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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

Komunikacja 
zastępcza

Do sąsiedztwa i otoczenia przy-
zwyczajamy się szybko, a  każda 
zmiana, nim zostanie doceniona, 
przyjmowana jest z  podejrzliwo-
ścią i oporem. „A po diabła nam 
to, źle było”? 

W  metropoliach otwartych na 
kontakty z mieszkańcami neutra-
lizuje się tę postawę szczegól-
ną aktywnością propagandową. 
Gdy konieczne są prace moder-
nizacyjne np. w  metrze (powo-
dujące czasowe zamykanie li-
nii), najpierw przez wiele miesię-
cy „bombarduje” się pasażerów 
ulotkami, banerami, komunikata-
mi wyświetlanymi w  wagonach, 
zapowiedziami z megafonów, że 
wkrótce zaczną się remonty, po 
to,  by potem było lepiej. 

Po kilku tygodniach wszyscy 
już wiedzą, że coś się kroi, nie do 
końca tylko kojarzymy kiedy, bo 
głowa zawrócona jest sprawami 
ważniejszymi. W  ostatnich więc 
dniach przed modernizacją, na-
stępuje kolejny zmasowany atak 
propagandowy, a  tuż przed go-
dziną „x” zaczyna się „dopiesz-
czanie”: w rejon przebudowy ru-
szają przeszkoleni pracownicy, 
którzy tworzą mobilne strefy po-
radnictwa: jak uniknąć kłopo-
tów, jak dojechać do…  Nerwo-
wości uniknąć się nie da, ale jest 
ona zminimalizowana. A  u  nas? 
Jakieś ogłoszonko, jakaś wypo-
wiedź w  lokalnej telewizji, jakieś 
dwa trzy znaki drogowe, jakiś pla-
kacik. Przecież wiadomo, że jak 
remont to trudności, a jak się go 
zrobi, to się ogłosi, że gotowe. 

I zamiast mieć po swojej stro-
nie opinię publiczną, która z wy-
tęsknieniem będzie czekała na 
cudowny efekt remontu, ma się 
przeciw sobie wściekłych miesz-
kańców, którzy nie wiedzą, po co 
te zmiany, jak długo będzie trwał 
remont i  jak się poruszać „za-
stępczo”.  Tomasz Szymański
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Konserwator wpisuje do rejestru 
zabytkową halę „Orła”. Burmistrz 
występuje w sprawie pierwszej sta-
cji trafo i bunkra. Czy uda się ocalić 
nasze zabytki?

dokończenie na str. 9

Drgnęło w zabytkach

CHMURY NAD MARSA

czytaj na str. 2

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

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

KOLOnie Letnie
mORZe – GÓRY
ceny: 980–1100 z³otych
www.szmaragdowa.org.pl
Warszawa ul. Zgierska 7

tel: 533-318-701; 506-562-344

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!

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

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
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 Kro ni Ka po li cyj na
Rozbójnicy aresztowani

Operator kamery miejskiego monitoringu 
poinformował policjantów o rozboju do ja-
kiego doszło przed północą na Pradze Po-
łudnie. Wywiadowcy dysponując rysopisa-
mi sprawców zauważyli mężczyznę, które-
go wygląd odpowiadał jednemu z poszuki-
wanych. Rafał K. został zatrzymany i dopro-
wadzony do policyjnej celi. Policjanci od-
naleźli również pokrzywdzonego, któremu 
udzielono pomocy medycznej. Funkcjona-
riusze ustalili, że dwóch napastników doko-
nało kradzieży łańcuszka, bransolety i pie-
niędzy. Rafał K. usłyszał zarzut rozboju. Sąd 
aresztował podejrzanego na trzy miesiące, 
a 29-latek działał w tak zwanej recydywie.  
W wyniku czynności operacyjnych, kilka dni 
później policjanci ustalili i zatrzymali także 
drugiego mężczyznę podejrzanego o doko-
nanie tego rozboju.

Włamywacze wpadli  
na gorącym uczynku

Policjanci z Pragi Południe zatrzymali 
trzech mężczyzn podejrzanych o usiłowanie 
włamania do piwnicy. Dwóch z nich wpa-
dło „na gorącym” uczynku, a trzeci został 
zatrzymany następnego dnia. Przy 22-latku 
funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli rę-
kawiczki i latarkę, które mogły służyć do po-
pełnienia przestępstwa. Adrian D., Paweł B. 
i Mateusz M. usłyszeli już zarzut usiłowania 
włamania. Za kradzież z włamaniem grozi 
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Napadli dla 10 złotych
Patrolowcy z południowopraskiej komen-

dy zostali powiadomieni o rozboju do jakie-
go doszło na ulicy. Policjanci natychmiast 
udali się na miejsce, gdzie zastali dwóch 
mężczyzn podejrzewanych o rozbój, którzy 
zostali ujęci przez patrol straży miejskiej. 
26-latek i 31-latek zostali zatrzymani i do-
prowadzeni do policyjnej celi. Dalsze czyn-
ności w tej sprawie wykonali dochodzeniow-
cy, którzy ustalili, że mężczyźni zaczepili 
pokrzywdzonego na ulicy, grożąc mu i uży-

wając przemocy ukradli pokrzywdzonemu... 
10 złotych. Michał K. i Łukasz T. usłyszeli 
zarzut dokonania rozboju. Prokurator zade-
cydował o objęciu podejrzanych policyjnym 
dozorem.

Ukradli rower koledze
Funkcjonariusze z komisariatu przy Mrów-

czej w Wawrze otrzymali informację o kra-
dzieży roweru, który stał na terenie szkoły. 
Policjanci przypuszczali, że kradzieży praw-
dopodobnie dokonał jeden z uczniów. Fak-
tycznie kradzieży dopuściło się czterech nie-
letnich. Jednoślad miał zostać przez nich ro-
zebrany na części i sprzedany za pośrednic-
twem Internetu. Sprawą nieletnich zajmie się 
sąd rodzinny.

Trzy miesiące aresztu za stalking
Obywatelka Białorusi od sierpnia ubie-

głego roku wydzwaniała do pewnej kobie-
ty o różnych porach dnia i nocy, nękała ją 
obraźliwymi sms-ami, śledziła i nachodziła 
w miejscu pracy oraz groziła. 60-latka zosta-
ła doprowadzona do prokuratury, nim do te-
go doszło, nie dawała się zatrzymać północ-
nopraskim policjantom, wyrywała się, szar-
pała i rzucała z pięściami. Usłyszała zarzuty 
stalkingu, znieważenia i naruszenia nietykal-
ności cielesnej funkcjonariuszy policji oraz 
wywierania wpływu na ich czynności służ-
bowe. Decyzją sądu obywatelka Białorusi 
trafiła do aresztu na trzy miesiące.

Niebezpieczne znalezisko 
w Rembertowie

W środę 15 maja robotnicy pracujący przy 
wykopie na budowie domu jednorodzinnego 
w Rembertowie natrafili na stare, zardzewiałe 
butle gazowe. Wezwana na miejsce straż po-
żarna zabezpieczyła teren. Jednostka ratow-
nictwa chemiczno-ekologicznego nie stwier-
dziła wycieku z butli. Mimo to zamknięto na 
kilkadziesiąt minut skrzyżowanie ul. Ilskiego 
z Amalowicza i samą ulicę Ilskiego. Przybyły 
na miejsce właściciel posesji zobowiązał się 
zutylizować butle.   toms
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tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

  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%   

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

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!

- Jeśli można sobie wy-
obrazić jeszcze większą trage-
dię niż przejazd ul. Marsa, to 
wstrzymanie tam prac na pew-
no by było taką większą trage-
dią…- mówi „Mieszkańcowi” 
jeden z dostawców rozwożą-
cych towar w prawobrzeżnych 
dzielnicach Warszawy. Inny 
kierowca dodaje, że władze 
Miasta powinny każdemu kie-
rowcy zakupić klimatyzator do 
samochodu: - Wczoraj stałem 
tu w korku ponad godzinę, upał, 
pot leje, a usta nie milkną od 
rzucanych przekleństw…- argu-
mentuje. W mediach pojawiły 
się informacje, że budowa sta-
nęła. Sprawdziliśmy, czy to cał-
kowite załamanie pogody nad 
Marsa, czy jedynie nad inwe-
stycją gromadzą się niepokoją-
ce chmury (na zdjęciu).

O problemach z budową 
wiadomo było od dawna. Po-
nad rok temu opisywaliśmy 
w „Mieszkańcu”, jak jeden 
z protestujących został zatrzy-
many w zakładzie psychia-
trycznym, praktycznie tylko 
dlatego, że chciał zapoznać 
się z dokumentacją inwestycji. 
Pan Marek Litwiniak, przedsię-
biorca i mieszkaniec rejonu ul. 
Marsa i Okularowej, nie chciał 
się zgodzić m.in. na to, aby jego 
nieruchomość została szczelnie 
zasłonięta przez ekrany tłumią-
ce dźwięk. I właśnie kwestia 
ekranów stanęła teraz na drodze 
budowy, nomen omen, drogi…

- Faktycznie, została wstrzy-
mana budowa ekranów aku-
stycznych po jednej stronie ul. 
Marsa, ale cała inwestycja jest 

realizowana i prace trwają – 
mówi Agata Choińska, rzecznik 
ZMiD. Dodaje, że trzeba teraz 
czekać na wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, do 
którego trafiły już zaskarżenia 
okolicznych przedsiębiorców. 
ZMiD chce przygotować ulicę 
w drugiej połowie bieżącego 
roku. Dopytujemy, czy będzie 

ona oddana do użytku mimo 
braku ekranów, czyli realizacji 
niepełnego projektu ? – Za-
kładamy, że tak będzie. Przed-
stawimy w nadzorze budowal-
nym postanowienie NSA, które 
wstrzymuje jedynie budowę 
ekranów i liczymy, że nadzór 
zgodzi się na użytkowanie ulicy 
– zapewniają „drogowcy”. 

Poddajemy ZMiD-owi pro-
pozycję polubownego rozstrzy-
gnięcia sporu z przedsiębiorca-
mi. Przecież ekrany mogą być 
albo przezroczyste, albo ażuro-
we lub trochę niższe. Nie w każ-
dej sprawie warto organizować 
polskie piekiełko i dla wspólne-
go dobra czasami trzeba trochę 

ustąpić… – Wszystko co robimy 
w tej sprawie od dłuższego cza-
su właśnie zmierza do takiego 
rozwiązania, ale na razie nie 
pozwalają nam na to przepisy. 
Jest konkretna, obowiązująca 
decyzja środowiskowa, w której 
mowa, że mają tu być ekrany peł-
ne o wysokości pięciu metrów, 
i jest konkretny projekt budowla-

ny, którego musimy się trzymać 
– tłumaczy rzecznik Choińska. 
Według informacji „Mieszkań-
ca” jest możliwa zmiana kształtu 
i wysokości ekranów, ale ZMiD 
wysokości nie zamierza zmie-
niać. Będzie za to proponował, 
aby 40% powierzchni ekranów 
było przezroczyste.

Wiemy, że na wyroki pol-
skich sądów można czekać bar-
dzo długo. Oby jednak sprawa 
została jak najszybciej wyja-
śniona i załatwiona, a inwesty-
cja dokończona, bo cierpliwość 
tysięcy kierowców i pasażerów 
autobusów jeżdżących przez 
Marsa jest na wyczerpaniu…

Adam Rosiński

CHMURY NAD MARSA
Łzy bezsilności, steki przekleństw, to najczęstsza reakcja kierow-
ców, którzy pokonują przebudowywaną ul. Marsa. Ostatnio poja-
wiły się informacje, że roboty zostaną wstrzymane…

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

691−616−515

* 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
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Za nami dwie dzielnicowe 
debaty dotyczące bezpieczeń-
stwa. Najpierw dyskusja od-
była się na Pradze Południe, 
a potem w Rembertowie.

Na swoje debaty czekają 
jeszcze dwie „mieszkańcowe” 
dzielnice – Wawer i Wesoła. 
Cykl spotkań przedstawicieli 

władz samorządowych i służb 
z mieszkańcami odbywa się 
w ramach rządowego programu 
„Razem bezpieczniej”. W spo-
tkaniu na Pradze Południe wzię-
ło udział bardzo wiele osób. 
Sala Centrum Promocji Kultury 
przy ul. Podskarbińskiej pękała 
w szwach. Frekwencja w Rem-
bertowie była bardzo słaba, 
a do tego pytania zadawali 
w większości ludzie związani 
z rembertowskim samorządem, 
czyli tacy, którzy i bez publicz-
nej debaty mają ułatwiony kon-
takt z policją, Strażą Miejską, 
czy władzami Warszawy. Być 
może tak niska frekwencja 
w Rembertowie była wynikiem 
słabej, dzielnicowej promocji 
spotkania – jedynie w interne-
cie i w urzędowym biuletynie… 

Obydwie debaty firmował 
wojewoda mazowiecki Jacek 

Kozłowski. Debaty były trans-
mitowane na żywo w interne-
cie. – Cieszę się, że tak dużo 
osób przyszło, że dobrze to spo-
tkanie zostało rozpropagowane 
– mówiła na Pradze Południe 
prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. – Z naszej 
strony najważniejszym elemen-

tem jest wysłuchanie tego, co 
Państwo będziecie chcieli nam 
powiedzieć… Wojewoda Jacek 
Kozłowski podkreślał, że te 
spotkania nie są organizowane 
dla samej idei, ale że, mniej 
więcej za rok, będą powtórzone 
i wtedy okaże się, czy problemy 
i sprawy zgłaszane przez miesz-
kańców zostały w jakiś sposób 
rozwiązane przez władze samo-
rządowe i odpowiednie służby.

Na początku każdej z debat 
przedstawiciele policji i Straży 
Miejskiej m.st. Warszawy pre-
zentowali wykresy i statysty-
ki, czyli omawiali, jak sprawa 
bezpieczeństwa wygląda z ich 
punktu widzenia. Prezentacjom 
bardzo uważnie przyglądał się 
nainsp. Dariusz Działo, Ko-
mendant Stołeczny Policji. Po 
godzinie oddawano głos miesz-
kańcom. Na Pradze Południe 

było bardzo wielu chętnych do 
zadawania pytań. Mimo, że spo-
tkanie zaplanowane na dwie go-
dziny przeciągnęło się o godzi-
nę, to i tak wiele osób nie mogło 
„dopchać się” do mikrofonu. Po 
debacie można było w indywi-
dualnych rozmowach przedsta-
wić swój problem lub wypełnić 
stosowną ankietę, ale co forum 
publiczne, to forum publiczne.

Ogólne wrażenie z obydwu 
debat jest takie: nie jest źle, 
ale powinno być jeszcze le-
piej. Prawie w ogóle nie były 
sygnalizowane poważne, cięż-
kie przestępstwa, a wiele z po-
dejmowanych przez miesz-
kańców tematów oscylowało 
wokół czystości i porządku. 
Na Pradze Południe mieszkań-
com szczególnie przeszkadzają 
wieczorne i nocne libacje (Park 
nad Balatonem i Grochów), 
brak widocznych patroli, zbyt 
duża ilość punktów sprzedaży 
alkoholu, problemy komuni-

kacyjne związane z impreza-
mi na Stadionie Narodowym, 
a nawet plany budowy beto-
niarni. W tej ostatniej sprawie 
Tomasz Kucharski, burmistrz 
Pragi Południe, zapewnił:  

– Robimy wszystko żeby ta be-
toniarnia nie powstała i wierzę, 
że tak będzie. W Rembertowie 
zaś poruszono m.in. wzrost 
liczby kradzieży samochodów, 
problem z porzucanymi pojaz-
dami, zakłócanie ciszy nocnej. 
Pojawiły się postulaty wpro-
wadzenia na niektórych ulicz-
kach ruchu jednokierunkowego 
i corocznego opiniowania przez 
samorząd pracy policji i Straży 
Miejskiej. Okazało się, że rem-
bertowska młodzież obawia się 
wyjść na spacer do tamtejszych 
lasów. 

Wspólne dla obydwu dzielnic 
problemy, to „psie odchody” i… 
nielegalne wyścigi samochodo-
we i motocyklowe (na Gocła-
wiu i w Nowym Rembertowie).  
– Jest potrzeba, aby dzielnicowy 
był znany mieszkańcom – pod-
sumowywał debaty wojewo-
da Kozłowski – Na osiedlach, 
w klatkach schodowych powinny 
być tablice ze zdjęciem i nume-

rem telefonu do dzielnicowego. 
Faktycznie, jakoś w ostatnich 
latach nasi dzielnicowi stali się 
bardziej anonimowi, a przecież 
to „funkcjonariusz pierwszego 
kontaktu”…  ar

„RAZEM BEZPIECZNIEJ”  
– Praga Południe i Rembertów

PREZYDENT RP 
PRZY OGNISKU

– Dzisiaj potrzebny jest patriotyzm pracy, nauki 
i  otwartości, który zbliża do siebie ludzi, ale 
i przypomina o gotowości do obrony Ojczyzny 
– powiedział 18 maja br. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław Komorowski do 
dwóch tysięcy uczniów - uczestników pierw-
szego w historii zlotu klas wojskowych. 

Do spotkania doszło na poligonie w Rembertowie podczas uro-
czystości ogniobrania, które było kulminacją czterodniowego biwa-
ku, organizowanego przez Akademię Obrony Narodowej i Wojsko-
wą Akademię Techniczną „Ślubuję Ci, Ojczyzno”. 

Dostojnego gościa młodzież uczciła pieśnią „Na przywitanie wszy-
scy razem”. Następnie w imieniu środowiska AON i biwakującej 
młodzieży prezydenta witał rektor-komendant Akademii gen. dyw. dr 
hab. Bogusław Pacek. Przypominał ideę zlotu uczniów klas wojsko-
wych oraz szczegóły uroczystości, które odbyły się dzień wcześniej 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Na koniec poprosił prezydenta 
o tradycyjną gawędę, która przybliżyłaby jego wojskowe doświad-
czenia. – Moja gawęda będzie krótka, bo komary żrą – odpowiedział 
prezydent, z miejsca zyskując sobie swoją bezpośredniością sympa-
tię młodzieży. – Cieszę, się że jest tego typu inicjatywa, która groma-
dzi młodych ludzi nie tylko z powodu sentymentu do tradycji wojsko-
wej, ale przede wszystkim z nastawienia, że Ojczyzna zawsze potrze-
buje ludzi odważnych. Mnie Ojczyzna Ludowa do wojska nie chciała, 
choć mnie samego do munduru ciągnęło. Tak było do roku 1990, kie-
dy to premier Mazowiecki wezwał mnie do siebie z pytaniem: byłeś 
w wojsku? Gdy odpowiedziałem, że nie, usłyszałem: to będziesz. I tak 
razem z Januszem Onyszkiewiczem zostałem wiceministrem obrony 
narodowej – zakończył Bronisław Komorowski. 

W spotkaniu prezydenta z młodzieżą i harcerzami uczestniczy-
li również studenci, kadra, pracownicy i profesorowie Akademii 
Obrony Narodowej. (ab)

Debata na Pradze Południe...

...i w Rembertowie.
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rEKlAMA rEKlAMA  

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

Coraz niższe emerytury powodują, że 
osoby starsze często potrzebują do-
datkowych pieniędzy na codzienne ży-
cie. Coraz więcej osób korzysta z ren-
ty dożywotniej, która znacząco po-
większa budżet domowy. Osoby chcą-
ce skorzystać z tego rozwiązania, po-
winny przede wszystkim poznać trzy 
filary bezpiecznej renty dożywotniej. 

Czym jest renta dożywotnia?
Renta dożywotnia polega na regularnych, co-
miesięcznych wypłatach pieniędzy do końca 
życia.  Można ją uzyskać w zamian za przenie-
sienie własności mieszkania, domu lub działki 
na fundusz hipoteczny, mając gwarancję do-
żywotniego zamieszkania w swoim lokalu.
 
Filary bezpiecznej renty dożywotniej, 
czyli jak zabezpieczone są interesy 
klientów 
Założenia do ustawy określają jakie zabez-
pieczenia powinny być stosowane w  umo-
wach, by renta dożywotnia była bezpiecz-
na. Obecnie na rynku działa niestety tylko 
jeden Fundusz, który stosuje wszystkie za-
lecenia, wychodząc nawet daleko poza nie. 

Osoby, które decydują się podpisać umowę 
z Funduszem Hipotecznym Familia mogą być 
spokojne o swoje mieszkanie i comiesięczne 
wypłaty. Umowy stosowane przez tę firmę 
zawierają szereg zabezpieczeń stworzonych 
z myślą o interesach seniora. Jednym z nich 
jest niezbywalne prawo do dożywotniego 
użytkowania nieruchomości ustanowione 
w akcie notarialnym. Dzięki temu zapisowi 
senior będzie jedynym użytkownikiem i po-
siadaczem nieruchomości, bez względu na 
kondycję finansową funduszu. 

Kolejne bardzo ważne zabezpieczenie dla 
emerytów, czyli hipoteka umowa, jest sto-
sowana w  Polsce  ze wszystkim znanych 
funduszy hipotecznych tylko przez Fundusz 
Hipoteczny Familia. Zabezpieczenie to sta-
wia seniora w pozycji bezpiecznej do odzy-
skania należnej mu renty nawet w sytuacji, 
gdy fundusz zaprzestanie wywiązywania 
się z warunków umowy.  Hipoteka Umow-
na oznacza, że mieszkanie osoby korzysta-
jącej z  renty dożywotniej, jest zabezpiecze-
niem i gwarantem otrzymywania świadczeń 
rentowych do końca życia. Osoby należące 
do Funduszu Hipotecznego Familia, wiedzą, 
że w najgorszym wypadku, mogą nawet od-
zyskać mieszkanie. 

Trzecim, niezwykle istotnym zapisem jest 
oświadczenie funduszu o poddaniu się eg-
zekucji na mocy art. 777 par. 1 pkt. 5 KPC. 
Zapis ten ułatwia seniorowi dochodzenie swo-
ich należności na wypadek upadłości spółki. 

Podpisując umowę z funduszem hipotecznym 
należy także zwrócić uwagę na kapitał firmy, 
który świadczy o  wiarygodności oraz stabil-
ności danej instytucji. Zasoby finansowe w du-

żym stopniu stanowią gwarancję wypłacanych 
świadczeń. Obecnie najwyższym kapitałem 
wśród firm oferujących rentę dożywotnią dys-
ponuje FH Familia – 10 mln złotych. 

Renta dożywotnia sposobem  
na lepsze życie
Choć po podpisaniu umowy z funduszem hi-
potecznym senior może korzystać ze swo-
jego mieszkania jak dotychczas, jego życie 
może się zmienić się na lepsze. 

Przykładowo klienci FH Familia otrzymują co 
miesiąc średnio 1000 złotych dodatkowych 
przychodów. Wysokość renty zależy od wie-
ku klienta, wartości jego nieruchomości 
i płci, więc w wielu przypadkach może być 
jeszcze wyższa. Seniorom pieniądze te po-
zwalają kupić leki, lepszą żywność, a nawet 
podróżować i  spełniać swoje marzenia, na 
które wcześniej nie było ich stać. Co więcej 
renta dożywotnia jest waloryzowana – ozna-
cza to, że co roku jej wartość wzrasta zgod-
nie ze wskaźnikiem GUS. Oprócz regularne-
go przypływu gotówki, emeryt może otrzy-
mać również jednorazowy, większy zastrzyk 
gotówki – na dowolny cel np. spłatę zadłuże-
nia, leczenie czy wyjazd. 

Kiedy korzystanie z renty dożywotniej jest bezpieczne?

W celu uzyskania szczegółowych informacji, 
zadzwoń: 801 801 841 

Zdaniem 63% klientów FH Familia, ofer-
tę spółki na tle innych firm oferujących 
rentę dożywotnią wyróżniają przede 
wszystkim zabezpieczenia stosowane 
w umowie oraz wysokość świadczenia.

100% klientów FH Familia poleciłoby 
skorzystanie z usługi renty dożywotniej 
znajomym

46% klientów przeznacza rentę doży-
wotnią na wydatki codzienne, a niewie-
le mniej, bo 37% na leki

Niezwykłą atmosferę tej 
imprezy docenili też goszczą-
cy w stolicy francuscy turyści, 
którzy pojawili się na Jarmarku. 

Nie tylko podziwiali występy 
na scenie, ale także odwiedzili 
stragany i spróbowali lokalnych 
przysmaków, w tym „klasy-
ki” tego typu imprez – kiełbasy 
z grilla, a także chleba ze smal-
cem i kiszonym ogórkiem. Co 
ciekawe kolejki polskich ama-
torów tych przysmaków usta-
wiały się przy straganach przez 
cały czas trwania Jarmarku.  

Kalorycznych pokus było znacz-
nie więcej. Nie brakowało bo-
wiem wszelakiego jadła i napitku 
- począwszy od domowego chle-

ba, przez sery, wędliny, kiełbasy 
aż po ciasta i ciasteczka, watę cu-
krową, popcorn, colę, kwas chle-
bowy i regionalne piwo. Jarmark 
okazał się też podwójnym rajem 
- biżuteryjnym dla pań, a zabaw-
kowym – dla dzieci.

Na imprezę składała się nie 
tylko dobra „wyżerka” i pięk-
ne rękodzieło lokalnych rze-
mieślników, ale także bogaty 

program artystyczny, który do-
cenili zgromadzeni. Na rozpo-
częcie po godzinie 12, z kilku-
nastominutowym opóźnieniem, 

publiczność została przywita-
na przez Orkiestrę Dętą OSP 
Nadarzyn. Muzycy zaserwowa-
li słuchaczom m.in. składankę 
największych przebojów z pol-
skich seriali, a także zachęcali 
do śpiewania. Wspólne, rado-
sne śpiewy słychać było chyba 
w całym parku. Równie wiel-
ki entuzjazm wzbudził występ 
„Kapeli Praskiej”. Panowie gra-

li tak wspaniale, że, choć orga-
nizatorzy dyskretnie wskazy-
wali na zegarek, publiczność 
długo nie pozwalała im zejść ze 
sceny domagając się kolejnych 
bisów. Podczas pokazu zumby 
(tańca będącego połączeniem 
układów tańców latynoamery-

kańskich oraz gimna-
styki) także nikt nie 
pozostał obojętny. 
W tany ruszyli star-
si i młodsi. Cóż by-
ło robić, nogi po pro-
stu same rwały się do 
tańca. Dobrze bawio-
no się także przy mu-
zyce Aidy, Czessban-
du i Ani Rusowicz. 
Najmłodsi również 
nie poczuli się po-
krzywdzeni, gdyż 
specjalnie dla nich 
przygotowano kilka 
występów dziecię-
cych grup oraz cieka-
we konkursy.

Jak co roku jed-
nym z ważniejszych punktów 
programu była tradycyjna cere-
monia wręczenia „Florianów” 
- honorowych nagród zarządu 
dzielnicy Praga Północ.

- Floriany są niezwykle waż-
nymi nagrodami dla naszej 
dzielnicy. Co roku przyznaje-

my je zasłużonym dla promo-
cji Pragi - osobom, które ma-
ją w swoim dorobku wiele ini-
cjatyw przyczyniających się do 
upamiętnienia ważnych osób 
i zdarzeń z historii dzielnicy, jak 
i współtworzą jej dzień dzisiej-
szy – podkreślił burmistrz dziel-
nicy Piotr Zalewski.

W tym roku jeden z „Floria-
nów” trafił do rąk lekarki Ali-
cji Dąbrowskiej (na zdjęciu), 
posła RP. Pani doktor od po-
nad trzydziestu lat leczy ko-
lejne pokolenia warszawian 
w przychodni na Pradze. Dru-
giego „Floriana” otrzymało 
Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci, które od ponad dwudziestu 
lat prowadzi na terenie dziel-
nicy cztery placówki opiekuń-
czo-wychowawcze wsparcia 
dziennego dla dzieci i mło-
dzieży zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. Organiza-
torzy już teraz zapraszają do 
wspólnej zabawy za rok. 
Tekst i fot. Anna Krzesińska

Jarmark Floriański 
Choć tego dnia słońce kryło się raczej za chmurami to śmiało można 
rzec, że 12 maja br. Park Praski stał się jednym z  najgorętszych 
miejsc w Warszawie. A to wszystko za sprawą VIII Jarmarku Floriań-
skiego. Organizatorzy nie zawiedli i  przygotowali moc atrakcji dla 
dzieci oraz dorosłych. Nie zawiedli też prażanie, którzy tłumnie przy-
byli i pokazali, że umieją tańczyć, śpiewać oraz dobrze się bawić.

Występ „Kapeli Praskiej”.

Dla zgromadzonej publiczności zagrała Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn.

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
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Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, 

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

  nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany, 
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin i transport
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

oKNa drewNIaNe 
I pCV

www.instal−diament.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:  
biuro@instal-diament.pl 

W związku z remontem zo-
stała zamknięta na blisko rok 
ulica Poligonowa na odcinku 
od ul. Latyczowskiej do 
Międzyborskiej. Dro-
gowcy mają położyć 
tam nową nawierzch-
nię i poszerzyć ulicę. 
Dzięki temu kierowcy 
będą mogli poruszać się po 
dwóch pasach ruchu w każdym 
kierunku. Powstanie też nowa 
ścieżka rowerowa. 

z�z�z
Z okazji Dnia Dziecka 

w dniach 31 maja – 2 czerw-
ca Centrum Kultury Brazylij-
skiej „Mała Brazylia” zaprasza 
do Wawerskiej Strefy Kultury 
przy ul. Żegańskiej 1 a,  gdzie  
odbędzie się Festiwal Tańca 
Brazylijskiego. Atrakcją pro-
gramu będą bezpłatne zajęcia 
i treningi dla dzieci, które po-
prowadzą goście z Brazylii, 
Francji i Polski.

z�z�z
Po raz czwarty odbyły się 

w stolicy Warszawskie Targi 
Książki. Od 16 do 19 maja br.  
– po raz pierwszy na Stadionie 
Narodowym - prawie 480 wy-
stawców z kraju i z zagranicy 
wystawiało książkowe nowo-
ści i bestsellery. Przybyli znani 
i lubiani autorzy, którzy podpi-

sywali swoje książki, zobaczyć 
można było nowinki technolo-
giczne z rynku wydawnicze-
go. Z danych wynika, że targi 
odwiedziło ponad 60 tysięcy 
osób. 

z�z�z
W Samodzielnym Publicz-

nym Dziecięcym Szpitalu Kli-
nicznym przy ul. Marszałkow-
skiej oraz w filii przy ul. Dział-
dowskiej w maju, lipcu oraz 
sierpniu pracę wstrzyma dwa-
dzieścia jeden oddziałów. Pla-
cówka zapewni zastępstwo we 
własnym zakresie – pacjenci 
będą korzystali z innych bu-
dynków szpitala. W Instytucie 
Matki i Dziecka w sierpniu nie 
będzie pracować siedem od-
działów. Pacjentów placówki 
będą w tym czasie leczyć: Szpi-
tal Kliniczny przy ul. Karowej, 
Centralny Szpital Kliniczny 
MSW przy ul. Wołoskiej, Szpi-
tal Kliniczny Dzieciątka Jezus 
przy pl. Starynkiewicza oraz 
Samodzielny Szpital Klinicz-
ny przy ul. Czerniakowskiej. 
Szpitale przerwą pracę za zgo-
dą wojewody mazowieckiego.

z�z�z
23 maja z okazji „Dnia Mat-

ki” w II Oddziale ZUS-u przy 

ul. Podskarbińskiej 25 oraz 
w siedzibie Inspektoratu War-
szawa Praga Północ przy ul.  
11 Listopada 15a w godz. 10.00-
14.00 kobiety w ciąży i mło-
de matki mogą uzyskać poradę 
prawną pracowników Urzędu 
Pracy i ekspertów z ZUS.   

z�z�z
We wtorek 21 maja, została 

zainaugurowana ,,Akcja Szpital 
Niekłańska’’, w ramach której 

rozpoczęło się odmalowywanie 
Oddziału Pediatrycznego Szpi-
tala Dziecięcego im. prof. dr. 
med. Jana Bogdanowicza przy 
ulicy Niekłańskiej. Od 6 czerw-
ca, w kolorowej przestrzeni 
wypełnionej wzorami ze świa-
ta baśni i zwierząt, mali pacjen-
ci zapomną o stresie i łatwiej 
zniosą rozłąkę z rodziną. 

z�z�z
W niedzielę 26 maja po raz 

ósmy ulicami Warszawy przej-
dzie Marsz dla Życia i Rodziny. 
W tym roku odbędzie się pod ha-
słem „Kierunek rodzina”. Marsz 
rozpocznie się o godz. 12.00 na 
Krakowskim Przedmieściu (pod 
pomnikiem Kopernika), by po-
tem w Ogrodzie Saskim zakoń-
czyć się piknikiem rodzinnym. 

z�z�z
W niedzielę 26 maja br. w go-

dzinach 9.00-17.00 w Niepo-
ręcie przy Pl. Wolności 1 (pod 
urzędem gminy) z inicjatywy 
Legionowskiej Organizacji SLD 
odbędą się bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet.

z�z�z
Nie ma ogólnych przepi-

sów zakazujących grillowa-
nia w parkach. „Jednakże tylko 
w czterech parkach znajdują-
cych się pod opieką ZOM: Ska-
ryszewskim, Fosa i Stoki Cy-
tadeli, Praskim i na Polu Mo-
kotowskim – wyrażamy zgo-
dę na grillowanie. Oczywiście 
pod warunkiem niezakłócania 
wypoczynku innym użytkowni-
kom” – poinformował Zarząd 
Oczyszczania Miasta.

z�z�z
Wkrótce przy wiadukcie 

wzdłuż ul. Saskiej zainstalowa-

ne zostaną cztery windy, które 
powinny ułatwić życie przede 
wszystkim osobom starszym, 
niepełnosprawnym i matkom 
z wózkami. Elementy stalo-
we konstrukcji szybów zostaną 
zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie i malo-
wanie proszkowe.  

z�z�z
Do Polski przybywają reli-

kwie św. Jana Bosko, wielkie-
go wychowawcy oraz patrona 
dzieci i młodzieży. Do 17 sierp-
nia br. odwiedzą one ponad 50 
miast i miejscowości na terenie 
całego kraju. Powitanie relikwii 
w Polsce odbędzie się w ponie-
działek 27 maja o godz. 12.00 
w Bazylice Najświętszego Ser-
ca Jezusowego przy ul. Kawę-
czyńskiej 53. Tego dnia uro-
czystej Mszy Św. o godz. 19.00 
przewodniczyć będzie ks. arcy-
biskup Henryk Hoser SAC. Po-
żegnanie relikwii Św. Jana Bo-
sko nastąpi po Eucharystii, we 
wtorek 28 maja o godz. 8.30.

z�z�z
Dzienny Dom Pomocy Spo-

łecznej przy ul. Walecznych 59 
obchodził 17 maja br. swoje 15 
urodziny. Z tej okazji placów-
kę odwiedziło wielu znakomi-

tych gości. Najważniejsi tego 
dnia byli jednak sami jubilaci 
– pensjonariusze DDPS. Pogo-
da i humor dopisywały, a kiedy 
pojawił się ogromny tort wszy-
scy zaśpiewali gromkie 100 
lat, życząc placówce wielu tak 
pięknych jubileuszy.

z�z�z
Grupa mieszkańców Ka-

mionka i Grochowa wystą-
piła z inicjatywą nadania na-
zwy rondu przy zbiegu ul. 
Terespolskiej i Stanisławow-
skiej im. prezesa Ochódzkie-
go, głównego bohatera fil-
mów „Miś”, „Rozmowy kon-
trolowane” i „Ryś”. – Cho-
dzi o zbiorowe uhonorowanie 
twórców i postaci starych, do-
brych polskich komedii – wy-
jaśniają inicjatorzy i zbierają 
podpisy oraz poparcie dla ak-
cji na facebooku. 

z�z�z
11 maja na boisku liceum im. 

gen. Jasińskiego płonęły au-
ta. Nie był to jednak sku-

tek wypadku, ale część 
pokazowej akcji Stra-
ży Pożarnej, przepro-
wadzonej w ramach 

I Praskiego Pikniku Ar-
tystycznego. Dużym zain-

teresowaniem biorących udział 
w imprezie cieszyły się także 

m.in. występy Chóru Kamio-
nek, pokazy teatralne i koncer-
ty muzyczne oraz projekcja fil-
mu „Warszawska Wisła”.

z�z�z
7 maja br. zawarto ugodę 

między konsorcjum budują-
cym centralny odcinek II linii 
metra a Miastem st. Warszawą 
o zmianie terminu zakończenia 
umowy na projekt i budowę od-
cinka centralnego II linii metra. 
Ugoda zakłada, że nowy termin 
zakończenia budowy przypada 
na 30 września 2014 roku. 

z�z�z
Dom Development wprowa-

dza do sprzedaży nową inwe-
stycję na mapie Warszawy – 
Żoliborz Artystyczny. Osiedle 
mieści się przy ul. Powązkow-
skiej 7/13. Na powierzchni 10 
ha zostało rozplanowane wie-
loetapowe osiedle, na którym 
docelowo powstanie 1,7 tys. 
mieszkań.

z�z�z
Niedziela 26 maja w Ogro-

dzie Botanicznym w Powsinie 
będzie dniem poświęconym 
rododendronom i azaliom, któ-
rych kwitnie tam kilka tysięcy 
krzewów (ponad 260 gatun-
ków i odmian). Azalie – cha-
rakteryzują się wspaniałym 
odurzającym zapachem, do-
minującymi kolorami kwiatów 
jest kolor: żółty, różowy, czer-
wony, fioletowy purpurowy, 
biały. Natomiast rododendro-
ny przyciągają zwiedzających 
niespotykanym pięknem swo-
ich wielkich kwiatów, kwit-
nących na fioletowo, różowo, 
czerwono i biało.

z�z�z
Cztery pomosty, trzy stacje 

rowerowe, dwadzieścia kaja-
ków. Na Wiśle uruchomiono 
wypożyczalnię kajaków powią-
zaną ze stacjami Warszawskie-
go  Roweru Publicznego Vetu-
rilo.  Można wypożyczyć ka-
jak, spłynąć Wisłą i powrócić 
do miejsca startu rowerem pu-
blicznym. Z usługi można ko-
rzystać codziennie do końca se-
zonu.  (ab) (ar) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 23.05. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Fili-
pa Borowskiego i jego Goście przedstawia program kabaretowy 
pt. „Nie ma jak u mamy”, wstęp 10 zł; 25.05. godz. 12.00 – 16.00 
– „Co mamy to dla mamy” – otwarte warsztaty plastyczne dla 
dzieci z okazji nadchodzącego Dnia Matki, wstęp wolny; 26.05. 
godz. 18.00 – „9 Fenomenów” – koncert podsumowujący warsz-
taty wokalne Fundacji Agaty Steczkowskiej dla młodzieży z Pra-
gi Południe, wstęp wolny; 29.05. godz. 17.00 – W cyklu „Spotka-
nia ze sztuką” wykład pt. „Nagie ciało w sztuce nam współcze-
snej” przedstawi Katarzyna Rokosz, wstęp wolny; Muszla Kon-
certowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego – 
24.05. godz. 20.00 – Instytut Stefana Starzyńskiego – Oddział 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Fundacja im. A. Osiec-
kiej „Okularnicy zapraszają na koncert pt. „Gdzie jest szlagier? 
Śpiewanki Osieckowe”, wstęp wolny; 1.06. godz. 12.00 - 17.00 - 
Dzień Dziecka w CPK. W programie: warsztaty, animacje i zaba-
wy dla dzieci, występ dziecięcej grupy teatralnej „Ręce i Nogi”, 
występy dzieci ze świetlic środowiskowych, turniej gier planszo-
wych dla dzieci młodzieży i dorosłych „Praga Gra”, wstęp wol-
ny; 2.06. godz. 17.00 - Fragmenty opery „Don Giovanii” W.A. 
Mozarta - koncert w wykonaniu studentów i absolwentów UM 
Fryderyka Chopina, wstęp 5zł; 5.06. godz. 17.00  – W cyklu Spo-
tkania ze sztuką, wykład pt. „Bio-Art – problematyka „żywego” 
dzieła sztuki” przedstawi Emila Maryniak, wstęp wolny;
 Klub Kultury „Gocław” Filia CPK ul. Abrahama 10 – 
25.05. godz. 11.00 i 12.00 - Ram-Tam-Tam dla Mam. Warsztaty 
muzyczno-ruchowe z okazji Dnia Matki dla rodziców z dziećmi 
w wieku od 1,5 do 3 lat. Bilet rodzinny - 5 zł (maks. 3 osoby). 
Przedsprzedaż od 20.05., liczba miejsc ograniczona; 26.05. godz. 
11.30 - 16.30 - Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka 
przy Parafii św. Ojca Pio. W programie, m.in.: teatrzyk dla dzieci, 
pokazy taneczne i wokalne sekcji działających w KKG oraz in-
ne atrakcje (miejsce: Parafia Św. Ojca Pio, ul. Fieldorfa 1). Wstęp 
wolny; 27.05. godz. 19.00 - Dla Ciebie Mamo. Koncert muzycz-
ny z okazji Dnia Matki w wykonaniu Doroty Osińskiej - woka-
listki i aktorki warszawskiego Teatru Rampa, znanej z udziału 
w „The Voice of Poland”. Wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów”, Al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – 23.05. godz. 14.00 - „Spotka-
nie z kulturą Indii” (slajdy, warsztaty gotowania, poczęstunek), 
wstęp wolny; 25.05. godz. 14.00 - Festyn z okazji Dnia Sąsiada 
- plac zabaw przy ul. Grenadierów, na tyłach marketu WARUS 
(muzyka, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, grill); 
 Klub „Orion”, ul. Egipska 7 – 3.06. godz. 18.30 – koncert 
grupy AGAT „A ja sobie radzę na Pradze”, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 24.05. godz. 
10.00 – 12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp 
wolny; godz. 15.00 - Kwiaty ozdobne. Prowadzenie: Marta 
Monder – pracownik Ogrodu Botanicznego PAN. Wstęp wolny; 
27.05. godz. 18.00 - „Kolekcjoner wspomnień” w hołdzie Buła-
towi Okudżawie. Recital Romana Ziemlańskiego. Wstęp 10 zł; 
29.05. godz. 11.00 - Świętowanie Dnia Matki. Koncert piosenek 
Agnieszki Osieckiej. Teatr N.O.R.A. Wstęp wolny.
 Ogródek Jordanowski w Radości ul. Izbicka 3 – 25.05. godz. 
15.00 – „Dzień Sąsiada – Święto Radości”. Organizator Rada 
Osiedla Radość. Impreza dla wszystkich mieszkańców osiedla, 
na których czekają liczne konkursy, gry i zabawy, grill. Można 
przynieść własne wypieki. Więcej na:www.radosc.waw.pl; 
 Ogród Botaniczny PAN w Powsinie ul. Borowika 2 – 26.05. 
godz. 15.00 - XVIII Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny 
„Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwiatach”: koncert pt. „W kró-
lestwie rododendronów” Louis Alvanis: (Anglia). 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 25.05. godz. 11.00, 
15.00, 19.00 - Wywiady ze świadkami historii – cz. 1. W związ-
ku z 70. rocznicą powstania w getcie warszawskim o doświad-
czeniach z getta, ocaleniu, stracie bliskich i przebiegu powsta-
nia opowiadają dzieci Holocaustu, m.in. Krystyna Budnicka, Sze-
wach Weiss, Józef Hen oraz świadkowie spoza getta; godz. 11.30, 
15.39, 19.30 - Początek. Warszawa w pierwszych dniach okupa-
cji; 26.05. godz. 16.00 – „Kino, kawa i Warszawa” – Warszawa 
roku 1960. Pomysł na rodzinne popołudnie – filmy o Warszawie 
dla dużych, warsztaty plastyczne dla małych. Obrazy poświęcone 
stolicy lat 60. W programie: Warszawa B (film dokum. z 1960 r.), 
Niewinni czarodzieje, nastrojowy portret środowiska młodzieżo-
wo-artystycznego dekady lat 60. 
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nAPRAwA
MASZYN  

DO SZYCIA
 SINGER
�� PFAFF
���� ŁUCZNIK i inne
NAPRAWA SILNIKÓW 

ELEKTRYCZNYCH
MASZYN DO SZYCIA

Zakład czynny: od poniedz. do piątku
w godz. 1000–1800 (przerwa 13–14),  

w soboty 900–1400.

KUPNO – SPRZEDAŻ MASZYN
Aktualnie w sprzedaży:

 Stębnówki przemysłowe
 Overlocki
 Maszyny użytku domowego
 Akcesoria

Zbigniew Lenicki
Grochów, ul. Czapelska 32

tel. 22 870-71-72

DO WYNAJĘCIA   
LOKALE UŻYTKOWE

w pawilonie 
handlowym przy  

ul. Ostrzyckiej 2/4  
o powierzchni:

• 77,3 m2,
 • 110,4 m2 
 • 221,8 m2

na działalność 
handlowo-usługową.
Lokale z witrynami, 

wyposażone w media. 

Tel. 22 813-00-16  
lub 22 810-16-55

tADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05
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- Witam panie Eustachy, Kazimierz Główka jak zwykle zadowo-
lony ze spotkania wyciągnął rękę w geście zgoła radosnym.

- Dzień dobry, dzień dobry, pan Eustachy odpowiedział znacz-
nie bardziej minorowo.

- Stało się coś? Jakiś pan nie w sosie? Wiosnę wreszcie mamy 
piękną, ciepło, bzy kwitną, żyć nie umierać.

- Komu żyć, temu żyć…
- Niech pan mnie nie straszy, nie jest pan chory chyba?
- W sensie dosłownym, to nie, ale serce się kraje. 
- Z powodu?
- A rozejrzyj się pan, co pan widzi?
- Nic nie widzę, bazar jak bazar. 
- A tu?
 - Nowe pawilony, towaru pełno, aż na chodnik się przelewa, 

kupcy chętni do rozmowy, mili, zapraszają…
- Ludzi, panie Kaziu nie ma, ot co! Jeszcze na warzywniaku, 

owszem, ale, dajmy na to, przy mięsnym, już nie to, co kiedyś. 
Kiedyś mięsa było mało, a ludzi kupa, dziś mięso jest, tylko ludzi 
przerzedziło. Jak kupują, to kawałek czegoś tańszego. 

- Owszem, ale wiesz pan, jak jest. Kryzys jest. Sam premier mó-
wi, że nie ma lekko. No i że inni mają gorzej, że w porównaniu 
z innymi, to u nas w zasadzie jest Kanada. A ta bryndza przeminie, 
premier mówi, że pod koniec roku. 

- Kto dożyje wolnym, będzie, jak mówi pieśń… Masz pan, po-
czytaj… Eustachy wręczył panu Główce gazetę z informacją 
o najnowszych badaniach na temat biedy. Pan Główka czytając 

zasępiał się coraz bardziej. Już 7 proc. ludności żyje w skrajnej 
biedzie, a 17 proc. bardzo skromnie. W sumie 6 milionów rodaków 
żyje tak, że ledwo żyje…

- Taka sprawa, panie Kaziu. Nie ma się co dziwić, że na bazarze 
przestronniej się zrobiło. 

- Faktycznie, panie Eustachy, faktycznie. Ale jak pan mnie zna, 
to ja raczej szukam rzeczy budzących nadzieję, bo inaczej zamar-
twimy się na śmierć. Co powiedziawszy też wręczył koledze gazetę 
z oświadczeniem majątkowym, złożonym przez prezydentkę Han-
nę Gronkiewicz-Waltz. Chętnie, to ona tego nie zrobiła, ale musia-
ła, takie prawo, że urzędnicy muszą się raz do roku wyspowiadać. 
– Widzisz pan, jak to w życiu: jest tak i tak. Jedni mają kiepsko, 
a drudzy, dajmy na to - jak pani prezydent. Średnia wychodzi więc 
nieźle, coś ponad trzy i pół tysiąca miesięcznie. Sam pan przyzna.

Eustachy czytał i oczom nie wierzył – majątek pani prezydent przez 
ostatnie dwa lata wzrósł o 400 tys. zł. Ma teraz 3 miliony, o papie-
rach wartościowych, domach i samochodzie nie wspominając. 

- Jak kto pracuje to ma, panie Eustachy, trzeba pracować, ot co.  
- Owszem, owszem, pani prezydent pracuje aż furczy: miasto 

w korkach, bo 70 baniek na elektroniczną synchronizację komuni-
kacji przepadło, błędy przy projektowaniu metra już opóźniły dru-
gą linię o rok, błędy przy planowaniu przerw na stacjach w cen-
trum wygnały na przystanki autobusowe setki tysięcy ludzi, na-
prawa tunelu pod Wisłostradą odwleka się na święty nigdy… To 
jakiś horror jest. Pan mówi, że trzeba pracować, to ja panu po-
wiem, jak to jest naprawdę: Przychodzi gość do Urzędu Pracy 
i pyta: - Czy jest dla mnie jakaś praca?…Urzędniczka odpowiada 
mu: - Tak. 10 000 zł miesięcznie, firmowy samochód, firmowy te-
lefon, mieszkanie, coroczne wakacje z firmy…  

- Pani chyba żartuje? 
- Tak, ale to pan pierwszy zaczął...    Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Mo¿e byæ dobrze

Kobiecym okiem

opiekować i pomóc… Tak bar-
dzo uważam, tak uważam że-
by przestrzegać przepisów, a tu 
proszę… jak ja jej o tym po-
wiem?! Jak zapłacę? Nie kupię 
leków jej czy sobie?”).

Serce się kroiło, gdy patrzy-
łam na bezradne łzy spływają-
ce wolno po bruzdach jego twa-
rzy. „Może zadzwonimy i po-
prosimy, żeby ktoś tu przyjechał 

i wytłumaczył o co cho-
dzi” - powiedziałam 
i wzięłam kartkę do rę-
ki.  Dopiero wtedy za-
uważyłam napis mały-
mi literami, na samej 
górze: „Kierowco, to 
nie…”. Więc nie man-
dat? Nie? Jak to! O co 
tu chodzi?!

Chodziło o… rekla-
mę jakiejś firmy, w któ-
rej ktoś kompletnie po-
zbawiony wyobraź-
ni zatwierdził taką 
właśnie „kampanię”. 
Oniemiałam. Jak moż-
na być tak okrutnym, 
by narażać ludzi na po-
dobny stres? A gdyby 
na ulicy nie było niko-
go, kto pomógłby temu 

panu wyjąć z kieszeni jego lek 
i go zaaplikować? Kto by za to 
odpowiadał?! 

Posiedziałam ze starszym pa-
nem pół godzinki aż napraw-
dę poczuł się lepiej - nie odwa-
żę się przytaczać jego słów, gdy 
okazało się, że to tylko „dow-
cipna” reklama. Powiem tylko, 
że najbardziej przeraził się swe-
go zasłabnięcia, i że gdyby go 

zabrakło, żona sama nie dała-
by rady!

Zrobiłam zdjęcie tego śmie-
cia w kolorach mojego miasta 
i w stylistyce sugerującej, że to 
prawdziwy mandat. Wzburzenie 
już przeszło. Pozostał żal. Po-
został też dreszcz na plecach - 
co by było, gdyby…

Pisaliśmy w „Mieszkańcu” 
wielokrotnie o „reklamach” - 
obszarpanych świstkach pry-
mitywnie mocowanych na la-
tarniach czy na śmietnikach 
(tu właściwa rzecz na właści-
wym miejscu!), zachęcających 
do korzystania z usług: montaż 
drzwi, zabudowy balkonów, wy-
miana okien. Ale kto zaufa re-
klamodawcy ze śmietnika? In-
ni szukając klientów wrzuca-
ją do skrzynek na listy świstki, 
podszywające się na pierwszy 
rzut oka pod administrację, że 
„będą chodzić po mieszkaniach 
i zbierać zgłoszenia…” 

Czy wezmą na siebie odpo-
wiedzialność, gdy z kolei pod 
nich podszyje się zwykły ban-
dzior, a lokator, ufny że to ktoś 
z administracji, otworzy mu 
drzwi?! Ludzie, trochę wy-
obraźni! Choć trochę! żu

Jakiś czas temu znalazłam za 
wycieraczką prawidłowo za-
parkowanego samochodu kart-
kę, jak ta na zdjęciu. Mandat! 
- krzyczało wielkimi literami. 
Trzysta złotych!!! Kolory War-
szawy, używane przez Straż 
Miejską, też robiły swoje… 

Ale nie miałam czasu się 
nad tym zastanawiać, bo star-
szy pan, który podszedł do za-
parkowanej kilka samochodów 
dalej skody i zastał podobny 
„kwit”, po prostu zasłabł. Ru-
szyłam na pomoc - niełatwe za-
danie dla niefachowca, na pu-
stej ulicy. Jednak jakoś pan do-
szedł do siebie („Bo wie pani, 
to jedna trzecia mojej emery-
tury, mój Boże, trzysta złotych! 
Ja muszę jeździć samochodem, 
bo mam kłopoty z chodzeniem, 
żona też, a nie ma kto się nami 
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Kroniki anińskie
Z czym kojarzy się Państwu Anin? 

Tzw. „ludziom sercowym” oczywiście 
z Instytutem Kardiologii, a tym trochę 
bardziej „wiekowym” z wyjazdami na 
majówkę czy inny „wyraj”. Dla mło-
dych to jedno z osiedli w Warszawie, 
mało znane, bo nie oferujące żadnych 
szczególnych rozrywek. Przyznam, że 
i ja tak myślałem, dopóki nie wpadła 
mi w ręce dwutomowa historia Anina, 

napisana przez p. Barbarę Wołodźko-Maziarską. Czym Gall Ano-
nim dla Bolka Krzywoustego, a Wincenty Kadłubek dla Kazimie-
rza Sprawiedliwego – tym Pani Barbara dla Starego Anina. Na 600 
stronach(!), z benedyktyńską dokładnością, opisuje historię każdej 
działki, każdej willi i kolejnych właścicieli. I nie jest to nudne! Hi-
storia Anina nie jest długa – ma niewiele ponad 100 lat. Jako teren 
zabudowany powstał na początku XX-go wieku w zaborze rosyj-
skim. Były to dziwne czasy. Kolej Warszawsko-Wiedeńska poko-
nywała dystans między Warszawą a Wiedniem szybciej, niż dzi-
siaj, a plan zagospodarowania przestrzennego dla Anina opracowa-
no w ciągu trzech lat! To wynik w dzisiejszych czasach nieosiągal-
ny. Plan geodezyjny wykonał mierniczy przysięgły Józef Pokrzyw-
nicki, który wyznaczył 150 (kilka lat później dodano jeszcze 50) 
parceli, każda o powierzchni 1230 sążni kwadratowych (5600 m2), 
ułożonych jak pod sznurek, przedzielonych równoległymi uliczka-
mi poziomymi i pionowymi – coś jak w Nowym Jorku. Już w 1909 
roku wszystkie parcele zostały sprzedane i zaczęło się wielkie bu-
dowanie. Wielkie, ale nie wysokie, bo rosyjscy artylerzyści musieli 
mieć z pobliskiego fortu dobry widok na Warszawę, w razie gdyby 
Polacy znów o jakimś buncie rozmyślali. 

Wille, które powstawały w Aninie, miały swój własny, niepowta-
rzalny styl. Drewniane, z werandami, bogato zdobione wycinany-
mi w drewnie elementami, okapy zakończone drewnianą „falban-
ką”. A że rzeka Świder niedaleko, styl ten – parafrazując niemiecki 
„Biedermeier” - nazwano żartobliwie „Świdermajer”. 

Z książki˗przewodnika Pani Barbary dowiadujemy się różnych 
ciekawych rzeczy. O właścicielach willi „Zdrowie”: „Państwo 
Grotkiewiczowie, ludzie zapewne majętni, bo Pan Grotkiewicz 
z zawodu był kolejarzem”.(!) Mam nadzieję, że mojego felietonu 
nie czyta żaden kolejarz, bo mógłby wylądować w Aninie u kar-
diologów.  A co się działo w willi „Helwitad”? Pani Bogusławska 
postanowiła wybrać żonę dla syna. W tym celu jej ciotka przywio-
zła(!) z poznańskiego – bo tam „dziewczęta są pracowite, obowiąz-
kowe i schludne” – trzy panienki. Jedną z nich, Marysię, zatrzy-
mano, ale „ponieważ dziewczę było jeszcze zbyt młode, ze ślubem 
poczekano, aby mogła zaprzyjaźnić się z oblubieńcem”(!). Obycza-
je, jak przy swataniu księcia z cudzoziemską księżniczką. Możemy 
być dumni z Anina!

Czy pobożny Żyd może handlować w szabas? Oczywiście nie! Ale 
że interes musi się kręcić, to niejaki Frydman swój sklep przy al. Le-
śnej w sobotę zamykał od przodu, ale otwierał drzwi od tyłu – i wszy-
scy byli zadowoleni. I tak płyną wspomnienia, historia po historii, 
zdjęcie po zdjęciu. Sam indeks nazwisk liczy około 650 pozycji! Nie-
wiele starych domów jeszcze stoi – jak np. ten przy Widocznej 79, 
mający zresztą status zabytku – w których nadal mieszkają potom-
kowie dawnych właścicieli. Dlatego powinniśmy być wdzięczni Pa-
ni Barbarze Wołodźko˗Maziarskiej za to, że „ocala od zapomnienia” 
i wydobywa spod ziemi nasze korzenie. Przy tej okazji warto wspo-
mnieć, że na drugim końcu prawego brzegu, na Targówku, analogicz-
ną kronikarską pracę od lat wykonuje p. Regina Głuchowska, opisu-
jąc dzieje Bródna i okolic. Chapeaux bas!

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej
WyobraŸnia, 
towar  
deficytowy

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

na mycie zsypów w budynkach należących do zasobów Spółdzielni 
w zakresie ujętym w SWIZ.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej 
Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

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

na remont ciągów pieszych i jezdnych z ułożeniem kostki betonowej  
i uporządkowanie terenu (teren zielony) przy budynkach należących 

do zasobów spółdzielni w zakresie ujętym w SWIZ.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej 

Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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Uroczystość przygotował Urząd 
Dzielnicy Praga Południe we współ-
pracy z Towarzystwem Historycznym 
im. Szembeków, Społecznym Komite-
tem Budowy Pomnika generała Piotra 
Szembeka, Stowarzyszeniem Promocji 
Grochowa, Warszawskim Bractwem 
Strzelców Kurkowych, zaś gospoda-
rzem był burmistrz Tomasz Kucharski. 

Przygotowano krzesła dla miesz-
kańców i gości honorowych, a wśród 
nich wdowa po prezydencie Ryszar-
dzie Kaczorowskim, prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (pra-
żanka!), przedstawiciele korpusu dy-
plomatycznego, projektantów a także 
południowopraskiego i warszawskiego 
samorządu. Frekwencja dopisała zna-
komicie, przybyły prawdziwe tłumy! 

W części oficjalnej odsłonięto tabli-
cę pamiątkową placu na ścianie szkla-
nego pawilonu, zaprezentowano pro-
jekt pomnika gen. Piotra Szembeka, 
który stanie tu za kilka lat finansowa-
ny zapewne ze składek obywatelskich, 
wreszcie ku uciesze wszystkich uru-
chomiono fontanny! 

Gruchnął strzał z prawdziwego dzia-
ła - to pozdrowienie od godnej i licz-
nej reprezentacji Bractwa Kurkowego 
w przebogatych, barwnych strojach sta-
ropolskich z szablami i insygniami, roz-
począł się koncert Orkiestry Reprezen-

tacyjnej Wojska Polskiego i wtedy na-
gle sypnęły grube krople deszczu, a kto 
nie miał parasola, wśród śmiechu i żar-
tów chronił się pod balkonami i w bra-
mach! A przecież tutejszy proboszcz 
ks. prałat Krzysztof Ukleja wspierany 
przez Bractwo Kurkowe przed chwilą 
uroczyście plac poświęcił! 

Ale burzy nie było, więc po kilku 
minutach mieszkańcy, wysoko uno-
sząc wiatraczki i balony, rozdawane 
nie tylko najmłodszym, z powrotem 
wypełnili znakomicie prezentujący się 
plac, podziwiając porywający pokaz 
musztry paradnej Batalionu Reprezen-
tacyjnego Wojska Polskiego (za mun-
durem, zwłaszcza takim, panny - i nie 
tylko panny w każdym wieku - sznu-
rem!) i korzystali z poczęstunku.

Dwa lata budowy, 22 miliony zło-
tych; dziś plac jest wyłożony grani-
tem, w nawierzchni ukryto fontannę: 
62 komputerowo sterowane, specjalne 
dysze, każda podświetlana kolorowym 
światłem LED - to fontanna do podzi-
wiania i do zabawy, co natychmiast od-

kryły dzieci, szalejące między perlisty-
mi strumieniami wody.

Zadbano o nowe nasadzenia - wyro-
śnięte, wysokie brzozy lśnią wieczo-
rem w świetle wysoko zawieszonych, 
ażurowych lampionów. Jest mnóstwo 
ławek, a na skraju, wzdłuż placu, są 
miejsca parkingowe.

Co o placu w nowej szacie myślą 
mieszkańcy? W końcu roku 2012 nie-
wielu podobała się nowa wersja placu. 
W sobotę - nie szczędzono słów za-
chwytu i dumy. 

- Jak tu pięknie, nie myślałam, że te-
go doczekam! Pamiętam te chwasty, 
klepisko, potłuczone butelki, obskur-
ne miejsce. A dziś - wizytówka Pragi, 
co ja mówię - wizytówka Warszawy! 
- wzrusza się starsza pani z ul. Gro-

chowskiej. - Jest zupełnie inaczej niż 
było przedtem, jest czysto i porządnie! 
Byle tylko tej czystości pilnowano! - 
rozgląda się pani Barbara, mieszkanka 
ul. Witolińskiej.

- To najważniejszy ze wszystkich pla-
ców po tej stronie Wisły: historia daw-

na i nowsza, to w tym kościele otworzył 
się nasz Komitet Obywatelski „Soli-
darność”, który organizował pierwsze 
wolne wybory samorządowe. Przycho-
dzę tu już od pewnego czasu, bo teraz 
to miłe miejsce. Można wokół zrobić 
zakupy, zjeść coś dobrego… - mówi 
radny Ryszard Kalkhoff.

-  Właśnie - dodaje mieszkająca przy 
samym placu pani Ewa. - W dodatku 
mamy najstarszą aptekę, i pocztę, i ka-
letnika, i fotografa! Teraz pięknie się 
tu mieszka!

- Mnie się podoba, jest dużo miejsc 
dla samochodów a wcale ich nie wi-
dać! Dla ludzi tyle ławek, te brzozy, ta 
fontanna! Będę tu przychodził z żoną 
w każdy ładny wieczór - cieszy się pan 
Paweł z Kordeckiego.

- Dla mnie to idealne miejsce na 
przedpołudnie z dziećmi, jest miejsce 
na rower czy wrotki, na gry, no i te 
fontanny, super! - mówi młoda mama 
a dwójka rozbrykanych czterolatków 
energicznie przytakuje, ciągnąc mamę 
w stronę wody.

- To bardzo ważne, bliskie mojemu 
sercu miejsce - tu się wychowywałem, 
tu pracuję. Ja tu jestem codziennie! 
Mam nadzieję, że nowe Centrum Han-
dlowe Szembeka będzie się z nim do-
brze komponowało - mówi Brat Kur-
kowy prezes Centrum Handlowego 
Szembeka Mirosław Sztyber.

- Jestem dumny, że ta uroczystość 
zgromadziła tylu gości. Jest radośnie, 
wesoło. To serce Grochowa gdzie tra-
dycja, gdzie wielkie wydarzenia histo-
ryczne spotykają się z rzeczywistością. 
Ale chodzi o to, by plac tętnił życiem, 
bywam tu często i widzę, że tak jest, że 

to taka nasza praska agora - podsumo-
wał burmistrz Tomasz Kucharski.

Wieczorem, przed dwudziestą dru-
gą, jeszcze raz podjechałam na plac 
by zobaczyć, jak się prezentuje o tej 
porze. Bajecznie, kolorowo, eleganc-
ko! Rozjaśnione korony brzóz, plac 
oświetlony delikatnie, z wyczuciem 
a kolorowe, pulsujące fontanny na-
dal zachęcają do figli i zabawy. Na 
ławkach siedziało sporo osób: rodzi-
ce z rozhasanymi dziećmi, zakocha-
ne pary, sympatyczne grupki mło-
dzieży, starsi państwo w świeżym, 
wieczornym powietrzu odpoczywa-
jący po upalnym dniu. Usiadłam i ja.  
Będę wracać!

Elżbieta Golińska

Tylu naraz mieszkańców, gości, fotoreporterów i kamer nie było tu jeszcze 
nigdy! W sobotę 18 maja otwarto Plac Generała Piotra Szembeka. 

najpiękniejszy w warszawie!

Auto Special Sp. z o.o.
Oddział Sobiesław Zasada Warszawa

Autoryzowany Dealer Volkswagen
ul. Grochowska 163, Warszawa

www.zasada.vw.pl

Szanowni Państwo,
zapraszamy do naszego stoiska firmowego 

oraz do wzięcia udziału w konkursie. 
Do wygrania samochód na weekend!

PIKNIK WESOŁA    
Hipodrom Szwadronu Jazdy RP   

25 maja 2013

NOWA KOLEKCJA  
BIŻUTERII KOMUNIJNEJ!!!
Oferujemy atrakcyjne  ceny!
W ciągłej sprzedaży niespotykane 

wzory ekskluzywnych wyrobów  
ze złota – 50%

Brylanty – konkurencyjne ceny!
STO WZORÓW OBRĄCZEK  

złotych i srebrnych.
Wysoka cena skupu złota.

ZAPrAsZAMy!
Universam Grochów 

I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI ZE SWOJEJ DZIELNICY?
Jest na to proste rozwiązanie!

Wejdź na naszą stronę internetową…  ➡ …zapisz się do newslettera…   ➡  Co DWA TYGODNIE   
 otrzymasz MIESZKAŃCA ON-LINE 

z NAJŚWIEŻSZYMI informacjami 
na swoją SKRZYNKĘ MAILOWĄ!!!
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Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski
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W przedostatnim „Miesz-
kańcu” pisaliśmy o kilku za-
grożonych zabytkach Pragi 
Południe. Obiecaliśmy Czy-
telnikom odpowiedzi konser-
watora zabytków na zadane 
przez nas pytania.

Rafał Nadolny, Mazowiec-
ki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, potwierdził, że 
aktualnie trwa postępowanie 
administracyjne w sprawie 
ujęcia w wojewódzkim reje-
strze zabytków unikatowej hali 
przy ul. Podskarbińskiej 11. To 
dzieło Macieja Nowickiego, 
jednego z najwybitniejszych 
i najbardziej znanych w świe-
cie architektów, przedstawi-
ciela nurtu corbusierowskie-
go. Jednak „samo nałożenie 
prawnej ochrony konserwa-

torskiej nie kreuje przyszłości 
obiektu, obecnie niszczejącego 
i nieużytkowanego” – zazna-
cza w odpowiedzi do redakcji 
Stefania Antonowicz z sekre-
tariatu konserwatora. Dodaje, 
że „decydujące byłoby trwanie 
funkcji budynku lub też wpro-
wadzenie funkcji pokrewnej”. 
Hala, w czasie swojej świet-
ności, pełniła funkcje sporto-
we. Jeszcze na początku tego 
wieku treningi judo prowadzi-
ła w niej Wanda Piotrowska 
wyróżniona przez Naszych 
Czytelników honorowym ty-
tułem „Zacny Mieszkaniec”. 
A inny „Zacny Mieszkaniec”, 
Ryszard Szurkowski, bywał 
i jeździł na niszczejącym torze 
kolarskim, który znajduje się 
przy hali.

Kilka miesięcy temu wła-
dze Pragi Południe zabez-

pieczyły halę. Było to trochę 
ryzykowne, gdyż znajduje się 
ona w użytkowaniu KS Orzeł 
Warszawa, ale władze klubu 
nie przejawiały zainteresowa-
nia zadbaniem o obiekt. Mimo 
zabezpieczenia poprzez za-

murowanie drzwi i okien hala 
nadal niszczeje. Cały czas 
odpadają kolejne części ele-
wacji (na zdjęciu - str. 1). Oby 
konserwator zdążył z wpisem 
do rejestru, a władze dzielnicy 
i klubu znalazły wspólną ideę, 
jak uratować i zagospodaro-
wać ten cenny obiekt.

Coś drgnęło także w spra-
wie stacji trafo z 1929 r. i wo-

jennego bunkra (o zachowa-
nych w praktycznie idealnym 
stanie obiektach przy ul. 
Mińskiej 46 także pisaliśmy 
w poprzednich „Mieszkań-
cach”). Nie zostały one sku-
tecznie wpisane do mazo-
wieckiego rejestru zabytków, 
a na ich miejscu Rogowski 
Development chce zlokalizo-
wać inwestycję mieszkanio-

wą. Z odpowiedzi 
MWKZ wynika, 
że decyzja o nie-
wpisywaniu tych 
zabytków do reje-
stru zapadła w Mi-
nisterstwie Kultury 
i Dziedzictwa Na-
rodowego… 

Sprawą zaintere-
sował się senator 
Marek Borowski 
oraz burmistrz To-
masz Kucharski. 
W biurze senatora 
Borowskiego do-
wiadujemy się, że 

były marszałek Sejmu bada 
dokumentację sprawy, zaś 
burmistrz Kucharski spo-
tkał się z przedstawiciela-
mi Rogowski Development.  
– Uzyskałem zapewnienie, że 
zostanie zachowana elewacja 
stacji trafo, i to ta oryginal-
na, a także, że deweloper nie 
wyburzy bunkra – burmistrz 
relacjonował „Mieszkańco-
wi” przebieg spotkania. – 
Być może bunkier zostanie 
tam gdzie stoi, ale też do-
brym wyjściem może być jego 
przeniesienie w inne miejsce. 
Szukamy takiego miejsca, 
a w czerwcu zaplanowaliśmy 
kolejne spotkanie z inwesto-
rem. 

Ewelina Buczyńska, rzecz-
nik południowopraskiego 
urzędu, dodaje, że inwestor 
oświadczył, że rozumie oba-
wy mieszkańców, którzy nie 
chcą zniszczenia zabytków 
i że burmistrz wystąpił w roli 
mediatora. rosa 

dokończenie ze str. 1
Drgnęło w zabytkach

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

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.

W wojskowych klimatach
Rembertowski Piknik Wojskowy, odbywający 
się w  ramach corocznych obchodów Święta 
Rembertowa, przyciągnął rzesze mieszkań-
ców dzielnicy. 

Było co oglądać, gdyż na scenie pojawiły się zespoły z rember-
towskich przedszkoli, szkół, domów kultury, Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, Rembertowskiej Akademii Seniora, a także Akademii Obrony 
Narodowej. 

Zainteresowanie uczestników imprezy wzbudziła też gra miejska. Jej 
uczestnicy mieli okazję przenieść się do dawnego Rembertowa, poznać 
jego tajemnice, a nawet spotkać dawnych mieszkańców dzielnicy. Na 
najlepszych, którzy odważyli się pokonać wytyczoną przez organizato-
rów trasę i wykonać różne zadania, czekały nagrody. 

Tradycyjnie Święto Rembertowa miało swój motyw. W tym roku 
organizatorzy postawili na zabawę w stylu militarnym – były więc po-
kazy wojskowego sprzętu i umundurowania. Chętni mogli zobaczyć co 
kryje się we wnętrzu strażackiego wozu. Nie zabrakło też wojskowej 
grochówki. Dla spragnionych typowo jarmarcznych przysmaków zna-
lazła się zaś wata cukrowa we wszystkich kolorach tęczy, gofry, hot-
-dogi, precle, lody czy popcorn. 

- Przyszłam z wnuczkiem, który naciągnął mnie już na watę i lody, 
teraz szaleje na dmuchanych zamkach – uśmiechała się pani Barbara 
z Rembertowa. – Ja za to dostałam ładne pelargonie. Każdy bowiem kto 
przyniósł zużyte baterie otrzymał w zamian kwiatka w doniczce. Strza-
łem w dziesiątkę okazał się targ sąsiedzki, gdzie można było upolować 
prawdziwe cudeńka. Nie zawiedli się też miłośnicy biżuterii hand-made.  

Na zakończenie imprezy, w ramach kina letniego, uczestnicy pikniku 
obejrzeli film „Walkiria”. Organizatorami Pikniku były Rada i Zarząd 
Dzielnicy Rembertów. Tekst i fot. Anna Krzesińska

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 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

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

Wojenny bunkier przy ul. Mińskiej 46
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 10h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Najwyższy czas zabrać się na poważnie do pracy, 
chociaż dobry nastrój nie powinien Cię opuszczać, 
szczęście też... Pomimo wielu obowiązków nie za-
pominaj o  korzystaniu z  uroków życia, nie unikaj 
towarzystwa, które bardzo lubisz. Ktoś interesują-
cy ma ochotę Cię poznać i spotkać się z Tobą. Wy-
każ się tutaj cierpliwością i taktem, co może być do-
syć trudne, zważywszy na Twoje dosyć choleryczne 
usposobienie.

 BYK 22.04-21.05
Poprawi Ci się nastrój i w  głowie powstaną cie-
kawe pomysły, na horyzoncie mogą się poja-
wić interesujące osoby, a  wraz z  nimi – propo-
zycje warte grzechu. Zamiast sięgać po więcej, 
umacniaj swoją obecną pozycję w pracy. Pomyśl 
o ubezpieczeniach na przyszłość i sensownej lo-
kacie oszczędności. W miłości powinno dopisy-
wać szczęście, wiosenny flirt lub zauroczenie są 
w zasięgu ręki…    

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Lubisz częste zmiany. I  to nie tylko w sferze zawo-
dowej, ale i towarzyskiej. Ale powinieneś pomyśleć 
o  zmianie swojego postępowania wobec kolegów 
z pracy. Nieraz możesz przekraczać pewną granicę, 
która może być początkiem niepotrzebnego konflik-
tu. Postaraj się też nie zapominać o swoich domo-
wych obowiązkach, pamiętaj, że najbliżsi liczą na 
Twoją pomoc, nie tylko finansową.

 RAK 22.06-22.07
Teraz jest pomyślny czas, aby zawrzeć kilka intere-
sujących znajomości. Postaraj się też, aby to co za-
planowałeś nie odbiegało zbytnio od rzeczywisto-
ści. Konsekwencja i dyplomacja to zalecane w naj-
bliższym czasie sposoby postępowania. W  spra-
wach sercowych postaraj się o  więcej wyrozumia-
łości i  zdobądź się na większy dystans, zwłaszcza 
do spraw zawodowych swojej drugiej połowy, która 
może mieć w problemy w pracy i potrzebuje Twoje-
go wsparcia.

 LEW 23.07-23.08
Wspaniałe zdrowie i  dobra passa w  sprawach za-
wodowych i osobistych - to zapowiedź na najbliższe 
dni. Nie unikaj trudnych spraw i jednocześnie wyko-
rzystuj czas na zabawę i towarzyskie spotkania, na 
których będziesz duszą towarzystwa. Zastanów się 
czy w relacjach z bliskimi osobami nie przesadzasz 
zanadto z  nadmierną krytyką, wszak nie wszyscy 
musimy być doskonali.

 PAN NA 24.08-23.09
Unikaj konfliktowych sytuacji i  nie daj się wcią-
gnąć w  rozgrywki między Tobą a partnerem. Po-
dobnie ostrożnie zachowuj w  pracy. Tutaj po-
trzebna będzie spora tolerancja i wyrozumiałość. 
W  sprawach osobistych nie powinno być więk-
szych zmian, ale na pewno powinieneś się posta-
rać o  większe urozmaicenie w  waszym związku. 
Samotne Panny nie powinny teraz zostawać w do-
mu, a szukać swojej drugiej połowy podczas wio-
sennych wojaży.

 WA GA 24.09-23.10
Ciągłe odkładanie wszystkiego na później może 
okazać się bardzo zgubne w  skutkach, zwłaszcza 
dla Ciebie. Możesz już poczuć oznaki tego w spra-
wach zawodowych. Spiętrzenie ich ze sprawami 
prywatnymi może doprowadzić do niepotrzebnych 
zadrażnień. Postaraj się opanować swoje roztar-
gnienie i opracuj właściwą strategię działania. Naj-
bardziej docenią to bliscy i przyjaciele, którym bę-
dziesz mógł poświęcić więcej czasu.

 SKOR PION 24.10-23.11
Optymizm, który Cię ogarnął, sprzyja dokonywa-
niu rzeczy niemożliwych. Twoja brawura i perfekcja 
sprawią, że może udać Ci się załatwić wiele spraw. 
Niekoniecznie musisz rzucać się od razu na głęboką 
wodę, ale najbliższy weekend poświęć bliskiej oso-
bie i jej sprawom. Myślami jesteś już przy planowa-
niu wakacyjnego wyjazdu lub ciekawej trasy na naj-
bliższy weekend. Swoje marzenia możesz urzeczy-
wistnić, podejmując stanowczą decyzję. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
W  najbliższych dniach miłość będzie wymagała 
pewnych korekt zachowania. Twoja intuicja trochę 
będzie zawodzić i  nie zawsze uda ci się dostrzec 
niebezpieczeństwa czyhające w kontaktach między-
ludzkich. Zbytnie zaufanie i pewność swego może 
skończyć się rozczarowaniem. Dlatego nie wybieraj 
najtrudniejszej drogi dla swoich planów.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Możesz mieć teraz więcej szczęścia w pracy, w uczu-
ciach i finansach. To dobre dni i wykorzystaj je, jak 
umiesz najlepiej. Jak długo Ci się będzie wiodło, za-
leży od Twoich poczynań. Spróbuj nie zmarnować 
teraz kilku okazji do pomnożenia majątku, a sprawy 
uczuciowe wymagać też będą odpowiedniej opra-
wy i czasu. Pamiętaj, że „każdy może być kowalem 
swojego losu”. Nie zapominaj o swoim zdrowiu, któ-
re może wymagać witaminowego wsparcia i popra-
wy kondycji.

 WO DNIK 21.01-19.02
Szykują się zmiany na lepsze, sporo nowych zna-
jomości i wynikające stąd konsekwencje będą po-
zytywnie wpływać na Twoje samopoczucie. Posta-
raj się nie robić żadnych zaległości, trzymać rękę na 
pulsie. Sprawy, które są wydają się być niedokoń-
czone znajdą swój pomyślny finał. Skup się na swo-
jej osobie, wszak wiosną warto zrobić generalne po-
rządki w  swojej garderobie. A  może warto wybrać 
się na jakieś „szalone” zakupy, by odświeżyć miesz-
kanie lub jego wnętrze. 

 RY BY 20.02-20.03
W najbliższym czasie może Cię ogarnąć niechęć do 
podejmowania decyzji i poczucie, że straciłeś kon-
trolę nad biegiem wydarzeń. Możesz nie mieć na 
nic czasu, wszystko może dziać się zbyt szybko, nie 
wiadomo jak i dlaczego. Nie planuj teraz większych 
inwestycji, a rozmyślanie nad tym, że ktoś jest bo-
gatszy od Ciebie, z pewnością może obniżyć Two-
ją samoocenę. Idź swoją drogą i nie próbuj niczego 
przyśpieszać.  Merlin

Czasy, gdy w kuchni był tylko 
pieprz, liść laurowy i ziele an-
gielskie są za nami! Dziś dom 
bez bogactwa ziół, także świe-
żych, to rzadkość. 

Rozmaryn, obiekt poważ-
nych zainteresowań naukow-
ców, farmaceutów i lekarzy. 
Działa zwłaszcza żółciopęd-
nie, antyseptycznie, przeciw-
zapalnie, ściągająco; korzyst-
nie wpływa na serce, zapobiega 
jelitowym „rewolucjom”. Lubi ją 
układ nerwowy i wzrok. 

Szałwia - ozdobna, leczni-
cza, przyprawowa. Silnie anty-
bakteryjna, antywirusowa, an-
tygrzybicza, przy okazji uspo-
kaja i relaksuje: zawiera także 
kwas rozmarynowy. W listkach 
ma bogactwo prozdrowotnych 
związków organicznych, z nie-
których odmian używa się jej 
korzeni. Dodawajmy ją do so-
sów, mięs pieczonych i duszo-
nych, marynat, zup, sałatek. 
Ma piękny aromat, świetnie 
komponujący się zwłaszcza ze 
schabem i z kaczką, znakomi-
ta do tłustych mięs i ryb!

Moja rada: jeść świeże, ile 
się tylko da, mrozić na zimę 
siekane w malutkich porcjach 
„na raz”. Ostatecznie - su-
szyć. Używanie ziół pozwala 
mniej solić!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Słodko, słono, byle zdrowo!

✓Rabarbar deserowy: łodygi obierz i krój na ukośne kawał-
ki 2-3 centymetrowe. Posyp brązowym cukrem. Po pół godzi-
nie mieszaj, dodając 1-2 łyżki aromatycznego miodu lub nieco 
cukru waniliowego i cynamonu, wykładaj do formy wysmaro-
wanej świeżym masłem i piecz około pół godziny. Kto woli, za-
miast piec może dusić, mieszając, początkowo pod przykry-
ciem, potem bez. Podawać można ze świeżym ciastem drożdżowym, kruchymi cia-
steczkami lub z lodami śmietankowymi.

✓Szaszłyki majowo-czerwcowe: na cienkie, koniecznie drewniane szpadki na-
dziewamy kolejno truskawkę, agrest, czereśnię bez pestki, kostkę melona. Schładza-
my przez około 30 minut. Podajemy, zależnie od „adresatów” polane sosem z lodów 
waniliowych, albo ze zmiksowanych truskawek z odrobiną octu balsamicznego, roz-
marynu i miodu, czy po prostu - skropione advocatem.

✓Poziomki deserowe: mają bardzo subtelny aromat, trzeba o niego dbać, wybie-
rając owoce dojrzałe i trzymane w chłodzie. Niektórzy je przecierają przez sito - moim 
zdaniem szkoda zachodu chyba, że komuś przeszkadzają malutkie pesteczki. Zmikso-
wane poziomki (około 1-1 ½ szklanki)  mieszamy z pudełkiem serka homogenizowa-
nego i łyżką płynnego miodu (zdrowszy od cukru). Gdy gotowe, dodajemy łyżkę prze-
studzonej, płynnej żelatyny (tej bez przypraw!) uprzednio rozmoczoną w 3 łyżkach go-
rącej wody. Szybko i starannie mieszamy, wylewamy do przygotowanych pucharków, 
opłukanych zimną wodą, chłodzimy w lodówce. Na wierzchu „malujemy” wzorek, na 
przykład serduszko czy kwiatek, sosem z reszty zmiksowanych poziomek.

✓Rabarbarowy sos do drobiu i ryb: cebulę posiekać, zeszklić na oliwie (nie na 
maśle), dodać siekany w centymetrowe, ukośne paski rabarbar, dwa jabłka bez skór-
ki, majeranek, ciut soli i dusić do miękkości; doprawić pieprzem i ziołami, energicznie 
wymieszać i podawać na gorąco lub na zimno. Jeśli towarzyszyć ma mu drób pie-
czony czy gotowany, do sosu można dodać namoczone rodzynki lub suszone more-
le krojone w paski.

✓Świeże zioła na zimę: siekasz je lub miksujesz, mieszasz z odrobiną oliwy (lub 
zimnej wody) i w malutkich porcjach mrozisz (jak kostki lodu) a potem wsypujesz do 
torebki; opisujesz, trzymasz w zamrażarce.  PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Mamy sezon na nowalijki, już nie spod folii czy z importu. Co o nich 
wiemy? Rzewień czyli rabarbar to około 20 gatunków roślin, stąd 
rabarbar rabarbarowi nierówny. Wart uwagi, bo w 100 gramach ma 
ledwie 7 kcal! Pierwszymi smakoszami rabarbaru byli Chińczycy; do 
nas trafił szlakami transportowymi z Azji do Europy, ale „ochrzcili” 

go Grecy: „rhabarbaros”. Świat uważa go za warzywo, tylko w USA jest owocem.
Zawarty w nim kwas szczawiowy w połączeniu z potasem odtruwa mających zdrowe 

nerki. Początkowo ceniono korzenie rabarbaru; dziś wolimy łodygi! Świat jada je chętnie, 
także na wytrawnie, na przykład z dodatkiem imbiru i bazylii. Jest szalenie inspirujący 
w kuchni, z dodatkiem truskawek, różowego wina albo miksowany po uduszeniu z me-
lonem; korzystajmy póki czas!

Truskawka ma 28 kcal w 100 g, to niewiele. Jej prababcią jest amerykańska poziom-
ka. Po przeprowadzce do Europy w XVIII w. skrzyżowana poziomka wirginijska i chilijska 
zaowocowała truskawką. Najlepsza - dojrzała, świeża lub mrożona! Truskawka, to fosfor, 
żelazo, witamina C i nie tylko!      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
- Zofio! Od dwudziestu trzech lat naszego 

małżeństwa stale tylko zwracasz mi uwagę 
i poprawiasz mnie co krok!

- Wacławie! - mówi niewzruszona małżonka. 
- Nie od dwudziestu trzech, ale od dwudzie-

stu czterech!
��

Szkot MacDuff zjawia się w redakcji gazety:
- Ile kosztuje u państwa umieszczenie nekrologu „zmarła 

Mary MacDuff”?
- Właśnie mamy promocję: pięć słów jest gratis!
- W takim razie proszę dodać: „Sprzedam volvo”.

��
- To nieprawda, że mężczyźni znają się lepiej na samocho-

dach - mówi mały Franio. Bo na przykład babcia zna się le-
piej, niż dziadek!

- Jak to, synku?! To niemożliwe!
- A możliwe i to jeszcze jak! Dziadek wciąż mówi, że nie 

wolno jeździć z zaciągniętym hamulcem ręcznym, a sam wi-
działem, że babcia jechała, kiedy odwoziła mnie do domu, 
a tata mówi, że to z piętnaście kilometrów! WesołyRomek

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

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

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 8/2013: „Żywy jak srebro”. Ze-
staw upominków wylosował p. Zygmunt Dygas z ul. Samolotowej. Po odbiór 
z (dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 7 czerwca br.
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BIZNES

l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, 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 Deski z modrzewia podłogo-
we i parapety. Tanio! 
 Tel. 608-456-550
l Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 
 Tel. 606-742-822; 

www.odkurzaczewodne.eu

INNE

l 15 ubezpieczycieli, OC od 
349,-   Tel. 608-878-829

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 Fizyka, matematyka, zagro-
żenia, poprawki. 
Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
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 Nauczę gry na gitarze. Tel. 
693-761-412
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera i internetu. Osoby 
starsze – promocja! Student. 
 tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Dwupokojowe 51 m kw. 
Międzyborska 50, przy Ostro-
bramskiej.  Tel. 608-187-620
l Kawalerka na Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236
l Wynajmę garaż ul. Saska 4A. 
 Tel. 606-810-335

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku 
Gm. Halinów. Tel. 728-925-966
l Mieszkanie 45 m kw., 2 pok. 
II p/XII, Bora-Komorowskiego, 
zadbane, ładne, widna kuchnia. 
 Tel. 697-080-916
l Mieszkanie 60 m kw. , IV p., 
loggia, Łukowska bezpośrednio 
– 3 pokoje, widna kuchnia. 
 Tel. 601-677-660
l 31 m Centrum Waszyngtona. 
Tel. 501-100-698
l Sprzedam/wynajmę lokal 
10 m kw., przejście podziemne 
Targowa.  Tel. 606-663-595
l WAWER! SPRZEDAJ 
LUB KUP SWOJE MIESZ-
KANIE/DOM! IZABELLA 
DZIEWANOWSKA. 
 tEL. 533-340-507

SZUKAM PRACY

l Solidna zaopiekuje się dziec-
kiem od 0 lub pomoże przy star-
szej osobie.     Tel. 503-465-045

OGRODNICZE

l Zakładanie i pielęgnacja 
ogrodów, trawniki z siewu lub 
rolki, wykaszanie, rekultywa-
cja, wycinka drzew i gałęzi 
z lin, drenaże od rynien, ukła-
danie kostki, naprawa. 
 Tel. 509-199-927

PRAWNE

l Doradca Podatkowy – pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody. Warszawa Go-
cław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-

tresola od strony pętli autobuso-
wej)  www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
l Kancelaria Adwokacka 
adw. teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481

RÓŻNE

l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WASZAWIE – tANIO 
I SOLIDNIE. 
 tEL. 500-336-607
  

SPORT

l UKS Kamionek piłka noż-
na dla młodzieży. Zapisy: śro-
dy i piątki ul. Mińska 1/5. 
 tel. 694-956-850

TŁUMACZENIA

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

USŁUGI

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

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

l Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług ul. 
Igańska 32. Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
l ANtENy, DEKODERy, 
tELEWIZORy – NAPRA-
WA.  tEL. 22 818-07-17

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 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapicer-
ki.  tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
l Elektryk – przeróbki, wymia-
na instalacji osprzętu. 
 Tel. 602-317-302
l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy ga-
zowe, kominiarskie. Uprawnie-
nia. www.silczuk-hydraulika.pl 
 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 Lodówki. Tel. 22 671-80-49; 
604-910-643; Pralki. Tel. 601-
361-830
l LODÓWEK NAPRAWA. 
tEL. 22 842-97-06; 602-272-464 
l Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l MALOWANIE ŚCIAN – 
SZyBKO.  tEL. 602-126-214
l Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie – doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
l MEBLE NA WyMIAR. 
PRODUKCJA, PRZERÓB-
KI, NAPRAWy. 
 tEL. 22 773-15-13; 
 504-824-568
l NAPRAWA tELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 tel. 602-216-943

l Naprawa telewizorów 
u klienta.  Tel. 692-420-605

l Ogrodzenia betonowe pełne 
i ażurowe, ogrodzenia siatką na 
podmurówce prefabrykowanej, 
montaż, transport na gotowo, 
montaż bram i furtek. 
 Tel. 509-199-927
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 PRZEPROWADZKI. 
 tEL. 669-834-024
l Remonty kompleksowo 
 www.remonty.4u.pl 
Tel. 501-868-930; 502-218-778

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, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l Układanie kostki bruko-
wej, granitowej, przyłącza ze-
wnętrzne.  Tel. 516-515-937

USŁUGI/komputerowe

l AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24 h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422
l Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/kuśnierskie/futra

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

USŁUGI/remontowe

l Cyklinowanie bezpyłowe, 
układanie.  Tel. 503-630-035
l GLAZURNICZE, HyDRA- 
ULICZNE. GŁOWACKI. 
 tEL. 504-618-888
l Gładź, malowanie, panele. 
 Tel. 609-982-675
l Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
l ELEKtRyCZNE. 
 tEL. 504-618-888
l Malowanie, wykładziny, pa-
nele.  Tel. 601-203-313
l PANELE. tEL. 504-618-888
l REMONTY. TEL. 782-161-343
l Remonty kompleksowo. 
 Tel. 504-781-725
l REMONty, MALOWA-
NIE, tAPEtOWANIE. GŁO-
WACKI.  tEL. 504-618-888
l Remonty domów, mieszkań, 
malowanie, naprawa dachów, 
ogrodzeń, przebudowy, muro-
wanie itp. Wycena gratis. 
 Tel. 509-199-927
l Stany deweloperskie. Re-
monty tanio!  Tel. 603-377-907

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 tel. 22 224-22-63; 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
tanio!  tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 
 tEL. 722-990-444
l transport – przeprowadz-
ki – sam. o wymiarach – 
4,2dł./2,2 wys. – kontener. 
Kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny.  tel. 502-904-708

WYPOCZYNEK

l MAZURY, 7 DNI OD 540 
ZŁ Z WYŻYWIENIEM. JE-
ZIORO, LAS, KAMERAL-
NIE.  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 asor-
tyment, 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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StOLARZ - KUCHNIE, 
SZAFy, PAWLACZE,  

ZABUDOWy  
ORAZ NAPRAWy.  
tEL. 602-126-214  

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

Tel. 502-904-708

Anteny satelitarne naziemne; 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-
ziemnej.  Sprzedaż, montaż, 
naprawa.  Lemag-tvsat.waw.pl  

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

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, makula-
turę, stłuczkę. Sprzątanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

Domowy hydraulik – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.   Tel. 22 610-88-27; 
 604-798-744 

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

Kancelaria Doradców Praw-
nych Krislex zaprasza 
w każdy czwartek na Porady 
Prawne w cenie 10 zł. telefo-
niczne umawianie spotkań. 

tel. 22 242-85-65

mIesZKaNIeC 11
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Jacka Sadomskiego – kierownika zawodów War-
szawskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce. 

- WOM zdaje się być wieczny. Jak chodziłem do podstawów-
ki, to już się jeździło na te zawody, a teraz biorą w nich udział 
nasze dzieci…

- No tak, w tym roku mamy już 46 edycję, czyli objęła już trzy 
pokolenia. Wielu mistrzów olimpijskich się na niej wychowało. 
Przy czym, warto zaznaczyć, że WOM jest jedną z największych 
w Polsce tego typu imprez. Tylko przez dwa dni naszych zawodów 
wzięło w nich udział około 1200 zawodników.

- Dzisiaj, na lekkoatletycznym obiekcie „Orła” mamy WOM 
w kategorii szkolnej, prawda?

- Tak, jeszcze jest WOM w kategorii klubowej i tam mamy 
troszkę więcej konkurencji. No i oczywiście są także zawody 
w innych dyscyplinach. Dzisiaj mamy gimnazjalistów ze wszyst-

kich dzielnic Warszawy. Reprezentacje składają się z uczniów 
łączonych klas I i II oraz osobno klasy III. Dziewczęta mogą 
brać udział w sześciu, siedmiu lekkoatletycznych konkurencjach, 
a chłopcy nawet w dziewięciu. W każdej konkurencji reprezenta-
cja każdej dzielnicy może mieć trzech zawodników, co daje nam 
dużą ilość startujących. U nas ważne jest to, że w zasadzie są to 
konkurencje indywidualne i każdy może sprawdzić swoje umie-
jętności. Niektórzy zawodnicy nawet nie biegają w kolcach, tylko 
w tenisówkach…

- Zorganizowanie i przeprowadzenie takich zawodów musi 
być dużym wyzwaniem…

- I tak jest. Ale pogoda nam dopisała, a „Orzeł” nadaje się na 
takie imprezy ze względu na swoją bazę. Na przykład skoki mogą 
się odbywać w dwóch miejscach, co skraca nam czas przeprowa-
dzenia konkurencji. Dwie skocznie wzwyż, dwie w dal, to bardzo 
ułatwia i powoduje, że zawody nie są zbyt długie. Tutaj udaje się 
ogarnąć to wszystko. Lekka atletyka praktycznie kończy WOM 
i jest takim podsumowaniem roku.

Rozmawiał Adam Rosiński      

Królowa Polskich Rzek ma swój bieg. I wca-
le nie chodzi tu o kierunek nurtu, ale o dużą 
imprezę sportowo-rekreacyjną – „Bieg Wisły”.

W tym roku „Bieg Wisły” odbył się po raz trze-
ci. 12 maja na starcie, przy Moście Grota Rowec-
kiego stanęło blisko 1000 zawodników. Do poko-
nania mieli 10 km. Meta pod „Łazienkowskim”.

Bieg organizowany był przez warszawski 
Komisariat Rzeczny Policji i sekcję strzelecką 
CWKS Legia Warszawa. Po raz kolejny imprezę 
wsparło PKP Cargo. Tym razem, ze względu na 
inwestycje prowadzone na lewym brzegu, trasa 
„Biegu Wisły” wiodła wyłącznie wzdłuż prawe-
go brzegu rzeki. – Ten nasz brzeg – powiedział 
„Mieszkańcowi” Bogdan Jeziorski, pracujący 
w PKP Cargo radny Pragi Południe – przed wojną 
był bardzo dobrze wykorzystywany dla rekreacji 
i sportu. Warto tę funkcję reaktywować. W peł-
nym zapału tonie Jeziorski opowiada o urokach 
biegu prawym, „dzikim” brzegiem, o zaangażo-
waniu w przygotowanie imprezy komendanta 
Piotra Kłysa i funkcjonariuszy z Komisariatu 
Rzecznego Policji, niemniej w wypowiedzi czuć 

żal, że miejski i dzielnicowy samorząd nie bardzo 
włącza się promocję tej imprezy.

W biegu uczestniczyło bardzo wielu przedsta-
wicieli służb mundurowych oraz samorządowców. 
Prócz wspomnianego Bogdana Jeziorskiego dystans 
pokonali m.in. dzielnicowi radni Katarzyna Ol-
szewska, Karol Kowalczyk, Grzegorz Walkiewicz 
a także wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, 
przewodniczący stołecznej komisji sportu Paweł 
Lech oraz wojewoda Jacek Kozłowski. – W „Biegu 
Wisły” jest coś niepowtarzalnego – komentował po 
imprezie Adam, jeden z uczestników. – Na pewno 
wrócę na trasę w czasie samotnego biegania… Te-
goroczny „Bieg Wisły” wielu osobom pokazał pięk-
no prawego brzegu i jego potencjał. rosa

Są zawody, w których siła i sprawność 
odgrywają wielką rolę. Bez wątpienia do 
tej kategorii zalicza się praca w Straży Po-
żarnej…

W niecodziennych okolicznościach stra-
żacy mogli sprawdzić swoją siłę. Otóż grupa 
funkcjonariuszy wzięła udział w zapowiada-
nym przez „Mieszkańca” turnieju elekcyjnym 
w armwrestlingu, czyli siłowaniu się na rękę. 
Turniej odbył się 11 
maja, w liceum „Ja-
sińskiego”, w ra-
mach I Praskiego 
Pikniku Artystycz-
nego na Kamionku.

Przed strażakami 
siłowała się mło-
dzież i samorzą-
dowcy. W pierw-
szej kategorii 
zwyciężył Konrad 
Rogalski z woło-
mińskiego Gimna-
zjum nr 5. Srebro 
przypadło drob-
nemu, ale bardzo 
silnemu Ryszar-
dowi Stępniakowi 
z warszawskiego 
Technikum Architektoniczno-Budowlanego, 
a brąz Rafałowi Pękulowi z ZS Nr 1 w Mar-
kach. W kategorii samorządowców najsilniej-
szym okazał się wiceprzewodniczący rady 
Pragi Południe, Marek Borkowski. Drugie 
i trzecie miejsce przypadło Krzysztofowi Pięt-
ce i Jarosławowi Kani z lokalnego samorządu. 

– Rany, jak mnie ramię boli… – jeszcze dwa 
dni po zawodach radny Borkowski odczuwał 
ból zwycięstwa…

W finałowej walce strażaków Paweł Rostek 
pokonał Tomasza Domańskiego (obydwaj 
z JRG-5). Brązowy medal zdobył Maciej Kułak 
ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Turniej 
sędziował Konstanty Królik, aktualny Mistrz 
Polski, ubiegłoroczny Mistrz Europy i brązo-

wy medalista Mistrzostw Świata w armwre-
stlingu. Zdjęcie z Mistrzem było dodatkową 
nagrodą dla najlepszych zawodników. Za kilka 
miesięcy na Pradze Południe odbędą się kolej-
ne zawody w siłowaniu na rękę. – Planujemy 
je zrobić jesienią – obiecuje Hubert Zalewski, 
który kieruje dzielnicową komisją sportu. ar 

SILNY JAK STRAŻAKPOBIEGLI  
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Radni z wojewodą mazowieckim.
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po nie dział ku do piąt ku 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 poniedzia³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
      pon., œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

WARSZAWA

Zwyrodnienie stawów inaczej 
artroza jest to choroba, która do-
tyka coraz to więcej osób. Jest to 
choroba ludzi starszych, a  tak-
że osób aktywnie uprawiają-
cych sport. Szacuje się, że cier-
pi na nią około 30% ludzi, którzy 
ukończyli czterdziesty rok życia, 
50% pięćdziesięcio i sześćdzie-
sięciolatków oraz ponad 70% 
osób, które przekroczyły granicę 
siedemdziesięciu lat. 

Artroza jest obecnie najczęstszą 
przyczyną przyznawania renty inwa-
lidzkiej. Dlatego też w trosce o własne 
zdrowie, jak najwcześniej trzeba zacząć 
stosować leki i  suplementy diety, któ-
re pomogą odbudować chrząstkę sta-
wową oraz będą przeciwdziałać jej dal-
szej degeneracji. W wielu przypadkach 
pomaga także odpowiednia dieta i  re-
gularne ćwiczenia, ale niestety wraz 
z  wiekiem postęp choroby jest coraz 
trudniejszy do zatrzymania, a proces le-
czenia może trwać od kilku miesięcy do 
kilku lat. W takim przypadku niezbędne 
są specjalistyczne preparaty zawierają-
ce kwas hialuronowy lub też zastrzyki 
dostawowe z hialuronianem sodu bądź 
ze sterydów. Dzięki nim istnieje duża 
szansa na regenerację chrząstki stawo-
wej, a tym samym na złagodzenie bólu 
i  odzyskanie sprawności motorycznej. 

RODZAJE ZWYRODNIENIA 
STAWÓW

Zwyrodnienie stawów jest to cho-
roba, której istotą jest powiązanie ze 
sobą procesów degradacji chrząst-
ki stawowej oraz zaburzeń jej synte-
zy. W wyniku tego następuje powolne 
ścieranie się chrząstki stawowej, któ-

re powoduje ból i ograniczenie spraw-
ności ruchowej. Konsekwencją zmniej-
szenia powierzchni chrząstki stawo-
wej jest to, że kości są położone zbyt 
blisko siebie i przy poruszaniu ociera-
ją się, co powoduje powstanie stanu 
zapalnego i  promieniujący ból w  trak-
cie wykonywania zwykłych czynno-
ści, takich jak chodzenie, wstawanie 
czy siadanie. Pojawia się sztywnienie 
kości, trzeszczenie, a w zaawansowa-
nym stadium całkowite zniekształcenie 
stawu. W  takim przypadku niezbędne 
są leki stosowane miejscowo poprzez 
tak zwane iniekcje dostawowe  zawie-
rające zarówno środek przeciwbólowy 
jak też hilaluronian sodu, czyli substan-
cję wspomagającą syntezę chrząstki 
stawowej. Najczęściej choroba dotyka 
stawu kolanowego, biodrowego, a tak-
że stawów rąk i  palców. Jej przyczy-
ny mogą być pierwotne (idiopatyczne) 
a ich etymologia jest niestety nieznana 
lub wtórne, czyli wywołane przez miej-
scowe uszkodzenie struktury chrząst-
ki stawowej, urazy i  choroby ogólno-
ustrojowe. 

l Choroba zwyrodnieniowa stawu 
kolanowego zwana gonartrozą polega 
na stopniowym ścieraniu się chrząstki 
stawu kolanowego. Znacznie częściej 
występuje ona u kobiet niż u mężczyzn. 
Rozpoznać ją można po częstych przy-
kurczach i uciążliwym bólu kolana, któ-
re traci swoją sprawność, a w rezulta-
cie nawet proste czynności takie jak 
wchodzenie po schodach czy podno-
szenie się z pozycji siedzącej sprawia-
ją ból. 
l Zwyrodnienie stawu biodrowego 

czyli koksartroza jest jednym z najcięż-
szych i najbardziej bolesnych rodzajów 
choroby zwyrodnieniowej stawów. Jej 
pierwsze objawy to łagodny ból i  lek-
kie przykurcze utrudniające na przykład 
zakładanie nogi na nogę. Jednakże nie-
leczona postępuje bardzo szybko, po-
wodując ból nie do zniesienia i całko-
wite wyłączenie chorego z normalnego 
życia.
l Choroba zwyrodnieniowa rąk – 

powoduje znaczne ograniczenie spraw-
ności rąk i palców. Chory ma utrudnio-
ne chwytanie i  podnoszenie małych 
przedmiotów.

PRZYCZYNY CHOROBY
Starzenie się organizmu, w wyniku 

czego następuje zmniejszenie synte-
zy tkanek chrząstki stawowej, inten-
sywne treningi, które obciążają stawy, 
nadwaga, przeciążenie stawów wyni-
kające z  genetycznych wad w  budo-
wie szkieletu lub spowodowane wada-
mi postawy, urazy powstałe w  wyni-
ku wypadków, mikrourazy, zaburzenia 
neurologiczne, czynniki genetyczne, 
dna moczanowa i  reumatoidalne za-
palenie stawów to dolegliwości, które 
znacznie zwiększają prawdopodobień-
stwo wystąpienia choroby zwyrodnie-
niowej stawów. 

(AS 2013)

ZWYRODNIENIE STAWÓW – CO TO JEST? Synolis VA – nowe szanse  
w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Mechaniczne zużycie chrząstki powierzchni stawowych jest naturalnym pro-
cesem starzenia, którego tempo jest indywidualne i zależne od wielu czynników 
– genetycznych, masy i budowy ciała, sposobu odżywiania, przyzwyczajeń ru-
chowych itp. Wczesne fazy tego procesu związane z odwodnieniem chrząstki sta-
wowej i jej pękaniem następują po części na skutek ubytku substancji wiążących 
wodę, jakie zawiera tkanka chrzęstna, po części z  powodu uszkodzeń samych 
komórek chrzęstnych czy granicy chrzęstno-kostnej. Procesy te dotyczą w mniej 
lub bardziej nasilonym stopniu całej populacji począwszy od 5 dekady życia. Stop-
niowe ścieranie chrząstki stawowej, zwyrodnieniowe uszkodzenia łąkotek, niewy-
dolność aparatu więzadłowego i mięśniowego prowadzą do całego zespołu obja-
wów typowych dla tzw. choroby zwyrodnieniowej stawów. Wśród nich najbardziej 
dokuczliwe dla pacjentów to dolegliwości bólowe (początkowo związane z wysił-
kiem, a następnie również spoczynkowe), obrzęki stawów z nadmiernym groma-
dzeniem płynu i rozrostem błony maziowej stawu, a także okresowe blokowanie 
stawu z powolną utratą zakresu ruchu. Oczywiście obraz chorobowy zależy od lo-
kalizacji zmian i tak w kończynie górnej będzie skutkował pogorszeniem jej zakresu 
ruchu i funkcji chwytnej aż do wypadania przedmiotów z ręki w nasilonych fazach 
choroby. W zakresie kończyny dolnej uniemożliwi wydolny chód, będzie przyczyną 
utykania lub spowoduje deformację osi kończyny np. szpotawość kolana. 

Coraz częściej mamy jednak do czynienia z przedwczesnym występowaniem 
uszkodzeń zwyrodnieniowych stawów jako skutku przebytych urazów, przecią-
żeń zawodowych czy sportowych. W fazie choroby, kiedy zachowana jest jeszcze 
szpara stawowa i prawidłowa oś stawu, a więc wówczas, gdy staw nie kwalifikuje 
się jeszcze do leczenia chirurgicznego (wymiany stawu) najskuteczniejszym spo-
sobem leczenia objawów choroby zwyrodnieniowej okazuje się podawanie kwasu 
hialuronowego do zmienionego chorobowo stawu w formie iniekcji w celu uwod-
nienia chrząstki stawowej, gdyż w zdrowej chrząstce to on jest odpowiedzialny 
za związanie wody z masą chrząstki. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez 
szwajcarskich specjalistów zaobserwowano, że preparat Synolis VA zawierający 
oprócz kwasu hialuronowego domieszkę sorbitolu o silnych właściwościach prze-
ciwzapalnych w istotny sposób zmniejsza aktualne dolegliwości pacjentów nawet 
w  zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych. Na uwagę zasługuje również 
jego wygodne dawkowanie – raz w miesiącu w zależności od stopnia nasilenia 
uszkodzenia stawu od 1 do 3 dawek, co pozwala pacjentom „odpocząć” od in-
iekcji, nie tracąc przy tym skuteczności działania preparatu.  Po ustąpieniu nasilo-
nych dolegliwości preparat może być stosowany w formie iniekcji okresowych, co 
6 m-cy lub co 12 m-cy, jako terapia podtrzymująca. O indywidualnym dawkowa-
niu decyduje oczywiście specjalista biorąc pod uwagę aktualną sytuację chorego. 
(AS 2013)  lek. med. Piotr Godek – ortopeda, osteopata

Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. 14,
godziny pracy: pon.-pt. 9.00-19.00; 

tel. (+48) 22 673 60 43; www.smc.waw.pl; 
www.synolis.pl

WEJŚCIE I PATIO 
NA MEDAL

W poniedziałek 13 maja br. w Szpitalu Grochowskim im.  
dr Rafała Masztaka uroczyście oddano do użytku główne wejście 
do szpitala i patio. Teraz odwiedzając szpital możemy podziwiać 
eleganckie wejście, umiejętnie wkomponowane w socrealistyczny 
budynek szpitala, który w ubiegłym roku obchodził swoje 55-lecie.

Dyrektor Witold Bromboszcz podziękował projektantowi i wy-
konawcy za zrealizowaną pracę, a pracownikom, pacjentom i od-
wiedzającym za wyrozumiałość i  przeprosił za utrudnienia wystę-
pujące w czasie remontu. Podziękował również przybyłym przed-
stawicielom władz Miasta - wiceprezydentowi Jackowi Wojciecho-
wiczowi i dyr. Biura Polityki Zdrowotnej Dariuszowi Hajdukiewi-
czowi za środki finansowe i pomoc świadczoną dla potrzeb i dalszej 
modernizacji szpitala. W spotkaniu uczestniczyli radni m. st. War-
szawy i dzielnicy.  (ab)Od prawej: Jacek Wojciechowicz i Witold Bromboszcz.
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PRZYPOMINAMY O OBOWIąZKU 
SKŁADANIA DEKLARACJI 

„ŚMIECIOWYCH”
Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi, przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji „śmieciowych” przez spółdzielnie, 
zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, właścicieli domów jednorodzinnych i inne pod-
mioty władające nieruchomością.
W razie niezłożenia deklaracji, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Brak złożenia deklaracji spowoduje również uszczuplenie dochodów 
gminy i podlega ukaraniu grzywną z art. 54 Kodeksu Karnego Skarbowego. Ponadto, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym, uprawnionym do stosowania środków egzekucyj-
nych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaniechanie obowiązku 
złożenia deklaracji może skutkować nałożeniem kary porządkowej w wysokości do 2800 zł, w oparciu 
o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2012 poz. 749) – Ordynacja podatkowa. 
Przypominamy, że Urząd Dzielnicy Praga–Południe we współpracy z Zakładem Gospodarowania Nie-
ruchomościami zdecydował o uruchomieniu dodatkowych dwóch punktów zamiejscowych, w których 
przyjmowane są deklaracje „śmieciowe”. 

Punkty zamiejscowe znajdują się:
l w budynku Administracji Nieruchomości nr 7 przy ul. Hetmańskiej 25 (czynne 9–17),
l w budynku Klubu Kultury Saska Kępa (filia CPK) przy ul. Brukselskiej 23 (czynne 9–17).
Deklaracje przyjmowane są również w Urzędzie Dzielnicy Praga–Południe przy ul. Grochow-
skiej 274 w stanowiskach 19 i 20 w godzinach pracy Urzędu (Wydział Obsługi Mieszkańców – 
parter Urzędu).
Jednocześnie, w ramach Dzielnicy został powołany trzyosobowy zespół zajmujący się wdrażaniem 
zadań nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Członkowie zespołu zostali koor-
dynatorami poszczególnych obszarów Pragi–Południe:

1. Dominika Okoń 
tel. 506-646-599; 
e-mail: zgo1@pragapld.waw.pl
(Gocław, Grochów Południowy, 
Saska Kępa, Przyczółek 
Grochowski).

2. Maciej Molasy 
tel. 519-047-060; 
e-mail: zgo2@pragapld.waw.pl
(Kamionek, Grochów Centrum, 
Grochów Północny).

3. Jarosław Kania 
tel. 502-425-368; 
e-mail: zgo3@pragapld.waw.pl 
(Saska Kępa, Kamionek, 
Grochów Kinowa).

KONSTANTY BARTOŃ
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

     Punkt zamiejscowy przyjmowania deklaracji przy ul. Brukselskiej 23
     Punkt zamiejscowy przyjmowania deklaracji przy ul. Hetmańskiej 25

OGŁOSZENIE


