika w ostatnich meczach 
z Ukrainą i San Marino… Do 
efektu gry drużyny PZPN lepiej 
nie wracajmy. Chcieliśmy wie-
rzyć, że prezes Boniek tchnie 
nowego ducha w Związek, 
a Fornalik w drużynę. Jednak 
zdaje się, że nadzieje były płon-
ne. Za to piłkarze kadry w Amp 

Futbolu, nawet między sobą, 
walczyli dzielnie i sprawnie. 
Szkoda tylko, że pokazowy 
mecz był tak miernie rozpropa-
gowany, gdyż zapewne przycią-
gnąłby więcej kibiców.  

W ostatnim numerze „Miesz-
kańca”  pisaliśmy, jak Vlodi 
Tafel z Przyczółka Grochow-
skiego, obrońca naszej kadry 
w Amp Futbolu, pytał „kiedy 
zagramy na Narodowym?”. 
I marzenie się spełniło. – Chło-
paki przyjechali prawie w kom-
plecie z całej Polski i to pokazu-
je, jak ważne i atrakcyjne było 
zagranie na Narodowym – mó-
wił „Mieszkańcowi” Mateusz 

Widłak, szef Stowarzyszenia 
Amp Futbol – Ale śmieją się, 
że trenujemy na Narodowym, 
a prawdziwy mecz z Francją 
zagramy na małym obiekcie. 
Umożliwienie nam gry tutaj jest 
bardzo pozytywnym krokiem. 
We wrześniu mamy międzyna-
rodowy turniej i może się uda 
na przykład finał rozegrać na 
narodowej arenie…

Dwumecz z Francją, który 
zostanie rozegrany 13 kwietnia 
w Hali Piłkarskiej na Bemowie 
(ul. Księcia Bolesława 1/3) jest 
bardzo ważny dla naszej repre-
zentacji. Pokaże, jakie postępy 
poczyniła kadra od ubiegłorocz-
nych Mistrzostw Świata. Trener 
Marek Dragosz jest optymi-
stą: - My gramy od niedawna, 
a Francuzi od sześciu lat, ale 
szybko się uczymy. Potwierdza 
to Przemysław Świercz, kapitan 
reprezentacji (mieszkaniec Su-
lejówka pracujący w Wesołej): 
- Już gramy spokojniej, taką 
piłkę coraz bardziej poukłada-
ną, ale oczywiście wiele jeszcze 
rzeczy jest do poprawienia. Pił-
karze trochę narzekali na mura-
wę na Narodowym, że twarda 
i śliska, ale po meczu ochoczo 
stanęli do pamiątkowego zdję-
cia. Więcej o Amp Futbolu na 
stronie  www.ampfutbol.pl 

rosa

Pod koniec marca w Zespo-
le Szkół Nr 37 im. Agnieszki 
Osieckiej odbył się turniej 
w podnoszeniu ciężarów. Go-
spodarze odnieśli wielki sukces.

Gospodarze, czyli ciężarowcy 
działającego przy szkole UKS 
Impuls Warszawa. Klub zwy-
ciężył w klasyfikacji drużyno-
wej. – Jestem bardzo zadowolo-
ny, bo w klasyfikacji Polskiego 
Związku Podnoszenia Ciężarów 
zajmujemy teraz pierwsze miej-
sce w II lidze! – cieszył się po 
zawodach Arkadiusz Strzelczyk, 
prezes i trener UKS.

23 marca, przez pięć godzin, 
blisko 50 ciężarowców rywali-
zowało w II Otwartym Południo-
wopraskim Turnieju w Podno-
szeniu Ciężarów im. Bogusława 
Ulatowskiego. To impreza upa-
miętniająca zmarłego w 2011 r. 
reprezentanta narodowej kadry 
ciężarowców, medalisty Mi-
strzostw Polski Juniorów, tre-
nera i założyciela UKS Impuls 
Warszawa. Południowopraski 
turniej jest dość młody, ale cie-
szy się dużym zainteresowaniem. 
– Startują u nas również zawod-
nicy z zagranicy - dodaje prezes 
Strzelczyk. Drużynowy sukces 
w turnieju nie był jedynym osią-

gnięciem zawodników naszego 
UKS. Indywidualnie, najlepszym 
ciężarowcem imprezy okazał się 
Przemysław Budek. Podobnie 
zresztą, jak w pierwszej edycji 

turnieju. Ale tutaj nie było zasko-
czenia, gdyż w 2012 r. Przemek 
został Mistrzem Polski Juniorów. 

Zawody stały się okazją do 
niespodziewanych spotkań mi-
łośników ciężarów. – O, mój były 
trener, kolega i wychowawca! 
– Tomasz Kucharski, burmistrz 
Pragi Południe, który objął tur-
niej honorowym patronatem, był 
zaskoczony widokiem Wojcie-

cha Dousy, byłego trenera ka-
dry juniorów (na zdjęciu). Bur-
mistrz Pragi Południe przyznał 
„Mieszkańcowi”, że tę dyscy-
plinę sportu darzy szczególnym 
sentymentem. Podnoszenie cię-
żarów trenował przez wiele lat. 
Reprezentował m.in. barwy AZS 

AWF Warszawa i OKS „Start” 
Otwock, a także był członkiem 
narodowej kadry juniorów.

Kolejne zawody w szkole 
przy al. Stanów Zjednoczonych 
planowane są w czerwcu. Trzy-
mamy kciuki za naszych cięża-
rowców, którzy w nadchodzący 
weekend w Bydgoszczy będą 
walczyli w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów i Juniorek. ar

Ciężary w „Osieckiej”Zagrali na Narodowym

P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

rEKlAMA rEKlAMA  

PRACOWNICY 
KLINIKI ZDROWIA I ROZWOJU OSOBISTEGO

„MEDICO – BRAIN”
Zapraszają w miesiącu KWIETNIU na DNI OTWARTE

Od wtorku do piątku  w godzinach: od 9.00 do 11.00 i od 15.00 do 17.00

Wizyta w Klinice to niepowtarzalna okazja  
do zapoznania się z:

l  Programem Wieloprofilowej Rehabilitacji i Terapii 
dla dzieci  i młodzieży – Metodą Łączoną,

l  Metodą Komputerowego Badania Wad Postawy,
l  Innowacyjnymi metodami diagnostyki i terapii 

Biofeedback i Warnkego,
l  Bazą terapeutyczną min: - Sala Doświadczania Świata, 

Integracji Sensorycznej, Gimnastyki Korekcyjnej, 
Terapii Ręki, Muzykoterapii, Arterapii, Relaksacji.

Wszystkim odwiedzającym Klinikę i zainteresowa-
nym rozpoczęciem terapii w kwietniu proponujemy 
atrakcyjne rabaty i gratisowy seans w grocie solnej.

Klinika Zdrowia i Rozwoju Osobistego 
MEDICO-BRAIN Sp. z o.o.

ul. Kobielska 23, Praga Południe  
(wejście do Galerii Handlowej Grochów  

od strony Ronda Wiatraczna, 
wjazd windą na II piętro)  

tel. 22 - 879 79 89, 884-047-852
e-mail: centrum@medico-brain.pl


