
STACJA KONTROLI POJAZDÓW �
W e S O Ł A − Z I e L O N A
�badania�rejestracyjne�pojazdów�do�3,5�t�DMC�i�pojazdów�z�instalacją�gazową
�regulacja�zbieżności�i�geometria�kół

ul. Wspólna 49�obok�Bomisu�
tel.�773−97−29 Z a p r a s z a m y : 

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1500

pragawarszawadentamedica

GOCŁAW��ul.�Abrahama�2��
�22�671−31−32;�22�673−89−01
www.den tamed i c a . p l

�ortodoncja
�protetyka
�implanty
�stomatologia
�chirurgia
� �RTG

OkręgOwa Stacja kOntrOli POjazdów 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
Pe£ny zakres Przegl¥dów rejestracyjnych

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673−90−99

Nr 10(607) ROK XXIV                                                                   WARSZAWA 22.05.2014 r.                ISSN 1231-7993               bezpłatny

W numerze:
  Kronika policyjna 

 str. 2
 �Ogród Krasińskich 

 str. 3
  Sport i rekreacja 

na Pradze-Północ 
 str. 4

  Będzie nowe 
przedszkole na 
Pradze-Południe 
 str. 5

  MIESZKAŃCY 
emil  
Karewicz 
       str. 8

  Dla kogo  
ta kultura? str. 9

  Jarmark Floriański
 str. 12

  MIESZKAŃCOWE 
DYLEMATY str. I-IV

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Remiszewska 14D
Tel. 22 678-50-50  

503-962-927
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41
➡ szczegóły na str. 3

www.maxipizza.pl

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, 
progresywne, fotochromowe)

●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga
pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

  Obiady domowe już  
od 13 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIERAJ PUNKTY!

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla firm
  Imprezy okolicznościowe, 

catering
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJdź NAS NA 
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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Wyrastamy  
z „Warszawki”?

Chłostałem tu, w  tym miejscu 
tzw. „Warszawkę” wielokrotnie. 
Wyjedzie takie towarzystwo „na 
prowincję”, zachowuje się strasz-
nie: nowobogackie nawyki, dar-
cie gęby, pouczanie miejscowych 
kelnerów „jak się podaje”, obra-
żone miny, że w wiejskim sklepi-
ku nie chcą „sczardżować” karty 
płatniczej kwotą 5 złotych itp., itd.

I  ku mojemu zdumieniu, na 
Mazurach, w  czasie długiego 
weekendu odkryłem, że świat 
się zmienił. „Warszawka” przy-
hamowała – jedzie z  własnym, 
upieczonym w blokowej kuchni 
chlebem, zachwyca się nieeu-
ropejsko wyglądającymi gospo-
darstwami ekologicznymi, chęt-
nie przepłaca za jajka i ser, płaci 
gotówką, w knajpach jest rado-
sna i  entuzjastyczna, a  na dro-
gach – grzeczna i pokorna.

No nie żeby ktoś tej luki nie 
wypełnił. Teraz młode i średnie 
pokolenie z Białegostoku, Kielc, 
plus tubylcy na miejscowych 
numerach rejestracyjnych prze-
jęli pałeczkę „zarządzania” miej-
scowym tamtejszym światem. 
Zachowują się dokładnie tak 
samo, jak jeszcze do niedawna 
„Warszawka”: butni, aroganccy, 
właściciele świata z  200-złoto-
wym banknotem w portfelu.

Czyli człowiekowi odbija na 
pewnym poziomie stabilizacji fi-
nansowej. Jak już wreszcie mo-
że sobie pozwolić – to pozwa-
la za trzech, czterech. Jak Car-
rington  z  „Pogody dla boga-
czy”. Panisko pełną gębą (do 
10. każdego miesiąca). Potem 
się z  tego wyrasta. Trzymajmy 
kciuki, oby jak najszybciej. Bo 
do warszawiaków już naprawdę  
nie było się o co przyczepić.

Tomasz Szymański

SPOTKAJmY SIę  
NA SASKIEJ KęPIE

czytaj na str. 9 i 15Fo
t. 
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BEZPŁATNE 
ZABIEGI 

STOmATOLOGICZNE
KliniKa 

Stomatologiczna
ul. Kordeckiego 79 

(grochów)
tel. (22) 672-12-71 

D O  W Y N A J Ę C I A
 POMIESZCZENIA BIUROWE

o  r ó ż n e j  p o w i e r z c h n i
 LOKAL PRODUKCYJNY 40 m2

w atrakcyjnie usytuowanym budynku
w  C E N T R U M   F A L E N I C Y

Tel. 606 591 047

TARGI 
mEdYCYNY 

NATURALNEJ 
I KOSmETYKI
6-7-8 

czerwca
wARSZAwIANKA 

hALA dOLNA

ul. Piaseczyńska 71
tel. 664 73 87 87
www.kameleon.targi.pl

w niedzielę 25 maja od 700 do 2100 
wybieramy nowy Europarlament.

eurOPa POtrzebuje 
twOjegO gŁOSu!
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 Kro ni Ka po li cyj na
Dostał dozór za znęcanie się 

nad żoną
Policjanci z komisariatu przy ulicy Mrów-

czej zostali skierowani na interwencję domową. 
Na miejscu zastali kobietę, która została zaata-
kowana przez awanturującego się, pijanego mę-
ża. Poinformowała ona funkcjonariuszy, że mąż 
był już karany za znęcanie się nad nią. Wyrok 
zapadł w kwietniu i od tamtego czasu sytuacja 
w domu się uspokoiła. Od początku maja męż-
czyzna znów powrócił do nadużywania alkoho-
lu, wszczyna awantury i stosuje przemoc fizyczną 
i psychiczną. 30.letni Piotr S. został zatrzymany 
i objęty dozorem policyjnym.

Znęcał się nad dzieckiem
Dochodziła 16.30, kiedy patrolowcy udali się na 

ulicę Rybną. Oczekiwała tam kobieta z 6.letnim 
chłopcem. Jak oświadczyła, uciekła z mieszka-
nia, gdzie pijany ojciec dziecka wszczął awanturę 
i po raz kolejny wyzywał syna, poniżał go, a nawet 
uderzał w głowę. Mężczyzna wpadł w szał, rzu-
cał przedmiotami, demolował mieszkanie. Zgła-
szająca okazała się prawnym opiekunem dziecka, 
z uwagi na to, że matka chłopca przebywała w za-
kładzie karnym. Dochodzeniowcy przyjęli zawia-
domienie o popełnieniu przestępstwa, zgłaszają-
ca zeznała, że 49-latek znęca się psychicznie nad 
dzieckiem od września ubiegłego roku, a fizyczna 
przemoc miała miejsce jak dotąd raz, w dniu inter-
wencji. Przeprowadzone ustalenia i czynności pro-
cesowe doprowadziły do przedstawienia zatrzyma-
nemu zarzutu znęcania się nad 6.latkiem.

Bohaterski czyn policjantów
Policjanci z VI Kompanii Oddziałów Prewen-

cji, posterunkowi Jacek Król i Bartosz Lewczuk, 
wyprowadzili z ogarniętego płomieniami miesz-
kania rodziców oraz ich 16-letnią córkę. Do zda-
rzenia doszło około godziny 17.00 na parterze bu-
dynku przy ulicy Miłej w Śródmieściu. Kiedy ro-
dzina była już bezpieczna, policjanci wrócili do 
mieszkania i ugasili pożar. Z uwagi na podwyż-
szony poziom dwutlenku węgla w organizmie 
funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala.

Został pobity,  
bo zwrócił uwagę

Śródmiejscy policjanci zatrzymali 25.letnich 
Adama Ch. i Jakuba G. podejrzewanych o pobicie. 
Do zdarzenia doszło przed jednym z hoteli w cen-

trum miasta. Napadnięty mężczyzna został ude-
rzony butelką w głowę, był też bity pięściami i ko-
pany. Wszystko zaczęło się w nocy od zwrócenia 
uwagi dwóm pijanym mężczyznom, którzy zacho-
wując się w niewłaściwy sposób próbowali wejść 
do hotelu. Na ich drodze stanął pracownik hotelu. 
Wezwani na miejsce policjanci, znając rysopis za-
trzymali podejrzanych. Obaj mężczyźni   mieli we 
krwi ponad 2 promile alkoholu. Za ten czyn kodeks 
karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności.

Kradzież i pobicie
Policjantów z Wawra zaalarmowała kobieta, że 

dwaj mężczyźni pobili, okradli trzeciego, zosta-
wiając go tuż przy torach kolejowych. Funkcjo-
nariusze błyskawicznie pojawili się we wskaza-
nym miejscu udzielając pomocy pokrzywdzone-
mu i wzywając pogotowie. Jednego ze sprawców, 
19-letniego Rafała Ż. zatrzymali kilka minut póź-
niej. Był  pijany. Drugi, Adam W. (lat 19) wpadł  
następnego dnia. W wyniku ustaleń wyszło na 
jaw, że cała trójka mężczyzn znała się, wspólnie 
pili alkohol, potem pokłócili się i dwaj z nich do-
tkliwie pobili trzeciego, kradnąc mu telefon i do-
kumenty. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty do-
konania rozboju. 

Kolejne podpalenie przy Targowej 
Około godz. 22 doszło w budynku przy Targo-

wej 22 do kolejnej próby podpalenia tej zabyt-
kowej kamienicy. Nieznany sprawca wrzucił pa-
lącą się pochodnię do piwnicy budynku. Dzięki 
pomocy  jednego z mieszkańców i szybkiej in-
terwencji straży pożarnej nikomu nic się nie sta-
ło. Jedynie podpalona piwnica i znajdujące się 
w niej rzeczy zostały doszczętnie spalone. Poli-
cja nie złapała sprawcy.

Zostali zatrzymani  
– „odpoczną” w areszcie

Dwaj mieszkańcy Pragi Północ, 29.letni  
Maciej Ż. i 35.letni Marcin Z. włamali się do pu-
stostanu, z którego wynieśli wannę, grzejniki, ru-
ry i piecyki. Po pierwszych łupach wrócili po ko-
lejne, ale coś ich spłoszyło i postanowili pocze-
kać i spróbować ponownie. Ponieważ jednak wy-
niesione poprzednio przedmioty były ciężkie, po-
dobnie jak i praca przy ich rozmontowywaniu, 
czekając zasnęli ze zmęczenia w cieniu czereśni. 
Tam właśnie odnalazł ich powiadomiony przez 
mieszkańców patrol policji. (YO)

rEKlAMA rEKlAMA  

Uroczyste przekazanie  
urządzeń AlcoBlow

W dniu 15 maja br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe Bur-
mistrz Dzielnicy Tomasz Kucharski i jego zastępca Jarosław 
Karcz uroczyście przekazali na ręce Komendanta Rejonowe-
go Policji Warszawa VII podinsp. Jarosława Misztala cztery 
nowoczesne urządzenia służące do kontroli stanu trzeźwości 
kierowców oraz ulotki i materiały edukacyjne kampanii. 

Policjanci z KRP VII zaangażowali się wspólnie z Zarządem i pracownikami Urzędu 
Dzielnicy w kampanię „Odpowiedzialny Kierowca”. Dzięki nowym, profesjonalnym al-
komatom w zaledwie kilkanaście sekund w bezdotykowy sposób można sprawdzić stan 
trzeźwości. Dlatego też, mamy nadzieję, że przekazany sprzęt ułatwi funkcjonariuszom 
przeprowadzanie kontroli kierowców. 

Kampania profilaktyczna „Odpowiedzialny kierowca” obejmuje realizację założeń 
edukacyjno-prewencyjnych kampanii zarówno podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą 
w szkołach, a także w czasie wszelkich imprez plenerowych, pikników, festynów na tere-
nie Pragi-Południe. (as)

Nasz adres:  
ul. Kobielska 23 lok. B-19, I piętro  

w Galerii Grochów  
(przy Rondzie wiatraczna),  

tel. (22) 114-44-84, kom. 881-550-770. 
Znajdziecie nas na facebook’u  
pod Klubokawiarnia wiatrak.

Pyzy, flaczki i inne 
praskie smaczki – 
tylko na wiatraku

W  tym nowo otwartym lokalu, 
tak jak skrzydła wiatraka napędza-
ły różne urządzenia, tak cały nasz 
personel nakręca się do działania, 
by przygotować pyszne jadło dla 
naszych klientów.

Codziennie zjecie u nas smaczne lunchy i domowe obiady. Do dziś trzymamy 
się tradycji, przekazywanej przez nasze babcie i mamy na wspaniałe, wypróbo-
wane przepisy potraw z którymi nic nie może się równać. Schabowy, rostbef czy 
pieczony łosoś – to tylko u nas.

Pamiętacie Państwo, jak kiedyś na Bazarze Różyckiego można było zjeść „ze 
słoika” okraszone skwarkami pyzy czy też flaki. Teraz w każdą środę zjecie takie 
lub inne pyszności w naszej Klubokawiarni (bo w każdą środę serwujemy inne 
praskie danie-niespodziankę) po przystępnych cenach. 

Serwujemy również cynaderki z kaszą gryczaną, ozorki w sosie chrzanowym, gu-
lasz z żołądków z kaszą perłową. To nie jest dawnych wspomnień czar. To się dzieje 
tu i teraz w naszym lokalu, gdzie przy dźwiękach spokojnej muzyki, po obfitym obie-
dzie każdy może wypić bardzo dobrą herbatę lub kawę i zjeść pyszny deser.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów organizujemy u  nas 
przyjęcia okolicznościowe. Jeśli jesteście kibicami umożliwimy Wam „biesiadne” 
oglądanie imprez sportowych. Udostępnimy również lokal na szkolenia i spotka-
nia integracyjne.

Doceniając ciężką i  niebezpieczną pracę służb mundurowych oferujemy im 
zniżki, a zorganizowane grupy wykupujące lunchy-obiady mogą liczyć na atrak-
cyjne rabaty. 

Szanowni klienci! Dlaczego powinniście przyjść do Klubokawiarni Wiatrak?  
Bo oferujemy Wam naprawdę fajny lokal z bardzo miłą obsługą i pysznym je-

dzeniem. Spokojna muzyka i  dys-
kretne oświetlenie są dopełnieniem 
panującej wspaniałej atmosfery, któ-
rej nigdy nie zapomnicie i będziecie 
chcieli tu wracać.
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Rewaloryzacja Ogrodu Kra-
sińskich rozpoczęła się dwa lata 
temu i wzbudziła liczne kontro-
wersje. Przeciwnicy zmian po-
stulowali, by zostawić park ta-
kim, jakim był od kilkudziesię-
ciu lat – silnie zarośniętą enkla-
wą zieleni w sercu miasta. Eko-
lodzy rozdzierali szaty, że pod 
topór poszło około 300 drzew. 
Podczas gorących dyskusji na 
sesjach rady dzielnicy Śród-
mieście pomysłodawcy zmian 
– władze Śródmieścia i pod-
legający im Zarząd Terenów 
Publicznych – przekonywali, 
że Ogród Krasińskich, będą-

cy niegdyś jedną z wizytówek 
Warszawy, ma szansę po latach 
zaniedbań powrócić do daw-
nej świetności. Tłumaczyli, że 
wiele rosnących w nim drzew 
to samosiejki, że jest ich za du-
żo, przez co nie mogą się pra-
widłowo rozwijać, że liczne są 
w środku wypróchniałe. Na nic 
zdawały się wizualizacje i ar-
gumenty, że miejsce to wymaga 
gospodarskiej ręki, działań na 
miarę wizji znanego warszaw-
skiego ogrodnika Franciszka 
Szaniora, który zaprojektował 
ten park pod koniec XIX wie-
ku. Nikt zdawał się nie wierzyć, 

że przedsięwzięcie, warte po-
nad 15 milionów złotych, ma 
głęboki sens.

Z biegiem czasu rzesze prze-
ciwników przebudowy Ogrodu 
Krasińskich topniały, w miarę 
jak oczom warszawiaków uka-
zywały się pozytywne zmia-
ny, jakie zachodziły w parku. 
W miejsce zbędnych i chorych 
drzew posadzono prawie 100 
nowych, przemyślnie rozloko-
wanych, a także ponad 10 tysię-
cy krzewów. Z wiosną na wy-
pielęgnowanych rabatach za-
kwitło prawie 5 tysięcy kwia-
tów. Z alejek zniknął popękany 

asfalt. Wzdłuż nich stanęło po-
nad 120 stylizowanych latarni. 
Pojawiły się gustowne ławki 
i kosze na śmieci.

W historycznej części Ogro-
du Krasińskich odsłonięte zo-
stały osie widokowe, dzięki 
czemu z różnych części par-
ku widać teraz piękną fasadę 
Pałacu Rzeczypospolitej. Na 
obrzeżach, o które Ogród Kra-
sińskich powiększony został 
po wojnie, zbudowane zosta-
ły place zabaw, stanęły urzą-
dzenia rekreacyjne, stoliki do 
gier planszowych, pojawił się 
tor do gry w bule. Motywem 
przewodnim parku stała się 
woda. Wyremontowano fon-
tannę pałacową, zbudowano 
tzw. plac wodny ze strzelają-
cymi spod ziemi sikawkami, 
który w upalne dni stanowić 
będzie dla dzieci nie lada grat-
kę. Gruntownie przebudowano 
staw, strumień i kaskadę. A na 
to wszystko można spoglądać 
z nowiutkiej, acz wzorowanej 
na tej sprzed stu lat, altanki wi-
dokowej.

By dopełnić opisu metamor-
fozy, jaką przeszedł Ogród Kra-
sińskich, trzeba dodać, że został 
ogrodzony ażurowym płotem, 
który umożliwia podziwianie 
tego miejsca także z zewnątrz. 
Nie utrudnia on też bywalcom 
parku poruszania się, bowiem 
na jego teren można wejść aż 
przez dziesięć bram. Aktualnie 
trwają konsultacje społeczne 
dotyczące przyszłego regulami-

nu Ogrodu, które rozstrzygną, 
czy będzie on zamykany na noc 
i czy będzie można po nim spa-
cerować z psami.

Warszawiacy mogą już w peł-
ni korzystać z uroków gruntow-
nie przebudowanego i niejako 
od nowa urządzonego Ogro-
du Krasińskich, tak jak daw-
niej tonącego w zieleni, a zara-
zem eleganckiego i oferujące-
go wiele możliwości przyjem-
nego spędzenia czasu. Oficjalne 
otwarcie parku miało miejsce 
8 maja br. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele władz samo-
rządowych dzielnicy i miasta, 
z prezydent Warszawy Hanną 
Gronkiewicz-Waltz na czele, 
dyrektor ZTP Renata Kaznow-

ska, a także Piotr Krasiński, po-
tomek (choć nie w prostej li-
nii) dawnych właścicieli pała-
cu i parku. Wyraził on ogrom-
ne zadowolenie ze zmian, jakie 
zostały poczynione i porównał 
Ogród Krasińskich do najlep-
szych parków w Anglii, gdzie 
się wychował i spędził większą 
część swego życia. Powiedział 
to też jako wiceprezes Polskie-
go Towarzystwa Dendrologicz-
nego. Czyż więc trzeba lepszej 
rekomendacji dla nowego obli-
cza parku, skoro chwali je sam 
Krasiński, i to w dodatku spec 
od drzew?

Krzysztof Czubaszek
zastępca burmistrza dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy

OGRód KRASIńSKICh
Warszawiacy znowu mogą się cieszyć urokami Ogrodu Krasińskich. Miej-
sce to odzyskało dawno utracone piękno i  szlachetność, z  dziczejącego 
coraz bardziej parku stało się znowu pałacowym salonem pod chmurką.

ŚródmieŚcie

Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, Renata 
Kaznowska – dyrektor Zarządu Terenów Publicznych i Krzysztof 
Czubaszek – zastępca burmistrza dzielnicy Śródmieście m.st. 
Warszawy podczas ceremonii otwarcia Ogrodu Krasińskich.

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!

Przedsiębiorco! 
Szybka pożyczka  

dla firmy. 
Nawet 10 000 zł!

Provident Polska S.A.
Tel. 600-400-288

(taryfa według opłat operatora)

  Okna  rOlety
OKNa pCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kuPOnem rabat na rolety 10%   

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

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

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

KUPON WAŻNY CODZIENNIE W LOKALU DO 30.06.2014

KUPON WAŻNY CODZIENNIE W LOKALU DO 30.06.2014

KUPON WAŻNY CODZIENNIE W LOKALU DO 30.06.2014
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Budowa hali sportowej  
przy Szkole Podstawowej Nr 127  

ul. Kowieńska 12/20 (w latach 2007-2009)
W latach 2007-2009 wybudowaliśmy duży obiekt sportowy, stano-

wiący rozbudowę istniejącej Szkoły Podstawowej nr 127. Wyposażo-
ny jest on w wielofunkcyjną halę sportową wraz z zapleczem, patiem 
z placem zabaw oraz częścią szkolną składającą się z 6 klasami naucza-
nia – z odpowiednimi pomieszczeniami obsługującymi. Obiekt jest 
bardzo nowoczesny, przyjaźnie wkomponowany w otoczenie i w peł-
ni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Rampa dla niepełno-
sprawnych umożliwia bezpośredni dostęp do zespołu hali sportowej 
i traktu przeznaczonego dla sal klasowych. 

Nowatorskimi okazały się nowoczesne koncepcje: zastosowano pro-
ekologiczne rozwiązania techniczno-budowlane takie jak: maksymalne 
wykorzystanie naturalnej wentylacji, utylizacja wód opadowych, mak-
symalne pokrycie dostępnego terenu materiałem zielonym, wzmocnie-
nie izolacji od otaczających terenów poprzez wykorzystanie materiału 
zielonego w formie żywopłotów i skupin krzewów. 

Obiekt składa się z ze złączonych ze sobą brył o różnej wysokości 
wynikającej z uwarunkowań funkcjonalnych. Centralne miejsce zajmuje 
wielofunkcyjna hala sportowa, wraz z niższą bryłą mieszczącą pomiesz-
czenia usługowe dla boisk i hol wejściowy. Dodatkowo budynek wypo-
sażony jest w zespół sal lekcyjnych. Nowy budynek sportowy łączy się 
z istniejącą szkołą poprzez hol. Centralnie umiejscowiona hala oświetlo-
na jest dużą witryną przeszklenia tak, by wpadające światło było rozpro-
szone, nie powodując odblasków i olśnienia. Dodatkowo hala doświetlo-
na jest racjonalnie trzema rzędami świetlików dachowych. Fasady sta-
nowią wyraz dialogu z charakterystycznymi dla tej części miasta budyn-
kami. Stworzenie mentalnej ciągłości obiektu z otoczeniem pozwoliło 
na wielowarstwowe pod względem znaczeń wkomponowanie obiektu 
w otoczenie oraz nadanie mu indywidualnego charakteru.

W obiekcie zostały wydzielone trzy strefy funkcjonalne: strefa spor-
towa, a w niej: główne boisko sportowe, pomieszczenia usługowe dla 
poszczególnych boisk, widownia składana, pomieszczenia usługowe wi-
downi, strefa szkoły, a w niej: sale do nauki, pomieszczenia edukacyj-
ne klas, strefa techniczno-usługowa, a w niej: pomieszczenia techniczne. 

Główne boisko sportowe jest wystarczające dla większości sportów, 
w tym koszykówki, piłki ręcznej, tenisa lub piłki siatkowej. Istnieje 
możliwość podziału hali na 2 lub 3 boiska (sektory). Poszczególne czę-
ści boisk są dostępne bezpośrednio z przebieralni – każda na tym sa-

mym poziomie. Dodatkowe połączenie prowadzi poprzez hol wejścio-
wy do strefy trybun składanych. 

Pomieszczenia usługowe boisk przylegające do sali od strony pół-
nocnej składają się z bloku przebieralni dla ćwiczących, każda z nich 
wyposażona jest w zespół pryszniców i umywalek oraz toaletę. Do-
datkowo zaprojektowano i wykonano pokój trenerów z osobną toale-
tą, pokój pierwszej pomocy, salkę masażu, magazyn sprzętu sportowe-
go mieszczący się bezpośrednio przy końcu hali (z szerokimi wrotami 
do transportu sprzętu). Obok umieszczono pokój kontrolny – reżyserkę 
z panoramicznym widokiem na całe boisko sportowe.

Widownia – składana (prefabrykowana), która po wysunięciu tworzy 
trzy rzędy siedzeń. Pomieszczenia usługowe widowni składają się z ho-
lu wejściowego, w którym w czasie użytkowania na zajęcia szkolne 
można rozstawić stoły do tenisa stołowego. Hol służy także, jako wej-
ście do drugiej części szkoły umieszczonej w nowym budynku. W cza-
sie zawodów dla rozdzielania ruchu sportowców, mogą oni korzystać 
z wejścia przez istniejącą część szkoły. 

Sale do nauki umieszczono od strony południowo-wschodniej dla za-
chowania warunku trzygodzinnego nasłonecznienia klas. Umieszczone 
na parterze i pierwszym piętrze otwierają się one na teren zielony. Po-
mieszczenia obsługujące sale nauczania to korytarz rekreacyjny i przy-
legły do niego ciąg schowków na materiały do nauki oraz wyodręb-
niony zespół sanitarny dla uczniów i szatnie. Na trakcie podziemnym 
umieszczono ciąg pomieszczeń technicznych (jak też węzeł cieplny, 
pomieszczenia przyłączy itp.).

Hala nigdy nie stoi pusta. Oprócz całodziennego wykorzystania przez 
szkołę na zajęcia wychowania fizycznego odbywają się tu treningi klu-
bów dziecięcych i młodzieżowych z terenu całej Pragi-Północ. Spełnia 
wszelkie wymogi na organizację różnego rodzaju eventów i niestandar-
dowych imprez jak koncerty muzyczne, czy pokazy i międzynarodowe 
konkursy tańca. Niewątpliwie hala sportowa przy ul. Kowieńskiej jest 
znakomitą wizytówką Pragi Północ, którą można się pochwalić.

Przebudowa budynku  
pływalni rekreacyjno-sportowej  

przy ul. Jagiellońskiej 7 (rok 2011-2012)
Po trzynastu latach intensywnego użytkowania kompleks basenowo-

-sportowy wymagał unowocześnienia i przebudowy. Przyjmujący ty-
godniowo kilka tysięcy osób obiekt po prostu się zużył. A zainstalowa-
ne w nim podczas wybudowania urządzenia wyeksploatowały się i sta-
ły się przestarzałe technologicznie.

W ramach inwestycji przebudowano i zmodernizowano pływalnię, 
jej system sterowania oraz cały budynek rekreacyjno-sportowy (w tym 
halę). Przeprowadzono szereg prac zdecydowanie poprawiających 
standard obiektu.  

Obiekt rekreacyjno-sportowy administrowany przez DOSiR – Pra-
ga-Północ wyposażony jest w pływalnię, halę sportową, odnowę biolo-
giczną, siłownię i kręgielnię. Głównym elementem kompleksu jest ba-
sen sportowy o długości 25 m, oraz rekreacyjny z 70 m zjeżdżalnią i za-
toką do masaży wodnych, sztuczną rzeką i brodzikiem ze zjeżdżalnią 
dla małych dzieci. Hala sportowa wyposażona jest w rozsuwane trybu-
ny na około 250 osób i spełnia wszelkie wymogi dla rozgrywek i gier 
zespołowych z wyjątkiem piłki nożnej. 

Kręgielnia wyposażona jest w wysokiej jakości 4 tory do gry. W 2011 
r. z uwagi na pogarszający się stan techniczny koniecznym było wyko-
nanie przebudowy i modernizacji budynku. 

Przeprowadzono następujące roboty remontowo-modernizacyjne: 
 roboty demontażowe i rozbiórki ścianek, posadzek, okładzin ce-

ramicznych pomieszczeń sanitariatów i natrysków, wykonanie nowych 
instalacji wodnokanalizacyjnej, wentylacji mech., instalacji elektrycz-
nej, wykonanie ścianek działowych, tynków, izolacji ścian, przygoto-
wanie pod roboty malarskie, rozbiórka pomieszczenia odnowy biolo-
gicznej; 
 plaże basenów i niecki basenów: rozbiórki okładzin ceramicz-

nych posadzek i ścian, rozbiórki posadzek betonowych wraz z izola-
cją, demontaż odwodnienia liniowego, wykonanie dylatacji posadzek, 
wypłycenie niecki basenu rekreacyjnego, demontaż wanny do jacuz-
zi (Whirlpool), roboty remontowe w pomieszczeniu ratowników, ro-
boty demontażowe zjeżdżalni, przygotowanie i wykonanie robót po-
sadzkowych – uzupełnienie ubytków, wypełnienie szczelin, gruntowa-
nie, szpachlowanie podłoża, roboty izolacyjne, wykonanie dylatacji po-
wierzchni plaż, roboty wentylacyjne – demontaż kanałów i urządzeń, 
montaż nowych, 
 podbasenie: rozbiórka ścianek i wymurowanie nowych z otynko-

waniem (korytarz), rozbiórka okładzin ze styropianu ścian i stropów 
podbasenia, oczyszczenie, roboty osuszające i izolacyjne, demontaż 
starej instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacji mechanicznej, c.t, 
montaż nowych instalacji jw., poszerzenie otworu drzwiowego, remont 
pomieszczeń gospodarczych, przygotowanie i wykonanie robót malar-
skich, 
 basen, kręgielnia: roboty wentylacji mechanicznej,
 roboty dodatkowe: rozbiórka i wykonanie ścianek w pomieszcze-

niach szatni i natrysków, rozbiórka warstw posadzek plaż basenów, roz-
biórka posadzek basenu rekreacyjnego i brodzika, wymiana instalacji 
plaż basenów, wykonanie tynków ścian podbasenia, wymiana skorodo-
wanych elementów instalacji wentylacji mechanicznej. Zamontowano 
system kontroli dostępu, wykonano nowe posadzki plaż basenów, sa-
nitariatów, zakupiono nowe wanny jacuzzi, zmodernizowano zjeżdżal-
nie, zakupiono nowe szafki ubraniowe, wymieniono stolarkę drzwio-
wą, przeprowadzono roboty malarskie. 

Nie wykonano jeszcze wszystkich prac koniecznych do pełnego uru-
chomienia obiektu przy Jagiellońskiej 7. W miarę pozyskiwania środ-
ków gruntowna modernizacja będzie kontynuowana, by zmierzać do 
ich zakończenia i oddania do użytku mieszkańcom. AS 2014

praga-północ

Obiekty sportowe i rekreacyjne
Jeszcze pod koniec lat 90. nasza dzielnica była sportowo-rekreacyjną pustynią. Jedyny 
w  tamtych czasach basen „Wisła” przy ul. Namysłowskiej nie zabezpieczał potrzeb 
mieszkańców. Dopiero budowa w 1997 roku Hali Sportowej przy Szanajcy zmieniła ten 
stan. Po niej powstawały inne nowoczesne obiekty – m.in. kompleks basenowo-sporto-
wy „Prawy Brzeg” przy ul. Jagiellońskiej 7. Po tych pierwszych – jak grzyby po deszczu 
– powstawały kolejne: boiska, „Orliki” po obiekt piłkarski na Kawęczyńskiej…

P

NARZyNki gwiNtowNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
Metal−Market

rEKlAMA rEKlAMA  

* 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 tadex  
 opony

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05



MIEszKaNIEC 5
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praga-południe

Skąd taka dość zaskakująca pro-
pozycja z jego strony? Otóż dewe-
loper nie posiadał działki z dostę-
pem do drogi publicznej. To unie-
możliwiało budowę kolejnego eta-
pu osiedla w pobliżu CH Prome-
nada. Taką działką dysponowała 
dzielnica. Na mocy porozumienia 
nastąpiła więc wymiana. Dodatko-
wo inwestor zobowiązał się zbu-
dować wspomniane wyżej przed-
szkole oraz plac zabaw, które od-
da w użytkowanie miastu. Z uwagi 
na fakt, że miejski grunt był droż-
szy, dzielnica otrzyma też osiem-
set tysięcy dopłaty. Warto dodać, że 
gdyby zdecydowano się zbudować  

takie przedszkole z dzielnicowych 
pieniędzy kosztowałoby to około 
pięciu milionów złotych.

– Cieszymy się, bo zyskujemy sied-
miooddziałowe, nowoczesne przed-
szkole z możliwością tworzenia tam 
oddziałów integracyjnych. Choć na 
Pradze-Południe nie mamy z tym 
większego problemu, to jednak jak 
wiadomo ciągle mamy deficyt miejsc 
w przedszkolach w Warszawie, więc 
wpisuje się to w potrzeby i oczeki-
wania społeczne. Korzyści są obu-
stronne – podkreśla burmistrz To-
masz Kucharski.

– Rozpoczynając inwestycję obieca-
liśmy naszym klientom, że przedszko-

le będzie i dotrzymujemy słowa. Chce-
my być deweloperem z ludzką twarzą 
i staramy się coś zrobić dla lokalnej 
społeczności – dodaje członek zarzą-
du LC Corp Mirosław Kujawski.

Budowa przedszkola ruszy na je-
sieni tego roku i potrwa nie dłużej 
niż osiemnaście miesięcy. Przed-
szkole będzie miało około 1500 m 
kw. powierzchni użytkowej. Będzie 
to budynek parterowy, bez barier ar-
chitektonicznych, a tym samym do-
stępny dla osób niepełnosprawnych. 

W ciągu ostatnich trzech lat 
dzielnicy przybyło w przedszko-
lach dwieście dziewięć nowych 
miejsc. Powstał nowoczesny i uni-
kalny obiekt przy ul. Pawlikow-
skiego, Centrum Edukacyjno-
-Opiekuńcze czyli żłobek, przed-
szkole i Klub Kultury Seniora 
w jednym budynku. Dodatkowe 
oddziały zyskały też przedszkola: 
„Zielony Groszek” przy ul. Szase-
rów, „Kraina Bajek” przy ul. Afry-
kańskiej. Uruchomiono filię przed-

szkola „Bajeczne Przedszkole” 
przy ul. Abrahama. – To przykła-
dy, które udowadniają, że obecny 
zarząd dzielnicy traktuje ten ob-
szar swojej aktywności absolut-
nie priorytetowo. W efekcie Pra-
ga-Południe, w rankingu dzielnic 
w Warszawie, znajduje się na dru-
gim miejscu, po Mokotowie, pod 
względem liczby miejsc w przed-
szkolach publicznych – stwierdza 
z-ca burmistrza Robert Kempa.
AS 2014 aK

Terminy  turnusów 
    rehabilitacyjnych

Cena turnusu  
w pokoju 2, 3-os.  

oraz 1-os. w Studio
28.05 – 11.06 1512 zł
11.06 – 25.06 1596 zł
25.06 – 09.07 1596 zł
09.07 – 23.07 1596 zł
24.07 – 07.08 1638 zł
08.08 – 22.08 1638 zł
23.08 – 06.09 1568 zł
07.09 – 21.09 1540 zł
22.09 – 06.10 1470 zł
07.10 – 21.10 1428 zł
22.10 – 05.11 1358 zł
06.11 – 20.11 1358 zł
20.11 – 04.12 1358 zł
04.12 – 18.12 1358 zł

19.12.14 – 02.01.15 1708 zł

DWUTYGODNIOWE 
TURNUSY REHABILITACYJNE

Przyjedź, skorzystaj 
i ciesz się zdrowiem 
przez długie lata!

Domowe wyżywienie,  
opieka medyczna, 
specjalistyczne zabiegi lecznicze, 
kuracja pitna, gimnastyka, 
wieczorek taneczny,  
góralskie ognisko, wycieczka, 
spacer z przewodnikiem, 
warsztaty i inne atrakcje  
czekają na ciebie podczas 
turnusu rehabilitacyjnego  
w Sanatorium Zgoda  
w Krynicy Zdroju! 

Zapraszamy na turnusy 
rehabilitacyjne pełnopłatne  
oraz dofinansowane.
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Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica Zdrój
tel. 18 471 20 76, 18 471 63 73
recepcja@sanatoriumzgoda.pl, marketing@
sanatoriumzgoda.pl
www.sanatoriumzgoda.pl

Tomasz Kucharski burmistrz dzielnicy Praga-Południe i  Mirosław Kujawski 
członek zarządu LC Corp.

NOwA JAKOść NA PRAdZE-POŁUdNIE 
To pierwsza tego typu inwestycja w  Warszawie. 
Inwestor spółka LC Corp zbuduje przy ulicy Miko-
łajczyka siedmiooddziałowe przedszkole dla 175 
dzieci i przekaże je dzielnicy Praga-Południe.

Wizualizacja Przedszkola „Przy Promenadzie”
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Rada m.st. Warszawy podję-
ła decyzję w sprawie przyzna-
nia dotacji na prace konserwa-
torskie i roboty budowla-
ne przy warszawskich 
zabytkach. Uchwa-
ła pozwala na dofi-
nansowanie 37 reno-
wacji na łączną kwo-
tę 6.814.660,00 złotych. – 
Dbamy o warszawskie zabytki 
nie tylko przy pomocy narzędzi 
prawnych, ale również dzięki 
konkretnym kwotom, jakie co-
rocznie przeznaczamy na pra-
ce konserwatorskie. Dzięki tym 
pieniądzom wiele stołecznych 
zabytków ma szansę odzyskać 
dawny blask, dbamy też o ich 
stan techniczny – powiedzia-
ła prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. 

z�z�z
Ładna pogoda sprzyja, by ko-

rzystać z siłowni plenerowych. 
W Wawrze przy ul. Strzygłow-
skiej, Kadetów (na skrzyżowa-
niu z ul. Sęczkową) i na sta-
dionie Syrenki przy ul. Starego 

Doktora zainstalowano siłow-
nie plenerowe z których mogą 
już korzystać mieszkańcy. Każ-
da z nich składa się z wiosełek 
stacjonarnych, wahadełek, atla-
sów i steperów.

z�z�z
Na terenie gminy Kampinos 

powstaną dwa nowe szlaki tu-
rystyczne – szlak wodny ,,Utra-
ta’’ biegnący na odcinku Pru-
sy – Żelazowa Wola – Kona-
ry o długości 26 km oraz szlak 
pieszo-rowerowy, wzdłuż któ-
rego powstaną dwie ścieżki 

edukacyjne. Projekt otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 
466 tys. zł. Beneficjent drugiej 
umowy – Parafia Rzymskoka-
tolicka św. Zygmunta w Słom-
czynie przeprowadzi moder-
nizację istniejącego już szlaku 
wodnego biegnącego od Słom-
czyna poprzez Gąsów aż do 
Płocka. Ponadto, wsparcie unij-
ne przeznaczone zostanie na re-
mont Domu Pielgrzyma, gdzie 
powstanie kompleksowa baza 
noclegowa. Wartość dofinanso-
wania tego projektu to 482 tys. 
złotych.

z�z�z
W sobotę, 24 maja o godz. 

19.00 na Żoliborzu, przy Skwe-
rze Niegolewskiego rozpocznie 
się koncert pamięci rotmistrza 
Witolda Pileckiego pt. „Pilecki 
znany i nieznany – Rotmistrz, 
bohater, tato…”. Celem wyda-
rzenia artystycznego jest przy-
bliżenie postaci tego niezwy-
kłego człowieka, żołnierza 
i społecznika, który poświęcił 
swoje życie Polsce. O godzinie 
18.00 w kościele Św. Stanisła-
wa Kostki rozpocznie się Msza 
św. w intencji Rotmistrza. 

z�z�z
Rozpoczął się szósty sezon 

Warszawskich Linii Turystycz-
nych, który potrwa do końca 
sierpnia. Nowością są dodat-
kowe, piątkowe rejsy Wisłą 
i Kanałem Żerańskim do Se-
rocka. Do 30 czerwca „Zefir”, 
tak jak w poprzednich latach, 
będzie pływał nad Zalew Ze-
grzyński tylko w soboty, nie-

dziele i święta. Podczas wa-
kacji, od 1 lipca do 31 sierp-
nia – będzie wypływał z Cy-
pla Czerniakowskiego rów-
nież w piątki. Tramwaj wodny 
„Wars”, do 30 czerwca będzie 

pływał na trasie Cypel Czer-
niakowski – Gruba Kaśka – 
Podzamcze – Cypel Czernia-
kowski tylko w weekendy i dni 
świąteczne, a od 1 lipca do 31 
sierpnia – także w piątki. Do 
30 czerwca promy „Pliszka”, 
„Słonka”, „Turkawka” i „Wil-
ga” będą pływały pomiędzy 
brzegami rzeki tylko w soboty, 
niedziele i święta, a od 1 lipca 
do końca sezonu – codziennie. 

z�z�z
W Markach przy ul. Szczę-

śliwej 30 zostało otwarte biu-
ro poselskie Alicji Dąbrow-
skiej. W uroczystym otwarciu 
uczestniczyli m.in. senator RP 
Anna Aksamit, przedstawicie-
le władz samorządowych dziel-
nicy Pragi Północ oraz Ma-
rek i wszystkich gmin powia-
tu wołomińskiego. Dyżury Po-
seł Alicji Dąbrowskiej już od 5 
czerwca br. w każdy czwartek 
od godz. 16.00.

z�z�z
16 maja w Pasażu Leopol-

da Tyrmanda przy pl. Trzech 
Krzyży odsłonięto tablicę 

poświęconą temu pisa-
rzowi i publicyście, 
autorowi m.in. kulto-
wej powieści „Zły”, 

dedykowanej Warsza-
wie oraz „Dziennika 1954”. 

Leopold Tyrmand (1920-1985) 
był ważną postacią w polskiej 
literaturze powojennej, a także 
znaczącą w życiu kulturalnym 
Warszawy lat pięćdziesiątych 
i początku sześćdziesiątych. 
W 1965 r. wyemigrował z Pol-
ski. Na stronie tytułowej po-
wieści „Zły”, Tyrmand wpisał 
dedykację: Mojemu rodzinne-
mu miastu Warszawie. Tabli-
cę w dniu urodzin pisarza od-
słonili m.in. Matthew Tyrmand 
– syn pisarza i prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz.

z�z�z
Z okazji 10. rocznicy przy-

stąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej, w sobotę 24 maja od 
godziny 20.30 mieszkańcy sto-
licy będą mogli zobaczyć nie-
codzienne widowisko. Na fa-
sadzie XVII-wiecznego pała-
cu Mniszchów – budynku na-
leżącego do Ambasady Belgii 

przy ul. Senatorskiej 34 odbędą 
się pokazy świetlne, które po-
wtarzane będą co pół godziny. 
Ostatni pokaz rozpocznie się 
o godz. 23.30.

z�z�z
W sobotę 31 maja w godz. 

10.00-14.00 w obiektach spor-

towych Zespołu Szkół Nr 12 
przy ul. Siennickiej 15 odbę-
dzie się II edycja „Sportowej 
Pragi”. Impreza o charakterze 
sportowym ma zachęcać miesz-
kańców dzielnicy do aktywne-
go trybu życia i popularyzować 

mniej znane i ciekawe dyscypli-
ny sportowe. W programie prze-
widziano m.in. mecz siatkówki 
uczniowie kontra nauczyciele, 
pokaz łucznictwa sportowego, 
Mini Turniej Boule, Trail rowe-
rowy.    (ab) (um) (wm)

Z mIASTA
 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 22.05. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Fi-
lipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 zł; 26.05. godz. 11.00-
14.00 – „W majowym ogrodzie…” – warsztaty ogrodnicze w CPK. 
W programie warsztaty sadzenia rabat skomponowanych z bylin, 
traw ozdobnych i krzewów liściastych, wstęp wolny; godz. 17.00 
– „W majowym ogrodzie…” wykład pt. ,,Najważniejszy jest po-
czątek – czyli jakość roślin podstawą sukcesu”, wstęp wolny; godz. 
18.00 – Koncert Chóru Warszawskiego z okazji Dnia Matki. Wstęp 
5 zł; 27.05. godz.11.00-14.00 – „W majowym ogrodzie…” – warsz-
taty ogrodnicze w CPK, wstęp wolny; godz. 17.00 – „W majowym 
ogrodzie…” wykład pt. „Barwy w ogrodzie”, wstęp wolny; godz. 
18.00 – Spotkanie autorskie z Marianem Pilotem, laureatem Na-
grody literackiej Nike (2011), autorem m.in. powieści „Pióropusz”, 
„Osobnik”. Wstęp wolny; 28.05. godz. 11.00-14.00 – „W majo-
wym ogrodzie…” – warsztaty ogrodnicze w CPK, wstęp wolny; 
godz. 15.00 – „W majowym ogrodzie…” Wykład o różnorodno-
ści owadów pożytecznych odwiedzających kwiaty i wzajemnych 
ich powiązaniach oraz zależnościach, wstęp wolny; godz. 17.00 
– W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Pogoń za skarba-
mi – historia starożytnych kolekcji”, wstęp wolny; godz. 18.30 – 
Konsultacje ZTM na temat przebiegu linii tras komunikacyj-
nych w związku z otwarciem centralnego odcinka II linii metra, 
wstęp wolny; 29.05. godz. 18.00 – Koncert Inauguracyjny V Mię-
dzynarodowego Festiwalu Chóralnego. Wystąpią chóry z Irlandii, 
Szwecji, Norwegii i Polski, wstęp wolny; 31.05. godz. 19.00 – Mło-
da Kultura w CPK! Edycja majowa: „Piła i Harfa” – koncert duetu 
instrumentalnego Anny Bojary i Emilii Raiter, laureatek I Nagrody 
Nurtu Off 35 Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, wstęp 
5 zł; WYSTAWY. Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00–18.00, wstęp wolny; 30.05.-12.06. – wysta-
wa Kolaży Grety Grabowskiej „...kontury tracą ostrość”; Muszla 
Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego – 
30.05. godz. 20.00 – „Śpiewanki Osieckowe” – Fundacja Okularni-
cy im. Agnieszki Osieckiej oraz Muzeum Powstania Warszawskie-
go zapraszają do wspólnego śpiewania niezapomnianych utworów 
Agnieszki Osieckiej. W poszukiwaniach szlagieru uczestnikom po-
może przygotowany specjalnie na tę okazję śpiewnik oraz telebim 
wyświetlający teksty piosenek takich jak „Małgośka”, „Czy te oczy 
mogą kłamać” czy „Wielka woda”, wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” Al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – warsztaty decoupage i malarskie we 
wtorki w godz. 18.30-20.00, koszt 20 złotych za zajęcia, obowią-
zują zapisy: tel. 606-839-305 lub 22 673 60 63; 1.06. godz. 14.00-
18.00 – Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Sąsiada i Dnia Dziecka, te-
ren w rejonie ulic Majdańskiej, Stockiej, Krypskiej. Wstęp wolny.
 Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 30.05. godz. 12.00-
12.30 – Trele Morele – spotkanie z książką dla dzieci w wieku 
2,5-5 lat. Spotkanie z niezwykłym słonikiem ogrodowym o imie-
niu Pomelo. Dzieci dowiedzą się jakie miewa sny, poznają miesz-
kańców wyjątkowego ogrodu. Zapisy trwają do 29.05.br., udział 
w zajęciach to koszt 10 zł; 06.06. godz. 12.00-12.30 – Trele Mo-
rele – spotkanie z książką dla dzieci w wieku 2,5-5 lat. Wędrów-
ka po stronach książki Przemysława Wechterowicza pt. „Proszę 
mnie przytulić”. Zapisy do 05.06.br., udział w zajęciach 10 zł;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 26.05. godz. 
18.00 – Salon Kulturalny. Marek Siudym – aktor teatralny, fil-
mowy i kabaretowy, znany z kabaretu Olgi Lipińskiej, serialu 
„Złotopolscy”, „Sąsiedzi”. Wstęp 10 zł (przedsprzedaż biletów); 
27.05. godz. 12.00 – Warsztaty poezji japońskiej. Wstęp wolny; 
godz. 16.00 – Trening pamięci. Zajęcia, w trakcie których uczest-
nicy zapoznają się w praktyce z różnymi mnemotechnikami, czyli 
sposobami ułatwiającymi zapamiętywanie. Wstęp wolny; 28.05. 
godz. 12.00 – Warsztaty żywieniowe. Czy wiesz, co jesz? – na-
uka czytania etykiet. Wstęp wolny; 30.05. godz. 10.00 – Piątek 
z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; do 06.06.br. – 
Kreatywność w każdym wieku. Wystawa prac decoupage, wstęp 
wolny; do 13.06.br. – Owady – mali lokatorzy. Wystawa ekspo-
natów owadów zgromadzonych przez SGGW, wstęp wolny. Za-
pisy na zajęcia: tel. 604-561-376 lub w KK Seniora.
 Dom Kultury Praga ul. Dąbrowszczaków 2 – 24.05 godz. 
10.00–11.30 i 12.00–13.30 – Malowane dźwięki – warsztaty rodzin-
ne. Clilim Becwaim (‘malowane dźwięki’) to warsztaty dla dzieci łą-
czące sztuki plastyczne z muzyką, wstęp wolny; 24.05. godz. 10.00-
12.00 i 12.00-14.00 – Najpiękniejszy prezent dla Mamy. Dzieci mo-
gą wziąć udział w artystycznych warsztatach plastycznych, można 
przynieść własne koraliki, materiały, którymi ozdobione będą wła-
sne dzieła. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: tel. 22 618-
41-51, mail: zapisy@dkpraga.pl, wstęp wolny;
 Białołęcki Ośrodek Kultury ul. van Gogha 1 – 24.05., 
07.06., 08.06., godz. 18.00 – Teatr Akt-em „Dzieło Sztuki”, reży-
seria i adaptacja Żanna Gierasimowa, wstęp wolny; 24.05., godz. 
20.00 – koncert Giny Bobassi. Wstęp wolny, obowiązuje rezer-
wacja miejsc; 25.05. godz. 13.00 – Pomóż mi wygrać moje ży-
cie! Impreza charytatywna na rzecz Filipa. Dochód ze zbiórki pu-
blicznej zostanie przekazany na leczenie 3-letniego Filipa cho-
rego na ostrą białaczkę szpikową. Od godz. 13.00 na zewnątrz 
i w holu m.in.: zabawy i animacje dla dzieci, klaun, szczudlarze, 
bańki mydlane XXL, wata cukrowa i inne pyszności, kącik fry-
zjerski dla dzieci, kiermasz ciast, rejestracja potencjalnych daw-
ców szpiku prowadzona przez DKMS. Od godz. 15.00 w auli: 
koncerty zespołów i kabaretu. Wstęp wolny;
 Kino Praha ul. Jagiellońska – 31.05.–1.06. – Filmowo-ta-
neczny Dzień Dziecka. Na wszystkie dzieci czeka mnóstwo 
wspaniałej zabawy i konkursy z nagrodami! Zajęcia taneczne 
oraz konkursy z nagrodami odbywać się będą od godz. 11.00. 

ZA PRO SZE NIA dLA mIE SZKAń Ców

REKLAMA REKLAMA

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
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Nie chodzi mi też o bardzo 
irytujące pisanie bez polskich 
znaków. Zanim się je potępi 
trzeba wiedzieć, że niektórzy 
operatorzy sieci komórkowych 
naliczali inną stawkę za smsy 
z polskimi znakami (wyższą), 
a inną za te bez nich. Po pro-
stu polskie znaki, z tymi pałecz-
kami, ogonkami, kreseczkami, 
były liczone za kilka, zamiast 
za jedną literkę. W pełni po-
dzielam tu zdanie prof. Bralczy-
ka (jeśli się nie mylę), który, by 
pokazać jak ważne w korespon-
dencji są znaki polskie, podał 
prosty przykład: jest różnica 

między „zrobić komuś łaskę” 
a „laskę”. Sugestywne, trzeba 
przyznać.

Ale mamy jeszcze internet! 
A w nim – portale społeczno-
ściowe, rozmaite Facebooki, 
Twittery i inne miejsca, w któ-
rych komunikujemy się z osoba-
mi znanymi nam i zaprzyjaźnio-
nymi lub nie. Bo jeśli ktoś ma 
wpisanych na przykład ośmiu-
set znajomych, to trudno uwie-
rzyć, że ich wszystkich napraw-
dę zna. Może ledwie wie, jak się 
nazywają, ale czy kojarzy twarz 
z nazwiskiem? Niekoniecznie. 
Ale to jego sprawa. Mnie cho-

dzi o coś innego. O kompromi-
tujące kaleczenie języka pol-
skiego.

To już nie jest wymiana myśli 
i spostrzeżeń między dwojgiem 
ludzi, jak w smsach. To jest po-
kazanie się na forum publicz-
nym, bo tak jest, że każdy mój 
wpis może przeczytać mnóstwo 
ludzi, zwykle więcej, niż tylko 
moi znajomi, bo jeszcze znajo-
mi niektórych znajomych itp. 
Koszmary językowe jak ten, 
na zdjęciu, analfabety nie od-
różniającego słowa „wśród” 
(jak wśród nocnej ciszy) od 
„w śrut”, czyli w pudełko z na-
bojami do wiatrówki na przy-
kład… 

Przykłady każdy zna i wi-
dzi, śmieje się z nich do rozpu-
ku lub rwie włosy z głowy, jak 
woli. Chodzi jednak o to, że jest 
wśród nas coraz większe przy-
zwolenie na te językowe śmie-
ci, że nie rażą już tak, jak kie-
dyś, koszmarne błędy w ogło-
szeniach nasmarowanych na 
byle świstku i przyklejanych by-
le gdzie: sprzedam samo hut, 
działkie, stolaż robi szawki na 
wymiar itp. Polacy! To wstyd!

żu

Kiedy małe dziecko, zamiast 
powiedzieć „przepraszam” 
(bardzo trudne słowo), mó-
wi „pseklasam” albo „ksepla-
sam”, to urocze i miłe. Bo sta-
ra się, bo próbuje, bo nie rozu-
mie różnicy. Ale kiedy dorosły 
kaleczy język, którego uczy się 
od tylu lat, ile żyje tu, w swojej 
ojczyźnie, to wstyd. 

Dopóki powszechnie korzy-
staliśmy tylko z komórek, kosz-
marny język smsów i rażące błę-
dy kompromitowały autora tyl-
ko w oczach odbiorcy. Bo chy-
ba, że ten koniecznie chciał się 
z kimś podzielić radosną twór-
czością swojego smsowego roz-
mówcy. Nie chodzi mi tu o po-
wszechnie potępiane używanie 
skrótów, także zaczerpniętych 
z języka angielskiego, ale i pol-
skich: thx, 2U, 4U, btw i inne. 
Bo język smsów jest szybki, la-
pidarny i moim zdaniem skróty, 
jeśli zrozumiałe dla obu stron, 
niech by sobie były. Upraszcza-
ją życie. 

To wstyd

„G³os Polski  
musi siê liczyæ w europie”

Zapraszamy na spotkanie  
z kandydatem  

do Parlamentu Europejskiego  
z listy Prawa i Sprawiedliwoœci  

prof. Zdzis³awem Krasnodêbskim.

Spotkanie odbêdzie siê  
w Klubie Kultury Saska Kêpa 

ul. Brukselska 23,  
Warszawa

w dniu 23 maja 2014 r. 
godz.18.00.

rEKlAMA rEKlAMA  

– Witam, panie Eustachy. Chłodno, nieprawdaż? Wiosna znów 
wciągnęła nam na grzbiet ciepłą kurtkę. 

– Jak, co roku, panie Kaziu. Sorry, taki mamy klimat. 
Panowie usunęli się troszkę na bok, żeby w bramie nie stać, co 

zresztą Eustachy skomentował we właściwy sobie sposób: – W tygo-
dniu panie Kaziu, to na „Szembeku” można stać, gdzie kto chce i tak 
nikt nikogo nie potrąci. W piątki i soboty zresztą też – koło południa 
bazar już się przerzedza. 

– Takie są paradoksy obecnie. Kiedyś przed budami z mięsem za-
wsze było czarno od ludzi. Teraz popatrz pan – kobity siedzą, głowę 
spoza tych swoich schabików, żebereczek, polędwiczek wystawiają, 
a klienta ani dudu. Owszem podchodzą co jakiś czas, ale to nie to, 
co kiedyś.

– Bo kiedyś wszystko było, tylko nie dla każdego starczało, a teraz 
wszystko jest, ale nie każdego na to stać.  

– I to w panu cenię, panie Eustachy. Panu wystarczy kilka słów, 
żeby powiedzieć, to, co ktoś inny wykłada przez godzinę. Z takim ta-
lentem pan powinien pisać wyłącznie dokumenty o fundamentalnym 
znaczeniu dla naszej cywilizacji.

– Coś pan, panie Kaziu?!
– Czy pan wie, że dziesięć przykazań ma 279 słów, deklaracja Nie-

podległości Stanów Zjednoczonych 300 słów, a dyrektywa Unii Euro-
pejskiej w sprawie przewozu cukierków karmelkowych 25 911 słów? 
No, to właśnie miałem na myśli, mówiąc, że pan ma wyjątkowy talent 
do mówienia ważnych rzeczy przy użyciu niewielu słów. Swoją dro-
gą, to niezły paradoks, że pan handluje damską bielizną, zamiast zba-
wiać ludzkość. 

– Oj tam, oj tam… Ja i ludzkość. Ostatnio czytałem o większym pa-
radoksie.

– O jakim mianowicie?
– Wydało się, że nasz prezydent, Aleksander Kwaśniewski…
– Były prezydent.
– Formalne były, ale z drugiej strony ciągle w tej polityce miesza. 

Że niby taki zatroskany o ojczyznę. Tymczasem okazuje się, że on za-
troskany jest o siebie.

– Co w tym złego?
– No, to, że „majestat Rzeczpospolitej”, nawet jak jest „były”, 

nie powinien się pchać w szemrane sytuacje. To tak, jakby laureatka 
Oskara nagle, za dużą kasę, zagrała w jakimś pornosie. 

– Chodzi panu o prezydenta Kazachstanu, któremu ten nasz „były” 
doradzał jak kolega, koledze?

– Tamten obciach, to już historia. Jest nowy, gorszy. Kwaśniewski 
z jednym Anglikiem prowadzili rozmowy z Ukrainą, żeby ona się z na-
szą Unią Europejską stowarzyszyła. Jak wiadomo nie stowarzyszyła 
się. Okazało się jednak, że dla naszego „byłego” ta klęska wcale nie 
ma wyłącznie gorzkiego smaku. Amerykanie ujawnili, że w międzycza-
sie dostał posadę w największej ukraińskiej firmie gazowej, powiązanej 
z tym samym prezydentem Ukrainy, którego za uszy do Unii ciągnął. 

– Powiem panu, panie Kaziu, że jeśli to prawda, to on głupi jest, 
albo pazerny, albo jedno i drugie. Przecież to z daleka śmierdzi. A tak 
go lubiłem… Czy to nie paradoks, że człowiekowi dopiero po latach 
oczy się otwierają i sam czuje, że na głupka wyszedł? Dajmy na to, 
jak ja z tym naszym „byłym”.

– Powiem panu na pocieszenie, że nie pan jeden zderza się z po-
dobnymi paradoksami. Jak w tym dowcipie: Dwóch kumpli przy pi-
wie: – Podobno niedawno się ożeniłeś?

– Tak.
– Nooo, to teraz już wiesz, czym jest prawdziwe szczęście.
– Owszem, tylko, co z tego, kiedy jest już za późno?

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Paradoksy

Kobiecym okiem

ul. SzPacza 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
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RAbAtY!!! tRANSPORt!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

budujeSz  remOntujeSz  malujeSz

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!

Czytelnicy pytają – radca prawny 
Marcin Kluś odpowiada.

 Zbliża się okres wakacyjny. Mam pyta-
nie, co powinna zawierać umowa z biu-
rem podróży, aby była zgodna z prawem?

Warunki, którym powinna odpowia-
dać taka umowa określa Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o usługach turystycz-

nych. Z art. 14 tej Ustawy wynika przede wszystkim, że umowa 
o usługi turystyczne wymaga formy pisemnej, a ponadto powinna 
zawierać następujące elementy:
 dane biura podróży (wraz z jego numerem w rejestrze orga-

nizatorów turystyki i pośredników turystycznych), a także dane 
osoby, która podpisuje umowę w imieniu usługodawcy,
 trasę i miejsce wyjazdu, czas trwania imprezy oraz jej pro-

gram (w tym jakość, rodzaj i terminy oferowanych usług trans-
portowych, hotelarskich, gastronomicznych),
 cenę (wraz z wyszczególnieniem wszelkich należności, 

w tym też podatków), sposób zapłaty, rodzaj i zakres ubezpiecze-
nia, a także dane ubezpieczyciela.

Ze względu na szczególną ochronę klienta przepisy nakazują do-
datkowo zamieszczać w umowie informacje o terminie, w jakim biu-
ro podróży ma obowiązek powiadomić klienta o ewentualnym od-
wołaniu wyjazdu, jak również o terminie, w jakim klient ma pra-
wo do przeniesienia uprawnień i obowiązków na inną osobę, a także 
o wymaganiach specjalnych uzgodnionych pomiędzy biurem podró-
ży, a turystą. Klient powinien również wiedzieć o tym, które przepisy 
regulują kwestie umowy i jakie konsekwencje prawne z nich wyni-
kają, a także jak i kiedy turysta może złożyć reklamację. Nadto, gdy 
klient wpłaca zaliczkę w wysokości co najmniej 10% na poczet ceny 
imprezy, to powinien otrzymać od organizatora wraz z umową pi-
semne potwierdzenie tego, że biuro podróży ma gwarancję bankową 
lub ubezpieczeniową, bądź pisemne potwierdzenie umowy ubezpie-
czenia, którą ma organizator, ze wskazaniem sposobu ubiegania się 
o wypłatę środków z tego ubezpieczenia.

– A jakich praw mogę dochodzić, gdy się okaże, że jakość wy-
cieczki odbiega od ustalonej lub gdy wycieczka przebiega nie-
zgodnie z planem?

Organizator turystyki, który w czasie trwania wycieczki nie 
wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istot-
ną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania 
klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy 
odpowiednie świadczenia zastępcze. Gdy świadczenia zastępcze 
są niższej jakości (np. hotel jest o niższym standardzie), to klien-
towi przysługuje obniżka ceny. Podobnie jest, gdy organizator nie 
wykonuje świadczenia zastępczego (np. zamiast wycieczki prze-
widzianej w programie nie oferuje żadnego innego świadczenia). 
Wtedy klient może żądać naprawienia powstałej szkody, czyli 
w praktyce obniżenia ceny za wyjazd o wartość niezrealizowane-
go świadczenia. Wyjątkowo nie można żądać naprawienia szko-
dy, gdy powstała ona np. w wyniku siły wyższej albo w wyniku 
działania bądź zaniechania osób trzecich, czego organizator nie 
mógł przewidzieć ani uniknąć.

Niezależnie od tego, czy organizator oferuje świadczenie za-
stępcze, klient może też odstąpić od umowy. Wtedy organizator 
powinien na swój koszt zapewnić mu powrót do miejsca rozpo-
częcia wycieczki. Jeśli tego nie zrobi, klient, który powrócił do 
kraju na własny koszt, może wystąpić do organizatora o zwrot 
kosztów podróży powrotnej do kraju. Ponadto, oprócz roszczeń 
za szkody majątkowe, turysta może się domagać zadośćuczynie-
nia pieniężnego za doznaną krzywdę (tzw. szkodę niemajątkową) 
np. za zmarnowany urlop. 

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

TwóJ FRYZJER

szybka pożyczka  
do 7000 zł!

W równych ratach,  
bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 
Tel. 600-400-288 

(taryfa według opłat operatora)
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Urodził się 13 marca 1923 
roku w Wilnie na Litwie. 
W jego przypadku trzynast-
ka przyniosła mu szczęście. 
Okazała się szczęśliwą licz-
bą. – Trzy trójki w dacie uro-
dzenia to mój numeryczny 
talizman. Nie pamiętam od 
kiedy, ale zawsze uważałem 
trójkę za moją cyfrę – po-
wiedział.

Swoją karierę aktorską 
rozpoczął w Wilnie, w tam-
tejszym Teatrze Małym.  
Zagrał wtedy role Małpy 
w „Kwartecie” I. Kryłowa. 
Niestety chłopięce marze-
nia przerwała II wojna świa-
towa. Pan Emil przeszedł 
szlak z Drugą Armią Woj-
ska Polskiego do Berlina. 
A w 1948 roku zaczął wystę-
pować w gdańskim Teatrze 
Wybrzeże. Po zakończeniu 
wojny ukończył Studio Ak-
torskie Iwo Galla. Zdał ak-
torski egzamin eksterni-
styczny. Od razu poznano 

się na jego talencie. W 1957 
roku otrzymał angaż w Po-
znaniu w Teatrze Polskim. 
Rok później wrócił do Ło-
dzi do Teatru im. S. Jaracza. 
Grał też w Teatrze Nowym 
również w Łodzi. Od mo-
mentu, w którym na poważ-
nie zakosztował aktorstwa, 
nie wyobrażał sobie już bez 
niego swojego życia.

– Poza aktorstwem nic dla 
mnie nie istnieje. Pomajster-
kuję, zrobię coś w ogródku, 
ale to wszystko nie to... Na-
wet w czasie wojny, w woj-
sku, w teatrze przyfronto-
wym, aktorstwo było moim 
celem. Teraz, kiedy mi te-
go brakuje, żadne namiast-
ki nie są w stanie zapełnić 
pustki. Ale nie upadajmy na 
duchu. Mam jeszcze przed 
sobą tyle lat... – mówił pan 
Emil. I nie mylił się. Zagrał 
wiele różnorodnych i za-
padających w pamięć ról 
m.in. Oktawiusza w „Juliu-

szu Cezarze”, Gospodarza 
w „Weselu”, Pagatowicza 
w „Grubych rybach”, Łomo-
wa w „Oświadczynach”, Ge-
ronta w „Szelmostwach Ska-
pena”. W 1983 roku prze-
szedł na emeryturę. W 2005 
powrócił na scenę. W Te-
atrze Nowym w Łodzi za-
grał Kalmitę w „Chłopcach” 
Grochowiaka. Tak napraw-
dę zagrał w blisko 100 fil-
mach i serialach. Ostatnim 
obrazem był „Hans Kloss. 
Stawka większa niż śmierć”. 
Szpiegowski film Patryka 
Vegi był sequelem telewi-
zyjnego serialu. Do niedaw-
na grał również Zenona Ła-
godę, filmowego ojca Marii 
Zduńskiej w popularnym se-
rialu „M jak miłość”. A jak-
by tego było mało, wciąż 

pojawia się na ekranie w te-
lenoweli „Barwy szczę-
ścia” jako Tadeusz, teść fil-
mowego Grzelaka. Jednak 
to role Władysława Jagieł-
ły i Sturmbannführera Her-
manna Brunnera przyćmiły 
wszystkie pozostałe. 

Aktor ma wiele szczęścia, 
że może robić to, co kocha. 
Ale jak każdy człowiek po-
trzebuje też chwili spokoju 
i odpoczynku od aktorstwa. 
A gdy tylko odczuwa taką 
potrzebę wyrusza na Mazury. 
Ma tam bowiem mały, dwu-
pokojowy domek, w którym 
kocha spędzać czas. – Ciągle 
coś tam dłubię, psuję a potem 
naprawiam. Bardzo to lubię. 
Tylko elektryczności tam nie 
mam, bo to niebezpieczne – 
opowiada. 

Oprócz tego malował. Ma-
larstwo jest jego kolejną 
wielką pasją. Podobnie jak 
wędkarstwo. Od małego lu-
bił łowić ryby. – Już jako 7-8 
latek wspólnie z kolegami 
sprzedawaliśmy ubogim Ży-
dom złapane przez nas w Wi-
lejce ryby. W ciągu 3 godzin 
potrafiłem złapać 370 ukle-
jek! – wspominał. Okolicz-
ni wędkarze nie bez powodu 
nazywali go „czarną śmier-
cią szczupaka”. Wszystko 
dlatego, że potrafił złowić 
kilka dorosłych ryb dzien-
nie. 

Na Mazurach zawsze ma 
zatem czas na realizowanie 
swoich pasji. Ale ten ma-
zurski spokój i cisza zawsze 
skłaniały i skłaniają pana 
Emila do refleksji. A wtedy 
jego myśli zawsze krążą przy 
wnukach. Zastanawia się 
nad ich przyszłością. A aktor 
ma się nad kim zastanawiać, 
bo ma już pięcioro wnuków, 
a także...  jednego prawnuka. 
Jest z nich wszystkich szale-
nie dumny. – Są uzdolnie-
ni artystycznie, ale na razie 
nie idą w moje ślady. Może 
i dobrze... Dziś wielu mło-
dych aktorów po ukończonej 
szkole nie ma stałego zatrud-
nienia. Dobrze, jeśli załapią 
się na jakąś rolę w serialu... 
Lepiej żeby mieli konkret-
ne zawody i nie musieli tak 
jak ja czekać, aż ktoś ich za-
uważy i zatrudni – mówił za-
troskany. Wierzy jednak, że 
poradzą sobie w każdej sy-
tuacji. Dlatego pan Emil sta-
ra się długo nie zamartwiać 
nad ich losem. Dobrze wie, 
że życie jest za krótkie, aby 
cały czas się czymś przej-
mować. A już szczególnie 
rzeczami, na które nie ma-

my większego wpływu. Dla-
tego, gdy natarczywe myśli 
nie dają mu spokoju, bardzo 
szybko wraca z Mazur do 
Warszawy. Aktor właśnie 
w stolicy ma swoje czte-
ry kąty. Zamieszkał w Ani-
nie. Czuje się tu doskonale. 
Ale przecież pan Emil nie 
podążał przez życie samot-
nie. Zawsze przy jego bo-
ku znajdowała się ukochana 
żona, Teresa. Poznał ją po 
wojnie w pochodzie pierw-
szomajowym. I od tamtego 
razu równym, miarowym 
krokiem razem wędrowali 
przez życie, prawie do dnia 
dzisiejszego. 

– W tamtych latach wszyst-
kie teatry musiały uczestni-
czyć w pochodach pierw-
szomajowych. Szedłem obok 
ładnej pracownicy admini-
stracyjnej. Maszerowaliśmy 
tak ręka w rękę, noga w no-
gę. W pewnej chwili nasz 
główny księgowy powiedział 
mi – weź tę pannę pod rękę. 
Bo ona za chwilę zemdle-
je. No i wziąłem. Tak pozna-
łem miłość swojego życia – 
wspominał aktor.  Niestety 
w 2012 roku został wdow-
cem. 29 kwietnia w szpitalu 
w Aninie zmarła jego uko-
chana żona. Pan Emil bardzo 
przeżył jej stratę. Do tej pory 
nie może pogodzić się z jej 
odejściem. Na szczęście nie 
został sam. Ma dzieci, przy-
jaciół. Jest dziadkiem i pra-
dziadkiem. Jego prawnuk 
ma na imię Jan Emil. – Tro-
chę po mnie, trochę po dru-
gim dziadku – mówił. Poza 
tym aktor może też liczyć na 
wierną rzeszę fanów. Oni ni-
gdy nie pozwoliliby mu, aby 
kiedykolwiek poczuł się sa-
motnie. (ad)

Emil KAREWICZ
MIESZKAŃCY

Od dziecka marzył o  tym, aby zostać akto-
rem. – Byłem zapalonym kinomanem, uwiel-
białem westerny, a  moim idolem był Tom 
Mix, który jedną ręką potrafił załatwić dzie-
sięciu najgroźniejszych bandytów – zdradził 
Emil Karewicz. Dobrze wiedział, że aktor-
stwo pozwoli mu wcielać się we wszystkich 
jego wymarzonych bohaterów. Był jednak 
na tyle skromnym chłopakiem, że nawet nie 
przypuszczał, iż kiedyś jego marzenie sta-
nie się rzeczywistością. Nie wierzył, że 
zostanie aktorem. A jednak – udało się! Dzi-
siaj pan Emil należy do panteonu najbar-
dziej uznanych polskich aktorów. 
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Unio, ratUj!
Różne pomysły z piekła ro-

dem, o których wielokrotnie 
pisałem na tych łamach, ma-
ją długi i twardy żywot. Bory-
kali się z nimi działkowcy, bo-
rykają się wciąż spółdzielcy. 
W ubiegłym tygodniu odbyła 
się w Sejmie ciekawa konfe-
rencja spółdzielców, podczas 
której wykazywano, że składa-
ne w Sejmie od połowy lat 90. 
projekty ustaw dotyczące spół-

dzielni, mające rzekomo chronić interesy jej członków, 
faktycznie im szkodziły, utrudniały rozwój spółdzielni, 
czy wręcz zmierzały do ich unicestwienia. Mimo, że Try-
bunał Konstytucyjny wielokrotnie orzekał o niezgodno-
ści uchwalanych przepisów z konstytucją, proces pełza-
jącej likwidacji własności spółdzielczej wciąż trwa. Tro-
chę to przypomina zabawę w „kotka i myszkę”. Trybunał 
swoje, posłowie swoje, w nieco tylko zmodyfikowanej – 
w związku z wyrokiem Trybunału – formie. Jako szcze-
gólnie aktywną w tak pojętym „reformowaniu” spółdziel-
ni zebrani wymieniali jedną z posłanek PO. Z jej to ini-
cjatywy powstały w tej kadencji Sejmu kolejne projek-
ty ustaw, jeden o spółdzielniach, drugi o spółdzielniach 
mieszkaniowych, które – wraz z projektami innych partii 
odnoszącymi się do spółdzielczości - trafiły ponad rok te-
mu do sejmowej komisji nadzwyczajnej.

Prace tej komisji budzą niepokój spółdzielców. Na 
pierwszy rzut oka, intencje posłów są czyste. Chodzi, jak 
głosi uzasadnienie, o usunięcie luk prawnych i wątpliwo-
ści interpretacyjnych narosłych w wyniku ponad 30-krot-
nej już (sic!) nowelizacji prawa spółdzielczego z 1982 r., 
poprawę efektywności działania spółdzielni itd. Rzeczywi-
ście w bałaganie prawnym trudno działać, pozornie więc 
spółdzielniom nic nie zagraża. Zainteresowani dowodzą 
jednak, że jest inaczej. Projektowane zmiany są ich zda-
niem sprzeczne z międzynarodowymi zasadami spółdziel-
czymi i prawami Unii Europejskiej, m.in. ograniczają spół-
dzielczą autonomię i samorządność (np. odebranie prawa 
do zwoływania walnego zgromadzenia w formie zgroma-
dzenia przedstawicieli, czy obligatoryjne przekształcanie 
we wspólnotę spółdzielni, w której wyodrębniono choć-
by jedno mieszkanie). Wątpliwości ma też wielu prawni-
ków, w tym konstytucjonaliści. Po raz kolejny wypowie-
działa się negatywnie na temat tych projektów (są do sie-
bie w gruncie rzeczy bardzo podobne, tylko język się zmie-
nia) Krajowa Rada Sądownictwa. Niestety, te opinie nie 
są brane pod uwagę. „Na posiedzeniach komisji jesteśmy 
lekceważeni. Nie mamy czasu zapoznać się z wnoszonymi 
przez posłów poprawkami. Tylko przeszkadzamy w głoso-
waniach” – mówiono podczas konferencji.

Zdesperowani spółdzielcy postanowili nie czekać na ko-
lejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które zapadają 
średnio po dwóch latach, a do tego czasu nowe przepisy 
wyrządzają niepowetowane szkody. Zdecydowali zainte-
resować swoimi problemami Unię Europejską. Wystoso-
wali do Komisji Europejskiej apel o zainicjowanie działań 
na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdziel-
czym mocy prawnej równej prawu UE, zarówno w Trak-
tatach UE, jak i w aktach prawa pochodnego z mocą bez-
pośrednio skuteczną w każdym z krajów członkowskich. 
„Tylko w ten sposób można – w naszej ocenie – przeciw-
działać działaniom zmierzającym do likwidacji spółdziel-
czości w Polsce oraz w innych krajach Europy” – stwier-
dzono. Bo choć w innych krajach europejskich nie ma ta-
kich zakusów na spółdzielczość jak w Polsce, też dokonuje 
się tam przeglądu legislacji, więc nie wiadomo, co się mo-
że zdarzyć. Pod apelem podpisało się 140 tys. osób. 

Na konferencji nie było polityków – choć zostali zapro-
szeni, nie było też ogólnopolskich mediów, próżno więc 
szukać relacji z tego spotkania. Mam jednak nadzieję, że 
nie pozostanie ono bez echa. Ruch działkowy, który po-
dobnie jak spółdzielnie (zresztą to też swego rodzaju spół-
dzielczość) był solą w oku polityków, w końcu się obronił 
przed pomysłami uwłaszczeniowymi przedkładając wła-
sną ustawę. Spółdzielcy liczą na to, że pomoże im Unia. 
Warto, aby nasi kandydaci do Parlamentu Europejskiego 
mieli na uwadze te oczekiwania. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRaSKI

– Myślę, że przez te dziesięć 
lat sporo zrobiliśmy. To efekt 
dobrej współpracy z działacza-
mi samorządowymi i członka-
mi spółdzielni, którzy pomagali 
w każdej sprawie. Oczywiście, 
mamy jeszcze wiele do zrobie-

nia – stwierdza prezes zarządu 
SM „Waszyngtona” Anna Kry-
gier. Dla wielu mieszkańców 
termomodernizacja okazała się 
najbardziej istotną kwestią, nie 
tylko ze względu na wynikają-
ce z niej oszczędności. 

– Mój 93-letni sąsiad nie 
mógł doczekać się termomo-
dernizacji. Jego marzeniem by-
ło, aby przez ostatnie lata swo-
jego życia mieszkać w estetycz-
nym budynku. I doczekał się. 
Mieszkam tu od pięćdziesięciu 

lat, więc mam skalę porównaw-
czą. Zauważyłam, że w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat zinten-
syfikowano przeprowadzanie 
poważniejszych remontów. Je-
stem bardzo szczęśliwa, że po-
prawił się standard naszych bu-
dynków. W dużym stopniu to 
zasługa pani prezes – stwier-
dza Jolanta Jewmińska, prze-
wodnicząca komisji gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi ra-
dy nadzorczej. – Ponad połowa 
budynków jest już docieplona 
lub znajduje się w końcowym 
etapie termomodernizacji. To 
daje znaczne oszczędności cie-
pła. Termomodernizacja pozo-
stałych budynków planowana 
jest na najbliższe lata. W wie-
lu budynkach wymieniona zo-
stała też kanalizacja, odmalo-
wano klatki schodowe i napra-
wiono dachy – dodaje Bożenna 
Stelmaszczyk, przewodniczą-
ca rady nadzorczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Waszyng-
tona” (na zdjęciu Rada Nadzor-
cza i Zarząd).

Z remontami związane są 
oczywiście koszty. W niektó-
rych nieruchomościach trzeba 
było podnieść stawki remonto-
we, ale dzięki temu udało się 
przyspieszyć prace. – W kolej-
nych 3-4 latach planujemy dal-
sze remonty. Chcemy też wpro-
wadzić oświetlenie ledowe na 
klatkach schodowych, bo jest 
to wielka oszczędność. Zaosz-
czędzone pieniądze można bę-

dokończenie na str. II

Sm „waszyngtona”
Spółdzielnia mieszkaniowa „waszyngtona” obchodzi dziesięcio-
lecie swojego istnienia. To dobry moment, aby podsumować jej 
działalność. A przez ten czas naprawdę wiele się działo.

Dzięki Bogu znalazły się roz-
wiązania bardziej pragmatycz-
ne… – Walne Zgromadzenie 
mamy podzielone na kilka czę-
ści – wyjaśnia „Mieszkańcowi” 
Janusz Sienkiewicz – prezes 
SM Gocław-Lotnisko. – Ale na 
każdej części musi być ten sam 
porządek obrad.. „Mieszka-
niec” odwiedził pierwsze z serii 
zebranie, które 15 maja odbyło 
się w osiedlowym Klubie Kul-
tury „Ikar” (na zdjęciu). Akurat 
trafiliśmy na prezentację kan-
dydatów do Rady Nadzorczej. 
Optymistyczne jest, że ci kan-
dydaci, to nie były osoby, które 
wyrwały się, jak przysłowiowy 
Filip z konopi. To osoby od lat 
działające zarówno na rzecz 
spółdzielców, których repre-
zentują, jak i znacznie szerszej 
grupy mieszkańców Gocławia. 
– Jak Państwo zapewne wiecie 
dzielnica Praga-Południe prze-
znaczyła w procesie budżetu 
pół miliona złotych na projek-
ty zgłaszane przez mieszkań-

ców Gocławia, które mają być 
u nas zrealizowane z pieniędzy 
publicznych. Jestem, między in-
nymi, przewodniczącą Zespołu 
ds. Budżetu Obywatelskiego 
w dzielnicy Praga-Południe… 
– prezentowała się spółdziel-
com Joanna Grad. Kolejny 

kandydat do Rady Nadzorczej 
wyjaśniał: – Działając przez 
trzy lata w Radzie Nadzorczej 
spółdzielni miałem możliwość 
zapoznania się między innymi 
z umowami na obsługę naszej 
spółdzielni i wiem, że w tej 
kwestii jest sporo do zrobienia. 

Wiele umów można by było 
zmodernizować.

W spółdzielczości najwięk-
szym mankamentem jest to, że 
łatwo się narzeka, ale trudniej 
wybrać się na Walne Zgroma-

Sm „Gocław-Lotnisko”
Praga-Południe jest dzielnicą o bardzo silnych korzeniach spółdzielczych. Tutaj właśnie 
wciąż funkcjonuje jedna z najstarszych stołecznych spółdzielni („Chata” przy ul. Grochow-
skiej 326, utworzona w połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku), tutaj jest najwięcej 
spółdzielni wśród dzielnic warszawy i tutaj znajduje się jedna z najbardziej licznych spół-
dzielni – „Gocław-Lotnisko”. Gdyby ta spółdzielnia chciała zorganizować „walne” dla 
wszystkich członków, to by musiała wynająć do tego Stadion Narodowy…

dokończenie na str. IV
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dzie przeznaczyć na upiększa-
nie naszego otoczenia – stwier-
dza przewodniczący komisji 
rewizyjnej Stanisław Trzmiel. 
Zadowoleni są też członkowie 
trzech bloków z ul. Bliskiej, 
którzy mimo dość mylącej na-
zwy ulicy, są najbardziej odda-
leni od innych nieruchomości, 
wchodzących w skład spół-
dzielni.

– Teren został ogrodzony. 
Budynki zostały docieplone, 
wyremontowane zostały cią-
gi pieszo-jezdne, w budynkach 
prowadzona jest wymiana in-
stalacji gazowej i elektrycz-
nej – wylicza z usatysfakcjo-
nowaniem tamtejszy mieszka-
niec Janusz Piskorski, członek 
komisji gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowymi. – To ist-
ny róg obfitości i to wszystko 
dzięki przemyślanym decyzjom 
finansowym. Cieszę się, że te 
dziesięciolecie tak dobrze nam 
upłynęło. 

– W naszej spółdzielni ob-
serwujemy zmianę pokoleń. 

Wprowadzają się tu wnuki, któ-
rzy dostają mieszkania po swo-
ich dziadkach. To jest piękne – 
stwierdza Anna Krygier. Przy 
tej okazji władze spółdzielni 
apelują do młodych, aby ze-

chcieli się aktywizować i an-
gażować w spółdzielcze spra-
wy. – Na zebrania przychodzi 
około pięciu procent wszyst-
kich członków. Na szczęście 
zawsze można też zgłaszać do 
nas indywidualnie swoje uwa-
gi, spostrzeżenia i wszystkie 
bolączki – mówi Zenon Kur-

kowski, zastępca przewodni-
czącej Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Wa-
szyngtona”.

A członkowie spółdziel-
ni aktywizują się kiedy wi-
dzą sukcesy. – Wiele się u nas 
dzieje. Henryk Macek – prze-
wodniczący komitetu nieru-

chomości St. Augusta/Zbara-
ska wraz z kilkoma lokatora-
mi naszej nieruchomości dzia-
ła wyjątkowo prężnie. Efek-
ty są wspaniałe. Dzięki ich 
staraniom powstały miejsca 
parkingowe, bramy na pilo-
ty i wymieniono okna i drzwi 
na klatkach schodowych. Je-
żeli widać, że ktoś się stara, 
to warto go wspierać i mu po-
magać, a nie z nim walczyć – 
stwierdza jeden z członków 
Spółdzielni Robert Kamiński, 
mieszkaniec nieruchomości 
St. Augusta/Zbaraska.

Warto dodać, że mieszkań-
com spółdzielni dobrze się tu 
mieszka nie tylko ze względu 
na przeprowadzane ulepsza-
nia, ale także z uwagi na ota-
czającą ich zieleń. 

Spółdzielnia otrzymała spo-
ro nagród i wyróżnień w tej 
materii. Lista osiągnięć jest 
długa, ale dziesięciolecie ist-
nienia to dobry moment nie 
tylko na bilans zysków, ale 
i strat. Zarząd przyznaje, że 
największą klęską było nie-
zrealizowanie inwestycji 
„Kamionek”, o której pisali-
śmy kilkakrotnie na łamach 
„Mieszkańca”. Nie uzyskano 

w tej sprawie zgody członków 
Spółdzielni. – Staliśmy się 
ofiarą braku zaufania do spół-
dzielni jako takiej. Tymczasem 
to świetna forma budowania 
mieszkań. Trzeba podkreślić 
dwie jej zalety – może działać 
bez zysków, zatem oferować 
tańsze mieszkania, a ponadto 
jest wiarygodnym partnerem 
dla banków. Nasze kredyty na 
termomodernizacje nie wzię-
liśmy na hipotekę, lecz pod 
fundusz remontowy. Jednak-
że często stoimy między mło-
tem a kowadłem. Jesteśmy bo-
wiem  powołani do reprezen-
tacji interesów mieszkańców, 
a w celach statutowych mamy 
zapisaną dbałość o potrze-
by mieszkaniowe. Co jednak 
zrobić, gdy mieszkaniec wy-
stępuje przeciw swoim potrze-
bom mieszkaniowym, bo np. 
uważa, że termomodernizacja 
nie jest potrzebna? Trudno 
nam przekonać ludzi z uwagi 
na wspomniany wyżej kryzys 
zaufania. Wierzę jednak, że 
przyjdzie nowe pokolenie i że 
ono nie zniszczy spółdzielni – 
stwierdza członek komisji re-
wizyjnej Dorota Jankowska-
-Lamcha. ak

Otóż zapis w projekcie 
ustawy mówi, że wystarczy 
jeden lokal  danej nierucho-
mości przekształcony w od-
rębną własność, aby z mocy 
ustawy w tej nieruchomości 
powstała wspólnota miesz-
kaniowa. Oczywiście dzisiaj 
też z chwilą przekształcenia 
pierwszego lokalu powsta-
je wspólnota, ale Pani poseł 
nie chodzi o skutek formalny. 
W myśl projektu ustawy, czy 
Członkowie spółdzielni tego 
chcą, czy też nie, powstanie 
wspólnota mieszkaniowa jako 
odrębny przedmiot gospodar-
czy, niezależny od spółdzielni 
mieszkaniowej. 

Oburzające jest to, że człon-
kowie spółdzielni i właścicie-
le lokali nie będą mogli pod-
jąć samodzielnej, suweren-
nej decyzji o sposobie zarzą-
dzania swoimi mieszkaniami. 
Decyzję tę podejmą posłowie, 
gdyż Pani poseł i jej koleżan-
ki i koledzy z ław sejmowych, 
którzy podpisali się pod pro-
jektem, wiedzą lepiej co jest 
dobre dla Kowalskiego i No-
waka i po co im dawać moż-
liwość wyboru, przecież „ten 
ciemny lud” nie wie co jest 
dla niego dobre. 

W zakresie kolejnych no-
welizacji prawa spółdziel-
czego i ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, nauki 
i doświadczenia z wprowa-

dzonych poprzednio zmian 
na ulicy Wiejskiej poszły 
w las. Pomimo tego, że Try-
bunał Konstytucyjny prawie 
do każdej poprzedniej nowe-
lizacji wnosił bardzo istotne 
zastrzeżenia, posłowie da-
lej, aby przypodobać się bli-
żej nieokreślonym grupom, 
zainteresowanym likwida-
cją spółdzielni mieszkanio-
wych piszą kolejną ustawę 
„na kolanie” bez przeprowa-
dzenia szerokich konsultacji 
społecznych. A przecież ma-
jątek spółdzielni mieszkanio-
wych i spółdzielni w ogóle, 
jest prywatnym majątkiem 
jej członków. W projekcie 
ustawy brak jest precyzyj-
nych zapisów, jak zostanie 
podzielony ogólny majątek 
spółdzielni, taki jak pawilony 
handlowo-usługowe, tereny 
inwestycyjne, dzisiaj wspól-
ne place zabaw, obiekty re-
kreacyjne itp. 

Już widzę jak nowa usta-
wa wrzuca kolejne kamyczki 
i tworzy lokalne polskie pie-
kiełko. Jak latami trwają spo-
ry sądowe pomiędzy wspólno-
tami o podział majątku wspól-
nego spółdzielni. Pani Poseł 
z radością kibicują prywatni 
zarządcy nieruchomości, de-
weloperzy i kancelarie praw-
ne. Przecież wraz z likwida-
cją spółdzielni mieszkanio-
wych, na rynku pojawi się 2,5 

mln mieszkań do zarządzania, 
a rynek deweloperski straci je-
dynego liczącego się jeszcze 
konkurenta w zakresie nowe-
go budownictwa mieszkanio-
wego. Dla przykładu Dom 
Development na „Osiedlu Sa-
ska” na Gocławiu sprzeda-
je mieszkania w cenie oko-
ło 8000 zł za metr kw., a tuż 
obok Spółdzielnia Budow-
lano-Mieszkaniowa „Grena-
dierów” po 6500 zł za metr 
kw. W przypadku likwidacji 
spółdzielni mieszkaniowych 
rynek developerski będzie 
konkurencją sam dla siebie. 
W skali kraju na rynku miesz-
kaniowym funkcjonuje ponad 
dwa tysiące spółdzielni. 

Media w ostatnim cza-
sie nagłaśniają i napiętnują 
przykłady źle zarządzających 
spółdzielni, pokazują nieme-
rytorycznych prezesów i „ko-
lesiostwo” wśród członków 
rad  nadzorczych. Nawet je-
śli odsetek tych negatywnych 
przykładów stanowi 1% czy 
2% to nie oznacza to, że na-
leży odpowiednią ustawą zli-
kwidować 100% spółdziel-
ni mieszkaniowych w Pol-
sce. Pojedyncze przykłady 
źle funkcjonujących szkół 
czy placówek służby zdro-
wia nie są powodem likwida-
cji powszechnego obowiąz-
ku szkolnego czy publicznej 
służby zdrowia. Oczywiście 

przykłady negatywne mu-
szą być zweryfikowane, a po-
twierdzone przypadki nie-
kompetentnych i nierzetel-
nych Zarządów poddane po-
stępowaniu przez organy pań-
stwa odpowiedzialne za dzia-
łania zgodne z prawem. Jed-
nakże w zdecydowanej więk-
szości spółdzielnie są to pod-
mioty gospodarcze dobrze za-
rządzane, gdzie role zarządów 
i rad nadzorczych są z dużą 
reprezentacją członków kon-
trolowane przez Walne Zgro-
madzenia. Głównie w II poło-
wie maja i w czerwcu są zwo-
ływane doroczne Walne Zgro-
madzenia Członków, którzy 
dokonują oceny sprawozdań 
gospodarczych i finansowych 
Zarządu i Rady Nadzorczej. 
W tym miejscu warto przypo-
mnieć Członkom Spółdzielni, 
że ich prawem jest uczestni-
czyć w Walnym Zgromadze-
niu i dokonywać weryfikacji 
działań Zarządu i Rady Nad-
zorczej. Walne Zgromadzenie 
jako najwyższy organ spół-
dzielni ma prawo odrzucić 

doroczne sprawozdanie i nie 
udzielić absolutorium człon-
kom zarządu. Dlatego też tak 
bardzo ważny jest szeroki 
udział Członków Spółdzielni 
w dorocznym Walnym Zgro-
madzeniu. 

Obecnie obowiązujące pra-
wo daje członkom pełną kon-
trolę tego, co dzieje się w spół-
dzielni, tylko aby z tego przy-
wileju skorzystać, trzeba być 
obecnym i zapoznać się z ma-
teriałami sprawozdawczymi 
za rok poprzedni wykłada-
nymi na dwa tygodnie przed 
terminem W.Z. Również ak-
tualnie obowiązujące prawo, 
w przypadku naszego nieza-
dowolenia z działań spółdziel-
ni, daje możliwość wyjścia 
z niej i powołania do życia 
wspólnoty mieszkaniowej. Je-
dynym warunkiem jest prze-
niesienie w odrębną własność 
50% udziałów w danej nieru-
chomości i zgłoszenie żądania 
zwołania zebrania z udziałem 
notariusza. 

Reasumując, obecne prawo 
daje bardzo duże uprawnienia 

dla niezadowolonych Człon-
ków Spółdzielni w podejmo-
waniu demokratycznych de-
cyzji o powołaniu do życia 
wspólnoty mieszkaniowej ja-
ko odrębnego od spółdziel-
ni podmiotu gospodarczego. 
Jednocześnie zdecydowanie 
protestuję, aby wypracowany 
przez dziesięciolecia dorobek 
członków spółdzielni miesz-
kaniowych był mocą ustawy 
bez woli jej członków zlikwi-
dowany. A Panią poseł Sta-
roń zapraszam na Saską Kę-
pę i całą Pragę-Południe, aby 
zapoznała się ze stanem tech-
nicznym budynków będących 
w zasobach komunalnych, 
wspólnotowych i spółdziel-
czych oraz aby zapoznała się 
z kosztami opłat za użytkowa-
nie lokali pod różnymi zarzą-
dami. Powyższa wiedza po-
zwoli na bardziej obiektywną 
ocenę tego co lepsze dla Ko-
walskiego i Nowaka: wspól-
nota czy spółdzielnia?

Jarosław Machlewski
Prezes Zarządu SBM 

„ateńska”

SBm „Ateńska”
Kolejny rok trwa ofensywa Pani poseł Lidii Staroń zmierzająca do 
likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Jak na razie skuteczność 
Pani poseł jest duża, gdyż zebrała 50 podpisów posłów Platformy 
Obywatelskiej pod kolejnym projektem zmian w  ustawie o  spół-
dzielniach mieszkaniowych, korzystnych dla prywatnych firm zarzą-
dzających nieruchomościami i deweloperów. dlaczego? 

TwóJ Czas JEsT dla Nas BEzCENNy!
NadaJ drOBNE przEz INTErNET   Kliknij www.mieszkaniec.pl
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dokończenie ze str. I
Sm „waszyngtona”
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– Czy to z okazji 15-le-
cia działalności Spółdziel-
ni budujemy obiekt o bar-
dzo oryginalnej i zarazem 
nowoczesnej architekturze 
(na zdjęciu), którego za-
zdroszczą nam okoliczni 
deweloperzy?

– To tylko miły zbieg oko-
liczności. Gdyby nie wyjąt-
kowa opieszałość władz sto-
licy, które przy okazji proce-
dury udzielania zezwolenia na 
budowę zachowywały się nie 
tak, jak dżentelmenom przy-
stoi – budowa byłaby dawno 
zakończona!!! Pomimo wielu 
utrudnień uzyskaliśmy jednak 
tę urzędniczą decyzję. 

Ale wracając do inwesty-
cji. Proszę sobie wyobrazić, 
że gdy koparki rozpoczęły 
wykop pod budowę…sprze-
daliśmy 40 procent ofer-
ty mieszkań oraz wszyst-
kie 16 lokali użytkowych! 
I to w sytuacji, gdy na war-
szawskim rynku mieszkań 
jest ogromna podaż nowych 

i używanych mieszkań. Jak 
to mówią – do wyboru, do 
koloru. Dzisiaj mamy już 
sprzedanych 85 procent lo-
kali. Inwestycja samofinan-
suje się ze środków przy-
szłych mieszkańców, któ-
re są sukcesywnie wpłaca-
ne na specjalne konto tzw. 
powiernicze. Budowa jest 
prowadzona od samego po-
czątku bez udziału kredytów 
i członkowie SBM „Grena-
dierów” nie ponoszą z tego 
tytułu żadnych obciążeń.

Warto dodać, że wie-
le osób, które zdecydowały 
się na zakup nowego lokum 
„Pod Kasztanami” to nasi 
członkowie lub ich dorosłe 

dzieci. Mamy też rodaków, 
którzy po latach wracają do 
ojczyzny i – to sympatyczne 
– wybrali naszą inwestycję. 
A jej nazwa jest jak najbar-
dziej zasadna, co szczegól-
nie wyraźnie widać o tej po-
rze roku!

– Panie prezesie, nastąpił 
przełom w trudnych do-
tąd rozmowach, z urzędni-
kami stołecznego Ratusza, 
dotyczących historycznego 
już parkingu osiedlowego 
u zbiegu ul. Grenadierów 
i al. Stanów Zjednoczo-
nych.

– Od 19 lat toczymy z mia-
stem stołecznym Warszawa 
spór sądowy (zaczęliśmy go 
jeszcze w ramach struktu-
ry RSM „Osiedle Młodych”) 
o ten teren, aby zachować na 
nim parking dla blisko 400 aut 
mieszkańców osiedla Maj-
dańska i okolic. W dniu 24 
kwietnia 2014 roku Zarząd 
SBM „Grenadierów” spotkał 
się w siedzibie Urzędu m.st. 

Warszawy na Placu Banko-
wym z wiceprezydentem 
Jackiem Wojciechowiczem. 
Przedstawiliśmy szczegóło-
wy projekt dotyczący oddania 
przez miasto stołeczne War-
szawa przedmiotowej działki 
w 30-letnią dzierżawę Spół-
dzielni, na której SBM „Gre-
nadierów” wybuduje naziem-
ny parking wielopoziomowy 
obsługujący, na zasadach wy-
najmu, potrzeby osiedla Maj-
dańska i sąsiednich osiedli. 
Mówiliśmy także o tym, że 
taki parking mógłby powstać 
również w innych okolicz-
nych lokalizacjach stanowią-
cych własność miasta st. War-
szawy.

Z kolei prezydent Wojcie-
chowicz wskazał na możli-
wość pozytywnego rozpa-
trzenia wniosku Spółdziel-
ni, przy czym zaznaczył, że 
ważna dla określenia miej-
sca powstania przyszłego 
parkingu wielopoziomowe-
go będzie treść przygotowy-
wanego lokalnego planu za-
gospodarowania przestrzen-
nego. Na zakończenie spo-
tkania prezydent Wojciecho-
wicz polecił swoim współ-
pracownikom uczestniczą-
cym w rozmowie, m.in. dy-
rektorowi Biura Gospodarki 
Nieruchomościami kontynu-
owanie rozmów z nami oraz 
władzami dzielnicy Praga 
Południe w sprawie ustale-
nia lokalizacji i możliwego 
sposobu oddania w dzierża-
wę interesującej nas nieru-
chomości. Reasumując wy-
daje się, że wreszcie spra-
wa idzie ku dobremu. Po raz 
pierwszy stanowiska stron 
uległy zbliżeniu, a całe spo-

tkanie było bardzo meryto-
ryczne.

– Jak przedstawia się 
kondycja Spółdzielni po 15 
latach samodzielności?

– Po latach konsekwent-
nego realizowania programu 
termomodernizacji budyn-
ków mieszkalnych znajdują-
cych się w naszych zasobach 
już tylko… 4 oczekują na 
termomodernizację. Kredyty 
termomodernizacyjne z rzą-
dową premią z lat minio-
nych zostały spłacone w ca-
łości, a te z lat 2012 i 2013 
są sukcesywnie obsługiwane 
zgodnie z harmonogramem. 
Instalacja gazowa zosta-
ła zmodernizowana zgodnie 

z wymogami bezpieczeń-
stwa. Pozostał tylko jeden 
budynek, gdzie są zbiorcze 
gazomierze, ale instalacja 
jest tam bezpieczna, w cało-
ści spawana, a nie skręcana. 
Wymieniliśmy w budynkach 
instalacje ciepłej i zimnej 
wody w większości z meta-
lowych na wykonane z two-
rzyw sztucznych. Zmoder-

nizowaliśmy instalacje cen-
tralnego ogrzewania, remon-
tujemy na bieżąco pokrycia 
dachów. Każdego roku wy-
konujemy kosztowne, ale 
konieczne kapitalne remon-
ty 2-3 dźwigów osobowych. 
Sukcesywnie modernizu-
jemy instalacje elektrycz-
ne wymieniając przestarza-
łe przewody aluminiowe na 
miedziane.

Nasze place zabaw dla 
dzieci są ogrodzone i za-
mykane na noc, a urządze-
nia do zabaw – bezpiecz-
ne i atestowane. Dwa razy 
w roku dokonujemy prze-
glądów placów pod kątem 
stanu technicznego i sani-

tarnego. A do tego wszyst-
kiego konsekwentnie dba-
my o rozwój i pielęgnację 
spółdzielczych terenów zie-
lonych.

– Czy prawdą jest, że do-
konujemy epokowej zmia-
ny w sposobie oświetlenia 
klatek schodowych?

– To prawda. Już w kilku 
budynkach przeprowadzi-
liśmy siłami własnymi mo-
dernizację oświetlenia kla-
tek schodowych polegającą 
na wprowadzeniu mechani-
zmu indywidualnego oświe-
tlenia korytarzy na poszcze-
gólnych piętrach (czujniki 
ruchu) oraz instalacji nowo-
czesnych, energooszczęd-
nych opraw oświetlenio-
wych typu led o mocy 11W 
zastępujących z powodze-
niem dotychczasowe opra-
wy o mocy 40 i 60W. Krót-
ko mówiąc, obecnie światło 
zapala się wyłącznie tam, 
gdzie jest w danej chwili 
potrzebne, a nie pali się 24 
godziny na dobę. Będziemy 
kontynuować tego rodzaju 
prace w kolejnych budyn-
kach, bo jak widać z opisu 
jest o co walczyć.

– Chciałbym zapytać 
o proces racjonalizacji za-
trudnienia w Spółdzielni.

– Mamy tutaj czym się po-
chwalić. Według schematu 
organizacyjnego SBM „Gre-
nadierów” obowiązujące-
go na dzień 1 stycznia 2000 
roku Spółdzielnia potrze-
bowała do funkcjonowania 
78 etatów. W ciągu minio-
nych 15 lat, wdrażając pro-
ces racjonalizacji zatrudnie-
nia zmniejszyliśmy stan eta-
tów aż o 29 pozycji. Obec-
nie coraz częściej gospo-
darze domów uruchamiają 
własną działalność gospo-
darczą i świadczą nam usłu-
gi jako firmy zewnętrzne, 
co daje Spółdzielni wymier-
ne oszczędności w kosztach 
eksploatacji.

– Na zakończenie poroz-
mawiajmy o troskach, pro-
blemach i utrudnieniach, 
które występują w co-
dziennym funkcjonowa-
niu tak dużej spółdzielni 
mieszkaniowej.

– Jest ich wiele. Najbar-
dziej doskwierają nam pro-
blemy związane z brakiem 
pełnego uregulowania stanu 
prawnego gruntów, na któ-
rych usytuowane są budyn-
ki będące własnością Spół-
dzielni. Do maja 2013 sądy 
zakładały księgi wieczyste 
dla spółdzielczych miesz-
kań własnościowych. Jednak 
Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 24 maja 2013 r. zaka-
zał tworzenia ksiąg dla loka-
li znajdujących się w budyn-
kach położonych na gruncie, 
do którego spółdzielniom 
nie przysługuje własność 
albo użytkowanie wieczy-
ste. Uchwała ta praktycznie 
uniemożliwiła obrót miesz-
kaniami własnościowymi, 
które mają taką sytuację 
prawną!

Wiele kłopotów przyspa-
rza nam, wielokrotnie zmie-
niana, Ustawa Mieszkanio-
wa, która radykalnie pozba-
wiła spółdzielnie dodatko-
wych, bardzo potrzebnych, 
wpływów na fundusz re-
montowy. Oszukano tak-
że obywateli RP przy tzw. 
uwłaszczaniu dając im po-
zorne prawo własności do 
ułamkowej części gruntu, 
który w dalszym ciągu po-
zostaje własnością Skarbu 
Państwa.

Wreszcie realizacja usta-
wy śmieciowej jest według 
naszej oceny niekorzystna 
dla mieszkańców ze wzglę-
du na duży wzrost cen bez 
poprawy jakości obsługi, na 
co Spółdzielnia nie ma ab-
solutnie żadnego wpływu. 
Naszym zadaniem jest zbie-
ranie pieniędzy od miesz-
kańców i w 100 procentach 
przekazywanie ich w ści-
śle określonym terminie do 
kasy gminy. Przysporzyło 
to pracownikom Spółdziel-
ni wiele dodatkowej pracy 
– dodajmy pracy bez wyna-
grodzenia! Tych bolączek 
jest więcej, ale musimy je 
wszystkie na bieżąco poko-
nywać i iść do przodu, dzia-
łając z perspektywą.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał  

Michał Czajkowski 
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SBm „Grenadierów”
Rozmowa ze Stanisławem Gałązką, prezesem SBm „Grenadierów”.
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dzenie, które odbywa się re-
latywnie rzadko. Frekwencja 
w klubie „Ikar” także nie po-
walała. Z blisko dwóch tysięcy 
uprawnionych do debatowania 
na tym „Walnym” przyszło 
kilkudziesięciu spółdzielców. – 
Większa aktywność jest wtedy, 
gdy coś dzieje się niedobrego… 
– komentuje Łukasz Rumow-
ski, który tym razem nie brał 
udziału w wyborach, gdyż już 
dwie kadencje zasiadał w Ra-
dzie Nadzorczej. – Ogólnie 
uważam, że nasza spółdzielnia 
bardzo dobrze funkcjonuje, 
Udało nam się w pewien sposób 
stworzyć takie dobrze prospe-
rujące przedsiębiorstwo, lepiej 
dbające o zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców, no i staramy się 
rozwinąć część inwestycyjną, 

czyli dobrze zagospodarować 
te tereny, które są w zasobach 
spółdzielni… 

Jednym z efektów dobre-
go funkcjonowania jest przy-
znanie w ostatnim czasie 
spółdzielni Gocław-Lotnisko 
licznych nagród (m.in. Firma 
Inżynierska Mazowsza 2013 
w kategorii zarządzanie, czy 
Oskara Spółdzielczości Pol-
skiej 2012). Nagradzane też są 
poszczególne inwestycje, jak 
np. budynek przy ul. Jeziorań-
skiego 7. Zmiany na Gocławiu 
są widoczne gołym okiem, 
co najlepiej widać patrząc na 
duży budynek Umińskiego 5/7 
(na zdjęciu). – Remont trwał za 
długo i firma wykonawcza nie 
była dobrze zorganizowana 
– obiektywnie podsumowuje 
przeprowadzoną inwestycję 
Jacek Nawrocki, który w tej 
nieruchomości mieszka od 
20 lat. – Trzeba jeszcze wyko-
nać trochę poprawek i będzie 
dobrze, bo budynek wygląda 
ładnie. W zasobie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Gocław-Lot-

nisko” znajdują się 102 budyn-
ki. – W tej chwili remontujemy, 
w jednym czasie, aż 28 budyn-
ków – mówi „Mieszkańcowi” 
Krzysztof Sieczyński, wice-
prezes ds. techniczno-eksplo-
atacyjnych. 

Ciekawostką w tej spół-
dzielni jest to, że od pewnego 
czasu powoływane są tutaj 
Rady Nieruchomości. – Na 
dobrą sprawę te rady nie-
wiele się różnią od Wspólnot 
Mieszkaniowych – wyjaśnia 
prezes Sienkiewicz. – Rady 
działają w oparciu o statut. 
Mieszkańcy sami wybierają 
ich przedstawicielstwo. To 
właśnie rady decydują jaki 
będzie odpis na fundusz re-
montowy, jakie będą przepro-
wadzane remonty i w jakim 
zakresie. Trzeba przyznać, to 
duża doza demokracji. Przed 
spółdzielnią „Gocław-Lotni-
sko” kolejne części Walnego 
Zgromadzenia. (ab)

dokończenie ze str. I

Historia tego osiedla jest 
dość ciekawa, a zaczyna się 
od dziennikarskiego... żartu. 
Otóż w październiku 1957 ro-
ku na łamach „Sztandaru Mło-
dych” ukazał się artykuł o bu-
dowie nowego osiedla. Dow-
cip polegał na tym, że wcale 
nie rozpoczęto jego budowy.  
To jednak zainspirowało mło-
dych ludzi z praskich zakła-
dów pracy, którzy postano-
wili sami zbudować sobie do-
my, które nazwali „Osiedlem 
Bezdomnych Kochanków”. 
Z czasem stało się ono czę-
ścią RSM „Osiedle Młodych” 
(Kochanków – jak dopowia-
dano sobie żartem). W 2004 
roku wyodrębniono  z niego 

SM „Szaserów”. W ciągu tych 
lat, aż do 2010 roku, niewie-
le zmieniało się w otoczeniu 
spółdzielni, często za to zmie-
niali się zarządzający. „Wy-
trzymywali” przeciętnie kil-
ka miesięcy. Obecny zarząd 
sprawuje funkcję od 3,5 roku.

– W tym okresie ocieplili-
śmy 22 z 28 budynków. W naj-
bliższym czasie, za zgodą ra-
dy nadzorczej, docieplimy 
pozostałe sześć budynków tj. 
pięć punktowców i jeden bu-
dynek dwuklatkowy przy ul. 
Szklanych Domów 13. W bie-
żącym roku przed rozpoczę-
ciem sezonu grzewczego zo-
staną podłączone nowe wę-
zły c.o., a najpóźniej do końca 

roku podłączymy ciepłą wodę 
do siedemnastu budynków – 
w pierwszym etapie likwidacji 
piecyków gazowych. Przy do-
brej współpracy rady nadzor-
czej, zarządu, mieszkańców 
wymieniono starą instalację 
elektryczną, wyremontowa-
no i pomalowano klatki scho-
dowe w dwudziestu trzech 
budynkach. Aktualnie trwa-
ją prace w trzech budynkach 
i do zrobienia pozostały już 
tylko dwa budynki. To wszyst-
ko zostało wykonane w bardzo 
krótkim czasie i bez podnosze-
nia stawki na fundusz remon-
towy – wylicza prezes zarzą-
du SM „Szaserów” Krzysztof 
Jurewicz. 

Spółdzielnia wygrała też 
konkurs na siłownię plene-
rową i mieszkańcy mogą ko-
rzystać z tych urządzeń. Jak 
wskazuje prezes, dzięki dzia-
łalności zarządu Spółdziel-
ni i przy dobrej współpracy 
z urzędem dzielnicy Praga Po-
łudnie, została wyremontowa-
na droga wewnętrzna Romea 
i Julii, a do połowy czerwca 
zostaną wymienione wszyst-
kie latarnie wzdłuż tej ulicy.  
Prace te sfinansowane zostały 
przez dzielnicę. To nie koniec 
pozytywnych zmian. Zarząd 
planuje dalsze działania w za-
kresie remontu dachów oraz 
po zakończeniu wymiany sie-
ci cieplnej zagospodarowanie 
terenów zielonych w poszcze-
gólnych nieruchomościach 
oraz wymianę chodników.

SM „Szaserów” ma, podob-
nie jak inne stołeczne spół-
dzielnie, problemy z zadłuże-
niem swoich członków. Zale-
głości z tego tytułu wynoszą 
około miliona złotych. Re-
kordzista nie płacił szesnaście 

lat, ale w końcu został wyeks-
mitowany. W ubiegłym ro-
ku na wniosek zarządu zosta-
ły wykonane dwie eksmisje. 
– Na poziom zadłużenia duży 
wpływ ma podwyżka składni-
ków czynszu niezależnych od 
Spółdzielni tj. opłat za wieczy-
ste użytkowanie gruntów, pod-
wyżka śmieci, a także corocz-
ne podwyższanie opłat za c.o. 
przez firmę Dalkia Sp. z o.o. 
– wskazuje prezes. – Do roz-
wiązania pozostaje problem 
utrzymania ponad 22 tysię-
cy m.kw. terenów wspólnych, 
w skład których wchodzi bo-
isko, plac zabaw czy ciągi pie-
sze.  Zarząd złożył odwołania 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w sprawie 
zmniejszenia tych opłat. Na 
dzień dzisiejszy otrzymaliśmy 
część decyzji, które zmniejsza-
ją te opłaty, choć w niezado-
walającym zarząd stopniu.

Spore wsparcie okazu-
ją mieszkańcy zaangażo-
wani w sprawy Spółdzielni, 
a wśród nich znajdują się lu-

dzie z poprzednich rad nad-
zorczych i rad mieszkańców. 
– Są też młodzi mieszkań-
cy, którzy wspierają obecną 
pracę zarządu i pracowni-
ków Spółdzielni, w ten spo-
sób wyrażając zadowolenie 
z tych działań – wyjaśnia pre-
zes Krzysztof Jurewicz. Duża 
część członków to ludzie star-
si, ale w ciągu ostatnich kilku 
lat przybyło młodych. 

Z okazji 10-lecia istnienia 
Spółdzielni w sobotę 24 ma-
ja w godzinach 11.00-14.00 
na osiedlowym placu zabaw 
zaplanowano imprezę plene-
rową „I Piknik Rodzinny dla 
mieszkańców”. Udział we-
zmą m.in. policjanci z psami 
tropiącymi, będzie znakowa-
nie rowerów i darmowa zjeż-
dżalnia dla dzieci. – Myślę, że 
ta przygotowana przez radę, 
zarząd i pracowników impre-
za sprawi wiele przyjemności 
zarówno młodym,  jak i star-
szym mieszkańcom osiedla – 
podkreśla prezes Krzysztof 
Jurewicz.  ak

Sm „Szaserów”
dwadzieścia osiem bloków w  otoczeniu około 550 drzew na 
siedmiu hektarach. w tej idyllicznej lokalizacji mieści się Spół-
dzielnia mieszkaniowa „Szaserów”, która w tym roku świętuje 
swoje dziesięciolecie. 

rEKlAMA rEKlAMA  

Sm „Gocław-Lotnisko”
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 Jacek Frankowski

K&L hAIR dESIGN GROUP
Salon Expert Ch Atrium Promenada

warszawa, ul. Ostrobramska 75c lok. 0.38 (obok pralni) 
Tel. (22) 611 37 77, 668 029 578   www.hairdesigngroup.com.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

  100% na usługi pielęgna-
cyjne L’OREAL Professionnel 
do każdej koloryzacji

  30% na wszystkie kosmetyki 
L’OREAL Professionnel, Ke-
rastase i  Balmain do każdej 
usługi fryzjerskiej

Kupon ważny do 15.06.2014 r.

JEdNORAZOwY KUPON RABATOwY:

Bielizna dla Ciebie

na wybrane  
kostiumy kąpielowe m.in. 

Triumph, Felina, Samanta, Freya.
Rabaty nie łączą się!

PROMOCJA trwa do 15 czerwca 2014 r.

Warszawa, ul. Fieldorfa 10A lok. 203, tel. 22 403-10-60
Czynne pn.-pt. 10.00-20.00; sob. 9.00-15.00

SAlon zaprasza

RABAT –30%

W najbliższą majową sobotę 
Saska Kępa ponownie 
zakwitnie artystami. Przed 
nami dziewiąta edycja Świę-
ta Saskiej Kępy.

Można chyba śmiało powiedzieć, że ta co-
roczna impreza na trwałe już wrosła we współ-
czesną tradycję Pragi-Południe i całej Warsza-
wy. 24 maja główne ulice starej części osiedla 
Saska Kępa (ul. Francuska i Paryska) ponownie 
zmienią się w scenę przyjazną różnego rodza-
ju artystom i przedstawicielom kultury i sztu-
ki. Bardzo wiele działań przewidzianych jest 
również na mniejszych, pobocznych uliczkach 
głównego ciągu, a także w „Jordanku” przy ul. 
Nobla (tu głównie pod kątem dzieci).

W ubiegłym tygodniu na specjalnie zwo-
łanej konferencji prasowej w Klubie Kultury 
Saska Kępa burmistrz Pragi Południe Tomasz 
Kucharski przypomniał genezę tego święta, 
a dyrektor Centrum Promocji Kultury Dziel-

nicy Praga-Południe, Barbara Wasiak wraz 
z reprezentantami Społecznej Rady Progra-
mowej Święta Saskiej Kępy szczegółowo 
omówili program imprezy. W tej edycji cze-
ka nas kilka zmian. To efekt coraz większe-
go wpływu wspomnianej społecznej rady na 
charakter i program Święta Saskiej Kępy. 
W poprzednich latach mocno było odczuwana 
„jarmarczność” tego festynu, co postanowili 
zmienić działacze i mieszkańcy Saskiej Kępy.

Ta edycja święta ma być zdecydowanie 
bardziej lokalna i zdecydowanie bardziej arty-
styczna. Jedną z głównych zmian w stosunku 
do poprzednich edycji będzie brak sceny głów-
nej, na której odbywał się wieczorny koncert 
finałowy. Zaś samych scen będzie zdecydowa-
nie więcej. Przy ul. Berezyńskiej będzie Scena 
Ambasad, przy Szczuczyńskiej Scena Szkol-
na, przy Walecznych Scena Walecznych, przy 
Nobla Scena w Jordanku, a przy Obrońców 
aż dwie – Scena przy Osieckiej i troszkę dalej 
Scena Pracownia Litografii. Każdą z wymie-
nionych scen ma cechować inny charakter. 

Żywo będzie też poza scenami. Na placu 
Przymierza planowane są pokazy i turnieje 
Polskiego Klubu Szermierczego oraz studio 
fotografii dziecięcej. Przy słynnej już pła-
skorzeźbie „Plon” (ul. Zwycięzców 11) będą 
m.in. prezentowane „Syrenki Saskiej Kępy”, 
instalacja dotycząca twórczości Momota 
i spektakle pantomimiczne. Bardzo dużo bę-
dzie się działo w Klubie Kultury Saska Kępa. 
Tam też odbędzie się jedno z ostatnich działań 
imprezy – koncert „Saska Bossa Nova”.

Święto Saskiej Kępy potrafiło gromadzić 
nawet ponad 100 tysięcy odwiedzających. 
W tym roku rozpocznie się o godz. 14.00 przy 
rondzie Jerzego Waszyngtona, skąd kolorowa 
parada, eskortowana przez kawalkadę kilku-
dziesięciu „harlejowców”, przejdzie przed 
rzeźbę Agnieszki Osieckiej. Tam zaś gromad-
nie zostanie odśpiewana „Małgośka”– nieofi-
cjalny hymn Saskiej Kępy. „Mieszkaniec”, 
który patronuje medialnie temu wydarzeniu, 
zaprasza: „Spotkajmy się na Saskiej Kępie”…
 ar 

SPOTKAJmY SIę NA SASKIEJ KęPIE

Ośrodek Kultury, kojarzy się 
z kulturą. Kultura może koja-
rzyć się z muzyką. Muzyka mo-
że kojarzyć się z koncertem, 
a koncert z Kapelą Warszawską 
i Staśkiem Wielankiem. Tym, 
co nie znają Kapeli Warszaw-
skiej możemy przypomnieć, że 
zespół ten koncertował w wielu 
krajach świata, a ich twórczość 
(folklor miejski) związana 
z tradycją orkiestr podwórko-
wych, cieszy się uznaniem od 
ponad trzydziestu lat. Darmowe 
zaproszenia na koncert rozeszły 
się wśród mieszkańców Weso-
łej błyskawicznie. 

W sobotę 17 maja o godzinie 
15.00, w sali ośrodka kultury 
zebrały się tłumy mieszkańców. 

Kilka minut po piętnastej trud-
no było znaleźć nawet miejsce 
stojące. Część gości skorzystała 

więc z miejsc w ogrodzie, pod 
rozstawionym letnim namio-
tem; widoki mieli może mar-

ne, ale nagłośnienie działało 
jak trzeba. Na sali tuż pod sce-
ną, siedzieli zaproszeni goście. 
Wśród nich elita dzielnicy – 
burmistrzowie, radni, duchow-
ni, pracownicy (byli i obecni) 
ośrodka kultury. W końcu ma-
my do czynienia z wyjątko-
wą okazją – trzydziestą rocz-
nicą działalności i taki koncert, 
zdarza się tylko raz. I raz się 
na nie zaprasza, wręczając za-
proszenia z wypisanym drob-
nym maczkiem programem: 
część oficjalna, występ teatru 
muzycznego Niebieskie Mig-
dały, koncert Staśka Wielanka 
i Kapeli Warszawskiej, poczę-
stunek. Na stronie internetowej 
ośrodka i na plakatach wygląda 
to jednak nieco inaczej – mo-
wa tam wyłącznie o koncercie 
z okazji rocznicy. Mimo to lu-
dzie przyszli ubrani odświętnie, 
elegancko wręcz. Klasa sama 
w sobie. 

– No, zaraz się zacznie! – mó-
wi zacierając ręce mieszkaniec 

Wesołej. A i owszem. Zacznie 
się, najpierw wystąpienie dy-
rektora Ośrodka Kultury Weso-
ła. Później prezentacja dorobku 
ośrodka. Po prezentacji dorob-
ku wręczenie nagród. Po wrę-
czeniu nagród podziękowania. 
Po podziękowaniach wystąpie-
nie burmistrza. Po wystąpieniu 
burmistrza wystąpienie kolej-
nego z gości. Po wystąpieniu 
kolejnego z gości, wystąpie-
nie dyrektora Ośrodka podsu-
mowujące wcześniejsze wystą-
pienia. Łącznie część oficjalna 
trwała godzinę i dwanaście mi-
nut. Zniecierpliwieni mieszkań-
cy, czekający na koncert mający 
się rozpocząć o piętnastej, wy-
rażali ciszej lub głośniej swoje 
niezadowolenie. Część z nich 
wyszła. – Ja tu na koncert przy-
szłam, a nie na prelekcję. Mo-
gli broszurki dać, a nie tak lu-
dzi trzymać na siłę – denerwo-
wała się jedna z mieszkanek 
Wesołej. Została jednak i chwi-
lę przed siedemnastą doczekała 

się koncertu Kapeli Warszaw-
skiej, po drodze oglądając jesz-
cze króciutki występ teatru mu-
zycznego Niebieskie Migda-
ły z Ośrodka Kultury Wesoła, 
śpiewającego idealnie dobraną 
do nastroju widowni piosenkę 
„Mam ochotę na chwileczkę za-
pomnienia”.

W ofercie Ośrodka Kultury 
Wesoła, można znaleźć zajęcia 
dla dzieci i młodzieży, warsz-
taty wokalne, zajęcia teatral-
ne, ceramiczne, nauki gry na 
instrumentach, rysunku, tań-
ca. W dzielnicy nie brak uta-
lentowanych dzieci. Dlaczego 
podczas obchodów trzydziestej 
rocznicy działalności miejsca 
związanego z kulturą, zabrakło 
ich występów? Dlaczego im-
preza była zorganizowana tak, 
jakby wstęp mieli tylko ludzie 
dojrzali – duchem i ciałem? 
Gdzie zabawy, śmiech, radość 
i nadzieja na kolejne trzydzie-
ści lat istnienia Ośrodka Kultu-
ry Wesoła?  SB

dLA KOGO TA KULTURA?
Z okazji trzydziestolecia Ośrodka Kultury Dzielnicy Wesoła miał odbyć się kon-
cert znanego zespołu. I odbył się, ale poprzedziło go ogromne zamieszanie. 
Przy okazji wciąż trudno ocenić, dla kogo zorganizowano całą imprezę. 
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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

Dopisze Ci szczęście w sprawach zawodo-
wych. Będziesz nie do przebicia w  negocja-
cjach i przy podpisywaniu korzystnych umów. 
W życiu uczuciowym potrzebujesz natomiast 
dużo czułości i  bliskości. Chandrę staraj się 
zwalczać optymizmem, a o kondycję dbaj co-
dziennie, nie tylko od wielkiego dzwonu, gdy 
coś zaczyna szwankować.

 BYK 22.04-21.05
W  sprawach zawodowych i  osobistych na 

razie nic specjalnego się nie dzieje. Jesteś 
może trochę przemęczony, chyba bierzesz za 
wiele spraw na swoje barki. Postaraj się zrege-
nerować swój organizm dbając o niego. Chwi-
le relaksu z myślą o sobie są jak najbardziej 
wskazane. Ciesz się małymi przyjemnościami, 
które sprawiają Ci najwięcej radości.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Zacznij żyć bardziej aktywnie, lecz pierwszy 

krok w kierunku zmian musi polegać na rezy-
gnacji z używek i przestawieniu się na lekko-
strawną dietę. Zbytni egoizm może Cię zgu-
bić i zniszczyć szanse na ciekawą znajomość. 
Pamiętaj, że uszczęśliwianie ludzi na siłę nie 
zawsze jest dobre i może przynieść odwrotny 
skutek od zamierzonego.

 RAK 22.06-22.07
Ogólnie dokuczać Ci może monotonia życia 

codziennego, ale można się z tym uporać. Wy-
starczy parę ciekawych pomysłów i życie wyda 
Ci się bardziej kolorowe. Nie zapomnij o swojej 
drugiej połowie, ona też potrzebuje Twojej po-
mocy i wsparcia. Koniec miesiąca może sprzy-
jać realizacji wielkich planów i marzeń.

 LEW 23.07-23.08
Zmiany nastrojów, zamęt w uczuciach, oto 

co ostatnio dzieje się w Twojej głowie. Wszyst-
kiemu winna sytuacja, w którą się zaplątałeś 
i zwariowana pogoda za oknem. Z ukochaną 
osobą jesteś w stanie przenosić góry. Na ra-
zie uzbrój się w cierpliwość i wszystkie swoje 
siły staraj się skupić na rzeczach poważnych, 
a przynajmniej wybierz te najważniejsze.

 PAN NA 24.08-23.09
Roznosi Cię energia, głowę masz pełną po-

mysłów – tylko pogratulować. W sprawach za-
wodowych możesz liczyć na pomoc kogoś 
bliskiego. W  najbliższym czasie możesz się 
spodziewać się nalotu rodziny lub przyjaciela. 
Dbaj o zdrowie, może warto pomyśleć o zapi-
saniu się na aerobik lub siłownię.

 WA GA 24.09-23.10
Wiosna wniesie sporo energii w Twoje dzia-

łania. Może być romantycznie i  z  nutką no-

stalgii. Jest szansa na pojawienie się czegoś 
nowego i stymulującego Cię pozytywnie. Bę-
dzie to dość nieoczekiwane, ale i przyjemne. 
Zachowaj przytomność umysłu i  wykorzystaj 
swoją szansę. Słuchaj przyjaciół, a unikniesz 
niepotrzebnych kłopotów.   

 SKOR PION 24.10-23.11
Rozwieją się Twoje wątpliwości dotyczące ży-

cia osobistego. Los podsunie Ci najlepsze roz-
wiązania. Bardzo możliwe, że poznasz kogoś, 
z kim wraz z wiosennym słońcem rozkwitniesz. 
Nie załamuj się z powodu drobnych niepowo-
dzeń, obecna sytuacja wymagać będzie od 
Ciebie pewnej dozy cierpliwości i pokory. Dbaj 
o siebie, zwłaszcza o kondycję.   

 STRZE LEC 24.11-22.12
Pomyśl jak usprawnić swoją pracę, może 

warto zainwestować w nowy sprzęt. Generalnie 
Twoja sytuacja będzie bezpieczna, ale planety 
chwilowo nie wróżą większych zmian w karie-
rze, więc uzbrój się w cierpliwość. Narzuć so-
bie większą dyscyplinę, i postaw na własny roz-
wój. W codziennym pośpiechu nie zapominaj 
o chwilach relaksu dla siebie i swoim zdrowiu.   

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Przyjemności czekają Cię dopiero pod ko-

niec miesiąca. Znajdziesz się w odpowiedniej 
porze w odpowiednim miejscu i w naprawdę 
dobrym towarzystwie. Będzie się działo! Twoje 
sprawy ruszą do przodu, zauważysz ożywie-
nie w interesach, a sprawy zawodowe nabio-
rą tempa. Niewykluczone, że znajdziesz ory-
ginalne rozwiązanie jakiegoś swojego proble-
mu. Pilnuj swojego zdrowia i  wybierz się na 
badania kontrolne.

 WO DNIK 21.01-19.02
Potrzebujesz paru chwil spokoju, aby prze-

myśleć kilka spraw. Pod koniec miesiąca nadej-
dzie dobry czas na podejmowanie konkretnych 
decyzji. Nie bój się oryginalnych i śmiałych roz-
wiązań. Twoją mocną stroną jest nieograniczo-
na wyobraźnia. Początek miesiąca może oka-
zać się ważny dla spraw sercowych, możesz 
poznać kogoś na tyle interesującego, że jego 
uczucie rozgrzeje Twoje serce na dłużej. 

 RY BY 20.02-20.03
Smutki i  problemy nie będą miały do Ciebie 

dostępu. Twoje życie nabierze barw, będziesz 
miał okazję spędzić czas inaczej niż zwykle, wy-
jątkowo niebanalnie. Towarzysko będziesz cie-
szyć się powodzeniem, a problemy, które teraz 
wydają się nie do przeskoczenia, zaczną powoli 
znikać. W uczuciach interesująco zapowiada się 
spotkanie z Rakiem, może warto mu zaufać i wy-
słuchać, co ma do powiedzenia.  Merlin

Na komary, na oparzenia, 
na migrenę przedburzową, 
na urodę – na wszystko są 
sposoby, które warto wy-
próbować, zanim sięgniemy 
po kosztowną chemię w kre-
mach, pastach, tabletkach.

Czujesz, że zbliża się ból 
głowy i wiesz, że nie pomo-
że ci kawa? Szybko, choć nie 
łapczywie, wypij jak najwięcej 
wody – zwykłej, niegazowa-
nej. Jeśli robi się to dosta-
tecznie wcześnie – pomaga. 
Sprawdziłam. Może to i jest 
efekt placebo, ale ból gło-
wy nie rozwija się w migrenę! 
Miejsce ukąszone przez ko-
mara posmaruj plasterkiem 
świeżo przekrojonej cebuli, 
a oparzoną słońcem skórę 
ramion czy twarzy – chłod-
nym, lecz nie zimnym kefirem. 
Świetna ulga! 

Lubisz truskawki? Świet-
nie, wybierz kilka najbardziej 
dojrzałych, rozgnieć je widel-
cem i zrób sobie maseczkę 
na twarz lub dłonie. Działa 
cuda, podobnie, jak masecz-
ka z wyszorowanych ogór-
ków gruntowych, startych 
na grubej tarce. Masecz-
ki zmywaj letnią wodą. Waż-
ne, by stosować je dwa razy 
w tygodniu, efekt będzie dłu-
gotrwały. 

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dzisiaj – sezonowo, owocowo!

✓Nalewka z kwiatów czarnego bzu: 25-30 kiści kwia-
tów czarnego bzu w czyściutkim, wygotowanym słoju prze-
łóż warstwami z cieniutkimi plasterkami nieobranej, umytej 
cytryny, następnie zalej ochłodzonym syropem, ugotowa-
nym z niecałej połowy szklanki cukru i 1/2 litra wody. Słój 
obwiąż gęsto tkaną, bawełnianą lub lnianą szmatką i zawiąż sznureczkiem do-
okoła otworu i postaw go na słonecznym parapecie na około półtora tygodnia. 
Trzeba pilnować, czy sok nie fermentuje; co kilka dni zamieszaj go wyparzoną, 
drewnianą łyżką. Po tym czasie dodaj do soku pół litra spirytusu, wymieszaj, 
odstaw na godzinę pod szczelnym przykryciem a następnie przecedź płyn do 
słoików, dodając do smaku sok cytrynowy. Odstaw w ciemne miejsce na mie-
siąc pamiętając, by co kilka dni energicznie potrząsać słoikami. Potem zosta-
wiamy ją w bezruchu na dwa tygodnie i bardzo ostrożnie zlewamy do garnka 
pilnując, by nie zmącić osadu, który na koniec przecedzamy przez wyłożone 
filtrem do kawy lub podwójnie złożonym ręcznikiem papierowym sitko. Po ko-
lejnym miesiącu zlewamy podobnie, jak ostatnio i  raptem okazuje się, że już 
jesień a my możemy do nalewki z kwiatów bzu czarnego dodać nieco dojrza-
łej, krojonej w cieniusieńkie plasterki pigwy o wyrazistym, kwaskowym smaku 
i  mocnym, pięknym aromacie. Zalety zdrowotne tego bzowego specyfiku są 
powszechnie znane.

✓Kaczka z owocami: kacze piersi skropione octem balsamicznym lub win-
nym i oprószone czosnkiem ponacinać od strony skórki w kratkę około 1x1 cm 
i  zrumienić na patelni, najpierw od strony skórki, a potem odwrócić. Następ-
nie posypać lekko solą, dodać na każdą pierś łyżeczkę miodu, łyżkę majeran-
ku, szczyptę szałwii świeżej lub suszonej i ósemki obranych jabłek, które skra-
piamy cytryną. Surowe teraz, u progu lata, nie są smaczne, ale do kaczki zna-
komite. Dusić pod przykryciem około 30 minut podlewając, w miarę potrzeby 
(zwłaszcza na początku) odrobinką wody. Po tym czasie odkryć, dodać kolejną 
porcję jabłkowych ósemek (kaczka powinna być nimi szczelnie pokryta) i ma-
jeranek, dusić znowu przez 15-20 minut. Odkryć, na wierzchu ułożyć kilka – kil-
kanaście bardzo aromatycznych truskawek, pokrojonych w ćwiartki lub garść 
świeżych malin i  natychmiast przykryć na 10 minut, przy wyłączonym gazie. 
Gotowe! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Nie zawsze pamiętamy o tym, jak misterną konstrukcją jest or-
ganizm każdego z nas, jak łatwo, nieumiejętne się z nim obcho-
dząc, uszkodzić go. Nie tylko upadek z kilku metrów grozi mu 
śmiercią, ale także brak lub nadmiar wody mogą mieć katastro-
falne skutki.

Z temperaturą otoczenia zmagamy się, stosując odpowiednie ubrania, ogrzewa-
nie czy chłodzenie. Słusznie, bo w zasadzie człowiek przeżyje w temperaturze ciała 
od 20 oC do około 42 oC, przy czym naturalna temperatura ludzkiego ciała to około 
36-37 oC. Przekroczenie skrajnych granic temperatur grozi utratą życia, bowiem gdy 
ostygniemy poniżej 20 oC m.in. zamiera krążenie, zaś powyżej 41-42 oC odwodnie-
nie może doprowadzić nawet do uszkodzenia organów wewnętrznych.

Hipotermia to spadek temperatury ciała poniżej 35 oC. Dbajcie o siebie, zwłaszcza 
nurkując! Ale historia zna przypadki ludzi, którzy przeżyli (nie zawsze bez szwan-
ku) jeszcze bardziej skrajne temperatury in plus i in minus, a jednak ich odratowano. 

  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Przy działkowym grillu rozmawia dwóch 

amatorów mocnych trunków:
– Wiesz, Zenek, czytałem w gazecie, że 

picie alkoholu skraca życie o połowę, wy-
obrażasz sobie?!

– Nooo!!! A ile ty, Mietek, masz lat?
– Trzydzieści.
– No widzisz. A jakbyś nie pił, to byś miał już sześć-

dziesiąt!
��

Z pamiętnika trzydziestolatki: dzień 1. Od dziś stanow-
czo postanawiam przejść na srogą dietę. Dzień 2. Od dziś 
postanawiam nie podejmować już nigdy więcej pochop-
nych decyzji…

��
Dziennik telewizyjny. Reportaż z wizyty reprezentacji Pol-

ski w piłce nożnej w domu dziecka. Widać zadbany bu-
dynek, zieleńce, występy dzieci, a z offu dobiega głos:
– To takie smutne, patrzeć na te nieszczęśliwe twa-

rze, przygnębione, bez wiary w lepszą przyszłość – mówi 
ośmioletni Henio… WesołyRomek

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 8/2014: „Ani dymu ani popiołu”. 
Zestaw upominków wylosował p. Michał Kowalczyk z al.Solidarności. Po od-
biór zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 30 maja br. 
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/kupię

 Skup aut, kasacja. Płatne 
gotówką.  Tel. 511-571-917

FINANSE

 Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

 A Antyki, monety, znacz-
ki, książki, meble, obrazy, 
srebro i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118
 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mo-
nety, medale. 
 Tel. 516-400-434
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48
 Złom stalowy, rozbiór-
ki, wywóz maszyn. Trans-
port gratis. Ul. Trakt Lubelski 
338A.  Tel. 609-805-821

MEDYCZNE

 alkoholowo- narkotyko-
we odtrucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 
 22 613-98-37
 Dietetyk kliniczny - pora-
dy żywieniowe. 
 Tel. 508-720-912

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Fizyka, matematyka - ma-
tury, studenci. Dojeżdżam, dr. 
 Tel. 607-690-614
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefo-
nu. Osoby starsze - promocja! 
Student.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Garaż ul. Garwolińska róg 
Szklanych Domów. 
 Tel. 512-511-914
 Kawalerka, Falenica. 
 Tel. 696-278-382

 Wydzierżawię czynny 
sklep spożywczo-monopolo-
wy ul. Chłopickiego. 
 Tel. 604-482-553

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku 
Gm. Halinów. 
 Tel. 728-925-966
 Działkę rekreacyjną 1700 
m kw. z domem drewnianym. 
Okolice Bugu. 
 Tel. 609-07-44-33
 Segment Gocław. Witwic-
kiego 2001 r. 171/350 m2. 
Osiedle strzeżone za Pro-
menadą. Rolety. Kominek. 
Ogród.  Tel. 604-225-245

PRAWNE

 Doradca Podatkowy - po-
rady, kłopoty z urzędem skar-
bowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody, au-
dyty Wspólnot Mieszkanio-
wych. Warszawa Gocław. 

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

www. podatki- doradca.pl
 Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
 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 

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TA-
NIO I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbown - 
nowe, używane - serwis, kon-
serwacja, akcesoria.
 Tel. 606-742-822 
 www. odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY

 Myję okna + porządki. 
 Tel. 511 210 315

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, me-
bli, śmieci, gałęzi, itp., 
sprzątanie piwnic, wycina-
nie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. Tanio. 
 Tel. 721-002-710

 AAA Wywóz mebli, gru-
zu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki. 
 Tel. 22-224-22-63; 
 888-651-163
  AUTOHOLOWANIE,   

PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
 Przeprowadzki 24h/7. 
Wywóz i utylizacja starych 
mebli, agd, rtv. 
 Tel. 607-66-33-30
 Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. 
budowlanych. 
 Tel. 600-359-594

TURYSTYKA

 MAZURY 7 DNI OD  
540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM, 
JEZIORO, LAS, KAME-
RALNIE.  
 TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL
 Wynajmę pokoje lub pół 
domu nad morzem. 
 Tel. 603-704-050 

USŁUGI

 A-z stolarskie usługi. 
 Tel. 602-126-214
 AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940
 Anteny satelitarne, na-
ziemne, nc+, Trwam, Polsat, 
tvn24, oraz dekodery telewi-
zji naziemnej. Sprzedaż, mon-
taż, naprawa.  
 lemag- tvsat.waw.pl 
 Tel. 22 815-47-25; 
 501-123-566
 ANTENY, TELEWIZO-
RY - NAPRAWA. 
 TEL. 602-216-943
 BETA Serwis NAPRAWA 
SPRZĘTU AGD wiodących 
producentów. 
 Tel. 531-672-677 
 oraz po 18 
 Tel. 22 303-26-68
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie - Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 
 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie.  Tel. 510-727-201
 Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów - Jan Grzybowski.
 Tel. 22 810-70-88; 
 609-542-545

 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. 
 Tel. 516-075-825
 Elektryk - uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82, 
 502-443-826

 Hydrauliczne, gazowe, so-
lidnie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
 HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
 Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Hydraulik 24h, wod. kan. 
co. Gaz.  Tel. 22-416-64-49 
 i 889-51-82-46
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, prze-
glądy gazowe, kominiarskie. 
Uprawnienia. 
 www. silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizo-
ry - naprawa. 
 Tel. 694-825-760
 MALOWANIE ŚCIAN. 
 TEL. 602-126-214
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 PRALKI. TEL. 601-361-
830; LODÓWKI. TEL. 22 
671-80-49, 604-910-643
 Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 
 603-047-616

 PRZEPROWADZKI.
 TEL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe 
i naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe - pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
 SZAFY, PAWLACZE, 
GARDEROBY. 
 TEL. 602-126-214
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88

 Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery - naprawy, pranie 
verticali.  Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 BRUKARSTWO, OGRO-
DY.  Tel. 733-508-126, 
WWW.SMARTBUD-WARSZAWA.PL
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompu-
terowy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 
zł.  Tel. 506-480-505
 Kompiak. pl, odzyskiwanie 
danych, serwis komputerowy, 
dojeżdżamy, godz. 9-20/7 dni. 
 Tel. 603-134-299
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek sa-
mochodowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440
 Pranie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki meblowej i sa-
mochodowej. 
 Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

 Dachy, rynny, obróbki bla-
charskie - wymiana, naprawa, 
montaż.  Tel. 504-250-013
 Glazura, malowanie, hy-
draulika.  Tel. 606-181-588
 Gładź, panele, malowanie. 
 Tel. 609-982-675
 Malowanie, panele, wykła-
dziny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, tapetowanie, 
remonty.  Tel. 501-028-073
 Remonty kompleksowo 
i solidnie. Tel. 501-868-930, 
 502-218-778 
 www. remonty4u. pl
 TAPETOWANIE, MA-
LOWANIE, GLAZURA. 
GŁOWACKI. 
 TEL. 504-618-888

 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-51-17-71

USŁUGI 

 ELEKTRYCZNE. 
 TEL. 504-618-888
 PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko- 
Medyczny C. H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo - pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA dROb NE   OGŁO SZE NIA dROb NE    OGŁO SZE NIA dROb NE
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Miejskie Przedsiębiorstwo
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;
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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USłUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Kłopotowskiego 23/25 
(wejście od ul. floriańskiej)
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKłAD POGRZEbOWY

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

Gaz, hydraulika - 24h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe.  Tel. 22 610-18-53; 
 662-065-292

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt agd, złom, maku-
laturę, stłuczkę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli.       Tel. 22 499-20-62

Telewizory i naprawa. 
Tel. 692-420-605
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„Społem” WSS Praga Południe to uznana od wielu lat marka. 
Sprawdzone produkty wysokiej jakości, kompetentni i uśmiechnię-
ci pracownicy sprawiają, że chce się tu wracać.

Niebagatelną kwestią jest fakt, że są to sklepy „blisko domu”. Obec-
nie w „Społem” WSS Praga Południe pracuje około pięciuset pracow-
ników, a sieć sklepów liczy 47 placówek handlowych. Spółdzielnia 
tym różni się od spółek handlowych, że, obok podstawowej działalno-
ści handlowej, dba o rozwój i dobro pracowników oraz stawia na dzia-
łalność społeczną i zabezpieczanie potrzeb klientów.

– Naszym atutem są nasi pracownicy, często 
z wieloletnim stażem, którzy z zaangażowaniem 
i fachowością starają się sprostać wymaganiom 
klientów. Naszym celem jest zaś dbałość o tra-
dycyjną jakość produktów świeżych, szczególnie 
mięs, wędlin wykonywanych w tradycyjny sposób 
i nabiału od renomowanych dostawców. Dobie-
rając starannie ofertę produktową staramy się 
dbać także o zdrowie naszych klientów. Rozwija-
my program oferty produktów zdrowej żywności 

i produktów ekologicznych oraz produktów bezglutenowych – podkreśla 
prezes „Społem” WSS Praga Południe Bogusław Różycki (na zdjęciu).

Bardzo ważne dla nich jest także dostosowanie warunków sanitar-
no-higienicznych sieci handlowej do wymogów UE. Wszystkich pra-
cowników obowiązuje system „Dobrej praktyki higienicznej”, a w mo-
dernizowanych placówkach uwzględniane są zaś wszystkie wymogi 
sanitarne nawet, jeżeli oznacza to konieczność całkowitej przebudowy.

Spółdzielnia stale podnosi poziom obsługi klientów poprzez szkole-
nie pracowników, rozszerzanie różnorodnych usług oraz modernizację 
i remonty sieci handlowej.  Jednak i im kryzys daje się we znaki. 

W 2013 roku Spółdzielnia zamknęła działalność debetem. – Główną 
przyczyną ujemnego wyniku finansowego jest przede wszystkim spadek 
obrotów, a zatem i marży kwotowej. Na ten spadek istotny wpływ miała 
rosnąca liczba otwieranych sklepów i marketów konkurencji na obszarze 
działania naszych placówek handlowych, rosnący wskaźnik bezrobocia 
i mniejsza siła nabywcza mieszkańców. Szczególnie dało się to odczuć, 
tak jak w roku ubiegłym, w grudniu, w miesiącu zazwyczaj najbardziej 
korzystnym dla Spółdzielni – stwierdza prezes Bogusław Różycki. (ak)

„SPOŁEmOwSKIE” 
OBRAChUNKI

Organizatorzy tradycyjnie 
nie zawiedli i przygotowali 
moc atrakcji dla dzieci oraz do-
rosłych. Jak co roku nie zawie-
dli też prażanie, którzy tłumnie 
przybyli i pokazali, że potrafią 
śpiewać, tańczyć i dobrze się 
bawić.

Na dobry początek mogli się 
posilić. Już od rana bowiem 
czekały na nich kramy z ja-
dłem i napitkiem wszelakim – 
począwszy od domowego chle-
ba ze smalcem, poprzez sery, 
wędliny, kiełbasy aż po ciasta 
i ciasteczka, colę i kwas chle-
bowy. Nie zabrakło też ulubio-

nych przysmaków najmłod-
szych – popcornu i waty cu-
krowej we wszystkich kolorach 
tęczy. Chętni mogli też nabyć 
różne rękodzieła. Ale nie sa-
mą konsumpcją człowiek żyje. 
Znalazło się też coś dla ducha. 

Na rozpoczęcie – o godzi-
nie 12 – publikę przywitała or-
kiestra dęta OSP Nadarzyn (na 
zdjęciu obok). Muzycy zaser-
wowali słuchaczom  składankę 
największych polskich i świa-
towych przebojów. Publiczno-
ści nie trzeba było zachęcać do 
zabawy. Nie obyło się oczywi-
ście bez bisów. – Cieszymy się, 
że zostaliśmy zaproszeni po raz 
czwarty. To wspaniała impreza, 
najlepsza w Warszawie – stwier-
dził dyrygent i założyciel orkie-
stry Mirosław Chilmanowicz. 

Sporym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz tańców i śpie-

wów czeczeńskich. Najmłod-
si z chęcią wysłuchali zaś pio-
senek Aidy. Starsi z sentymen-
tem posłuchali praskich piose-
nek w wykonaniu grupy War-
szawiaki oraz Kapeli Praskiej. 
Chwilę z humorem zapewnili 

członkowie Kabaretu Moralne-
go Niepokoju, a każdy chętny 
mógł rozruszać kości w czasie 
tańczenia zumby (tańca będą-
cego połączeniem układów tań-
ców latynoamerykańskich oraz 
gimnastyki).

Jednym z ważniejszych punk-
tów programu była tradycyj-
na ceremonia wręczenia „Flo-

rianów” (na zdjęciu) – hono-
rowych nagród zarządu dziel-
nicy Praga-Północ. – Co roku 
tradycją jest, że zarząd dzielni-
cy przyznaje szczególną nagro-
dę dla osób, które w szczególny 
sposób zasłużyły się dla Pragi 

Północ – podkreśliła zastępca 
burmistrza Edyta Federowicz.

W tym roku jeden z „Flo-
rianów” trafił do rąk bisku-
pa diecezji warszawsko-pra-
skiej Henryka Hosera. W Je-
go imieniu wyróżnienie ode-
brał ks. infułat Lucjan Święsz-
kowski. Drugiego „Floriana” 
otrzymał ZHP Warszawa Pra-
ga-Północ im. Wigierczyków. 
Jego członkowie uczestniczą 
w licznych praskich akcjach 
charytatywnych, wydarze-
niach kulturalnych, uroczy-
stościach patriotycznych i re-
ligijnych. W tym roku statuet-
ki wręczyli: zeszłoroczna lau-
reatka tej nagrody poseł Alicja 
Dąbrowska i senator Marek 
Borowski. 

W czasie Jarmarku oczy-
wiście nie mogło zabraknąć 
konkursów z ciekawymi na-
grodami. Zarówno młodsi jak 
i starsi mieli zapewnione moc 
atrakcji. Jedna tylko rzecz za-
kłóciła sielskość tej imprezy 
– zbyt natarczywa politycz-
na agitacja przed zbliżający-
mi się wyborami do Europar-
lamentu. – Jest taka piosenka 
o miłości, którą czuć w powie-
trzu, tu natomiast czuć polity-
kę, a ta jak wiadomo nie za-
wsze ładnie pachnie – ziryto-
wał się jeden z mieszkańców.

anna Krzesińska

„U nasz na Pradze są rozrywki kurtularne, ale 
najlepszy w Parku Praskim – lunapark” głoszą 
słowa praskiego przeboju. Tym razem hitem 
w Parku Praskim okazała się kolejna, już dzie-
wiąta, edycja Jarmarku Floriańskiego.  

Jarmark Floriański
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Czekoladowych skrytożer-
ców przestrzegamy – po prze-
czytaniu tego teksu, wasz ape-
tyt na słodycze może gwałtow-
nie wzrosnąć. Ale nie przejmuj-
cie się – niepohamowana ocho-
ta na słodkości dopadła także 
tysiące gości odwiedzających 

Fabrykę Czekolady E.Wedla. 
A wszystko w związku z ogól-
nopolską akcją Noc Muzeów 
odbywającą się 17 maja.

Co ma wspólnego fabry-
ka czekolady z muzeami? Po 
pierwsze ogromny budynek fa-
bryki przy ulicy Zamoyskiego 

na Pradze Południe jest zabyt-
kowy, po drugie produkuje się 
tam łakocie o tradycji sięgają-
cej 1851 roku, a po trzecie jest 
w tym miejscu magia, która nie 
pozostawia nikogo obojętnym.

– Nareszcie! Nareszcie na-
sza kolej! – ekscytuje się ma-
ły chłopiec, trzymając za rę-
kę swoją mamę. Bramki przed 
wejściem do budynku otwiera-
ne są, co dziesięć minut. Wcho-
dzi przez nie dwadzieścia pięć 
osób. Każda grupa zwiedzają-
cych odkrywa słodkie tajemni-
ce wnętrz fabryki przez prawie 
czterdzieści minut. 

Wycieczka zaczyna się od 
poczęstunku. – Buzia musi być 
pełna słodkiej czekolady! – 
śmieje się babcia chłopca przy-
pominającego wyglądem jed-
nego z bohaterów bajki „Char-
lie i fabryka czekolady”. Bie-
lutkimi korytarzami ruszamy 
w stronę hal produkcyjnych. 
Przez ogromne szyby patrzy-
my, jak setki czekolad przesu-
wają się po taśmie, by na końcu 
trafić wprost w ręce pakujących 
je pań. Później podglądamy 
wnętrza Pracowni Rarytasów, 
gdzie ręcznie wyrabiane są pra-

liny, czekoladowe rzeźby i zna-
ne wszystkim torciki. Dzieci 
i dorośli przyklejeni nosami do 
szyb, przyglądają się wykony-
wanej właśnie ogromnej czeko-
ladowej rzeźbie. Na ich oczach 
dziesiątki czekoladowych figu-
rek zastygają w specjalnej ma-
szynie.

– Najchętniej bym to wszyst-
ko zjadła – mówi dziewczynka, 
oblizując wargi.

A jeśli chodzi o zjadanie, to 
okazuje się, że fabryka E. We-
dla otwiera przed zwiedzający-
mi nowe, nieznane możliwości. 
W jednej z sal, w specjalnych 
gablotach ustawione są ogrom-
ne czekoladowe rzeźby wyko-
nane z czekolady; pies, balet-

ki, orzeł, ogromne czekolado-
we jaja, a nawet czekoladowe 
obrazy! A tuż obok nich znaj-
duje się ogromny sejf, w któ-
rym podobno ukryte są receptu-
ry Jana Wedla. Niedaleko sejfu, 
mieści się Sala Pamięci, w któ-
rej możemy oglądać nie tylko 
portrety kolejnych właścicieli 
fabryki z rodu Wedla, ale tak-
że zabytkowe meble i ogromną 
szafę wypełnioną słodyczami 
z różnych okresów działalności.  
– W tym pokoju pracował Jan 
Wedel – opowiada przewod-
nik, a na twarzach zwiedzają-
cych pojawia się wyraz zasko-
czenia. – Ciekawe czy jego duch 
przychodzi czasem do fabryki – 
szepcze do męża kobieta. Obo-

je ruszają razem z grupą w kie-
runku zbudowanej z czekolady 
kolejki, sunącej bez przerwy po 
torach, w otoczeniu czekolado-
wych drzew i stacji z czekolady. 

Prawda jest taka, że duchy 
Jana Wedla i jego następców, 
są w fabryce obecne tak sa-
mo jak słodki zapach czeko-
lady. W miejscach, które mają 
ponad stuletnią tradycję, trud-
no pozbyć się wrażenia, że 
wszystko w jakiś sposób przy-
pomina o założycielach i o tym, 
że wkładali w rozwój firmy 
ogromną ilość pracy i serca. 
Słodkiego serca, które do dziś 
wypełnione jest mleczną cze-
koladą. 

Sandra Borowiecka

dzieło Kazimierza 
Szpotańskiego 

W  Jego Fabryce Aparatów Elektrycznych 
w Międzylesiu przed II wojną światową praco-
wały setki ludzi. Dzięki niemu powstał w Pol-
sce przemysł elektrotechniczny. Mowa o Kazi-
mierzu Szpotańskim, któremu poświęcona 
jest wystawa archiwalnych fotografii zorgani-
zowana w urzędzie dzielnicy Wawer.

Fabryka Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego mieści-
ła się w halach obecnego ABB ZWAR w Międzylesiu, tuż obok przejaz-
du kolejowego. Nietrudno sobie wyobrazić, jak niesamowite wrażenie 
mógłby na nas zrobić powrót w czasie do roku 1938, kiedy to Szpotań-
ski odkupił ogromne hale produkcyjne i zmodernizował je. W Między-
lesiu powstał oddział Fabryki Aparatów Elektrycznych, mającej siedzi-
bę na Kamionku przy ulicy Kałuszyńskiej (dziś budynek szkoły wyż-
szej). Obydwie fabryki Szpotańskiego przed wojną zatrudniały około 
1200 pracowników i 100 inżynierów! 

Produkcja w Międzylesiu szła pełną parą. Ludzie przychodzili co ra-
no do pracy, ciesząc się panującą w fabryce rodzinną atmosferą, do-
stępem do świadczeń socjalnych, biblioteki pracowniczej i piknikami 
organizowanymi na ogromnym podwórzu przed fabryką na Kamion-
ku. Bo Szpotański był nie tylko wybitnym inżynierem, założycielem 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich i właścicielem największej przed 
wojną fabryki produkującej aparaturę elektryczną w Polsce. Był także 
oddanym ludziom działaczem społecznym, choć o tym akurat nie lubił 
wspominać publicznie. 

– Tata był bardzo skromnym człowiekiem. A to dzisiejsze spotkanie, 
przypomina mi o jego ostatnich imieninach, jakie odbyły się w naszym 
domu. Pamiętam tamten dzień 4 marca jak dziś. Jednym wejściem przy-
szła delegacja pracowników fabryki, żeby wręczyć ojcu kwiaty, a dru-
gim ludzie chcący odebrać nam dom – opowiadała podczas otwarcia 
wystawy pani Krystyna, córka Kazimierza Szpotańskiego. – Tata z ma-
mą nie mieli łatwego życia. Po wojnie ojcu siłą odebrano fabrykę, nie 
miał prawa pracować jako inżynier. Ale oni się nigdy nie poddali, nie 
narzekali, byli optymistami. Tata wierzył w ludzi. I ja wierzę, widząc, że 
pamięć o nim nie przemija. 

Wystawę „Kazimierz Szpotański i jego dzieło” otwarto oficjalnie 14 
maja w urzędzie dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej. W wernisa-
żu, poza córką Krystyną, wzięli udział także inni członkowie rodziny 
Kazimierza Szpotańskiego i wielu znamienitych gości, w tym znawcy 
jego dokonań. Po części oficjalnej, goście mogli spróbować słodkiego 
licznika – tak, tak, licznika, ponieważ tort jagodowy wyglądał właśnie 
jak jeden z liczników energii, skonstruowany przez Kazimierza Szpo-
tańskiego.  

Wystawa została zorganizowana w związku z ustanowieniem przez 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich roku 2014 rokiem Kazimierza 
Szpotańskiego. Świetnej jakości, powiększone kopie archiwalnych 
zdjęć można oglądać na korytarzach budynku urzędu dzielnicy aż do 
września. Zdjęcia są podzielone tematycznie, część z nich dotyczy ży-
cia prywatnego Kazimierza Szpotańskiego, a część pracy fabryk na Ka-
mionku i w Międzylesiu. Wnuczka Kazimierza Szpotańskiego, stojąc 
przy jednej z fotografii, na której uwieczniono jej matkę Krystynę z oj-
cem i ich psem, opowiedziała anegdotę: – Pies codziennie przynosił 
dziadkowi gazetę, i dostawał za to czekoladkę Wedla. Pewnego dnia 
dziadek zamiast czekoladki Wedla dał mu wyrób innej firmy. Co zrobił 
pies? Wypluł czekoladkę i zabrał gazetę. Takie wydarzenia, jak wysta-
wa zdjęć poświęcona Kazimierzowi Szpotańskiemu są dobrą okazją do 
wspomnień.  (BOS)

Szturm łakomczuchów
Czy tę rzeźbę da się zjeść? A czy w sejfie naprawdę ukryte są recep-
tury Jana Wedla? Czym zajmuje się Pracownia Rarytasów? I  czy 
duch Jana Wedla nawiedza czasem Salę Pamięci? Takie i inne pyta-
nia zadawali warszawiacy podczas zwiedzania fabryki czekolady. 
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WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

rEKlAMA rEKlAMA  

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 ! ! !

Podczas spotkania dodatkowo dwudziestu pięciu konsultan-
tów odebrało akty powołania na kolejną kadencję. Kończy się 
ona bowiem 5 czerwca 2014 r. (dla konsultantów powołanych 
przed 5 czerwca 2009 r.). Wszyscy będą pełnić swoje funkcje 
przez pięć lat. Nowymi konsultantami medycznymi zostali: dr 
n. med. Katarzyna Renke (w dziedzinie chorób płuc dzieci), dr 
hab. n. med. Mieczysław Szalecki (endokrynologia i diabetolo-
gia dziecięca), prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska˗Guzel 
(farmakologia kliniczna), prof. nadzw. dr hab. n. med. Grze-
gorz Panek (ginekologia onkologiczna), dr hab. n. med. Lidia 
Zawadzka˗Głos (otolaryngologia dziecięca), prof. dr hab. n. 
med. Marcin Wojnar (psychiatria), dr hab. n. med. Agnieszka 
Mielczarek (stomatologia zachowawcza z endodoncją).

Jednocześnie z rąk wojewody akty powołania na kolejną 
kadencję otrzymali: 
 prof. dr  hab. n. med. Piotr Pruszczyk – konsultant woje-

wódzki w dziedzinie angiologii,
 dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska – konsultant woje-

wódzki w dziedzinie audiologii i foniatrii,

 dr n. med. Włodzimierz Kupis – konsultant wojewódzki 
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej,
 dr hab. n. med. Mariusz Frączek – konsultant wojewódzki 

w dziedzinie chirurgii ogólnej,
 prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz – konsultant woje-

wódzki w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
 dr n. med. Marek Stopiński – konsultant wojewódzki 

w dziedzinie chorób wewnętrznych
 dr n. med. Grażyna Cholewińska˗Szymańska – konsultant 

wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,
 dr n. med. Marta Faryna – konsultant wojewódzki w dzie-

dzinie diagnostyki laboratoryjnej
 lek. Małgorzata Czerniawska˗Ankiersztejn – konsultant 

wojewódzki w dziedzinie epidemiologii,
 prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz – konsultant wo-

jewódzki w dziedzinie hipertensjologii,
 prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska – konsultant woje-

wódzki w dziedzinie immunologii klinicznej,
 prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed – konsultant wojewódz-

ki w dziedzinie kardiologii,
 dr hab. n. med. Paweł Krajewski – konsultant wojewódzki 

w dziedzinie medycyny sądowej,
 prof. dr hab. n. med. Magdalena Duplik – konsultant woje-

wódzki w dziedzinie nefrologii,
 prof. dr hab. n. med. Maria Borszewska-Kornacka – konsul-

tant wojewódzki w dziedzinie neonatologii,
 prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek – kon-

sultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki,
 prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński – konsultant wo-

jewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 Teresa Pych – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielę-

gniarstwa pediatrycznego,
 Lilia Kimber-Dziwisz – konsultant wojewódzki w dziedzi-

nie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
 prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – kon-

sultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej,

 Aleksandra Kühn-Dymecka – konsultant wojewódzki 
w dziedzinie psychologii klinicznej,
 prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki – konsultant woje-

wódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej,
 dr n. med. Krzysztof Wasiak – konsultant wojewódzki 

w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 dr n. med. Piotr Gastoł – konsultant wojewódzki w dziedzi-

nie urologii dziecięcej.
Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzanie kon-

troli podmiotów leczniczych w zakresie jakości i dostępności 
świadczeń, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz wy-
posażenia. Przygotowują również informację na temat zaso-
bów i potrzeb kadrowych  w dziedzinie medycyny, farmacji 
i ochrony zdrowia. Opiniują wnioski o wpisanie na listę jedno-
stek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. Na wniosek 
wojewody wydają opinię o spełnieniu przez podmiot leczniczy 
warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych  w danej dzie-
dzinie medycyny. Konsultanci wojewódzcy na Mazowszu dzia-
łają w osiemdziesięciu sześciu dziedzinach medycyny, farma-
cji i ochrony zdrowia. Pełen wykaz specjalistów wraz z dany-
mi kontaktowymi jest dostępny na stronie: www.mazowieckie.
pl pod banerem Zdrowie. (muw)

NOwI KONSULTANCI wOJEwódZCY NA mAZOwSZU

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  powo-
du wstydu nie przyznają się do 

problemu, a niestety problem ze 
słuchem często  oddziałuje źle, 
także na otoczenie i  rodzinę tej 
osoby. Problem pogarszania słu-
chu jest uciążliwy dla pozosta-
łych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w nadmier-
nym hałasie (np. bardzo głośne 
słuchanie TV lub radia) i naraża 
ich również na warunki, które 
i  u  nich mogą powodować po-
wstawanie problemu pogarsza-
nia słuchu. bardzo ważna jest 
pomoc rodziny, jeśli widzisz, że 
ktoś bliski z  Twojego otoczenia 
ma częsty problem z  usłysze-
niem całości wypowiedzi  albo 
włącza dźwięk coraz głośniej, 
warto namówić taką osobę na 
odwiedzenie 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 przestaną 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 pro-
blem ze słuchem, wystąpiło już 
długotrwałe uszkodzenie słuchu 
i jest za późno, by odpowiednio 
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 2014

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.

Hurtownia Optyczna HURt-DEtAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

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

Choroby płuc dzieci, psychiatria, ginekologia onkologiczna czy farmakologia kli-
niczna znalazły się wśród dziedzin, w których Jacek Kozłowski, wojewoda mazo-
wiecki powołał siedmiu nowych konsultantów medycznych. 
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Katarzyny Daszkiewicz  – specjalistki ds. mar-
ketingu Grupy Inwest.

– W Dzień Dziecka reprezentowana przez Panią Grupa In-
west organizuje na kortach TKKF „Olszynka Grochowska” 
turniej tenisa ziemnego dla dzieci. Jak ten turniej będzie prze-
biegał od strony, że tak powiem, technicznej?

– Turniej jest dla dzieci w wieku 7–12 lat. Będą to gry sin-
glowe, rozgrywane systemem pucharowym. W kategorii „mini”, 
czyli dla siedmio i ośmiolatków, nie będzie podziału ze względu 
na płeć, ale w starszych kategoriach już tak. Takie są założenia. 
Oczywiście, mamy szczegółowy regulamin imprezy, ale też bę-
dziemy elastyczni i dopuszczamy pewne modyfikacje, w zależ-
ności od tego ile dzieci i w jakim wieku zostanie zgłoszonych 
do turnieju.

– Za sprawą sióstr Radwańskich, Jerzego Janowicza i  Łuka-
sza Kubota tenis ziemny wraca w Polsce do dyscyplin emocjo-
nujących naród. Grupa Inwest, to deweloper od lat działający 

na Pradze-Południe, i nie tylko. Skąd pomysł na zorganizowa-
nie turnieju tenisa ziemnego i czy w ten sposób, jako potencjal-
ny sponsor,  szukacie następców wielkich gwiazd?

– Być może i na to jest szansa. Po tym, jak były popularne, za 
sprawą Adama Małysza, skoki narciarskie, tak teraz dzieje się z te-
nisem za sprawą między innymi Agnieszki Radwańskiej.  Szcze-
rze mówiąc, to członkowie Zarządu naszej Grupy są pasjonatami 
i znawcami tenisa ziemnego. Lubią też grać w tenisa i stąd wziął się 
pomysł zorganizowania turnieju właśnie w tej dyscyplinie. A Dzień 
Dziecka jest najlepszym czasem dla takiej imprezy. Można umilić 
dzieciom czas i połączyć przyjemne z pożytecznym.

– Tenis nadal nie jest dyscypliną masową. W jaki sposób chce-
cie zachęcić najmłodszych graczy, a właściwie ich rodziców, do 
wzięcia udziału w turnieju?

– Taki turniej robimy po raz pierwszy, ale jako profesjona-
liści w swojej branży, chcemy aby także poboczne nasze dzia-
łania były zorganizowane w sposób profesjonalny. Liczymy na 
informacyjne wsparcie „Mieszkańca”, przygotowaliśmy pla-
katy o imprezie, skierowaliśmy listy do szkół i klubów sporto-
wych, wspiera nas dzielnicowe Centrum Promocji Kultury i wie-
le miejsc, znanych na Pradze, gdzie na co dzień spotykają się 
mieszkańcy dzielnicy np. kluby, kawiarenki itp.  Jeśli będzie za-
interesowanie, to na jednym turnieju się nie skończy…

Rozmawiał adam RosińskiPani Katarzyna zachęca do gry w tenisa.
REKLAMA REKLAMA

Pedałowanie 
w wawrze

Za nami druga odsłona wa-
werskich „Czterech Pór Roku”. 
10 maja uczestnicy turnieju ści-
gali się na rowerach MTB.

Wawerski czwórbój „Cztery 
Pory Roku”, to cykl imprez spor-
towo-rekreacyjnych, w którym 
uczestnicy walczą w czterech 
dyscyplinach. W lutym rywalizo-
wali w narciarstwie biegowym, 
teraz w kolarskich wyścigach 
MTB, w połowie czerwca odbędą 
się zawody pływackie, a jesienią 
biegi przełajowe. Wygrywają ci, 
którzy zbiorą największą ilość 
punktów w poszczególnych kon-
kurencjach.

– „Rowery” nam dopisały. 
Do wyścigów zgłosiło się ponad 
siedemdziesięciu zawodników 
– mówi „Mieszkańcowi” Jacek 
Sadowski, przedstawiciel orga-
nizatora. – To więcej niż przed 
rokiem. Liczymy, że ta tendencja 
będzie się utrzymywała. A w tym 
roku zmieniliśmy miejsce rywa-
lizacji MTB. Zawody odbyły 
się w lasach przy Centrum Re-
habilitacji, Edukacji i Opieki 
TPD „Helenów” w Międzylesiu. 

Nowa trasa ogólnie podobała się 
zawodnikom. – Myślałem, że to 
będzie łatwiejsza trasa, a tu było 
kilka fajnych podjazdów… – re-
lacjonuje szesnastoletni Maciek 
Chmielewski, który był najszyb-
szy w swojej kategorii wiekowej. 
Maciek od kilku lat jeździ w War-
szawskim Klubie Kolarskim i na-
tychmiast po zwycięstwie w wa-
werskim wyścigu myśli o tym, 
że następnego dnia startuje w za-
wodach w Rembertowie. W cza-
sie rozmowy z „Mieszkańcem” 
linię mety przecina mama Mać-
ka, Magda. Okazuje się, że była 
najlepsza w kategorii kobiet do 
lat 60.

– A dla jakiej gazety te infor-
macje? – pyta Magda pozując 
z synem do zdjęcia. Gdy dowia-
duje się, że dla „Mieszkańca” 
mówi zadowolona: – Aaaa, dla 
naszego „Mieszkańca”…  rosa

Blady strach, wielkie mięśnie…
W południowopraskim liceum „Jasińskiego” odbył się turniej 

siłowania na rękę. Zawody dla amatorów odwiedzili zawodowcy…
Gdy zawodowcy podeszli do profesjonalnego stołu do armwrestlingu 

(bo tak fachowo nazywa się ta dyscyplina sportu) na amatorów biorących 
udział w turnieju padł blady strach. – Chyba nie będziemy z nimi wal-
czyć? – pytali z lekką obawą, jaka będzie odpowiedź prowadzących tur-
niej. Na szczęście okazało się, że zawodowcy tylko odwiedzili imprezę.

II Turniej Elekcyjny w Armwrestlingu O Puchar Króla Kamionka 
poprowadził światowej klasy multichampion tej dyscypliny Konstanty 
Królik, mieszkaniec Pragi-Południe. Mistrz nie tylko sędziował zawo-
dy, ale też dawał uczestnikom bezcenne rady.

Zawody rozegrano w trzech kategoriach. W pierwszej zwyciężył 
Piotr Wagner, srebro wywalczył Paweł Paluch, a brąz Paweł Śledzik. 
W drugiej, cięższej kategorii, wygrał Jan Abramowski przed Piotrem 
Sześciórką i Kamilem Kołowrockim jako, że organizatorem turnieju 
był lokalny Samorząd Kamionka, to w trzeciej kategorii wystąpili dziel-
nicowi działacze samorządowi. Brązowy medal wywalczył Dominik 
Pucek, srebrny Krzysztof Piętka, a puchar, po raz drugi z rzędu, trafił do  
Marka Borkowskiego. 

A skoro już siłą (!) rzeczy sport dotknął polityki, to nie sposób nie sko-
mentować, że w walce o zwycięstwo wiceprzewodniczący rady dzielnicy 
Marek Borkowski aż kładł się na podłodze, aby pokonać przeciwników 
(taką, skuteczną zresztą, przyjął technikę). Nagrody zwycięskim siłaczom 
–samorządowcom w postaci… bierek wręczył z-ca burmistrza Pragi-Połu-
dnie Jarosław Karcz. ar


