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 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Wróż Tomasz
Fajnie jest, gdy sprawdzają 

się zapewnienia deweloperów, 
że w mieście możesz mieszkać  
„prawie jak na wsi”. Tyle tylko, 
że nie ma siły – i do Ciebie doj-
dzie urbanizacyjny potwór. To tyl-
ko kwestia czasu kiedy. Może się 
udać, że dopiero w  następnym 
pokoleniu, ale dojdzie. W porów-
naniu ze światowymi aglomera-
cjami Warszawa ma wyjątkowo 
luźną zabudowę. Tylko centrum 
jest teraz dogęszczane i inwesty-
cje idą w  górę. Nie dla wszyst-
kich zachowana jest przy tym ja-
kaś logika. Często wydaje się, że 
brakuje tu ręki naczelnego archi-
tekta miasta, ale znak czasów 
pojawia się bez wątpienia.

Gdy więc czytam o  kolej-
nych protestach, kolejnej gru-
py mieszkańców, którzy obu-
rzają się, że pod ich nosem („to 
tylko 200 metrów od naszego 
domu!”) zaplanowano drogo-
wą trasę międzydzielnicową, to 
mam na końcu języka: dajcie na 
mszę, że dopiero teraz!

Tam gdzie jest ciasno (Tokio, 
Nowy Jork) nad obecnymi ar-
teriami buduje się kolejne,  es-
takady sięgają piątego pietra, 
a  do jezdni od okna jest pięć 
metrów. Nie, żebym komukol-
wiek tego życzył, bo i sobie nie 
winszuję. Ale miasto jest jednak 
miastem. Ma swoje blaski, ma 
i cienie. Metr kwadratowy grun-
tu jest tak cenny, że się go po-
mnaża, idąc w dół i w górę.

I  naprawdę cieszmy się, że 
za naszego (i  pewnie naszych 
dzieci) pokolenia, problemem 
będzie te kilkadziesiąt metrów 
od parapetu do drogi, bo ten 
dystans z  każdym dziesięciole-
ciem będzie się zmniejszał. Ja 
nie kraczę. Ja czytam z  przy-
szłości. Tomasz Szymański

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
n POMIESZCZENIA BIUROWE

o  r ó ż n e j  p o w i e r z c h n i
n 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

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41
➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

W Wawrze nie brakuje dobrych ludzi dokarmiających bez-
pańskie zwierzęta. Niestety ilości karmy przyznawane 
przez Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy są zbyt 
małe, co trudno jest zrozumieć ludziom, a przede wszyst-
kim kotom. Dlatego dobrzy samarytanie dokarmiają zwie-
rzęta na własny koszt. 

dokończenie na str. 3

KOTy nA urZędOwEj dIECIE

KIEdy nAdEjdZIE dZIEń 
Sądu?

 czytaj na str. 2

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

n bezbolesne leczenie
n nowoczesna protetyka
n ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie
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 Kro ni Ka po li cyj na
Okradli śpiącego

Pracownicy obsługujący kamery monitorin-
gu miejskiego na Pradze Południe zauważyli, jak 
dwóch mężczyzn okradło osobę śpiącą na przy-
stanku. Zawiadomili oficera dyżurnego komen-
dy, a ten dał sygnał patrolom. Mundurowi, któ-
rzy podjęli poszukiwania zatrzymali dwie oso-
by odpowiadające rysopisowi. 20-letni Jakub K. 
i 21-letni Mateusz K. zostali zatrzymani, a zapis 
monitoringu potwierdził, że to właśnie oni do-
konali kradzieży. Mężczyźni zostali tymczaso-
wo aresztowani, może im grozić kara do 10 lat 
więzienia. Pokrzywdzony, o tym, że stracił plecak 
dowiedział się dopiero od funkcjonariuszy...  

 
Kradli… koparki 

Policjanci, z mokotowskiej komendy, pracują-
cy nad zwalczaniem przestępczości samochodo-
wej badali tę sprawę już od pewnego czasu. Z ich 
informacji wynikało, że z magazynów giną kopar-
ko-ładowarki, a związek z tym mogą mieć osoby, 
które były już przez nich zatrzymywane za podob-
ne przestępstwa. Dzięki pracy operacyjnej, męż-
czyźni wpadli na gorącym uczynku,  kiedy skra-
dzionym pojazdem wyjechali z posesji i próbowali 
ratować się ucieczką. Policjanci odzyskali kopar-
kę wartą 190 tys. złotych, udaremnili również kra-
dzież pojazdu o wartości 120 tys. złotych, który 
znajdował się w magazynie. Na miejscu pojawiła 
się grupa dochodzeniowo-śledcza, która po prze-
prowadzeniu czynności procesowych przekazała 
koparki właścicielowi. Dariusz T. oraz Adrian K. 
zostali przewiezieni do mokotowskiej komendy.

Wpadł, wychodząc przez okno
Do zdarzenia doszło w nocy w jednym z miesz-

kań na parterze budynku przy ulicy Mokotow-
skiej. Marek B. zapukał do drzwi mieszkania, 
aby sprawdzić czy ktoś jest w domu. Kiedy nikt 
nie zareagował na pukanie, mężczyzna wyszedł 
z budynku, przeskoczył ogrodzenie i wszedł do 
pomieszczenia przez uchylone okno. Plądrując 
mieszkanie zabrał z niego markowy zegarek oraz 
biżuterię o łącznej wartości 15 tysięcy złotych. 
Jednakże wychodząc z mieszkania prze okno, 
35-latek natknął się jeszcze na jednego z domow-
ników wracającego do domu. Sprawca uciekł, ale 
poszkodowany był w stanie podać precyzyjny ry-
sopis włamywacza. Dzięki temu policjanci bar-

dzo szybko domyślili się,  kto jest sprawcą kra-
dzieży. W związku z tą sprawą ujęto notowanego 
już za podobne przestępstwa Marka B.

Pobili siedzącego na ławce
Trzech sprawców zaatakowało siedzącego na 

ławce mężczyznę. Bili ofiarę, a jeden z nich zada-
wał jej ciosy w głowę kulą ortopedyczną. Po bru-
talnej napaści oprawcy uciekli. Napadnięty męż-
czyzna z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. 

Zaalarmowani policjanci z północnopraskiej patro-
lówki rozpoczęli poszukiwania napastników. Nie-
daleko od miejsca przestępstwa zatrzymali dwóch 
podejrzanych, Kamila W. i Bartłomieja J. Nato-
miast kilka dni później, policja zatrzymała trzecie-
go podejrzanego  ̶Patryka P. Cała trójka trafiła do 
policyjnego aresztu. Okazało się, że mężczyźni by-
li już wcześniej karani za włamanie i kradzież oraz 
spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

Nie pogodził się z rozstaniem
Policjanci z Wawra otrzymali zgłoszenie, iż 

do sklepu w tej dzielnicy wbiegła roztrzęsiona 
kobieta z dziewczynką prosząc o pomoc w we-
zwaniu policji. Kobieta tłumaczyła, że jej pija-
ny konkubent od dłuższego czasu chodzi za nią 
krok w krok grożąc, że ją zabije bądź też zrobi 
jej krzywdę. Z jej relacji wynikało, że po 10 la-
tach życia razem kobieta niedawno rozstała się 
z mężczyzną. Od tamtego czasu prześladowca ją 
nachodzi, grozi i próbuje kontrolować jej życie. 
Kobiety wskazały funkcjonariuszom policji pija-
nego 48-letniego Tomasza B., który następnie zo-
stał zatrzymany. toms
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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)
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Mieszkańcy już się przyzwy-
czaili, że na przykład wawer-
ska „skarbówka” mieści się na 
Pradze-Południe, a południo-
wopraska na sąsiedniej Pradze-
-Północ. Podobnie jest z połu-
dniowopraską Prokuraturą, któ-
ra urzęduje przy północnopra-
skiej ul. Kamiennej. Ale chy-
ba najgorzej jest z lokalizacją 
organów sądowniczych. Naj-
gorzej, bo o ile kontakty zain-
teresowanych osób z urzędami 
skarbowymi są dosyć systema-
tyczne, o tyle przeciętny miesz-
kaniec relatywnie rzadko zmu-
szony jest (lub chce)  korzystać 
z „usług” Temidy. I nie jest zo-
rientowany, gdzie mieści się ja-
ki sąd i jaki wydział.

Sądy rejonowe odpowia-
dające terytorialnie dzielni-
com prawobrzeżnej Warsza-
wy mamy już właściwie zgru-
powane przy ul. Terespolskiej, 
a przecież jeszcze przed deka-
dą, czyli nie tak dawno, w ja-
kiejkolwiek sprawie sądowej 
mieszkaniec Rembertowa, 
Wawra, czy którejś z Prag, 
musiał przekraczać Wisłę 
i odwiedzać gmachy (głów-
nie) w Śródmieściu. Cały czas 
beznadziejnie jest zaś, jeśli 
chodzi o Sąd Okręgowy War-
szawa-Praga, którego wydzia-
ły są „porozrzucane” po lewej 
stronie naszego miasta (m.in. 
w al. Solidarności i na ul. Sa-
pieżyńskiej). – Strasznie trud-
no się dostać, szczególnie na 
Sapieżyńską do Wydziału Od-
woławczego – mówi proszący 
o anonimowość jeden z miesz-
kańców Pragi-Południe, któ-
ry niedawno, po wieloletnim 
procesie przegrał sprawę i zło-
żył wniosek o pisemne spo-

rządzenie wyroku. – Wyrok 
na piśmie był dla mnie bardzo 
ważny, gdyż zasądzono mi kil-
ka kwot do zapłaty, w tym od-
setki od konkretnych dat, któ-
re trudno spamiętać, gdy sę-
dzia odczytuje wyrok w sa-
li rozpraw. Po jakimś czasie 
ów mieszkaniec otrzymał we-
zwanie z sądu, że do złożone-
go wniosku nie załączył opła-
ty (swoją drogą, czy przyj-
mująca wniosek urzędniczka 
nie mogła mu od razu powie-
dzieć, że taki wniosek trze-
ba opłacić?). W piśmie była 
też informacja, że jeśli w cią-
gu 7 dni do sądu nie zostanie 
dostarczona opłata w postaci 
znaczków sądowych (których 
zresztą przy Sapieżyńskiej nie 
można kupić!), to złożonemu 
wnioskowi nie zostanie nada-
ny bieg. – Nie miałem wtedy 
czasu, aby w godzinach pracy 
sądu udać się na drugą stronę 
miasta i konsekwencje są ta-
kie, że nie mam na piśmie wy-
roku, a kwoty spłacam trochę 
„na oko”… – nasz rozmówca 
nie kryje rozgoryczenia i do-
daje – Gdybym miał bliżej do 
sądu, to na pewno bym doniósł 
te znaczki sądowe.

A czy mógłby mieć bliżej 
do sądu? Mógłby. Przecież już 
czwarty rok stoi niezagospo-
darowana nowa siedziba Sądu 
Okręgowego Warszawa-Pra-
ga przy ul. Poligonowej 3 (na 
zdjęciu str. 1). Zakupiony za 
ponad 150 mln złotych obiekt 
świeci pustkami. O sprawie pi-
saliśmy już w kwietniu ubie-
głego roku informując, że „Na-
dejdzie Dzień Sądu”. I, przy-
najmniej wizualnie i faktycz-
nie niewiele się od tamtego 

czasu zmieniło. Poza tym, że 
przez kolejny rok trzeba było 
ponosić niemałe koszty utrzy-
mania pustej nieruchomo-
ści… I może jeszcze poza jed-
nym – zdecydowanie zmalała 
chęć sądowych i ministerial-
nych urzędników do dzielenia 
się informacjami na temat tej 
sprawy. Rok temu tak nie było, 
choć ta swoista „przewlekłość 
postępowania” dotycząca prze-
prowadzki sądów w okolice 
Przyczółka Grochowskiego, 
już wtedy chluby naszym są-
dom nie przynosiła… O spra-
wie swobodnie informowa-
li rzecznicy – reprezentujący 
sąd Marcin Łochowski i Jo-
anna Dębek z Ministerstwa 
Sprawiedliwości. W tym roku 
mamy zdecydowanie trudniej, 
aby poinformować Czytelni-
ków i mieszkańców o tym, 
jak się aktualnie sprawy ma-
ją. Rzecznik Sądu Okręgo-
wego Warszawa-Praga kie-
ruje nas do Sądu Okręgowe-
go dla Warszawy, a Minister-
stwo Sprawiedliwości do Są-
du Apelacyjnego…Wreszcie 
ustalona zostaje kompetent-
na osoba – to Artur Jeremi-
na, dyrektor Sądu Apelacyj-
nego w Warszawie. Dyrektor 
obiecuje przygotować  odpo-
wiedzi na nasze pytania po 
konsultacji z Panią Prezes Są-
du Apelacyjnego. Jednak na-
stępnego dnia dowiadujemy 
się mailowo, że „odpowiedzi 
udzieli Sąd Okręgowy w War-
szawie do dnia 18 czerwca”. 
Tak więc więcej na ten te-
mat będziemy mogli praw-
dopodobnie napisać dopiero  
w kolejnym numerze „Miesz-
kańca”…  ar

Kiedy nadejdzie dzień Sądu?
Paradoksów utrudniających mieszkańcom kontakty z różnego rodzaju wła-
dzą jest w naszym mieście sporo. Są to także paradoksy lokalizacyjne…

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

 ele ganc Kie leKKie OKu la rY
 SO czew Ki KOn TaK TO we
 le Karz OKu li STa, ba da nie wzrO Ku
 du¯Y wYbór OPraw

 672−77−77 

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

rabaty!
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O G Ł O S Z E N I E
Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, usta-
wy o  spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i  przepisy ustawy  
o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 08.07.2014 r. przetarg otwarty  
na wynajem lokali mieszkalnych położonych w  budynkach Spółdzielni 
przy:

n ul. Witolińska 6 m 2A  o pow. użyt.  19,87 m2

 – cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł,
n ul. Witolińska 8 m 2A o pow. użyt. 19,48 m2

– cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł.
Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wska-
zane konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowane-
go czynszu najmu.

Numer konta: 43-1020-1097-0000-7602-0091-9647  
z dopiskiem przetarg na najem.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie:
1.  wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udzia-

łu i wpisowego,
2. wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
3. wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w  zamkniętych kopertach, 
z  adnotacją przetarg na najem, w  sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 15 
w terminie do dnia 07.07.2014 r. do godz. 1800.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali miesz-
kalnych w SM „Ostrobramska”, znajdujący się na stronie www. smo.waw.pl
Lokale można oglądać w godzinach przyjęć interesantów.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez poda-
wania przyczyn.

Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej

„Ostrobramska”

Mieszkanka Anina, która 
woli pozostać anonimowa, od 
lat dokarmia bezdomne ko-
ty. Ma ich pod opieką dwana-
ście – przychodzą co rano i co 
wieczór żeby dostać jedzenie, 
są przyjazne, oswojone, na-
uczone miłości do człowieka. 
Kobieta dba o nie, karmi, le-
czy – mróz nie mróz, zimno 
czy ciepło, deszcz czy słońce, 
stara się nie pozostawiać bez-
domnych zwierząt na pastwę 
losu. Jednak żeby tak było, 
musi swoje przecierpieć. Po-
dobnie jak kilkudziesięciu in-
nych mieszkańców Wawra, 
którzy walczą o losy bezdom-
nych zwierząt.

Jak to się mówi? Jeśli się 
ma dobre serce, to trzeba 
mieć twardy… No właśnie. 
No więc wyobraźmy sobie 
trzydziestostopniowy upał, 
duchotę, skwar piekielny. 
Mieszkańcy Wawra zareje-
strowani jako dokarmiają-
cy zwierzęta mają tego dnia 
zgłosić się po odbiór karmy. 
Pod filią Urzędu Dzielni-
cy Wawer w Falenicy, przy 
ulicy Włókienniczej 54 stoi 
kolejka ludzi. Jedni wcho-
dzą, inni wychodzą, ścisk, 
duchota, smród. A czemu 
smród? Bo karma wydawa-
na jest z magazynów znajdu-
jących się w piwnicy, gdzie 
po stromych wąskich scho-
dach trudno jest zejść. Ob-
drapany strop znajduje się 
nisko nad głową, do tego 
obok wejścia stoi ogromny 
kontener na śmieci, którego 
zawartość śmierdzi w upal-
ne dni. W piwnicy zaduch, 

wilgoć i kolejka ludzi, a tuż 
obok, jakby smrodu było 
mało, pod ścianą sześć wor-
ków pełnych śmieci segre-
gowanych.

– Stałam w tej kolejce z łza-
mi w oczach, nie pierwszy 
raz czując się jak śmieć, go-
rzej niż bezdomna stojąca za 
miską zupy. Duszno, gorąco, 
a obok mnie pod ścianą sto-
ją worki pełne śmieci, smród 
jak nie wiem, mogłam do-
kładnie przyjrzeć się, co pi-
ją i jedzą urzędnicy, ich die-
ta jest zbilansowana, zdro-
wa, widać po pustych opako-
waniach, tylko pozazdrościć. 
Mnie na jedzenie często nie 
stać, bo muszę kupować kar-
mę dla bezdomnych zwierząt. 
Ja mogę nie dojeść, ale kar-
miąca małe kocięta kotka? 
Jak mam jej nie dać nic do je-
dzenia? – tłumaczy rozgory-
czona mieszkanka Radości, 
dokarmiająca koty od pięciu 
lat. Dodaje, że żal jej było 
zwierząt, kiedy zobaczyła, że 
cały przydział jedzenia, jaki 
może dostać w tym roku to 
osiem puszek mokrej karmy 
i 1,4 kilograma suchej na jed-
nego kota. 

Fakt, zmienił się dostaw-
ca. Jakość karmy się polep-
szyła, ale jakim kosztem?  
– Wygląda na to, że kosz-
tem ilości. Mam iść i powie-
dzieć tym głodnym kotom, że 
dostaną lepsze jedzenie, ale 
po dwa ziarnka suchej i mo-
krej karmy na dzień? – pyta 
mieszkanka Marysina, do-
karmiająca siedem bezdom-
nych kotów – dwa żyjące 
w lesie, a pięć pod blokiem 
w którym mieszka.

Urząd Dzielnicy Wawer 
uprzejmie informuje, że wie, 
iż warunki wydawania kar-
my nie są najlepsze, ale na tle 
miasta wcale nie wypadają 
najgorzej. „Urząd Dzielnicy 
Wawer nie dysponuje inny-
mi magazynami niż w piwni-
cach budynku przy ul. Włó-
kienniczej 54. W dzielnicach, 

które nie mają magazynów 
wydawanie karmy odbywa 
się w określone dni i godzi-
ny z samochodu ciężarowego 
na podstawie talonu wyda-
nego przez Wydział Ochrony 
Środowiska (karmiciel musi 
przyjechać do urzędu po ta-
lon).” Ilość karmy jest rozdy-
sponowywana przez Urząd 
Miasta, i niestety, w tym ro-

ku jest to tylko osiem puszek 
mokrej karmy „Rafi” i 1,4 ki-
lograma suchej karmy „Ki-
te – Kat” na jednego kota. 
Urząd Dzielnicy Wawer do-
daje również, że jasną spra-
wą powinno być, że „Urząd 
miasta Warszawy nie pro-
wadzi akcji karmienia kotów 
tylko DOKARMIANIA kotów 

wolnożyjących, które z zało-
żenia w naturze same zdoby-
wają pożywienie.” 

Jednak w kontekście wy-
powiedzi udzielonej przez 
Biuro Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta, nie jest to 
takie oczywiste bo ich zda-
niem: „Dzielnice m.st. War-
szawy z własnych środków 
budżetowych mogą realizo-

wać uzupełniający zakup kar-
my.” Co na to Urząd Dzielni-
cy Wawer? „Należy podkre-
ślić, że od kilku lat w budże-
cie Dzielnicy Wawer nie było 
środków na zakup karmy dla 
wolnożyjących kotów. Z po-
zyskiwanych pod koniec ro-
ku środków kupowano ma-
łe ilości karmy i wydawano 
je w 2-3 turach.” Nie było, 
ale jednak było? A co będzie 
w tym roku? O ewentualnym 
wsparciu z budżetu dzielnicy 

dla dokarmiających bezdom-
ne zwierzęta urząd dzielnicy 
milczy. 

– Ciekawe co zrobią, jak 
te setki głodnych kotów fak-
tycznie pójdą polować, al-
bo zabiorą się za szukanie 
jedzenia w śmieciach stoją-
cych na posesjach. Zobaczy-
my czy dalej będą twierdzić, 
że zwierzęta powinny same 

zdobywać pożywienie – mó-
wi mieszkanka Marysina. 

W zeszłym roku karmy by-
ło więcej, choć zarówno ko-
ty jak i psy chciały jeść tylko 
tę mokrą. Karmę wydawa-
no co trzy miesiące regular-
nie. W tym roku po zmianach 
w kwietniu karmy nie wy-
dano, dokarmiający musieli 
czekać aż do czerwca. I tak 
jedna z mieszkanek Anina, 
mająca dwanaście zarejestro-
wanych bezdomnych kotów 
pod opieką, dostała na trzy 
miesiące czternaście puszek 
mokrej karmy i sześć wor-
ków suchej. Zapytaliśmy ją, 
na ile to wystarczy. – Kot mu-
si jeść dziennie około dwustu 
pięćdziesięciu gram jedze-
nia, więc chyba łatwo wyli-
czyć, że puszka mająca czte-
rysta trzydzieści gram star-
czy dla niego na maksymal-
nie dwa dni. Suchej karmy 
przez rok nie jadły, teraz mu-
szą się na nowo przyzwycza-
ić. To też na długo nie star-
czy, bo trudno przy dwuna-
stu kotach rozdzielić równo 
jedzenie. Podwórko to nie 
stołówka, nie wszystkie ko-
ty przychodzą jeść w tym sa-
mym czasie – mówi miesz-
kanka Anina. Na pytanie co 
zrobi, kiedy skończy się kar-
ma z urzędu dzielnicy, odpo-
wiada, że będzie musiała sa-
ma kupować puszki i suchą 
karmę. Co miesiąc wydaje na 
to ponad trzysta złotych. Po-
dobne kwoty wydają też in-
ni mieszkańcy dokarmiający 
koty i psy w Wawrze. 

A zwierzęta? Patrzą tylko 
ufnie w oczy dobrych ludzi 
licząc na to, że nie zostaną 
skrzywdzone. Przecież cięż-
kiego losu bezpańskiego ży-
cia same sobie nie wybrały.

 (SB)

KOTy nA urZędOwEj dIECIE
dokończenie ze str. 1
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 WYKOńCZENIA
KOMPLEKSOWO 
Tel. 505-059-279

GOTOWE
MIESZKANIA!

•  nowoczesny budynek położony  
w spokojnej zielonej okolicy

•  promocyjna oferta – dowiedz się  
więcej w biurze sprzedaży

•  w ofercie mieszkania  
4-pokojowe

•  dostępne tarasy  
i parking podziemny

praga-północ

Tym razem chcemy Państwu przybli-
żyć zmiany w zasobach oświatowych 
Pragi Północ.

n Adaptacja obiektów na potrzeby Po-
radni Pedagogiczno-Psychologicznej 
przy ul. Otwockiej 3.  

W latach 2008-2012 przeprowadzo-
no inwestycję polegającą na adaptacji 
obiektów na potrzeby Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Pod-
stawowej z oddziałami integracyjny-
mi – w Zespole Szkół przy ul. Otwoc-
kiej 3. W ramach zadania przeprowadzo-
no roboty obejmujące: wymianę stolarki 
okiennej, przebudowę istniejących po-
mieszczeń, wymianę i przebudowę insta-
lacji sanitarnych, elektrycznych, roboty 
tynkarskie, malarskie. 

Wykonano modernizację węzła c.o., 
a także roboty związane z zabudową pa-
tio i dostosowania obiektu dla osób nie-
pełnosprawnych, a również ogrodze-
nie terenu budynku, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej budynku, 
utwardzenie nawierzchni z wykonaniem 
odwodnienia i budową pochylni dla osób 
niepełnosprawnych. Doposażyliśmy bu-
dynek w platformę schodową dla osób 
niepełnosprawnych oraz wybudowali-
śmy szyb i zamontowaliśmy nowoczesny 
dźwig osobowy na potrzeby osób niepeł-
nosprawnych. Zakupiono też i zamon-
towano urządzenia monitoringu. Wyko-
nano projekt zieleni oraz nasadzenia za-
stępcze oraz urządzono plac zabaw. Za-
kupiono pierwsze wyposażenie poradni.

Obiekt pełni głównie rolę dydaktycz-
no-pedagogiczną. Poziom piwnicy oraz 

parter i I piętro zagospodarowane zostały 
na potrzeby Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi i łączą się z ist-
niejącym przyległym budynkiem Gimna-
zjum Zespół Szkół. 

Piętro II i III przeznaczono na po-
trzeby Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznej. Adaptacja istniejącego budyn-
ku miała niewielki wpływ na środowisko 
naturalne w obszarze jego funkcjonowa-
nia. Nie spowodowała ona pogorszenia 
stanu środowiska, a eksploatacja budyn-
ku nie powoduje uciążliwości przejawia-
jących się przekraczaniem norm. 

Istniejący (adaptowany) budynek zali-
czany jest do kategorii średniowysokiej, 
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, 
w konstrukcji mieszanej. Budynek zo-
stał wzniesiony w 1927 r., był wielokrot-
nie przebudowywany i remontowany. 
W wyniku przeprowadzonej inwestycji 
zapewniono dostęp do obiektu osobom 
niepełnosprawnym głównie przez wej-
ście do budynku (patio) oraz wejście od 
strony parkingu z poziomu chodnika po-
przez podjazdy dla niepełnosprawnych. 

Dodatkowo dostęp do obiektu oso-
bom niepełnosprawnym zapewnia za-
montowany dźwig osobowy docierają-
cy do każdego piętra budynku. Obiekt 
został dostosowany do obsługi osób nie-
pełnosprawnych również poprzez zasto-
sowanie odpowiedniej szerokości drzwi 
w udostępnianych pomieszczeniach. 
W wyposażeniu zastosowano odpowied-
nie pomieszczenia sanitarne. 

Poziom -1 budynku zagospodarowano 
w większości na szatnie dla dzieci. Wy-
konano połączenie ze stołówką umiej-

scowioną w budynku Gimnazjum. Do-
datkowo wykorzystano trzy pomieszcze-
nia na sale zajęć korekcyjnych z zaple-
czem oraz salę zajęć terapeutycznych. 

Pozostałe pomieszczenia zagospoda-
rowano na 4 pomieszczenia gospodar-
cze i archiwum oraz toalety. Parter zago-
spodarowano na potrzeby szkoły. Na tej 
kondygnacji umiejscowiono sale dydak-
tyczne, świetlicę oraz salę dla sześciolat-
ków i toalety dla dzieci. Na parterze do-
datkowo znajdują się gabinet psychologa 
i pedagoga szkolnego. 

Poziom I piętra – podobnie jak parter 
– zagospodarowano na potrzeby Szkoły 
Podstawowej. Znajdują się tu w więk-
szości pomieszczenia administracyjne: 
dyrekcji i personelu. Na tej kondygnacji 
umiejscowiono również 6 sal dydaktycz-
nych, toalety, gabinety logopedy, reedu-
katora, pedagoga i dyrektora. 

Poziom II piętra zagospodarowano na 
potrzeby Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej. Urządzono salę terapii inte-
gracji sensorycznej, salę terapeutyczną 
dla dzieci, pomieszczenie socjoterapii, 
gabinety pedagogiczne, gabinet dyrek-
tora, sekretariat, pokój nauczycielski, re-
cepcję, salę konferencyjną, terapeutycz-
ną i toalety.

Poziom III ma charakter poddasza, po-
dobnie jak II piętro zagospodarowano na 
potrzeby Poradni Psychologiczno Peda-
gogicznej. Urządzono tu 11 gabinetów 
psychologicznych, sale do zajęć terapeu-
tycznych dla dzieci, pomieszczenia ma-
gazynowe i toalety.

n Adaptacja i  wyposażenie pomiesz-
czeń z  przeznaczeniem na przedszkole 
przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wyko-
naniem i wyposażeniem placu zabaw.

Realizację zadania rozpoczęto w 2013 
roku. A w grudniu 2014 roku, zgodnie 
z umową przewiduje się zakończenie 
prac. Przedmiotem inwestycji jest adapta-
cja pomieszczeń położonych na parterze 
oraz w piwnicy budynku mieszkalnego, 
wielorodzinnego znajdującego się przy 
ul. Siedleckiej 12/14 w Warszawie. Celem 
inwestycji jest stworzenie czterooddzia-
łowego Przedszkola łącznie dla około 84 
dzieci. W części zielonej działki zaplano-
wano ogród z placem zabaw. Budynek po-
łożony przy ul. Siedleckiej 12/14 powstał 
pod koniec lat 40. XX wieku. 

Bezpośrednio po jego wybudowaniu, 
pełnił on następujące funkcje: 

– parter i piwnica – szkoła ze stołów-
ką i kuchnią, pozostałe piętra, mieszka-

nia. Wyższe kondygnacje do dzisiaj mają 
funkcję mieszkalną. Parter wielokrotnie 
zmieniał swoje przeznaczenie. Ostatnio 
pełnił funkcję zamieszkania zbiorowego 
(pokoje z łazienkami). Piwnica podzielo-
na jest pomiędzy zaplecze części usługo-
wej i komórki lokatorskie.

Budynek posiada 4 kondygnacje nad-
ziemne oraz nieużytkowe poddasze – 
jest podpiwniczony. Teren ogrodzony (za 
wyjątkiem granicy północnej, gdzie znaj-
duje się budynek). Na terenie działki są 
drzewa liściaste i krzewy. 

Budynek wyposażony jest w nastę-
pujące instalacje: centralne ogrzewa-
nie z węzła cieplnego (miejska sieć cie-
płownicza), woda zimna z wodociągu 
miejskiego, woda ciepła z wymienni-
ka w węźle cieplnym, instalacja gazowa 
z sieci miejskiej, instalacja elektryczna, 
sieć telefoniczna, sieć domofonowa.

W budynku powstanie Przedszkole 
czterooddziałowe dla dzieci w wieku 3-5 
lat. Każdy oddział przewidziany jest dla 
grupy 21 dzieci – w tym samym wieku. 
Wszystkie sale o powierzchni nie mniej-
szej niż 50 m2 wyposażone są we własny 
węzeł sanitarny. 

Posiłki dla dzieci nie będą przygoto-
wywane na terenie przedszkola. Prze-
widuje się korzystanie z zewnętrznego 
cateringu – dostaw gotowych posiłków 
z możliwością ich porcjowania i pod-
grzewania w pomieszczeniu rozdzielni 
(kuchni). Zmywalnia naczyń wyposażo-
na w zlew i zmywarki z funkcją wypa-
rzania oraz szafę przelotową na czyste 
naczynia. Liczba pomieszczeń przed-
szkolnych będzie uzupełniona dodatko-
wo o szatnię dla dzieci, pokój biurowy, 
pokój logopedy, magazyn leżaków, wę-
zeł socjalny dla personelu, przestrzenie 
komunikacyjne i inne pomieszczenia po-
mocnicze. Dla zapewnienia odpowied-
niej wielkości sal zajęć będzie wykony-
wana rozbudowa budynku w kierunku 
południowym. 

Teren zielony działek zostanie zago-
spodarowany m.in. na plac zabaw, ścieżki 
z elementami małej architektury i ziele-
nią. Zaplanowano budowę nowego ogro-
dzenia terenu oraz przebudowę główne-
go wejścia do przedszkola. W tym celu 
należy zlikwidować schody wewnętrzne, 
zastępując je stropem. Trzeba też przebu-
dować otwór drzwiowy, umieszczając go 
na poziomie stropu parteru – dobudowu-
jąc nowe schody wewnętrzne. 

Obiekt będzie spełniał wszelkie nor-
my nowoczesnego obiektu. Ma być przy-
jazny dla osób niepełnosprawnych. Przy 
wejściu głównym będzie zainstalowana 
platforma dla niepełnosprawnych i wóz-
ków dziecięcych.

Od strony tarasu ogrodowego zosta-
nie wyremontowana lub odtworzona po-
chylnia. Na terenie ogrodu przedszko-
la powstanie plac zabaw o bezpiecznej 

nawierzchni poliuretanowej wyposażo-
ny w stałe zabawki. Plac zabaw będzie 
podzielony na dwie niezależne części – 
w celu ułatwienia podziału dzieci na gru-
py wiekowe.

W projekcie przewidziano m.in. na-
wierzchnię prefabrykowaną, kolorową 
(min. trzy różne kolory) i bezpieczną. 
Nawierzchnia musi być odporna na dzia-
łanie zmiennych warunków atmosferycz-
nych, elastyczna, trwała i przepuszczal-
na dla opadów. Według postawionych 
przez nas warunków musi posiadać atest 
Polskiego Instytutu Higieny i certyfi-
kat zgodności potwierdzający spełnianie 
wymogów bezpieczeństwa zawartych 
w polskich normach. Wszystkie zabaw-
ki powinny być dostosowane do użytko-
wania przez dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

Plac zabaw będzie wyposażony  
w m.in.: piaskownicę z siedziskami i po-
krywą, huśtawkę podwójną – z dwo-
ma siedziskami, huśtawkę typu „bo-
cianie gniazdo” – z dużym siedziskiem 
wykonanym z lin polipropylenowych 
i huśtawkę typu „ważka” – z siedziska-
mi, uchwytami i amortyzatorami w na-
wierzchni oraz w karuzelę tarczową – 
z ławkami umieszczonymi tak, by dzieci 
siedziały twarzami do osi obrotu. Zain-
stalowany będzie też zestaw zabawowy: 
dwie wieże ze zjeżdżalnią – składający 
się ze: zjeżdżalni, ślizgu strażackiego lub 
łańcucha, pomostu ruchomego, drabinki 
lub pomostu wejściowego, dwóch wież 
krytych daszkiem. Będą również bujaki 
stojące, sprężynowe, domek – zadaszo-
ny domek z podłogą, pochylnią wejścio-
wą i urządzeniem zabawowym „kółko 
i krzyżyk”.

W ramach zadania na terenie ogrodu 
i przed głównym wejściem zostaną wy-
konane chodniki, założone nowe trawni-
ki. Nie przewiduje się wycinki istnieją-
cych drzew, a jedynie wykonanie na nich 
prac pielęgnacyjnych. Program przy-
przedszkolnego ogrodu będzie uzupeł-
niony o ławki, kosze na śmieci i stoliki 
z ławkami.

Oprócz wymienionych powyżej 
dwóch kluczowych inwestycji, na bie-
żąco prowadzone są remonty placówek 
oświatowych. Obejmują one m.in.: grun-
towną adaptację i przystosowanie po-
mieszczeń na potrzeby sześciolatków, 
wymianę okien, drzwi, wymianę, reno-
wację podłóg, remonty dachów, ogro-
dzeń, tarasów. Wykonywane są liczne 
prace mające na celu odwodnienie tere-
nu, kompleksowe remonty kuchni, sal 
gimnastycznych, wentylacji, instalacji 
elektrycznych, c.o., c.c.w., wod.-kan., 
montaż instalacji oddymiających, izola-
cję i murów i ścian, zabezpieczenia pod 
względem przeciwpożarowym. Tym sa-
mym zaniedbania i braki z dawniejszych 
lat są systematycznie i skrupulatnie usu-
wane. (AS) 

InwESTyCjE OśwIATOwE
Praga zmienia się stale. Jej wieloletnie zaniedbania i braki znikają w widoczny sposób. Nowe 
inwestycje przemieniają oblicze dzielnicy w tempie zachwycającym mieszkańców. Mówią, że: 
„nareszcie widać, że Praga doczekała się gospodarza… Dobrego gospodarza” – dodają.

rEKlAMA rEKlAMA  
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– RSM „Osiedle Młodych” 
przekazało nam niezbyt este-
tyczne osiedle, w nie najlep-
szym stanie technicznym. Osią-
gnięcie obecnego poziomu tech-
nicznego wymagało wiele pracy 
zarówno ze strony zarządu jak 
i zmieniających się co trzy lata 
rad nadzorczych. Rok po roku 
stan budynków i infrastruktury 
ulega poprawie. Możemy śmia-
ło powiedzieć, że ze smutnego, 
szarego zaniedbanego osiedla 
powstał nowy kompleks budyn-
ków, z ładnymi elewacjami, oto-
czony piękną zielenią, pełną ko-
lorowych kwietników, skalnia-
ków i rabat – podkreśla prezes 
zarządu Grażyna Wiśniewska.

Do najważniejszych już wy-
konanych zadań należy m.in.: 
wymiana instalacji centralne-

go ogrzewania w osiemnastu 
budynkach, docieplenie ścian 
wszystkich budynków oraz da-
chów, wymiana wszystkich in-
stalacji gazowych i wodnych 
oraz remont klatek schodowych 
wraz z wymianą okien i drzwi. 

– Niestety z powodu dewasta-
cji, w tym malowania sprayem 
ścian przez chuliganów, prace 
malarskie i naprawy ścian są na-
dal kontynuowane. Na znaczną 
poprawę bezpieczeństwa i spa-
dek przestępczości na osiedlu 
– według policyjnych statystyk 
– wpłynął całodobowy monito-
ring. Ma on również znaczenie 
prewencyjne. Ponadto na osie-
dlu pełni dyżur dzielnicowy i po-
jawiają się przedstawiciele straży 
miejskiej – stwierdza członek za-
rządu Marek Wilczyński. 

Między innymi dzięki do-
finansowaniu Spółdzielni 95 
procent mieszkańców mo-
gło pozwolić sobie na wymia-
nę okien, co spowodowało, że 
w ich mieszkaniach jest cieplej 
i przytulniej. Zarząd dba tak-
że o osoby starsze i niepełno-
sprawne. – Zmodernizowaliśmy 
wszystkie windy – zostały one 
powiększone, co ułatwia korzy-
stanie z nich osobom niepełno-
sprawnym – wyjaśnia Marek 
Wilczyński.

Od 2013 roku wymieniane 
są w mieszkaniach wodomie-
rze wyposażone w radiowy mo-
duł do zdalnego odczytu, dzięki 
czemu nie trzeba będzie wcho-
dzić do mieszkań. 

W tym roku planowane jest 
zakończenie wymiany elek-
trycznych tablic administracyj-
nych, które zabezpieczają insta-
lacje oświetleniowe, dźwigowe 
i węzłów cieplnych. Sukcesem 
okazała się też reaktywacja klu-
bu osiedlowego „Groszek”. Od-
bywają się tam zajęcia z zumby, 
aerobicu, komputerowe oraz 
nauki języka angielskiego. Je-
go członkowie spotykają się na 
wspólnej Wigilii i „jajeczku”, 
a raz w roku wyjeżdżają w róż-
ne regiony Polski – w tym roku 
odwiedzili Toruń. Działalność 
klubu skierowana jest zarówno 
do osób starszych jak i młod-
szych. 

W Spółdzielni nastąpiła także 
zmiana pokoleniowa. Dziadko-
wie przekazali mieszkania swo-
im wnukom, a na osiedlu zaro-
iło się od młodych małżeństw 
z małymi dziećmi. To dla nich 
dogodne miejsce, gdyż obok 
mają żłobek, przedszkole, szko-
łę oraz piękny plac zabaw. Poza 
tym jak wiadomo milej space-
rować wśród zieleni, a tej tam 
nie brakuje. 

Osiedle może się zresztą po-
szczycić licznymi nagroda-
mi za zajęcie wysokich lokat 
w konkursach  dotyczących zie-
leni, a organizowanych przez 
stołeczny ratusz. – Regularnie 
sadzimy kolejne krzewy i rośli-
ny ozdobne. Ustawiamy doni-
ce-kaskady z kwiatami. Dbamy 
też na bieżąco o zieleń – przy-
cinamy i pielęgnujemy.  A to 
wszystko bez wynajmowania ze-
wnętrznej firmy. Stawiamy rów-
nież nowe ławki, w miejscach 
wskazanych przez mieszkańców 
– tłumaczy Marek Wilczyński.

Zarząd podkreśla, że po po-
dziale RSM „Osiedle Mło-
dych”  Spółdzielnia otrzyma-
ła nie tylko nieruchomości, ale 
i pieniądze w wysokości ponad 
miliona złotych. Wszystkie zo-
bowiązania zostały rozliczone, 
a kwestie własnościowe – upo-
rządkowane. Zyski przynosi 
pawilon, w którym mieszkańcy 
mogą znaleźć wszystko co jest 
im potrzebne – od sklepu spo-
żywczego, poprzez bar, fryzje-
ra, kosmetyczkę, punkt napra-
wy RTV aż do poczty, apteki 
i przychodni. Spółdzielnia od-
zyskała także zaległości z ty-
tułu niepłacenia czynszu. Nie-
stety oznaczało to, że w latach 
2008-2013 Zarząd musiał pod-
jąć trudne decyzje o dwudzie-
stu jeden eksmisjach. Odzy-
skane lokale zostały sprzedane. 
Uzyskane środki przeznaczane 
są na różnego rodzaju remonty.   

Członkowie Spółdzielni mo-
gą też liczyć na pomoc. Prze-
konali się o tym mieszkańcy 

budynku przy ulicy Cyrklowej 
4, których mieszkania zostały 
zniszczone w wyniku pożaru. 
Spółdzielnia odzyskała prawie 
stuprocentowy zwrot poniesio-
nych strat. – Największym na-
szym osiągnięciem jest to, że 
nie musieliśmy zaciągać żad-
nych kredytów w banku, nie 
mamy problemów z płynnością  
finansową, a wszystkie zobo-
wiązania regulujemy w termi-
nie. Kondycja finansowa jest 
na dobrym poziomie – ocenia 
prezes Wiśniewska, i dodaje, 
że jest to wynikiem harmonij-
nej współpracy rady nadzor-
czej z zarządem i mieszkańca-
mi. Zarówno pani prezes jak 
i członek Zarządu Marek Wil-
czyński (na zdjęciu) podkre-
ślają, że ich osobistym osią-
gnięciem są podziękowania od 
mieszkańców, którzy zauważy-
li jak zmieniło się ich osiedle 
na przestrzeni tych ostatnich 
dziesięciu lat.  
AS (ak)

10 lat SM „Przyczółek Grochowski”

ZAdBANE OSIEdLE  
w OTOCZEnIu ZIElEnI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyczółek Grochowski” obchodzi 10-lecie 
swojego powstania. Przez ten czas wiele się zmieniło i  to na lepsze. 
Spółdzielnia została utworzona w  wyniku podziału Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” 23 czerwca 2004 roku. 
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Tegoroczna procesja Boże-
go Ciała odbędzie się w czwar-
tek 19 czerwca. Rozpocznie 
się centralną mszą świętą 
o godzinie 10.00 w Ba-
zylice Archikatedral-
nej św. Jana Chrzcicie-
la na Starym Mieście, 
której przewodniczyć bę-
dzie Kazimierz Nycz, Arcy-
biskup Metropolita Warszawski. 
Zaraz po mszy świętej z bazyliki 

wyruszy uroczysta procesja, któ-
ra przejdzie ulicą Świętojańską, 
Placem Zamkowym oraz Placem 
Bernardyńskim. Po zakończeniu 
procesji na Placu Piłsudskiego 
zostanie odprawiona msza świę-
ta. 

z�z�z
Były premier Jan Olszew-

ski, założyciel Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy Jerzy 
Owsiak oraz wybitny polski chi-
rurg naczyniowy prof. Mieczy-
sław Szostek zostali honorowy-
mi obywatelami Warszawy. De-
cyzję w tej sprawie podjęła ra-
da miasta. Tradycja nadawania 
godności honorowego obywate-
la sięga w Warszawie 1918 ro-
ku. Jako pierwszego uhonoro-
wano Józefa Piłsudskiego. 

z�z�z
Wystartował serwis „Nieru-

chomości na wynajem” zawie-
rający wszystkie aktualne in-
formacje o lokalach użytko-
wych miasta przeznaczonych 
do wynajęcia. Link prowadzą-

cy do serwisu pod nazwą „Nie-
ruchomości miejskie – kup lub 
wynajmij” można znaleźć na 
stronie głównej urzędu m.st. 
Warszawy. Serwis umożliwia 
wyszukiwanie lokali według 
serwisu, powierzchni, stawki za 
metr kwadratowy lub rodzaju 
działalności możliwej do pro-
wadzenia w danym miejscu. 

z�z�z
Uroczystość przy pomniku 

Grenadierów u zbiegu Al. Stanów 
Zjednoczonych i ul. Grenadierów 
rozpocznie 17 czerwca o godzinie 
11.15 sygnał trąbki oraz hymny 
narodowe Polski i Francji. Po po-
witaniu wszystkich uczestników 
przypomniana zostanie historia 

I Dywizji Grenadierów, a następ-
nie złożone zostaną wieńce i wią-
zanki kwiatów. Uroczystość od-
bywającą się w 74. rocznicę bi-
twy pod Lagarde zakończy sal-
wa honorowa na cześć poległych 
i zmarłych grenadierów.

z�z�z
Budowa pierwszego muzeum 

po prawej stronie Wisły dobiega 

końca. Powstałe Muzeum Pragi 
będzie ośrodkiem działań kultu-
ralnych i edukacyjnych, a także 
miejscem gromadzenia pamią-
tek i wiedzy o tej części mia-
sta. Cały kompleks przy ul. Tar-
gowej 50/52 należy do najstar-
szych domów murowanych na 
Pradze. Znajdował się w nich 
dawny żydowski dom modli-
twy, na ścianach sal zachowa-
ły się fragmenty malowideł. Sa-
le są zabytkiem unikatowym 
w skali Warszawy i Mazowsza.

z�z�z
Również  w tym roku na 

warszawskiej Pradze zosta-
nie otwarte Muzeum Żołnie-
rzy Wyklętych. Jak poinformo-
wał Urząd Marszałkowski to 
właśnie dawna kwatera głów-
na NKWD mieszcząca się przy 
ul. Strzeleckiej zostanie przy-
stosowana do potrzeb inwesty-
cji, jaką ma być nowe muzeum. 
Koszt całego przedsięwzięcia 
szacowany jest na około 488 
tys. złotych, z czego 300 tys. 
złotych przyznane zostało na 
ten cel, decyzją zarządu woje-
wództwa mazowieckiego, jako 
wsparcie unijne. 

z�z�z
30 i 31 maja odbył się XXVII 

Ogólnopolski Zjazd Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II. Organi-
zatorem zjazdu było Technikum 
Spożywczo–Gastronomiczne 
im. Jana Pawła II przy ul. Ko-

morskiej, we współpracy z Pa-
rafią Narodzenia Pańskiego przy 
ul. Ostrobramskiej oraz Instytu-

tem Papieża Jana Pawła II 
w Warszawie. Do szko-
ły na Komorskiej przy-
jechało ponad dwustu 
uczestników z 79 szkół 

z całej Polski i z Wilna. 
Reprezentowali oni różne 

poziomy nauczania. Dyrektor 
Ewa Lada rozpoczynając zjazd 
podkreśliła, że odbywa się on 
w stolicy Polski, mieście, które 
Jan Paweł II odwiedził siedmio-
krotnie. W czasie zjazdu podsu-

mowano działania oraz wymie-
niono doświadczenia związane 
z wychowywaniem dzieci i mło-
dzieży w duchu uniwersalnych 
wartości opartych na nauczaniu 
Jana Pawła II.

z�z�z
Sojusz Lewicy Demokratycz-

nej Warszawa-Śródmieście zor-
ganizował debatę z organiza-
cjami społecznymi, poświęco-
ną znaczeniu przyrody Śródmie-
ścia. Uczestniczył w niej kandy-
dat SLD na prezydenta Warsza-
wy Sebastian Wierzbicki.  Pod-
czas debaty zostały zaprezento-
wane warszawskie propozycje 
programowe SLD i jej kandyda-
ta na stołeczny urząd. Również 
mieszkańcy mieli sporo pytań 
i uwag – o zbyt duży ruch sa-

mochodowy, zanieczyszczenie 
powietrza, spalarnie oraz miej-
scowe plany zagospodarowania 
przestrzennego i ogólną wizję 
ekologicznego miasta. – Teraz 
Państwa wysłuchaliśmy, następ-
nym razem przyjdziemy z odpo-
wiedziami – podkreślił Sebastian 
Wierzbicki. 

z�z�z
21 czerwca w sobotę odbę-

dzie się 19. edycja Wianków nad 
Wisłą. Jak na największe ogól-
nodostępne plenerowe wyda-
rzenie przystało na uczestników 
czekać będzie szereg atrakcji. 
Stołeczna Estrada, organizator 
tego wydarzenia, dla przybyłych 
świętować warszawską Noc 
Świętojańską poza wieczornymi 
koncertami, które dadzą: Hey, 
Dżem, Łąki Łan i Razorlight, 
przygotował coś jeszcze. Tego-
roczną niespodzianką jest cało-
dniowy Piknik Świętojański, na 
którym młodzi artyści za sprawą 
swoich wizji połączą stare oby-
czaje z nowoczesnością. Uczest-
nikom czas urozmaicą podró-
że tradycyjnymi łodziami oraz 
obserwowanie lotów balonów. 
Imprezy na Warszawskiej Skar-
pie na Podzamczu będą trwały 
przez cały dzień aż do północy. 
Wstęp będzie darmowy.

z�z�z
Dziesięciokilometrowa ścież-

ka łącząca plażę Saską, Ponia-
tówkę i przy warszawskim zoo 
była jednym z 28 finalistów te-
gorocznej edycji konkursu City 
to City Barcelona FAD Award. 
Warszawska ścieżka nad Wi-
słą została doceniona za możli-
wość bezpośredniego kontaktu 
z naturą w niewielkiej odległo-
ści od centrum miasta. Nagrody 
w wyżej wymienionym konkur-
sie przyznawane są za innowa-
cyjne rozwiązania poprawiające 
jakość życia w mieście.

(ab) (ak) (dm) (um)

Z mIASTA n Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 18.06. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką. Wy-
kład pt. „Między góralską snycerką, a art deco. Twórczość Jana 
Szczepkowskiego”. Wstęp wolny; 19.06. godz. 18.00 – Recital 
fortepianowy Friedricha von Derschau`a. Wstęp wolny; 20.06. 
godz. 19.00 – „Barwy Życia” benefis satyryka, poety i aktora 
Staszka Śnieżko z gościnnym udziałem Kaliny Zarychty. Wstęp 
wolny; 22.06. godz. 15.00 – „Alicja w krainie czarów” spektakl 
dla dzieci na podstawie książki Lewisa Carrolla w wykonaniu 
Teatru Mutacja, wstęp 5 zł; 22.06. godz. 18.00 –„Witamy La-
to z Piosenką” - Koncert uczestników warsztatów wokalnych 
Aliny Krzemińskiej. Wstęp wolny; 24.06. godz. 18.30 – Pokaz 
w ramach międzynarodowego projektu teatralno-edukacyjnego 
dla dzieci i młodzieży „BRAVE KIDS Warszawa”. Wstęp wol-
ny; 25.06. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką – wykład pt. „Ka-
zimierz Malewicz i awangarda rosyjska”. Wstęp wolny; 25.06. 
godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego – wiodącym motywem 
czerwcowego spotkania będzie książka „Śpiewaj Ogrody” Paw-
ła Huelle, wstęp wolny; 25.06. godz. 21.45 – muszla koncerto-
wa w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego; Filmowa 
Stolica Lata – Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim: „Dr 
No” – reż. Terence Young. Wstęp wolny; 27.06. godz. 18.00 
– Klub Kina Niemego – „Wampiry”, 1915, reż. Louis Feuilla-
de. Jednen z największych wczesnych twórców gatunku (autor 
m.in. słynnego „Fantomasa”). Wstęp 5 zł; 27.06. godz. 19.00 – 
„Praga moja miłości” – pierwsze z cyklu spotkań w ramach pro-
jektu „Praga Gada”, wstęp wolny;  28.06. godz. 19.00 – „Mów, 
że kochasz mnie” – piosenki dawne – przedwojenne i powojen-
ne oraz poezja miłosna, wstęp 10 zł. 
 Klub Kultury Gocław, ul. Abrahama 10 – 23.06. godz. 19.00 
– Frywolitki na Dzień Ojca. Koncert piosenek francuskich o ra-
dosnej, czasami lekko frywolnej tematyce z repertuaru G.Bras-
sensa, S.Gainsbourga, G.Moustaki, B.Bardot. Koncert jest prze-
znaczony dla dorosłych. Wykonanie: Zespół „Piąty Dzień”. 
Wstęp wolny; 29.06.  godz. 14.00-20.00 – Dzień Gocławia. Im-
preza plenerowa dla mieszkańców Gocławia w parku nad Jezior-
kiem Balaton. W programie m.in. teatrzyk dla dzieci, prezentacje 
wokalne i taneczne uczestników zajęć KKG, animacje plastyczne 
dla dzieci i rodziców, występ gwiazdy muzycznej oraz wiele in-
nych atrakcji, wstęp wolny; 01.07.–31.08. – Kwiaty, krajobrazy, 
pejzaże, chaty, obrazy ręcznie malowane akrylem – wystawa prac 
Anny Szcześniak. Wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 17.06. godz. 
12.00 – Historia sztuki. Dadaizm i surrealizm. O sztuce XX wie-
ku. Wstęp wolny; 20.06. godz. 10.00 – Piątek z grami planszowy-
mi i kartami. Wstęp wolny; 24.06. godz. 16.00 – Trening pamię-
ci. Zajęcia, w trakcie których uczestnicy zapoznają się w prakty-
ce z różnymi mnemotechnikami, czyli sposobami ułatwiającymi 
zapamiętywanie. Wstęp wolny; 26.06. godz. 18.00–21.00 – Wie-
czorek taneczny. DJ Marcel. Wstęp 5 zł; 27.06. godz. 10.00 – Pią-
tek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; godz. 12.00 – 
Warsztaty poezji japońskiej. Wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej „Grenadierów” (Al. Stanów Zjednoczonych 
40) – 24.06. godz. 18.00 – W cyklu „Spotkania z kulturą Indii”. 
W programie: pokaz slajdów, muzyka na żywo, konkursy, wspól-
ne gotowanie i poczęstunek. Wstęp wolny;
 Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 17.06. 
godz. 18.00 – Praskie Spotkania z Gwiazdą. Gościem DK Pra-
ga będzie Mariusz Bonaszewski. Absolwent warszawskiej 
PWST. Aktor Teatru Dramatycznego w Warszawie (1988-
1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. Współpra-
cował z Teatrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem Rozmaitości 
w Warszawie, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Wstęp wolny; 
22.06. godz. 12.00 – muszla koncertowa w Parku Praskim – IV 
Piknik Seniora na Pradze. Wszyscy seniorzy proszeni są wraz 
z rodzinami na wspaniałą zabawę. Warto zabrać ze sobą kocy-
ki i koszyki. Biesiada będzie trwać cały dzień. Wstęp wolny; 
24.06. godz. 18.00 – Sala koncertowa DK Praga. Praskie wie-
czory z muzyką klasyczną. W programie utwory: J.S. Bacha, 
J. Brahmsa, O. Messiaena. Wstęp wolny; 27.06. godz. 18.00 – 
Noc Pragi; 28.06. godz. 12.00 – Pierwszy Plażowy Piknik Ro-
dzinny z okazji Święta Wisły; Zapisy oraz szczegółowe infor-
macje: AQUATICA, tel. 502-866-368 lub 534-222-226; e-mail:  
przystanaquatica@gmail.com ; Przystań AQUATICA, ul. Wy-
brzeże Helskie 1/3 wstęp wolny; 29.06. godz. 12.00 – Park 
Praski muszla koncertowa –„Praskie Lato” Animacje w Par-
ku Praskim w każdą niedzielę: czerwca, lipca i sierpnia br., 
wstęp wolny.
 Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Van Gogha 1 – 23.06. godz. 
18.00 – Koncert Ogniska Musicalowego Jana Bzdawki „Żywio-
ły”, bilety 10 zł;  28.06., 29.06., godz. 18.00 – Zespół Teatru 13 
„Ożenek” reż. Aneta Muczyń, wstęp wolny, obowiązuje rezerwa-
cja miejsc; Główna bohaterka sztuki Agafia Tichonowna za na-
mową swatki postanawia wydać się dobrze za mąż. Pragnąc pod-
nieść swą pozycję społeczną, marzy o przedstawicielu wyższej 
sfery. Przez salon Agafii przewinie się cały korowód kandydatów 
do ręki. Fizjonomia, maniery i charakter absztyfikantów pozosta-
wiają jednak wiele do życzenia... 
  Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – 22.06. godz. 
18.00 – Komeda na wakacje.  „Zespół” Autorska Szkoła Mu-
zyki Rozrywkowej i Jazzu I i II stopnia im. Krzysztofa Kome-
dy. Wystąpią uczniowie wydziału wokalnego i instrumentalne-
go, którzy wykonają przeboje muzyki rockowej, rozrywkowej 
i jazzowej. Wstęp wolny; 28.06. godz. 14.00-20.00 – Geekon 
– multifandomowy konwent. Gratka dla fanów sci-fi, fantasy, 
horrorów, komiksów oraz mangi i anime. Pod koniec konwen-
tu odbędą się projekcje filmowe. Najpierw premiera filmu – an-
tologii Creepypasta, ekranizacji wybranych strasznych historii. 
A pod sam wieczór  dla wszystkich miłośników fantastyki seans 
czwartej części  najsławniejszej amerykańskiej sagi science fic-
tion. Wstęp wolny.

ZA PrO SZE nIA dlA mIE SZKAń Ców

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

n Na czym polega umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości i co taka umowa powin-
na zawierać?

Istotą umowy przedwstępnej jest to, że w umowie tej jedna lub obie strony transakcji zo-
bowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa przedwstępna przygo-
towuje umowę docelową, której zawarcie w danym momencie nie jest możliwe lub dogodne 
(np. gdy kupujący nie otrzymał jeszcze kredytu), ale zarazem strony podjęły już decyzję co 
do zawarcia tej umowy i istnieje porozumienie co do istotnych jej postanowień. Celem zawar-
cia umowy przedwstępnej jest zatem stworzenie stanu pewności, że określona, projektowana 
przez strony umowa zostanie zawarta. Podkreślić przy tym należy, że umowa przedwstępna 
musi określać elementy istotne umowy ostatecznej. W przypadku sprzedaży nieruchomości 
tymi elementami umowy będą cena i przedmiot umowy – strony umowy przedwstępnej mu-
szą już zatem w jej treści dokładnie określić nieruchomość będącą jej przedmiotem.

Dla ważności umowy przedwstępnej nie ma znaczenia forma, w jakiej została dokonana, 
ani forma, jakiej prawo wymaga dla ważności umowy przyrzeczonej. Nie oznacza to jed-
nak, aby forma umowy przedwstępnej była zawsze prawnie obojętna. W przypadku sprze-
daży nieruchomości, w celu uzyskania przez stronę umowy możliwości dochodzenia zawar-
cia umowy ostatecznej, umowa przedwstępna powinna być zawarta w formie aktu notarial-
nego. W sytuacji zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w innej formie 
- gdy umowa docelowa nie zostanie zawarta - strona nie będzie mogła domagać się od kon-
trahenta zawarcia umowy przyrzeczonej. Będzie jednak miała prawo do naprawienia szko-
dy, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Na szkodę składają 
się wówczas wszelkie koszty, wydatki, zbędne nakłady poniesione w związku z zawarciem 
umowy przedwstępnej i z przygotowaniem do jej wykonania (np. koszty sporządzenia umo-
wy przedwstępnej, koszty podróży w celu jej zawarcia, koszt uzyskania zezwolenia potrzeb-
nego dla zawarcia umowy przyrzeczonej). W praktyce umowy przedwstępne, w tym doty-
czące sprzedaży nieruchomości, często zawierają dodatkowe zastrzeżenia umowne, takie jak 
kara umowna, zadatek, warunek, termin, których celem jest zabezpieczenie rzeczywistego 
ich wykonania. 

Termin zawarcia umowy docelowej nie musi, choć oczywiście może być oznaczony 
w umowie przedwstępnej. Jeżeli jednak termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa 
docelowa, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w terminie wyznaczonym przez 
stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są do tego 
uprawnione i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez 
stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawar-
cia umowy przedwstępnej strona nie wyznaczyła terminu do zawarcia umowy docelowej, nie 
może żądać jej zawarcia.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym 
umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli jednak sąd oddali żądanie 
zobowiązania dłużnika do złożenia oświadczenia o zawarciu umowy przy-
rzeczonej (czego można żądać w przypadku zawarcia umowy przedwstęp-
nej sprzedaży nieruchomości zwartej w formie aktu notarialnego) wów-
czas roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku od 
dnia, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne.

PRAWNIK RADZI§§

         Listy i maile można kierować na adres redakcji. 
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

COdzIENNIE prOMOCJa tOwarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

OszCzędzaJ 
pIENIĄdzE I Czas!

kUPUj w dOmU HandlOwym „Fala”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

MIEszKaNIEC 7

KORTy 
TeNISOWe

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610−65−23

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

n  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

n challange 
n turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

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

Dlaczego jednak te dzieci 
były katowane przez lata ca-
łe? Oto przed kamerą tv są-
siadka, która rozemocjono-
wana mówi, że krzyki tych 
dzieci były często tak głośne 
i przerażające, że aż… mu-
siała zamykać okno! Bo nor-
malnie nie dawało się wy-
trzymać! Zdębiałam. Latami 
zamykała okno zamiast po 
prostu zareagować. Ruszyć 
na pomoc! Wykazać się ludz-
kimi odruchami wobec bez-
bronnych dzieciaków! Uwa-
żała to za tak normalne, że 
wyznała przed całą Polską 
na ekranie tv. 

Inny przykład z tego la-
ta: Rybnik. Ojciec miał za-

wieźć trzyletnią córeczkę do 
przedszkola, lecz zostawia ją 
na osiem godzin w zamknię-
tym samochodzie na rozpra-
żonym skwarem parkingu. 
Dziecko umiera. Ojciec od-
krywa to po pracy. Strasz-
liwy cios, szpital psychia-
tryczny. Żal mi go, ale nie 
mogę zrozumieć, jak to moż-
liwe, by kochający tata nie 
poświęcił swojej córeczce 
przez calutki dzień ani jed-
nej myśli: czy zjadła obiad? 
Czy wychodzili do ogródka? 
Nie za gorąco jej? 

Zapomnieć może każdy 
z nas, nawet o bardzo waż-
nych sprawach. Ale czy nor-
malny jest brak troskliwego 

myślenia o własnym dziec-
ku? Ja tego nie rozumiem. 
Nie rozumiem też, dlaczego 
nikt jej nie pomógł. 

Tego samego dnia unik-
nęliśmy dwóch innych tra-
gedii: w Krakowie zosta-
wiono dziecko w rozpalo-
nym samochodzie. Ale mia-
ło szczęście: przechodnie 
pospieszyli z interwencją, 
wybita szyba, policja, po-
gotowie. Z kolei w Białym-
stoku rodzice zamkniętego 
w aucie ośmiolatka poszli 
na bazarek. Tu też prze-
chodnie byli czujni. Media 
trąbiły o tych trzech przy-
padkach. A jednak naza-
jutrz kolejny tatuś zostawia 
dwójkę maluchów w za-
mkniętym pojeździe… 

Dlatego warto nie być obo-
jętnym. Reagować! Dzwonić 
po odpowiednie służby! Nie 
tylko w sprawach, dotyczą-
cych dzieci, choć one są naj-
bardziej bezbronne. Zabaw-
ka na Dzień Dziecka to za 
mało. żu

Lubię cieszyć się latem, 
gdy dnie są długie, wieczory 
piękne, gdy tyle pokus – ja-
śmin, truskawki, słowiki, ale 
zwłaszcza słońce! Ale jak tu 
cieszyć się i beztrosko patrzeć 
w niebo, kiedy wokół dzieje 
się tyle niepotrzebnego zła!

Włączam telewizor – ro-
dzina zastępcza dręczyła 
powierzone jej opiece dzie-
ci. Latami cierpiały poniże-
nie i dotkliwy ból. Wreszcie 
– ktoś przerwał łańcuch mil-
czenia, zwyrodnialcy siedzą 
w kryminale a dziećmi zaj-
muje się psycholog: czekają 
go długie miesiące ciężkiej 
pracy przy odbudowywaniu 
ich poczucia bezpieczeństwa 
i godności. Mam wiele sza-
cunku dla osób tworzących 
rodziny zastępcze, dających 
dzieciom dom i opiekę. Ci 
ludzie byli wyjątkiem. 

A Ty?!

rEKlAMA rEKlAMA  

– Dzień dobry panie Eustachy. Kazimierz Główka serdecznie po-
trząsnął prawicą swego kolegi, gdy jak zwykle spotkali się w bramie 
bazaru Szembeka od strony ulicy Pustelnickiej. 

– Dla kogo dobry, dla tego dobry. Dla mnie niekoniecznie.
– Co się stało?
– Kompromitacja się stała.
– Na bazarze?
– A co to bazar gorszy od rządu? Nie wiadomo tylko, kto kogo na-

śladuje. Ale spiskują tak samo. Kablują na siebie, świnie podkładają. 
Nawet nagrywają się potajemnie tak samo.

– Ale, w jakiej sprawie, na Boga? O co chodzi? 
– Jak to, o co chodzi? O pieniądze oczywiście. O kasę. Okazało 

się, że ludzie od mięsa spotkali się z ludźmi od owoców i warzyw, że-
by namówić się, jak urządzić cały bazar. Sam pan widzi, że „nowe” 
rośnie jak na drożdżach. Jeszcze kilkanaście miesięcy i nie będzie już 
dawnego bazaru. 

– Jak nie będzie? Centrum handlowe sobie, a bazar sobie. Jed-
no i drugie sobie nie przeszkadza, przeciwnie uzupełnia się. Idziesz 
pan kupić pralkę, a przy okazji kupisz pan czereśnie; idziesz pan się 
ubrać, a przy okazji kupujesz pan coś na obiad. To logiczne i kuszą-
ce, moim zdaniem. 

– Dobra, dobra. Centrum będzie, hala będzie, pawilony z mięsem 
będą… a stragany? Bazar to przecież też stragany, czyli miejsce do 
handlowania. Na przykład takie, jakie zajmuje moja Krysia ze swy-
mi stanikami i majtkami. Owszem, to nie są cuda architektury użytko-
wej: kawałek stołu, niekiedy daszek z folii. Ale, kurde-bele my z tego 
kawałka żyjemy, tu z Krysią zarabiamy na chleb, dzięki temu kawał-
kowi miejsca na ziemi nie jesteśmy klientami opieki społecznej. Co 
z nami będzie?

– Na pewno coś wymyślą, niech się pan nie martwi na zapas.
– Jak mam się nie martwić, jak ci najwięksi się już spotykają i dzie-

lą przyszły bazar między siebie. 
– Kto się spotyka?
– No, ci od mięsa z tymi od warzyw i owoców.
– I co?
– Namawiają się, żeby między sobą podzielić tę przestrzeń, jaka po 

starym bazarze pozostanie. Jak przyjdzie do podziału, to mają wywin-
dować cenę, żeby małych się pozbyć. Potem podzielą się kosztami, bo 
i tak je sobie odbiją. 

– Skąd pan to wszystko wie?
– Po całym bazarze krążą taśmy z takiego spotkania. Ktoś ich na-

grał, po prostu.
– Kto? 
– A kto to wie? Ale krążą. Bazar czarno na białym widzi, jak się za-

łatwia konkurencję. I w rezultacie kasę, oczywiście.
– No dobrze, ale w takich sytuacjach trzeba sobie, panie Eustachy, 

odpowiedzieć najpierw na pytanie: qui prodest?
– Za przeproszeniem, że co?
– Kto korzysta, mówiąc po polsku. To podstawowe pytanie w kry-

minalistyce.
– Jeśli dobrze rozumiem, korzystają ci ze straganów, my z Krysią, 

dajmy na to. No bo się wydało, cała gra jest na wierzchu, możemy ro-
bić drakę, bronić się. Ale chyba nie podejrzewa pan mojej Krysi, że 
z jakimś dyktafonem leżała pod stołem i nagrywała. 

– W żadnym razie. Jedno, co mi przychodzi na myśl, to żeby uważ-
nie obserwować reakcje na ten skandal. Ktoś, kto będzie grał naj-
większego głupa, będzie najbardziej podpadający. Bo w tej sytuacji 
nie można rżnąć głupa.

– Jak ta blondynka?
– Jaka blondynka?
– Nie słyszał pan: Wchodzi facet do windy, gdzie jest już blondynka 

i pyta ją: – Na drugie? – Ewelina.
Szaser  

Co tam pa nie na Pradze...

Winda

Źle jest, gdy władze nie konsultują z oby-
watelami decyzji, które ich dotyczą. Konsul-
tacje nie mogą jednak ciągnąć się w nieskoń-
czoność, bo wtedy traci to sens a nawet sta-
je się śmieszne. Coś takiego stało się z kon-
sultacjami w sprawie programu rewitalizacji 
dla Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targów-
ka. Miały zacząć się we wrześniu ubiegłe-
go roku i potrwać miesiąc, dwa. Tymczasem 
w maju, gdy program powinien być już re-
alizowany (obejmuje lata 2014–2020) Urząd 
Miasta zaprosił na kilkugodzinne warsztaty 
mieszkańców Kamionka (trzy spotkania ty-

dzień po tygodniu), Pragi Północ (trzy spotkania, oddzielnie dla mieszkań-
ców Szmulowizny, Starej i Nowej Pragi) oraz Targówka (cztery spotkania, 
dwa na Targówku Mieszkaniowym i dwa na Fabrycznym). 

Wybrałem się na trzy takie spotkania (już któreś z rzędu w tych sa-
mych dzielnicach) i moje obawy co do celowości i sensu przedłużają-
cych się konsultacji w pełni się potwierdziły. Garstka ludzi z zaanga-
żowaniem opowiadała o swoich wyobrażeniach i pragnieniach zwią-
zanych z rozwojem ich osiedla, przy czym okazało się, że niektórzy 
z nich nie mieszkają w dzielnicach, o których rozmawiano, lecz uczest-
niczą w spotkaniu służbowo. Jak te wyobrażenia i pragnienia mają się 
do planów zagospodarowania przestrzennego i pieniędzy, jakie Urząd 
Miasta zamierza w końcu przeznaczyć na program rewitalizacji, bo po-
dobno ma ich być mniej niż wcześniej obiecywano, pozostaje słodką 
tajemnicą urzędników.

Niezależnie od tych smutnych refleksji byłem pod wrażeniem profe-
sjonalizmu wynajętych przez Ratusz młodych ludzi, którzy prowadzi-
li warsztaty. Mimo że zleceniodawcy postawili ich w trudnej sytuacji 
(musieli świecić oczami za ich niedoróbki i odpowiadać niejako w ich 
imieniu na pytania, na które nie ma odpowiedzi), za sprawą moderato-
rów dochodziło do prawdziwej burzy mózgów. 

Podczas spotkania na Kamionku mówiono m.in. o prawie nieistnie-
jącej gastronomii na tym terenie, braku miejsc spotkań i wypoczynku 
zarówno dla młodzieży, jak i dla ludzi starszych oraz – z drugiej stro-
ny – niezagospodarowanych budynkach, podwórkach, skwerkach, czy 
wreszcie zaniedbanym stadionie kolarskim, które można by wykorzy-
stać, by tym brakom zaradzić. Zwracano uwagę na specyfikę Kamion-
ka – tutejszą atmosferę małego miasteczka, gdzie ludzie znają się od 
pokoleń, a z drugiej strony sytuację licznych tu rodzin romskich, któ-
re z oporami integrują się nie tylko z pozostałą społecznością (ale tak-
że między sobą). Pojawił się m.in. temat bazarku na Bliskiej, Rogatki 
Grochowskiej, Rondka Ochódzkiego, ul. Rybnej. – Nie chodzi o to, że-
by coś nowego budować. Na Kamionku są fantastyczne rzeczy, „śpiące 
królewny”, które czekają na odkrycie – podkreślał jeden z dyskutan-
tów. Mówiono o potrzebie zachowania pamięci o różnych miejscach 
historycznych, uporządkowania zieleni, ustalenia wytycznych dotyczą-
cych wyglądu budynków, ożywienia handlu i usług. Pewne wątpliwo-
ści budziły też granice obszaru, który ma podlegać rewitalizacji.

Przysłuchując się dyskusji podsunąłem pomysł urządzenia na Ka-
mionku miejsc do gry w bule. We Francji, Włoszech jest to bardzo po-
pularny sposób spędzania czasu głównie przez seniorów, ale w grę mo-
gą grać wszyscy. Wystarczy kawałek placu i specjalne kule.

Jeśli zaś chodzi o problem handlu i usług, czy w ogóle rewitaliza-
cji biznesu uważam, że nie rozwiąże się go bez odpowiedniej polityki 
czynszowej. Przez pierwszy rok, dwa ten czynsz powinien być symbo-
liczny. W skali kraju wprowadzane są różne ulgi dla biznesu. Niestety, 
tam gdzie rządzi samorząd bywa z tym różnie. 

W sumie spotkanie było ciekawe, niepokoję się jednak o to, co sta-
nie się z jego wynikami. Poznałem kilka ciekawych, zaangażowanych 
w sprawy Kamionka osób i wielka szkoda byłaby, gdyby to ich zaanga-
żowanie poszło na marne. Bo nie wiadomo, kto będzie rządził stolicą 
w następnej kadencji i czy program rewitalizacji się nie zmieni.

Na razie bitwa o Prawy Brzeg wciąż trwa. 
Marek Borowski

Senator warszawsko-PRASKI

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)

teleFOny  
     kOmórkOwe

��n skup n sprzeda¿
��n sim-locki
��n akcesoria
��n naprawy
   www.krasphone.pl
 ch szembeka

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

Oferujemy:  
 bluzki  spódnice  sukienki  spodnie  

koszule  dodatki (szale, chusty, biżuterię itp.)
Sklep: Warszawa, ul. Szaserów 139, 

Godziny otwarcia: pon.- pt. 10.00-19.00,  
sob. 10.00˗14.00, 

Tel. 506-206-811

Masz problemy  
z ODSZKODOWANIEM POWYPADKOWYM?

Pomożemy uzyskać  
godziwe odszkodowanie. 

Za ocenę dokumentów nie pobieramy opłat.

Zadzwońcie: tel. 603-960-300 lub 797-177-155 Zadzwońcie: tel. 603-960-300 lub 797-177-155

Czujecie się pokrzywdzeni dekretem bieruta? 
StRACILIśCIE NIERUCHOMOść?

Pomożemy uzyskać odszkodowanie 
lub odzyskać tę nieruchomość. 

Za ocenę dokumentów nie pobieramy opłat.

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

Konsultacje do n-tej potęgi
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A wszystko zaczęło się od 
filmu „Wejście smoka” z 1973 
roku. Wtedy to właśnie za-
panowała moda na Bruca’a 
Lee. Zaczęło być głośno 
o kick-boxingu. Pan Przemy-
sław również uległ modzie. 
Zechciał sprawdzić się w tej 
dziedzinie. Ale ponieważ był 
wtedy w drugiej klasie li-
ceum i mieszkał w Bystrzycy 
Kłodzkiej, gdzie nie było żad-
nego klubu uczącego kick bo-
xingu, boksu czy karate, tre-
nował sam. Połknął bakcyla. 
I trzeba przyznać, że zawsze 
podchodził do treningów po-
ważnie. Mimo ciężkiej pracy, 
którą włożył w rozwój swo-
ich umiejętności, nie wierzył 
do końca w swój talent. Nie 
marzył o zdobyciu mistrza 
świata. Wtedy jedynym jego 
pragnieniem było wygranie 
swojej pierwszej poważnej 
walki. Ale jak wiadomo ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia. 
Tak stało się i w jego przypad-
ku. Gdy wygrał, zechciał zo-
stać mistrzem Polski. Szybko 
zdobył także i ten tytuł. I cały 

czas chciał czegoś więcej. Nie 
spoczął na laurach tylko cięż-
ko pracował, aby to wszystko 
osiągnąć. Opłacało się, gdyż 
jego trudy szybko zostały na-
grodzone. Wygrał pierwszy 
turniej międzynarodowy. I za-
pragnął zdobyć mistrzostwo 
Europy, Świata i tak dalej. 

Determinacja i talent po-
zwoliły mu osiągnąć wszyst-
kie te cele. Zyskał uzna-
nie. Już wtedy na jego wal-
ki, w „Operze Leśnej” w So-
pocie, czy też poznańskiej 
„Arenie” przychodziły tysią-
ce widzów. Często toczył spa-
ringowe walki z najlepszy-
mi polskimi bokserami, więc 
nic dziwnego, że namówio-
no go, by spróbował swych 
sił i w tej dyscyplinie sportu. 
Stoczył trzy bokserskie poje-
dynki jako amator w barwach 
warszawskiej Gwardii. Poko-
nał w pojedynkach ligowych 
trzech czołowych pięściarzy 
kategorii ciężkiej. Głodny no-
wych wyzwań wyjechał na 
Florydę. Tam w 1991 r. sto-
czył swój pierwszy zawodo-

wy pojedynek. To był debiut 
jak ze snu. Pan Przemek zno-
kautował w I rundzie Stephe-
na Paolilli z USA, a jego suk-
ces obserwował słynny Mu-
hammad Ali. W pierwszym 
rzędzie siedziała też Joanna 
Pacuła, znana polska aktor-
ka, która od lat robiła karie-
rę w Hollywood. To właśnie 
z jej siostrą Ewą, Przemek 
wziął później ślub. Historia 
jak z bajki, ale to zdarzyło się 
naprawdę. Z tego związku ma 
córkę, Nicole. To właśnie dla 
niej sportowiec oddał nerkę. 
Tą historią żyła cała Polska. 

– Nie zastanawiałem się, 
czy to zrobić. Potrzebowa-
łem tylko czasu na niezbędne 
badania, żeby sprawdzić, czy 

mogę być dawcą. Udało mi 
się zachować to w tajemnicy 
przez kilka miesięcy. Nie czu-
ję się żadnym bohaterem i nie 
chcę być tak traktowany. Sko-
ro i tak już wszyscy o tym wie-
dzą, chciałbym wykorzystać 
swoją operację do promo-
cji przeszczepów rodzinnych, 
których w Polsce jest bardzo 
mało – mówił.

Mimo, że tego nie chciał, 
został okrzyknięty bohaterem. 
Życie jego córki bardzo się 
zmieniło. Dzięki niemu mo-
że żyć tak, jak wszyscy jej ró-
wieśnicy, chodzić do szkoły, 
jeść to, na co ma ochotę, po-
dróżować. 

Niestety związek pana 
Przemka i pani Ewy nie prze-

trwał próby czasu. Rozsta-
li się, ale w przyjacielskich 
stosunkach. W dużej mierze 
ze względu na Nicole. Spor-
towiec zaczął spotykać się 
z Ewą Byzdrą, kolejną piękną 
kobietą. – Skłamałbym, gdy-
bym powiedział, że przy wy-
borze partnerki nie zwracam 
uwagi na jej wygląd zewnętrz-
ny. Myślę, że każdy zdrowy fa-
cet na pierwszym miejscu sta-
wia urodę i fizyczność. Wy-
kształcenie, skończone studia, 
kariera bywają uzupełnie-
niem w postrzeganiu kobiety, 
ciekawym dodatkiem. Nie ma 
dla mnie znaczenia kolor wło-
sów, ważne, aby kobieta była 
zadbana. Lubię kobiety pew-
ne siebie, takie, które wiedzą, 
czego chcą od życia. Nie zno-
szę, gdy kobieta jest pewna 
siebie na pokaz albo zacho-
wuje się wyzywająco, bądź 
leczy swoje kompleksy krzy-
kiem. Lubię, gdy kobieta ma 
własne zdanie, jest niezależna 
– przyznał szczerze.

Kolejną Ewę również do-
prowadził do ołtarza. Z nią 
także ma córkę – Nadię. Nie-
stety ta relacja również nie 
doczekała się szczęśliwego 
zakończenia. Pan Przemek 
jednak długo nie potrafił być 
sam. I związał się z kolej-
ną... Ewą! Złośliwi uważali, 
że tylko kobiety o tym imie-
niu mają szansę zdobyć ser-
ce popularnego sportowca. 
On jednak zaprzeczał tym do-
niesieniom. – Nie piszę sobie 
scenariuszy na życie. Tak po 
prostu wyszło. Być może jest 
coś w imieniu Ewa, co mnie 
wyjątkowo przyciąga, ale nie 
mogę wam powiedzieć co, bo 
sam tego nie wiem – zdradził.

I tak Ewa Wiertel stała się 
ważną kobietą jego życia. 

Świadczy o tym fakt, że ją 
również poprosił o rękę. Ale 
po dwóch latach wielkiej mi-
łości para rozstała się. Nie 
dotrwali do ceremonii zaślu-
bin. Czas więc pokazał, że 
najważniejszymi kobietami 
jego życia są córki i matka. 
Tego już nic nie zmieni. 

A w przerwie między spor-
tem a kolejnymi miłościami, 
pan Przemek zdążył zostać 
komentatorem walk bokser-
skich, zagrać w kilku filmach, 
a także wystąpić w reklamach 
znanych firm. Sprawdził się 
i na tych polach. Dostał swój 
program autorski, talk show 
„Nie przegap”. Miał też oka-
zję występów w filmach: 
„Sztos” Olafa Lubaszenki, 
„Młode Wilki ½” Jarosława 
Żamojdy, „Zakochani” Piotra 
Wereśniaka, „Cudzoziemiec” 
Michaela Oblowitza ze Ste-
ven’em Seagalem, jak rów-
nież serialach telewizyjnych: 
„Klasa na obcasach”, „Loka-
torzy”. Był zadowolony z ta-
kiego obrotu spraw, ponieważ 
wiedział, że do końca życia 
nie będzie żył z uprawiania 
sportu.

Tak bogate życie zawo-
dowe pozwoliło mu kupić 
swoje wymarzone cztery ką-
ty w Aninie i Śródmieściu. 
Czuje się w nich doskonale. 
Stworzył w nich swoją oazę 
spokoju, w której zapomina 
o problemach dnia codzien-
nego, po prostu stara się wi-
tać każdy dzień uśmiechem. 
Chce być szczęśliwy i ob-
darowywać tym szczęściem 
najbliższych. A jak pokazu-
je jego historia, spełnia się 
wszystko, czego pragnie. Tak 
więc będzie i tym razem. Na 
pewno o to zawalczy. 

 (ad)

Przemysław SALETA
MIESZKAŃCY

I jak tu nie wierzyć w potęgę marzeń? Jeżeli 
ktoś w  nią zwątpił wystarczy przyjrzeć się 
życiu Przemysława Salety. Jest doskonałym 
przykładem na to, że marzenia naprawdę 
się spełniają. W kick boxingu zdobył wszyst-
ko, co było możliwe do zdobycia. Później 
zaczął uprawiać boks. I na tym polu również 
sprawdził się doskonale. A jakby tego było 
mało, zasłynął w  świecie show-businessu. 
Występował w popularnych filmach i rekla-
mach. Szybko podbił serca publiczności, 
a zwłaszcza jej damskiej części. 

Bielizna dla Ciebie

na wybrane  
kostiumy kąpielowe m.in. 

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

PROMOCJA trwa do 31 lipca 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%

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

30% na keratynowe 
prostowanie włosów
Kupon ważny do 31.07.2014 r.

jEdnOrAZOwy KuPOn rABATOwy:
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Pędzelkiem 
MIEszKańCa

 Jacek Frankowski

Na Pradze-Południe działają 
cztery Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej. Są one kontynuatorami 
ponad stuletniej idei Henry-
ka Jordana – idei „ogródków 
jordanowskich”. W sobotę, 7 
czerwca, podopieczni i wy-
chowankowie naszych, współ-
czesnych „jordanków” tłumnie 
przybyli do Muszli Koncerto-

wej w Parku Skaryszewskim 
im. I.J.Paderewskiego. Odby-
wał się tutaj V Przegląd Kre-
atywności Południowopraskich 
Ognisk Pracy Pozaszkolnej – 
Prezentacje 2014.

Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej uczą i bawią. Rozwijają 
psychicznie i fizycznie. A na 

corocznym przeglądzie mają 
możliwość zaprezentowania 
próbki efektów swojej działal-
ności. Bardzo ciekawej, barwnej 
i różnorodnej próbki. Muzyka, 
taniec, śpiew, teatr – tym tego 
dnia żyła muszla koncertowa. 
A widzów nie brakowało. Bo 
przecież żaden z rodziców nie 
odmówi sobie okazji zobaczenia 

swojej pociechy na prawdziwej 
scenie… – Ależ te dzieciacz-
ki pięknie wyglądają… – Irena 
Bartosińska, przewodnicząca 
dzielnicowej komisji oświaty 
podziwiała jedną z najmłod-
szych grup wprowadzanych 
na scenę. Rzeczywiście, dzieci 
wyglądały słodko i były bardzo 

zdyscyplinowane, o co, przy 
takiej ilości „aktorów” wcale 
nie było łatwo. Ale doświadczo-
na kadra południowopraskich 
ognisk znakomicie kierowała 
swoimi podopiecznymi.

– Jesteśmy zamorskimi księż-
niczkami – w kuluarach muszli 
koncertowej przedstawiały się 
naszemu reporterowi koloro-

wo i pięknie ubrane nastolatki 
z OPP 2. Pomiędzy zebranymi 
przemykał chłopiec z gałęzią 
i lornetką. To Olek, który na 
scenie odgrywał „szalonego 
ornitologa” (ale nie jest jeszcze 
zdecydowany, czy w prawdzi-
wym życiu chciałby zostać or-
nitologiem, mimo, że ptaszki 

bardzo lubi). – Zbliżają się wa-
kacje – mówiła „Mieszkańco-
wi” jedna z dyrektorek naszych 
ognisk, Wiesława Maj z OPP 2. 
– A wakacje kojarzą się z wodą 
i podróżami. Dlatego powiąza-
liśmy występy wszystkich na-
szych grup hasłem „Morskie 
opowieści” i przedstawiamy 
barwną podróż statkiem po mo-
rzach i oceanach. 

Spora grupa dzieci z OPP 4 
z Gocławia występowała w jed-
nakowych, „firmowych” ko-
szulkach. Widać było, że są 
zgranym zespołem i takie stroje 
ułatwiały identyfikację w tłu-
mie. „Jordanek” z Gocławka, 
czyli OPP 1, które faktycznie 
powstało z przekształcenia 
kilka lat temu XII Ogrodu Jor-
danowskiego, prezentował się 
poprzez śpiew i taniec (były 
m.in. znane babciom i dziad-
kom „Orkiestry dęte”, a także 
choreograficzny układ „Bo-
ogie”). Wystąpił także działają-
cy przy ognisku dziecięcy chór 
„Mille Vocci”. Prócz dorob-
ku prezentowanego na scenie 
ogniska przygotowały również 
liczne działania „w plenerze”. 
Na przykład OPP 3 z Grocho-
wa prowadziło m.in. warsztaty 
rękodzieła artystycznego, ce-
ramiczne, origami i warsztaty 
„Balonikowe ZOO”.

Programy prezentowane przez 
poszczególne ogniska różniły się 
od siebie, gdyż różni się także 
codzienna oferta tych placówek. 
Ogniska tworzą ofertę swoich za-
jęć, działań i imprez indywidual-
nie, w oparciu o diagnozę potrzeb 
lokalnego środowiska. Takie 
przeglądy kreatywności pozwa-
lają nie tylko na prezentację do-
robku, ale także służą wymianie 
doświadczeń i czynienia pracy 
z dziećmi jeszcze bardziej efek-
tywną. Dlatego „Mieszkaniec” 
chętnie objął imprezę patronatem 
medialnym. Działalność „Jor-
danków” finansuje Miasto Sto-
łeczne  Warszawa. rosa

„jOrdAnKI” w „SKArySZAKu”
W  sobotę, 7 czerwca, muszla koncertowa w  Parku 
Skaryszewskim tętniła dziecięcym i  młodzieżowym 
życiem. Odbyła się tu wyjątkowa impreza…

„PRASKIE LATO” 
wySTArTOwAŁO!

8 czerwca mieszkańcy Pragi Północ, i nie tylko, bawili się na 
Pikniku Bezpieczne Wakacje 2014, który rozpoczął cykl imprez 
„Praskiego Lata”.

Tematem przewodnim tegorocznego pikniku, którego organiza-
torem był Zarząd Dzielnicy Praga-Północ, było odpowiedzialne 
zachowanie podczas nadchodzących wakacji. Uczestnicy pikniku 
wzięli udział m.in. w warsztatach pierwszej pomocy medycznej, 
rejestracji do bazy dawców szpiku oraz akcji krwiodawstwa. Re-
jestrację dawców szpiku przeprowadził POLTRANSPLANT i Od-
dział Dawców Szpiku Wojskowego Instytutu Medycznego, z kolei 
akcja krwiodawstwa prowadzona była przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Na przybyłych do Parku Praskiego czekały też inne atrakcje. 
Ogromnym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się symulatory 
dachowania i zderzeń, pokazy służb mundurowych oraz miasteczko 
ruchu drogowego. Nie mogło również zabraknąć licznych gier i za-
baw dla dzieci oraz młodzieży. Uczestnikom pikniku czas umilały 
także zespoły takie jak: Loka, Funky Tank, Cree, Magnetar, RedRo-
om i Dogbite. Impreza odbywała się pod patronatem abp Henryka 
Hosera. (damal)
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 12h O R O S K O P
 BA RAN 21.03-21.04

W  najbliższym czasie staraj się unikać dalszych 
podróży, zwłaszcza samochodem. W  sprawach 
zawodowych mogą czekać Cię małe zmiany, ale 
niekoniecznie na gorsze. Myślami możesz być 
przy planowaniu urlopu, pozostaje tylko kwestia 
ustaleń z najbliższymi. Spróbuj na spokojnie ogar-
nąć zaległe sprawy, a jeśli możesz poświęć małą 
chwilkę również sobie, może warto wybrać się do 
fryzjera lub na zakupy.

 BYK 22.04-21.05
Masz większe szanse na osiągnięcie ambitnych 
i  trudnych celów. Niech Cię jednak nie poniesie 
ułańska fantazja i  dostosuj plany do swoich re-
alnych możliwości. W miłości nie bądź zbyt pew-
nym siebie, bo zrazisz tym partnera. Umiar jest 
jak najbardziej wskazany, chociaż w Twoim przy-
padku może to być trudne...Pomyśl o  ćwicze-
niach dla poprawienia kondycji swojego organi-
zmu.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Przed Tobą wiele nowych możliwości – staniesz 
się osobą bardziej towarzyską, poza tym więcej 
czasu będziesz poświęcać swoim zainteresowa-
niom. Warto zaryzykować i zapisać się na naukę 
tańca towarzyskiego lub jakiegoś języka obcego. 
Może poznasz kogoś interesującego? Druga po-
łowa miesiąca powinna obfitować w wiele pomyśl-
nych dla Ciebie spraw.

 RAK 22.06-22.07
Możliwe, że dostrzeżesz, iż w życiu istnieją też in-
ne wartości niż pieniądze i  dobra materialne. W 
drugiej połowie miesiąca staraj się nie podejmo-
wać ważnych decyzji, bo możesz się „sparzyć” lub 
podjąć niekorzystną. W  sprawach uczuciowych 
zapanuje pewien zastój, chociaż w  Twoim przy-
padku może to być chwilowe. Możliwe, że szyku-
je się okazja do interesującego wyjazdu i poprawa 
Twojej sytuacji finansowej.

 LEW 23.07-23.08
Zastanów się, czy warto zachowywać pozory wo-
bec najbliższych? Postaraj się jednak zmienić 
swoje życie. Od Ciebie zależy, czy następne dwa 
tygodnie będzie można zaliczyć do udanych. 
W najbliższym czasie może przekonasz się, jakie 
zmiany szykują się w Twoim życiu. Nie podejmuj 
jednak zbyt pochopnie decyzji, dużo będzie zale-
żeć od Twojej intuicji. W sprawach zdrowotnych 
nie zaniedbuj swojego serca i kontroluj swoje ci-
śnienie.

 PAN NA 24.08-23.09
W sprawach zawodowych nie czekają Cię chwi-
lowo większe zmiany, chociaż może się zdarzyć 
niespodziewany przypływ środków finansowych. 
Zawdzięczać to możesz pracowitości i zaangażo-
waniu w obowiązki. Potraktuj też niektóre sprawy 
bardziej ulgowo, przyda się odrobina dystansu 
i luzu na wiosnę... Możliwe, że Twoje serce prze-
stanie słuchać rozumu i  za swoją miłością bę-
dziesz gotów wyruszyć choćby na drugi koniec 
kraju.

 WA GA 24.09-23.10
Zrób sobie rozsądny plan działania i  się go trzy-
maj, a  miesiąc, choć męczący może okazać się 
pomyślny. Nie okazuj irytacji nawet w  trudnych 
chwilach. Niczego w ten sposób nie zyskasz. Nie-
wykluczone również, że przed zbliżającym się se-
zonem wakacyjnym zechcesz ubezpieczyć swój 
majątek lub pomyślisz o  zabezpieczeniu własnej 
oraz najbliższych przyszłości. To będzie wymaga-
ło dłuższego chodzenia po urzędach i kompleto-
wania odpowiednich dokumentów, więc uzbrój się 
w cierpliwość. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Nieraz możesz mieć wrażenie, że pracujesz poni-
żej swoich możliwości albo zajmujesz się nie tym, 
czym powinieneś. Zamiast poświęcić się jednej, 
konkretnej sprawie, zajmujesz się mnóstwem po-
chłaniających czas i energię drobiazgów. W finan-
sach – dobre widoki na przyszłość, w uczuciach 
– miła niespodzianka np. po długim milczeniu za-
dzwonić może ktoś miły Twemu sercu i zapewnić, 
że wcale nie zapomniał, tylko taki był zalatany…

 STRZE LEC 24.11-22.12
Nieoczekiwanie trafi się okazja i możliwe, że pod-
reperujesz swój budżet. Plany na pewno się speł-
nią, jeżeli wykażesz się cierpliwością. Nie bądź 
w  gorącej wodzie kąpany. Rozwaga popłaca, 
postaraj się również mniej krytycznie patrzeć na 
świat i  mieć większe zaufanie do ludzi. Koniecz-
nie podreperuj swoją kondycję, bo wchodzenie po 
schodach może kończyć się zadyszką… 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Staraj się skoncentrować przede wszystkim na 
uporządkowaniu bieżących spraw. Przejrzyj szu-
flady i notes, sprawdź, czy w ostatnich tygodniach 
czegoś ważnego nie przeoczyłeś. Warto pokusić 
się o parę chwil refleksji. Pamiętaj, że jeśli pozwo-
lisz problemom narastać, w Twoim życiu powsta-
nie bałagan i  zamieszanie, a  wtedy możesz nie 
uwolnić się od poczucia zagubienia i wrażenia, że 
kręcisz się w kółko. W razie potrzeby zasięgnij fa-
chowej porady.

 WO DNIK 21.01-19.02
Możliwe, że czeka Cię wspaniała przygoda lub 
uczucie, które wywróci Twoje życie do góry noga-
mi. Na pewno samotność Ci nie grozi, bo jak mo-
że czuć się samotnym ktoś, kto ma przyjaciół i ty-
le interesujących spraw do zrobienia w życiu? Im 
więcej sympatycznych osób masz w  swoim oto-
czeniu, tym większe szanse na spotkanie kogoś, 
z kim dane Ci będzie w przyszłości przeżyć głębo-
kie uczucie. Pozwól, by czas zrobił swoje.   

 RY BY 20.02-20.03
Lubisz częste zmiany i to nie tylko w sferze zawo-
dowej, ale i towarzyskiej. Powinieneś również po-
myśleć o  zmianie swojego postępowania wobec 
kolegów z pracy. Nieraz przekraczasz pewną gra-
nicę, która może być początkiem niepotrzebnego 
konfliktu. Postaraj się nie zapominać o swoich zo-
bowiązaniach towarzyskich i  domowych. Pamię-
taj, że Twoi najbliżsi liczą na Ciebie. Merlin

Chcesz wzmocnić efekt opa-
lenizny? Pij dużo soku z mar-
chewki, najlepiej świeżo wyci-
skanego, Mogą być też su-
rówki z marchewki, dosko-
nałe z dodatkiem odrobiny 
chrzanu i śmietany. Nieste-
ty, śmietana tuczy… Dba-
jąc o mocny efekt opaleni-
zny, zrezygnuj z niektórych 
domowych maseczek piękno-
ści z surowych owoców – naj-
bardziej wybiela maseczka ze 
świeżego ogórka. 

Wysuszoną słońcem skó-
rę możesz pielęgnować oliw-
ką, świeżą serwatką, a włosy 
– znakomitymi, sprawdzony-
mi od pokoleń maseczkami 
z oleju rycynowego z dodat-
kiem jednego świeżego żółt-
ka, łyżki oliwy i soku cytryno-
wego (1-3 łyżki). Wszystkie 
składniki powinny mieć tem-
peraturę pokojową. Wymie-
szaj je intensywnie (powsta-
nie coś w rodzaju kremu czy 
też majonezu), nałóż na su-
che włosy, wmasuj, owiń folią 
i grubym ręcznikiem, po 2–3 
godzinach zwyczajnie zmyj 
szamponem i letnią wodą. 
Włosy będą błyszczące, ela-
styczne i w znakomitej kon-
dycji, z cebulkami włącznie!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Między posiłkami… Cóż, czasem trudno się 
oprzeć małemu co nieco…

✓Rześki napój: ochłodzoną wodę mineralną (najlepiej – nie-
gazowaną) wlej do zimnego dzbanka. Dodaj 2-3 malutkie jędr-
ne ogórki gruntowe wyszorowane i starte na grubej tarce, po-
siekane grubo listki mięty, a kto lubi – także bazylię i sok z cy-
tryny do smaku. Wymieszaj, przykryj a następnie odstaw na go-
dzinę – dwie do lodówki. Gotowe, aromatyczne, niezwykle orzeźwiające! W innej wer-
sji zamiast ogórka dodaj obranego i oczyszczonego z pestek, bardzo dojrzałego me-
lona startego na grube wiórki, płaską łyżeczkę od kawy (nie od herbaty!) mielonego 
imbiru lub kilka cieniutkich plasterków świeżego, a z ziół – tylko nieco świeżej mięty.

✓Napój koktajlowy: miąższ z bardzo zimnego arbuza oczyść z pestek, zmiksuj na 
gładko, dodaj niecałą, małą butelkę wody mineralnej gazowanej i kilka kropelek taba-
sco. Dopraw sokiem z limonki (lepiej nie używać tu cytryny, bo limonka ma bardziej 
subtelny smak i piękny zapach). Posyp kilkoma drobnymi kostkami wykrojonymi ze 
świeżego ogórka obranego i bez pestek. Zamiast kostek, można z ogórka wykroić 
cienkie serpentyny, także bez skórki i pestek.

✓Serowe kuleczki: biały ser, najlepiej dobrze odciśnięty twaróg (serek homoge-
nizowany się nie nadaje), zmiksuj w proporcji pół na pół z tartym żółtym serem, wy-
razistym i miękkim (maasdamer, morski). Formuj malutkie kuleczki, o średnicy takiej, 
jak moneta pięćdziesięciogroszowa.  Każdą kulkę obtaczaj mocno w innej „panier-
ce”: tarte orzechy laskowe albo szczypiorek, papryka słodka (ewentualnie z odrobiną 
ostrej), zioła suszone lub świeże, a nawet w parmezanie. Ułóż na tacce lub talerzyku, 
wstaw do lodówki na godzinę. 

✓Fasolkę szparagową żółtą (lepsza!) lub zieloną umyj, obetnij końce i  ugotuj 
w ledwie osolonym wrzątku tak, by zachowała jędrność. Odcedź starannie, dobrze 
ostudź. Ułóż na półmisku jak szparagi – wszystkie strączki równolegle do siebie. 
Skrop lekkim, domowym winegretem. Gasi głód i orzeźwia!

✓Młodego, małego kalafiorka umyj i podziel na małe różyczki (ogonki tak dłu-
gie jak się da). Pęczek rzodkiewek umyj, obetnij im ogonki a listki skróć do długości 
około 2 cm. Układaj warzywa na płaskiej misce z majonezem (warstwa max. 1,5 cm) 
ogonkami do góry. Świetna, chrupka przekąska! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Szkoda, że człowiek nie może zarządzać klimatem. Choć z dru-
giej strony to dobrze, ponieważ jeszcze się taki nie narodził, 
który by wszystkim dogodził! Przyroda radzi sobie sama, czasa-
mi zaskakując nas ogromnie. Gdy narzekamy na upał, warto wie-
dzieć, że temperatury przy gruncie na pustyniach sięgają nawet 

70°C! Niejedne nasze buty by tego nie wytrzymały.
Najwyższe zaobserwowane temperatury powietrza przekraczają 50 oC. Pierwsze 

miejsce zajmuje tu Dolina Śmierci w USA, gdzie sto lat temu termometry wskazywały 
ponad 56 oC. Na drugim miejscu jest Tunezja, gdzie temperatura powietrza docho-
dzi do 55 oC.

Szukamy ochłody? Proszę bardzo! Antarktyda, Stacja Wostok, tu odnotowano pra-
wie 90 oC na minusie! Mrozy bywają również na słynących z pięknej, łagodnej au-
ry Hawajach. Przed półwieczem, tuż po Nowym Roku, temperatura spadła tam do  
–10 oC! Trudno to sobie wyobrazić w kraju, którego mieszkańcy nie mają ani kożu-
chów, ani kozaków, ani odpowiednio ocieplonych domów.  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Mąż wpada do domu, a tam – żona z ja-

kimś panem w sytuacji dwuznacznej, a nawet 
jednoznacznej!

– Kto to do diabła jest?! - wrzeszczy rozju-
szony małżonek.

– No właśnie! – podchwytuje żona. – Jak właściwie się 
pan nazywa?!

��
Synek z ogrodu woła do mamusi:
– Mamusiu, mamusiu, drabina spadła z dachu!
–  Kochanie, idź i powiedz o tym tatusiowi – odpowia-

da mama.
– Ale tatuś już wie, bo wisi na rynnie!

��
Pierwsza klasa. Dzieci rysują, pani przechadza się po klasie.
– Zosiu, a cóż ty rysujesz? – pyta z zainteresowaniem.
– Rysuję Pana Boga! – odpowiada Zosia.
– Jak to? Przecież nikt nie wie jak Bóg wygląda…
– No, to właśnie za chwileczkę będą wiedzieli!
 WesołyRomek

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 10/2014: „Powoli a do woli”. Ze-
staw upominków wylosował p. Maciej Nowak z ul. Woronicza. Po odbiór zapra-
szamy (z dowodem osobistym) do redakcji do 27 czerwca br.

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

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!
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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
 Książki Płyty Dojazd. 
 Tel. 798-631-511
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48

MEDYCZNE

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

NAUKA

 Fizyka, matematyka - do-
jazd  Tel. 22 615-81-50, 
 603-581-282
 Matematyka w wakacje. 
 Tel. 510-420-318
 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 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Działka, Kulki (gm. Sienni-
ca), 2600 m2, media. 
 Tel. 608-048-084
 Segment Gocław. Witwic-
kiego 2001 r. 171/350 m2. 
Osiedle strzeżone za Pro-
menadą. Rolety. Kominek. 
Ogród.  Tel. 604-225-245

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Koszalin/Mielno 48 m2 na 
Pragę Południe. 
 Tel. 517-270-565

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, szero-
ki zakres usług. Czynna co-
dziennie oprócz wtorków. Ul. 
Grochowska 207 (Universam, 
antresola od strony pętli auto-
busowej) 
 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
 Wózek inwalidzki ręczny. 
 Tel. 22 813-30-21

SZUKAM PRACY

 Kobieta sprząta + okna. 
 Tel. 511-210-315
 Opiekunka środowiskowa 
z długoletnim doświadcze-
niem, z wielką empatią, za-
opiekuje się starszą osobą. 
 Tel. 692-879-623
 Zaopiekuję się osobą star-
szą, niepełnosprawną lub 

dzieckiem. Posiadam kwalifi-
kacje referencje. 
 Tel. 504-764-870

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprząta-
nie piwnic, wycinanie drzew, 
małe rozbiórki z załadun-
kiem. 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 
540ZŁ Z WYŻYWIENIEM, 
JEZIORO, LAS, KAME-
RALNIE. TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL
 Wczasy dla Seniora Kryni-
ca Morska 7 dni cena 699 zł/
os; 14 dni cena 1299 zł/os. 
W cenie pełne wyżywienie 
i zabieg rehabilitacyjny! Ste-
gna 14 dni cena 1049 zł/os. 
Zapisy: ul. Marszałkowska 81 
lok. 25.  Tel. 22 834-95-29 

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 telewizji 
naziemnej. Sprzedaż, montaż, 
naprawa.   lemag-tvsat.waw.pl 
 Tel. 22 815-47-25; 
 501-123-566
 ANTENY, TELEWIZO-
RY - NAPRAWA. 
 TEL. 602-216-943
 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
 Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie napra-
wy, ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05

 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. 
 TEL. 502-031-257
 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
 MEBLE NA WYMIAR: 
KUCHNIE, BIUROWE, ZA- 
BUDOWY. 

TEL. 728-510-795; 
BIURO.MEBART@GMAIL.COM

 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 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, ro-
lety antywłamaniowe - produk-
cja, 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

 Hydraulika  Elektryka  
Ogrzewanie  Domofony   Kli-
matyzatory.  Tel. 604-339-033;
 www.hydro-elektro.com.pl

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 510-540-640
 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

USŁUGI/remontowe

 Dachy, rynny, obróbki 
blacharskie - wymiana, na-
prawa, montaż. 
 Tel. 504-250-013
 Glazura, malowanie, hy-
draulika.  Tel. 606-181-588
 Glazura - remonty. Facho-
we porady.  
 Tel. 692-885-279
 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
 Prace remontowe budow-
lane złota rączka ekipa od 3 
do 7 osób. Mile widziane wy-
konanie prac dla wspólnot 
mieszkaniowych - moder-
nizacje zsypów, odnowienie 
klatek, piwnic, węzłów ciepl-
nych, śmietników, ogrodze-
nia, ogrody, dachy itd. u. o. 
dz.  Tel. 509-199-927
 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

rEKlAMA  rEKlAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
n ul. Grochowska 156 

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
n ul. floriańska 12 

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
n 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. floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (Gocław)

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

RSM „Praga” wynajmie 
atrakcyjny lokal użytkowy 
na cele biurowe przy ul. Ząb-
kowskiej 42 - pow. 558, 20 m 
kw. Szczegółowe informacje 
(22) 818-19-75 w. 7 lub bez-
pośrednio w siedzibie Admi-
nistracji Osiedla „Kijowska” 
ul. Ząbkowska 42.
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Pierwotnie spotkanie mia-
ło się odbyć w Klubie Kultury 
„Saska Kępa” przy ulicy Bruk-
selskiej. Niestety, nie udało się 
porozumieć z dyrekcją placów-
ki, która uznała, że jest to im-
preza komercyjna (sic!). Był to 
dla organizatorów dość niemi-
ły zgrzyt, wziąwszy pod uwa-
gę fakt, że chodziło o spotkanie 
wieloletnich mieszkańców Sa-
skiej Kępy. Na szczęście uda-
ło się znaleźć inny, bardziej 
gościnny lokal – restaurację 
„Róża Wiatrów”. Na począt-
ku „spotkania po latach” grupa 
odwiedziła dawną szkołę. Tam 
zobaczyli swoje dawne klasy, 
a także obejrzeli kronikę szkol-
ną i stare dzienniki. Po przeno-
sinach do lokalu do późnych 
godzin nocnych trwały rozmo-

wy, a wspomnieniom, plotecz-
kom, relacjom, śmiechom i żar-
tom nie było końca. 

Kilka osób z tej niezwykłej 
grupy spotkało się z reporterką 
„Mieszkańca”, aby jeszcze tro-
chę powspominać. Obecny był 
też w tym spiritus movens tego 
całego zamieszania – Wojciech 
Kuczyński. – Chcieliśmy się spo-
tkać klasowo już kilka lat temu, 
ale trudno było się nam zorga-
nizować. Cieszymy się, że Wojtek 
podjął się tego zadania, bo zna-
komicie się z niego wywiązał – 
stwierdza Maria Wiater. 

Sam zainteresowany skrom-
nie podkreśla, że „to nic takie-
go”. Nie może jednak zaprze-
czyć, że było to niezwykłe logi-
styczne przedsięwzięcie, na które 
poświęcił prawie cztery miesiące 

swojego życia – serfując po inter-
necie i dzwoniąc do ludzi, miesz-
kających na kilku kontynentach. 

Koszty rozmów telefonicz-
nych z całym światem były cał-
kiem spore, ale opłaciło się pod-
jąć ten trud. Udało się zebrać 
ponad połowę z tamtego rocz-
nika – około 60 osób. Przybyli 
absolwenci sprzed pięćdziesię-
ciu lat, którzy obecnie mieszka-
ją w USA, Kanadzie, Szwecji, 
Finlandii, Danii, czy też Fran-
cji. Oczywiście, nie zabrakło 
tych, którzy pozostali w Polsce, 
a wśród nich osób, które ciągle 
mieszkają na Saskiej Kępie.

– Cóż to była dla nas za radość 
spotkać się, powspominać stare 
czasy i wzajemnie poopowiadać 
sobie, co się wydarzyło przez te 
wszystkie lata – podkreśla Woj-

ciech Kuczyński. – Na początku 
okazało się, że nie wszyscy się 
rozpoznają. Nic w tym dziwne-
go, bo przecież niektórzy nie wi-
dzieli się od pięćdziesięciu lat. 
Trudniej było rozpoznać zwłasz-
cza koleżanki. Pomogło dopiero 
założenie identyfikatorów z pa-
nieńskimi nazwiskami – dodaje 
Barbara Borkowska. 

Oczywiście przy takiej okazji 
musiało dojść do niecodzien-
nych sytuacji. – Podeszła do 
mnie szkolna koleżanka, któ-
ra, jak się później okazało, by-
ła moją sąsiadką przez kilka lat 
w jednym z bloków na Biela-
nach. Nigdy jednak nie przyszła 
się przywitać, bo stwierdziła, że 
skoro widuje mnie z dziećmi, to 
pewnie jestem zajęta i nie mam 
czasu na odnowienie znajomo-
ści. Bardzo tego żałuję – wyja-
śnia Maria Wiater.

Mimo upływu lat absolwen-
ci nadal mieli sobie wiele do 
opowiedzenia, a jak stwierdził 
pan Wojciech – gdyby ich „ga-
daniem” można było zasilić ge-
nerator, to oświetliłby on pół 

Warszawy. Wszyscy zgodnie 
podkreślają, że łączy ich Saska 
Kępa, która była i jest ich ba-
zą. – Kiedyś mój mąż stwierdził, 
że jakbyśmy z jednej wsi byli – 
śmieje się pani Maria. 

Swoistą „bazą” była też dla 
nich kawiarnia „Sułtan”. – Mieli-
śmy taką niepisaną umowę z na-
uczycielami, że nie będą oni za-
glądali do tej knajpki, a myśmy 
za to nie chodzili do „Bistro”, bo 
to był „ich lokal”. Wiadomo też 
było, że jeżeli ktoś chce znaleźć 
wagarowiczów to wystarczy, że 
zajrzy do „Sułtana” – wspomina 
Mariola „Lala” Rafalska.

Wagary należały jednak do 
rzadkości, gdyż już wtedy szko-
ła słynęła z wysokiego pozio-
mu nauczania, w tym także ję-
zyków obcych. Jej wychowan-
kowie posługują się biegle kil-
koma językami. – Można po-
wiedzieć, że jesteśmy też ruso-
filami, a języka rosyjskiego na-
uczyliśmy się słuchając takich 
bardów jak Bułat Okudżawa 
i Włodzimierz Wysocki – tłuma-
czy pani Barbara. 

Nasi rozmówcy dodają, że 
wbrew pozorom ich życie, mi-
mo trudnych czasów, nie było 
szare. Kolorytu dodawało mu 
chociażby harcerstwo. Przyzna-
ją też, że bywali urwisami. Nie 
chcą jednak zdradzić swoich fi-
gli i wybryków tłumacząc, że al-
bo nie były one przyzwoite, albo 
zatonęły w mrokach niepamięci. 
Wspominają za to maturę i słyn-
ne „kanapki z papierem”, w któ-
rych środku ukryte były ściągi.

– Większość z nas na ma-
turze z języka polskiego pisa-
ła o szklanych domach Stefa-
na Żeromskiego.  A później bie-
giem popędziliśmy do „Sułta-
na” – śmieje się pani Mariola. 

Obecna dyrektor liceum mó-
wi, że chętnie zorganizowałaby 
„spotkanie pokoleń”, aby absol-
wenci podzielili się swoim do-
świadczeniem z obecnymi lice-
alistami. Czy do takiego spotka-
nia dojdzie? Czas pokaże. Ab-
solwenci rocznika ’64 planują 
już kolejne większe spotkanie – 
za cztery lata na 95-lecie szkoły.
 Anna Krzesińska

matura ’64

Łączy ich Saska Kępa
To był maj. Pachniała Saska Kępa. To właśnie tam i wtedy, po pięć-
dziesięciu latach od ukończenia szkoły, spotkali się absolwenci 
XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa.

Maturzyści rocznik ’64 pięćdziesiąt lat później.

Klasa 11c – rok 1964.
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– W imieniu klubu PO i Naszego 
Targówka na ręce przewodniczącego 
został złożony wniosek o odwołanie 
burmistrza dzielnicy Targówek m. st. 
Warszawy. Grupa trzynastu radnych 
stwierdziła, że burmistrz Sławomir An-
tonik stracił większość w radzie, a tak-
że utracił nasze zaufanie, w związku 
z tym, zgodnie ze statutem, składamy 
wniosek o jego odwołanie – powie-
dział na sesji Jędrzej Kunowski, repre-
zentant wnioskodawców o odwołanie 
burmistrza.

Choć radni pytali o bardziej meryto-
ryczne powody odwołania, to według 
wnioskodawców, był to brak większo-
ści w radzie dzielnicy. – Możemy tutaj 
rozmawiać o wielu niedociągnięciach 
tego zarządu, ale podstawą jest więk-
szość w radzie – podkreślił Jędrzej Ku-
nowski. – PO dwa razy wygrało wy-
bory, rządziło dzielnicą i chce to robić 
dalej...

Za odwołaniem Sławomira Antonika 
głosowało trzynastu radnych, przeciw-
nych było dwunastu. Ustępujący bur-
mistrz podziękował wszystkim, z któ-
rymi współpracował. – Myślę, że ci, 
którzy obejmą ten zaszczytny tytuł bur-
mistrza dzielnicy Targówek będą konty-
nuowali to, co udało się nam rozpocząć 
– podkreślił.

Tuż po północy Nasz Targówek zgło-
sił kandydaturę Grzegorza Zawistow-
skiego na burmistrza dzielnicy, a kluby 
Mieszkańcy Bródna, Targówka i Zaci-
sza, PiS oraz radni niezależni – Sławo-
mira Antonika.

Grzegorz Zawistowski przez oko-
ło godzinę odpowiadał na pytania rad-
nych. Przypomniał też, że rok temu nie 
składał rezygnacji, ale został odwołany. 
– Przez najbliższe pięć miesięcy (do je-
siennych wyborów – dop. red.) chcemy 
dokończyć kwestię zmian w studium za-
gospodarowania przestrzennego, które 
pozwolą zrealizować wnioski, dotyczą-
ce budowy drugiej jezdni ul. św. Win-
centego. To jest najważniejsze – stwier-
dził. 

Późno w nocy, po tajnym głosowa-
niu, stosunkiem głosów 13 do 12 na 
nowego burmistrza wybrano Grzego-
rza Zawistowskiego. Zgodnie z uchwa-
łą samorządową  uchwała o odwołaniu 
burmistrza jest równoznaczna z odwo-
łaniem zarządu dzielnicy. Tym samym 
radni „zwolnili” też wiceburmistrzów 
– Andrzeja Bittela, Janusza Marczy-
ka i Agnieszkę Szmulewicz. Został tyl-
ko Wacław Kowalski (NT), do którego 
dołączyli Grzegorz Gadecki (PO), Ja-
nusz Janik (NT) oraz Dorota Kozielska 
(przewodnicząca komisji dialogu spo-
łecznego).

Ponadto wybrany został nowy prze-
wodniczący rady dzielnicy – Krzysztof 
Miszewski, zastępując na tym stanowi-
sku Zbigniewa Poczesnego.   ak

Czytelniku, wyjrzyj przez okno, zobacz, czy coś zmieniło 
się na lepsze w Twojej okolicy. Jeżeli tak, to prześlij nam 
fotkę, ponieważ rozpoczynamy cykl prezentowania foto-
grafii pokazujących przemiany, jakie zaszły w Warszawie 
na przestrzeni ostatnich lat. Prosimy o nadsyłanie swoich 
propozycji na adres: redakcja@mieszkaniec.pl. Dziś pre-
zentujemy ozdobę SM „Waszyngtona”, świeżo wyremon-
towany blok przy al. Waszyngtona 43 (zdjęcie Czytelnika).

nOwy BurmISTrZ TArGówKA
Grzegorz Zawistowski z PO zastąpił, usuniętego przez dzielnicowych radnych, Sławomira Antonika 
i ponownie został burmistrzem Targówka. Na to stanowisko powołali go partyjni koledzy wraz z koali-
cjantami z Naszego Targówka. Wszystko to wydarzyło się podczas nocnej sesji rady dzielnicy. 

rock’n’roll wiecznie żywy!
W tym roku odbył się jubileuszowy, 20 Międzyszkolny Konkurs 

Wokalno-Muzyczny „Debiuty”. Organizatorem imprezy jest Dom 
Kultury „Świt” we współpracy z władzami dzielnicy Targówek. 
W tym roku ponownie na scenie królował rock’n’roll! Ze sceny biła 
radość i żywiołowość wszystkich młodych talentów.

– Udział w kon-
kursie daje młodym 
wykonawcom oka-
zję do wyrażenia 
własnych emocji. 
To szansa, aby sami 
dokonali wyborów 
muzycznych, sami 
zdecydowali o aran-
żacji. W naszych 
„Debiutach” cho-
dzi przede wszystki-
mi o danie szansy młodym ludziom na ciągły rozwój muzyczny, o po-
łączenie talentu z radością i to się w stu procentach udało – mówił 
Jacek Białek dyrektor Domu Kultury „Świt”

W tegorocznej edycji „Debiutów” udział wzięło łącznie 342 dzieci 
i młodzieży reprezentujących 9 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 3 
gimnazja, 1 liceum oraz dodatkowo 3 osoby, które zgłosiły się indywi-
dualnie. Artystycznym punktem odniesienia była ponownie muzyka ze-
społu „The Beatles” i big-bitowa polska muzyka z lat 60-tych. W sumie 
wykonano ponad 80 utworów, a najczęściej wybieranymi piosenkami 
zespołu „The Beatles” były: „Obladi oblada” i „Yellow Submarine”. 
Jak co roku poziom konkursu był bardzo wysoki.

O zajętym miejscu decydowała przede wszystkim suma liczby punk-
tów przyznanych przez każdego jurora. Nagrody – czeki finansowe oraz 
dyplomy ufundowała dzielnica Targówek oraz Dom Kultury „Świt”.

Jak co roku, atmosfera zarówno podczas przesłuchań jak i koncertu 
finałowego była gorąca. Na widowni zasiadły dzieci i młodzież z oko-
licznych szkół oraz nauczyciele i dyrektorzy, którzy wspierali swoich 
podopiecznych. Podczas gali wręczenia nagród odbył się koncert lau-
reatów oraz gościnnie wystąpił zespół „Big Bit” pod kierownictwem 
Waldemara Kuleczki. Reakcje uczestników „Debiutów”, niezależnie 
od wieku, były jednakowo żywiołowe, tym samym możemy śmiało po-
wiedzieć: Rock’n’roll wiecznie żywy! (dk)

Miasto moje, 
a w nim…

wawerskie trojaczki
Takiej okazji do 

świętowania nie mie-
liśmy w Wawrze od 
dawna. 26 maja przy-
szły na świat trojacz-
ki. Lena, Zosia i Ba-
sia mają się świetnie, 
a ich rodzice nie mogą 
się nacieszyć potrój-
nym szczęściem, które 
dostali w Dniu Matki.

Państwo Anna (31 lat) i Bartłomiej (31 lat) Stańczuk z Marysina Wa-
werskiego mają powód do dumy. Narodziny trojaczków, to nie pierw-
sza radosna chwila w ich życiu, bowiem mają już syna. Trzyletni Ju-
lek podobno nie mógł się doczekać, aż siostry zostaną przywiezione ze 
szpitala do domu. Dziewczynki są zdrowe, mają się świetnie i rosną jak 
na drożdżach, Lena waży 2100 gram i ma 50 centymetrów, Zosia 1840 
gram i 48 centymetrów, a Basia 2180 gram i 50 centymetrów. 

Jak radzą sobie rodzice? – Bywają chwile trudne, chwile zmęczenia, ale 
jeden uśmiech dziewczynek potrafi wynagrodzić wszystkie trudy i obowiąz-
ki dnia codziennego. Jestem na urlopie macierzyńskim, a że trzy dziewczyn-
ki to wyzwanie, w nocy przy dokarmianiu butelką pomaga ich tata. Wspie-
ra nas cała rodzina: babcia Teresa, ciocia Marta, babcia Gosia, prababcia 
Basia oraz dziadek Włodek. Prócz prababci Basi wszyscy pracują zawodo-
wo, jednak znajdują czas by nas wesprzeć i pomóc w codziennych obowiąz-
kach. Trzy dziewczynki to potrójne szczęście, spore wyzwanie, ale też duże 
wydatki – mówi pani Anna, mama dziewczynek. 

Potrójne szczęście to także powód do dumy dla dzielnicy Wawer. Ro-
dzice trojaczków przyznają, że reakcja urzędu dzielnicy była natych-
miastowa, i bardzo pomocna, urząd zaoferował codzienną pomoc czte-
rogodzinną w opiece nad dziećmi.  (SB)

Grzegorz Zawistowski
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

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 ! ! !

– W Warszawie funkcjonuje dwa-
naście szpitali świadczących opie-
kę medyczną dla dzieci. Sześć typo-
wo pediatrycznych oraz sześć z od-
działami leczącymi dzieci. Niedłu-
go w Warszawie pojawi się nowy 

szpital – Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Aby móc konku-
rować z uniwersytecką placówką, 
potrzebny jest szpital o szerokim 
spektrum działań, dający możliwo-
ści kompleksowego leczenia dzieci 

– podkreślił marszałek Adam Stru-
zik.

Zarząd województwa rozważa po-
łączenie szpitali pod szyldem szpita-
la im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza 
znajdującego się na ul. Niekłańskiej. 

Jak wynika z przeprowadzonych ana-
liz, do szpitala przy ul. Niekłańskiej 
trafia coraz więcej dzieci z nagłymi 
objawami w tzw. trybie ostrym. Ma 
na to wpływ oddany w zeszłym ro-
ku nowoczesny Szpitalny Oddział 

Ratunkowy funkcjonujący w nowo 
powstałym budynku. Po połączeniu 
szpitali można by lepiej wykorzy-
stać potencjał obu placówek. Szpi-
tal przy ul. Niekłańskiej usytuowany 
w centrum Warszawy mógłby służyć 
dzieciom w nagłych przypadkach, 
a w szpitalu w Dziekanowie Leśnym 
mali pacjenci mogliby liczyć na pla-
nowe leczenie. Rozważana jest tak-
że koncepcja rozwinięcia rehabilita-
cji w Dziekanowie Leśnym. Z cza-
sem placówka medyczna mogłaby 
się także starać o kontrakt na prowa-
dzenie np. zakładu opiekuńczo-lecz-
niczego czy hospicjum.

– Szpital przy Niekłańskiej roz-
budowywał się w ostatnich latach. 
Obecnie jest dobrze wyposażony 
i dysponuje 255 łóżkami. To wśród 
warszawiaków i mazowszan rozpo-
znawalna marka – tłumaczyła czło-
nek zarządu województwa Elżbie-
ta Lanc. Z kolei atutem mniejszego 
dysponującego 129 łóżkami Dzie-
kanowa jest spokojna, malownicza 
okolica, sprzyjająca długotrwałej re-
konwalescencji czy rehabilitacji. To 
może być szansą dla tej placówki.

Zmiany organizacyjne to także 
szukanie oszczędności. Przy niskim 
kontraktowaniu pediatrii, o czym 
od lat mówią eksperci, potrzebne są 

działania, które pozwolą najefek-
tywniej wykorzystać potencjał obu 
szpitali. Dziś ich kondycja finanso-
wa, podobnie jak wszystkich placó-
wek pediatrycznych w Polsce nie jest 
dobra. Przez ostatnie lata samorząd 
województwa pomagał obu szpita-
lom, udzielając pożyczek w wyso-
kości 25,5 mln zł i poręczając kre-
dyty w łącznej wysokości 31,5 mln 
zł. Kolejne 145 mln zł samorząd wo-
jewództwa przekazał na inwestycje.

– Zmiany powinny wzmocnić po-
zycję obu placówek i w pełni wyko-
rzystać ich potencjał. Sprofiluje się 
ich działalność, co według mnie po-
zwoli lepiej wykorzystać siedziby, 
sprzęt, a nawet lokalizację. Tak sil-
ny ośrodek medyczny będzie mógł 
też zabiegać o większe kontrakty 

z NFZ – powiedziała dyrektor szpi-
tala przy ul. Niekłańskiej Małgorza-
ta Stachurska-Turos. Oszczędno-
ści muszą oznaczać restrukturyza-
cję. Zmiany organizacyjne pozwo-
lą m.in. zredukować administrację. 
Jeden duży szpital to również racjo-
nalne wykorzystanie sprzętu specja-
listycznego. To też silniejsza pozy-
cja w różnego typu negocjacjach np. 
z NFZ, który przy kontraktowaniu 
bierze pod uwagę zaplecze medycz-
ne całej jednostki. Wspólne przetar-
gi na zakup sprzętu medycznego, 
mediów czy leków pozwolą wyge-
nerować dodatkowe oszczędności. 
Ostateczne decyzje w sprawie połą-
czenia obu placówek podejmą radni 
województwa.

(UMWM)

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. 22 813−22−38

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

 URO LOG
wto rek 14.00–16.00

rEKlAMA rEKlAMA  

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.

Fuzja szpitali dziecięcych
Szpital przy ul. Niekłańskiej i szpital w Dziekanowie Leśnym mogą stworzyć jed-
ną wielospecjalistyczną placówkę. Zmiany organizacyjne pozwoliłyby nie tylko 
lepiej wykorzystać możliwości kadry medycznej oraz specjalistyczny sprzęt, ale 
też zwiększyć zakres usług. Zgodnie z zasadą „duży może więcej” wzmocniłaby 
się także pozycja negocjacyjna szpitala w rozmowach z NFZ. 
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Jana Wieteski – prezesa Warszawsko-Mazowiec-
kiego Związku Akrobatyki Sportowej.

– Rozgrywane w czerwcu w „Arenie Ursynów” 60. Mi- 
strzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej były pewnym jubile-
uszem – czego z tej okazji życzyłby sobie kierowany przez Pana 
związek?

– Jak w każdej dyscyplinie potrzebujemy pieniędzy i jeszcze raz 
pieniędzy. Mamy w Warszawie osiem klubów, poza stolicą kilka 
kolejnych – dzieci i młodzież mają gdzie ćwiczyć. Warto pomyśleć 
o rozwoju akrobatyki sportowej, o wprowadzaniu jej do szkół, i po-
kazywaniu tej dyscypliny w mediach, bo to piękny i bardzo emo-
cjonujący sport. Dowodem na to jest chociażby ilość kibiców i wi-
dzów, którzy przyszli do „Areny Ursynów” na nasze jubileuszowe 
mistrzostwa.

– Bardzo popularny staje u nas street workout, który w znacz-
nej mierze opiera się właśnie na elementach akrobatyki i gim-
nastyki. Ludzie trenują na świeżym powietrzu, nierzadko na 
pozostałościach starych ścieżek zdrowia. Czy nie warto pomy-
śleć o budowie w Warszawie takiej, uniwersalnej, niskonakła-
dowej i plenerowej sportowej infrastruktury?

– Na pewno warto. Z prostymi ćwiczeniami akrobatycznymi śmia-
ło można wyjść na zewnątrz. Profesjonalny sprzęt i wyposażenie do 
akrobatyki nie jest tanie. Przykładowo plansza do zawodów to wyda-
tek rzędu 150 tysięcy zł, trampolina, czy „ścieżka” kosztują po około 
50 tysięcy. To bardzo duże sumy. Na dzisiejsze mistrzostwa dwoma 
trampolinami wsparło nas Ministerstwo Sportu, ale posiadanie pro-
fesjonalnych urządzeń często wykracza poza możliwości finansowe 
poszczególnych klubów. Uważam, że akrobatyka może wyjść poza 

halę. W plenerze, czy choćby na Stadionie Narodowym możemy zro-
bić ćwiczenia nawet dla kilkunastu tysięcy mieszkańców.

– Przy okazji niedawnych wyborów unijnych sporo mówiło 
się o ludziach sportu, którzy znajdowali się na listach wybor-
czych. Pan poszedł w odwrotnym kierunku – ostatni burmistrz 
Gminy Warszawa-Centrum zajął się sportem. Gdzie się Pan 
czuje lepiej?

– Oooo, polityka to zupełnie inna dziedzina… Ciekawa, ale jest 
w niej wiele niepotrzebnych rzeczy i zwykłej zawiści. Ja odpoczą-
łem od polityki i wyszło mi to na zdrowie. Wybieram sport.

Rozmawiał Adam Rosiński

Prezes Jan Wieteska z aktualnymi Mistrzyniami Polski – Zosią 
Sasimowską i Natalią Purymską (Akro-bad Ursus).

Przed nami wielki łuczni-
czy turniej, który odbędzie się 
w najbliższy weekend na boi- 
sku KS Drukarz Warszawa 
w Parku Skaryszewskim.

Międzynarodowy Memoriał 
Łuczniczy im. Ireny Szydłow-
skiej organizowany jest przez 
„Drukarza” od ponad trzydziestu 
lat. Impreza, poza samym aspek-
tem rywalizacji, ma na celu pielę-
gnowanie pamięci o jednej z naj-

większych naszych łuczniczek 
(Irena Szydłowska była m.in. 
Mistrzynią Świata i srebrną me-
dalistką olimpijską). Na turniej 
przyjeżdżają czołowi zawodnicy 
z wielu krajów Europy i świata. 
No i oczywiście z krajowych klu-
bów. – Tak też będzie w tym roku 
– potwierdza Paweł Soliński, któ-
ry na „Drukarzu” kieruje sekcją 
łuczniczą.

Trwający dwa dni Memoriał 
(od 21 do 22 czerwca) jest okazją 
do zapoznania się z tym pięknym 
sportem i kibicowania, szcze-
gólnie naszym zawodnikom. To 
impreza o bardzo dużej renomie. 
Szkoda tylko, że odwiedzający 
„Drukarza” zawodnicy prócz za-
pewne pięknych wrażeń z same-
go turnieju wyniosą także wspo-
mnienia niezbyt miłe, jak choćby 
widok pordzewiałego, dziura-

wego i straszącego ogrodzenia 
obiektu. Zapytaliśmy Pawła So-
lińskiego, czy to nie wstyd, że 
światowe gwiazdy łucznictwa 
tak właśnie mogą zapamiętać 
parkową infrastrukturę. – Nooo… 
trochę wstyd – przyznał. – Liczy-
my na poprawę tej sytuacji tym 
bardziej, że od tego roku obiekt 
„Drukarza” stał się obiektem 
dzielnicowym. ar  

BOlT u KAmIlI
Na Pradze-Południe wystąpi jedna z największych gwiazd 

w historii sportu – Usain Bolt. Dla polskich kibiców, to wręcz 
niepowtarzalna okazja zobaczenia na żywo, jak biega legenda.

Kilka miesięcy 
temu na łamach 
„Mieszkańca” Ro-
bert Skolimowski, 
tata przedwcześnie 
zmarłej Kamili, 
naszej najmłodszej 
Mistrzyni Olimpij-
skiej w rzucie mło-
tem, zapowiadał, 
że planuje przenie-
sienie lekkoatle-
tycznego Memo-
riału Kamili Sko-
limowskiej z gro-
chowskiego „Or-
ła” na Stadion Na-
rodowy. Udało się. 
23 sierpnia na naj-
większym stadio-
nie w Polsce odbę-
dzie się jubileuszowy, piąty już memoriał. – Negocjacje z zarząd-
cami „Narodowego” nie były łatwe – przyznaje „Mieszkańcowi” 
ojciec naszej Mistrzyni. – To bardzo mało elastyczny rozmówca… 
Za to impreza zyskała dobrego partnera, którego zdradza zmienio-
na nazwa turnieju – LOTTO 5. Warszawski Memoriał Kamili Sko-
limowskiej.

– Chcemy udowodnić, że Stadion Narodowy może służyć także 
lekkiej atletyce. A poza tym zmiana obiektu była też trochę wymu-
szona rangą największej, tegorocznej gwiazdy Usaina Bolta – mó-
wi Robert Skolimowski. Wspomina jak przy poprzednim turnieju 
jechał przez Warszawę z ojcem Jamajczyka, który jest trenerem: 
„Gdy mijaliśmy Stadion Narodowy zapytał, czy to tu miałby wystą-
pić jego syn. Odpowiedziałem, że nie. Potem dotarliśmy na „Or-
ła”. Rozejrzał i stwierdził, że „Orzeł” jest dobrym stadionem, ale… 
do treningów”. No tak, Bolt, to zupełnie inna zawodnicza półka. 
Jamajczyk, którego już pięć razy uznano największym lekkoatle-
tą świata ma na swoim koncie m.in. 6 złotych medali olimpijskich 
i osiem tytułów Mistrza Świata. Nie wspominając o rekordach 
w sprincie na 100 i 200 metrów.

W tegorocznym Memoriale wystąpią również inne wielkie 
gwiazdy LA, jak Tatiana Łysenko, Krisztian Pars, Robert Harting, 
czy Richard Kilty. Nie zabraknie też polskich sław na czele z amba-
sadorami Fundacji Kamili Skolimowskiej: Tomaszem Majewskim, 
Anitą Włodarczyk, Piotrem Małachowskim oraz Pawłem Fajdkiem.  
– Najważniejsze, że Memoriał nadal pozostaje na Pradze-Południe 
– komentują zmianę stadionów lokalni kibice. – Bo przecież Kami-
la była mieszkanką naszej dzielnicy… Więcej o imprezie na www.
memorialkamili.pl  rosa

REKLAMA REKLAMA

Przyjedzie czołówka 
łuczników


