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

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

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1500

pragawarszawadentamedica

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

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

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673−90−99

Nr 17(614) ROK XXIV                                                                   WARSZAWA 11.09.2014 r.                ISSN 1231-7993               bezpłatny

W numerze:
  Kronika policyjna 

 str. 2
  Jak dojedziemy  

do metra str. 2
  XX-lecie 

„Predomu” str. 3
  Żegnaj lato  

na rok... str. 4
  Śmieciowa  

zawierucha str. 5
  z miasta str. 6
  Felietony str. 7
  MIESZKAŃCY 

roman 
Kłosowski 
      str. 8

  Poetycko  
i bałkańsko str. 9

   MIESZKANIEC 
na luzie str. 10

 �Dzielnicowo na 
sportowo str. 13

  PULS MEDYCZNY
 str. 14

  Obiady domowe już  
od 13 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe 

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla firm
  Imprezy okolicznościowe, 

catering
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl
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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Wojenne 
wrześnie

We wrześniu kumulują nam się 
wszystkie wojenne daty: i 1 wrze-
śnia i 17 września i data kapitula-
cji Warszawy w 1939 roku, a także 
innych miast, które doświadczały 
wkroczenia najpierw okupantów 
niemieckich a potem radzieckich. 
Od tego czasu minęło 75 lat, mo-
głoby się wydawać, że to już za-
mierzchła historia, a  przecież tak 
nie jest. Dlaczego?

Bo było to niezwykle trauma-
tyczne doświadczenie, tak cięż-
kie, że nawet pokolenia które bez-
pośrednio w wojnie nie uczestni-
czyły, znają ją z  dramatycznych 
przekazów rodziców. A często by-
ło tak, że ci co okupację przeżyli, 
decydowali się o niej opowiedzieć 
tylko raz i to w  jakiś szczególnych 
okolicznościach. Relacje były tak 
straszne, przetykane łzami, ujaw-
nianymi tragediami rodzinnymi, że 
wywierało to wielki wpływ także na 
słuchaczy.

Zniszczenia wojenne napra-
wialiśmy długo, nierzadko jesz-
cze w  latach 60. i  70. stały ruiny 
domów ciężko doświadczonych 
w  tamtych czasach. A  i dziś cho-
dząc np. po Bieszczadach naty-
kamy się na zdziczałe sady, pozo-
stałości po wioskach i chutorach, 
których nie oszczędził front wojen-
ny i powojenny.

Także migracje ludzi: tych ze 
Wschodu na Ziemie Odzyskane 
i  z  Polski centralnej na obecne 
rubieże w  ramach akcji osiedleń-
czych odzywają się dziś we wspo-
mnieniach z lat dzieciństwa. I stąd 
rodzi się pytanie dzieci: Dziadku, 
a dlaczego musiałeś wyjechać ze 
Lwowa, z Wilna, z Grodna? Bo by-
ła wojna… 

Dziś wojna jest niby czymś da-
lekim. Ale też i  bliskim, bo toczy 
się na Ukrainie. I  my to czujemy 
inaczej niż te nacje przez które 
fronty II wojny nie przetoczyły się 
walcem… Tomasz Szymański

KLINIKI 
STOMATOLOGICZNE

gOCŁAW (od 1991 r.) 
ul. Samolotowa 2

gROCHÓW 
ul. Kordeckiego 79
 (22) 672-12-71

pon.-pt. 800–2030; sob. 900–1600

zApRASzAmy!

 ele ganc kie lekkie oku la ry
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TARGI 
medyCyny 

NATURALNEJ 
I KOSmeTyKI
19-20-21 
września
wARSZAwIANKA 

hALA dOLNA

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

Wybory SamorządoWe 2014
Uwaga komitety wyborcze!

Nadchodzi wielki i bardzo poważny egzamin dla tych, którzy rządzą do tej pory i rządzić chcieliby nadal, 
dla dotychczasowych radnych Sejmiku Mazowieckiego, Rady Warszawy, Rad Dzielnic. Waszym egzami-
natorem będą wyborcy, mieszkańcy Warszawy. 16 listopada, przy pomocy kartki wyborczej wystawią wam 
rachunek zarówno za sukcesy, jak i za porażki. Macie szansę wpłynąć na ich decyzję – opowiedzcie o swo-
jej dotychczasowej pracy. Przedstawcie swoje programy, zamierzenia i marzenia. Powiedzcie, co chcecie 
zrobić dla województwa, miasta, dzielnicy, dla swoich sąsiadów.
Nasze telefony: (22) 813-43-83; (22) 810-64-12; e-mail:redakcja@mieszkaniec.pl

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

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

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie
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Zażądał haraczu
11 czerwca po południu do sklepu w Śródmieściu wszedł młody 

mężczyzna i zażądał od ekspedientki trzech tysięcy złotych. Groził, 
że jeśli natychmiast nie dostanie pieniędzy to połamie jej nogi i utopi 
ją w Wiśle. Ukradł około czterystu złotych, po czym wyszedł ze skle-
pu, grożąc przerażonej kobiecie, że jeśli powiadomi policję to gorzko 
tego pożałuje. 23-latek stwierdził, że właściciel sklepu ma co mie-
siąc płacić haracz w kwocie tysiąca złotych i że po odbiór braku-
jących sześciuset złotych umówi się telefonicznie. Następnego dnia 
pokrzywdzony oraz Marek S. umówili się na przekazanie pieniędzy. 
Wraz z poszkodowanym zjawili się też policjanci z wydziału ope-
racyjno-rozpoznawczego. Marek S. został  zatrzymany na gorącym 
uczynku. W ostatnich dniach zatrzymano również jego wspólnika. 

Poszukiwany na Słowacji,  
zatrzymany na Pradze-Południe

Do komendy przy ulicy Grenadierów wpłynął Europejski Nakaz 
Aresztowania, na podstawie którego należało zatrzymać 44-letniego 
obywatela Słowacji. Mężczyzna podejrzewany był o zabójstwo swojego 
ojca, do którego doszło w 1996 roku na terenie Słowacji. Policjanci wy-
działu kryminalnego z południowopraskiej komendy, którzy zajmują się 
poszukiwaniem osób zaginionych i ściganych, przeprowadzili niezbędne 
czynności. Wiadomo było, że 44-latek zanim został objęty ENA, był le-
gitymowany przez patrolowców na terenie naszej dzielnicy. Operacyjne 
informacje doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego.

Udaremnili wyłudzenie stu tysięcy 
Do policjantów z Rembertowa dotarła informacja, że w jed-

nej z placówek bankowych klientka może chcieć wyłudzić kredyt 
w wysokości stu tysięcy złotych. Stróże prawa z komisariatu przy 
ulicy Plutonowych pojawili się w banku przed umówioną godziną 
podpisania umowy. Kiedy pojawiła się kredytobiorczyni i dopełniła 
formalności policjanci ją zatrzymali. 38-letnia Joanna K.  przyzna-
ła się do tego, że zamierzała dopuścić się oszustwa, gdyż pieniędzy 
potrzebowała na uregulowanie zadłużeń. Funkcjonariusze z komi-
sariatu przy ul. Plutonowych doprowadzili zatrzymaną do prokura-
tury, gdzie przedstawiono jej zarzuty.

Ksiądz ofiarą rozboju
Do komendy przy ulicy Grenadierów wpłynęło zawiadomie-

nie o rozboju. Pokrzywdzonym był znany ksiądz M. Z relacji du-
chownego  wynikało, że został on zaatakowany w swoim mieszka-
niu przez znanego mu człowieka, któremu wcześniej kilkakrotnie 
pomagał. Mężczyzna przyszedł w odwiedziny i zażądał, by ksiądz 
dał mu pieniądze. Kiedy duchowny odmówił, mężczyzna zaczął go 
bić po czym ukradł dwa tysiące złotych. Kryminalni doprecyzowa-
li personalia podejrzanego. Mężczyzna nie posiadał jednak stałego 
miejsca pobytu, nie był też na stałe związany z Warszawą. Tropy 
wiodły do Świecia nad Wisłą. Tam 37-letni Andrzej T. został za-
trzymany. Po zgromadzeniu wszystkich dowodów i skompletowa-
niu materiałów, policjanci doprowadzili zatrzymanego do proku-
ratury. Tam usłyszał on zarzut dokonania rozboju. Sąd zastosował 
wobec niego  tymczasowy trzymiesięczny areszt. toms

 Kro ni Ka po li cyj na
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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!

Konsultacje społeczne w spra-
wie planowanych zmian komuni-
kacyjnych trwały dwa miesiące – 
od 25 kwietnia aż do 27 czerwca 
br. W tym czasie odbyły się mię-
dzy innymi spotkania z miesz-
kańcami  Pragi Północ, Pragi Po-
łudnie, Targówka, Śródmieścia 
czy Bemowa.  Wiele uwag zgła-
szanych przez warszawiaków zo-
stało uwzględnionych.

Po uruchomieniu centralne-
go odcinka II linii metra zosta-
ną uruchomione dwie nowe linie 
tramwajowe. Tramwaje pierw-
szej z nich – nr 11 – dowiozą 
mieszkańców Bemowa i Woli 
do stacji metra Rondo Daszyń-
skiego na trasie Os. Górczew-
ska – Górczewska – Powstań-
ców Śląskich – Połczyńska – 
Wolska – Towarowa – Grójec-
ka – Pl. Narutowicza.  Tramwa-
je drugiej – linii nr 13 – połączą 
Szmulki z ciągiem al. Solidarno-
ści i będą kursowały trasą: Ka-
węczyńska Bazylika  – al. Soli-
darności – Młynarska – Obozo-
wa – Koło. Zlikwidowana zosta-
nie linia nr 8, którą na Bemowie 
i Woli (w relacji Bemowo – Wo-
la – Ochota)  zastąpi wspomnia-
na nowa linia nr 11 oraz linia nr 
22, której trasa zostanie skory-
gowana – Piaski – ... – most Po-
niatowskiego – al. Zieleniecka – 
Grochowska – Wiatraczna. (za-
stąpi linię nr 8 na ul. Grochow-
skiej). Tramwaje tych trzech li-
nii będą kursować z częstotliwo-
ścią co 10 minut w godzinach 
szczytu i co 15 minut poza go-

dzinami szczytu i w dni świą-
teczne. 

Na swoje stare trasy sprzed 
budowy metra powrócą tram-
waje siedmiu linii – nr 3, 4, 
6, 10, 18, 25 i 26. Na swoich 
obecnych trasach pozostaną 
tramwaje dwóch linii – nr 20 
i 41.  Bez zmian będzie kur-
sowało kolejnych dziesięć li-
nii – nr 1, 2, 7, 9, 14, 15, 17, 
27, 33 i 35. Tramwaje linii nr 
24 w wybranych kursach za-
kończą trasę na pętli Wiatracz-
na. Zmieni się też trasa linii nr 
28 (skrócona do pętli Dworzec 
Wschodni) oraz częstotliwość 
kursowania linii nr 23 (10/15 
minut). 

Nie zmienią się trasy linii au-
tobusowych – nr 102, 105, 160, 
166, 718 i 738. Autobusy linii 
nr 109 wrócą na trasę sprzed 
budowy metra. Trasy autobu-
sów linii 125, 187 i 805 zostaną 
skrócone. Inaczej pojadą auto-
busy linii nr 159, 174, 178, 338, 
518, 512 i 527. Zostaną urucho-
mione nowe linie autobusowe 
(ekspresowe i zwykłe) dowo-
żące pasażerów do stacji me-
tra.  Pierwsza z nich – nr 155 
– dowiezie mieszkańców Koła 
do stacji metra z częstotliwo-
ścią 10 minut w szczycie, 15 
minut poza szczytem i 20 mi-
nut w święta. Kolejna – nr 202 
– kursować będzie na trasie Go-

cławek Wschodni – metro Sta-
dion z częstotliwością 10 minut 
w godzinach szczytu i 20 minut 
poza szczytem i w święta. 

Pojawi się też linia nr E-3, 
która pozwoli mieszkańcom 
Targówka dojechać do metra 
Dworzec Wileński. Linia bę-
dzie kursowała jednokierunko-
wo. Rano będzie tylko dowo-
ziła pasażerów do Dworca Wi-
leńskiego a po południu będzie 
jeździła tylko z dworca na Tar-
gówek (z częstotliwością co 10 
minut w godzinach szczytu). 
Kolejna z nowych linii – nr E-5 
– połączy Jelonki ze stacją me-
tra Rondo Daszyńskiego (czę-
stotliwość: 8-10 minut w godzi-
nach szczytu). Ostatnia z nich 
– linia nr E-7 – przejmie w go-
dzinach szczytu najbardziej ob-
ciążoną relację od linii nr 527. 
Autobusy tej linii pojadą trasą: 
Osiedle Derby – metro Dw. Wi-
leński i rano będą jeździły tyl-
ko w kierunku stacji metra, a po 
południu w kierunku os. Derby 
z częstotliwością 7.5-10 minut 
w godzinach szczytu.  Pełna li-
sta zmian dostępna jest na stro-
nie www.ztm.waw.pl

Zmiany w kursowaniu komu-
nikacji miejskiej wejdą w ży-
cie w momencie uruchomienia 
II nitki metra (ale z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem). – Pra-
ce budowlane zakończą się za-
pewne zgodnie z planem, czyli 
do 30 września. To, czy w tym 
roku nastąpi uruchomienie cen-
tralnego odcinka II linii metra 
zależy od odbiorów technicz-
nych. Jest szansa, że to się uda. 
Chcielibyśmy udostępnić pasa-
żerom centralny odcinek II linii 
metra najszybciej, jak to będzie 
możliwe – podkreślił na konfe-
rencji prasowej Jacek Wojcie-
chowicz, wiceprezydent War-
szawy. W miarę oddawania ko-
lejnych ulic niektóre linie będą 
wdrażane wcześniej.

Anna Krzesińska 

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

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

Adam 
CiECiURA 

Radny m.st. Warszawy
Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego 

i Komisji ds. Gospodarowania Odpadami

Zapraszam Państwa do zgłaszania 
problemów o wyżej wymienionej tematyce.

Kontakt – Biuro Rady miasta 
tel. 22 443-05-84 
e-mail: acieciura@radny.um.warszawa.pl

Tak dojedziemy do metra 
Otwarcie centralnego odcinka II linii metra wprowadzi wiele zmian 
w stołecznej komunikacji. Szybciej dojedziemy na Wolę i Pragę. Poja-
wią się dwie nowe linie tramwajowe oraz pięć autobusowych, które 
dowiozą pasażerów do stacji metra. Niektóre linie powrócą na swoje 
dawne trasy kursowania, inne pojadą inaczej, a  część z  nich zmieni 
częstotliwość kursowania. Władze stolicy oficjalnie ogłosiły te zmiany,  
ale nie podały konkretnego terminu kiedy wejdą one w życie. 

  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%   
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   „Predom” zna się z mieszkańca-
mi Pragi-Południe od kilkudziesięciu 
lat. W 1984 roku przy ulicy Kinowej 
19a firma wprowadziła się do swo-
jego „flagowego” obiektu w War-
szawie – salonu „Predom”. Został 
on utworzony – pamiętajmy to były 
jeszcze czasy gospodarki planowej 
i centralnej dystrybucji dóbr – w ra-
mach budowania wzorcowej sieci 
handlowej. W tym przypadku oferu-
jącej sprzęt elektrotechniczny gospo-
darstwa domowego, ale także i inne 
produkty „dookoła” domowe, a więc 
m.in. rowery, motorowery a nawet 
przyczepy kempingowe. Salon szyb-
ko wrósł w infrastrukturę dzielnicy, 

stał się nazwą własną: Idę do „Predo-
mu” i każdy już wiedział, kto i gdzie 
jest na zakupach.

Na początku lat 90-tych przedsię-
biorstwo państwowe „Predom” prze-
stało istnieć, lecz część jego mjąt-
ku została odsprzedana mniejszym, 
sprawniej działającym w warunkach 
gospodarki wolnorynkowej podmio-
tom. W 1994 roku pracownicy „Pre-
dom-Servis” utworzyli spółkę pra-
cowniczą – PTH Predom sp. z o.o., 
która w drodze leasingu odkupiła 
część majątku od Skarbu Państwa.

– No i zadziałały trzy elementy: tra-
dycja pawilonu, istniejącego w tym 
miejscu od lat, fachowa wiedza per-

sonelu i dobra opinia, jaką zdobyli-
śmy u stołecznych klientów – mówi 
prezes „Predom” sp. z o.o. Józef Gra-
jewski (na zdjęciu). – Utrzymaliśmy 
pozycję na rynku, choć powstawa-
ły wielkie galerie handlowe i wyspe-
cjalizowane markety ze sprzętem agd. 
Dziadek i babcia kupowali tu u nas 
swój pierwszy odkurzacz, rodzice na 
raty kupowali pierwszy telewizor, te-
raz przychodzi kolejne pokolenie po 
pierwszą pralkę i lodówkę. Mamy 
bardzo dobre kontakty z producenta-
mi sprzętu agd, więc mamy dobre ce-
ny i dobre warunki dostaw i gwaran-
cji. A to się liczy, gdy sprzętu nie trak-
tuje się jako zakup na kilka miesięcy, 
lecz na lata.

Prezes Józef Grajewski odnosi 
swoje doświadczenia do obserwacji 
w rozwiniętych krajach zachodnich. 
– Są markety, gdzie towar kupuje się 
anonimowo i wrzuca do wózka, ale 
klasa średnia nie czuje się w takich 
placówkach komfortowo. Dla nich 
powstają więc obiekty mniejsze, kil-
kusetmetrowe, gdzie transakcji do-
konuje się po zasięgnięciu opinii fa-
chowca-sprzedawcy, a rachunek wy-

pełnia się po wypiciu kawy w usytu-
owanym na terenie sklepu kawiarnia-
nym bufecie. Towar wybiera się do-
tykając go i oglądając ze wszystkich 
stron i zadając pytania przeszkolone-
mu pracownikowi, który wie, o czym 
mówi, a nie biega co chwilę do kom-
putera, by sprawdzić czym się różni 
poprzedni model od obecnego i czy 
w ogóle jest on dostępny „w maga-
zynie”. Do takiego klienta chcemy 
docierać.

 Jednak po kilkudziesięcioletnim 
budynku, choć stale modernizowa-
nym  (wymieniono niektóre insta-
lacje, podłogi, okna) widać jego la-
ta. – Sama idea handlu, by pozysku-
jąc towar od producenta sprzedać go 
konsumentowi, nie zmieniła się od 
pradziejów – wyjaśnia prezes Gra-
jewski. – Zmieniają się natomiast 
sposoby tej sprzedaży i jej organiza-
cja. Nowe obiekty handlowe nie tylko 
oferują coraz szerszy wachlarz pro-
duktów z różnych branż, ale też tak 
wykorzystują możliwości nowocze-
snych budynków, zamieniając zaku-
py w wielogodzinny sposób spędza-
nia wolnego czasu z rodziną. Daw-
ny pomysł, radykalny, by wyburzyć 
obecnie istniejący pawilon i w jego 
miejsce postawić centrum handlowe, 
w którym m.in. usytuowany byłby 
wielkopowierzchniowy sklep „Pre-
domu” nie zyskał aprobaty niektó-
rych współwłaścicieli nieruchomo-
ści. Idziemy więc inną drogą („Pre-
dom” jest współwłaścicielem obiek-
tu wraz ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą „Waszyngtona”, Urzędem Mia-
sta i właścicielami garaży): wspólnie 
przeprowadzimy generalną moder-
nizację obecnie istniejącego obiek-
tu. Budynek zostanie docieplony, zy-
ska nowe oblicze zewnętrzne, prze-

prowadzone zostaną także niezbęd-
ne prace wewnątrz salonu. Początek 
prac jeszcze w 2014 roku, zakończe-
nie po dwóch latach. Nie wyłączy-
my obiektu na ten czas z eksploata-
cji, prace będziemy przeprowadzać 
w taki sposób, by były jak najmniej 
uciążliwe dla klientów. Po zakończe-
niu remontu nie zmieni się charakter 
prowadzonej działalności. Nadal bę-
dziemy oferowali klientom to, z cze-
go jesteśmy znani – sprzęt agd. Po-
zostaną z nami dotychczasowi dzier-
żawcy wolnej powierzchni handlo-
wej (Cora, Pepco i dystrybutorzy 
mebli). Mamy nadzieję, że urząd na-
szej dzielnicy, jakby nie było współ-
właściciel nieruchomości, ze swej 
strony zadba, by również otoczenie 
pawilonu i całe skrzyżowanie ul. Wa-
szyngtona i Kinowej zyskało równie 
atrakcyjny wygląd. Tak, by zmoder-
nizowana całość ze sobą współgrała.

Przez 20-lecie działalności „Pre-
dom” sp. z o.o. z powodzeniem spła-
ciło zadłużenie z tytułu przejętych 
obiektów (pawilony w Toruniu, Rze-
szowie, Chełmie i Warszawie, obiekt 
administracyjny przy ul. Górskiego 
w stolicy – wyremontowany, odno-
wiony i wydzierżawiony poważnej 
firmie, oraz obiekty magazynowe 
w Starej Miłosnej, co do których są 
plany rozbudowy o nowy magazyn), 
zainwestowało w utrzymanie i mo-
dernizację tych obiektów około 10 
mln złotych, a teraz „bierze się” za 
modernizację sztandarowego obiek-
tu przy ulicy Kinowej 19a. 

Czy jest więc sens pytać o kondy-
cję 20 latka? – Chętnie odpowiem na 
to pytanie – uśmiecha się prezes Gra-
jewski. – Dziękuję, jest nieźle. A in-
westujemy po to, by w przyszłości nie 
było gorzej. toms

Inwestycje na 20-lecie „Predomu”

Salon przy Kinowej 19a będzie jak nowy

Odporność – klucz do zdrowia!
Od dawna wiadomo, że wszystko zależy od kondycji układu odpornościowego. Najważniejszym 
krokiem na drodze do zachowania zdrowia i jego promowania, a także najważniejszym krokiem w wal-
ce z każdą chorobą są działania wzmacniające układ odpornościowy oraz wczesne rozpoznanie cho-
roby. Do oceny stanu naszego zdrowia służą metody konwencjonalne i niekonwencjonalne: irydolo-
gia, badanie pulsu, bioterapia z pulsu, bioterapia, Oberon, zdjęcia aury, badanie poziomu cukru, chole-
sterolu i ciśnienia krwi. Z tych i wielu innych metod skorzystają Państwo na Targach Medycyny Natu-
ralnej. Do Państwa dyspozycji będą radiesteci, bioenergoterapeuci, masażyści, kręglarze, egzorcyści 
i wróżki. Ponadto będzie można nabyć szeroki asortyment 
preparatów ziołowych, książek, zdrowej żywności, minera-
łów, naturalnych kosmetyków, i wszystkiego, co służy do 
pielęgnacji naszego ciała i duszy. Jeśli pragniecie Państwo 
komuś sprawić miły prezent, z pewnością znajdziecie go na 
targach. Do nabycia będą lampy solne, materace gorczy-
cowe, wahadełka, piramidki, minerały, amulety, biżuteria 
(pierścienie Atlantów). Podczas trwania targów odbędą się 
również bezpłatne wykłady oraz seanse bioenergetyczne. 
zapraszamy po zdrowie 19-20-21 września br. na Targi 
medycyny Naturalnej i Kosmetyki ul. piaseczyńska 71, 
Warszawianka. 

AGd, RTV, meBLe, dyWAny, pIeCe AKUmULACyjne, 
mASZyny dO SZyCIA, OŚWIeTLenIe

13 września br. (sobota) od godz. 10.00 do 15.00 świętujemy nasz jubileusz!
Zapraszamy na tort! Tego dnia na wszystkie artykuły 5% rabatu!

ul. Kinowa 19 a, Warszawa tel. 22 810-14-83  www.predom.pl; www.oswietlenie.predom.pl

Starzy znajomi nie potrzebują wielu słów, by ocenić stan 
swojego samopoczucia. Gdy więc prezes „Predomu”, 
Józef Grajewski mówi, że wkrótce zaczyna modernizację 
firmowego salonu przy ulicy Kinowej 19a, to wniosek 
jest jeden: firma z 20-letnią tradycją inwestuje, stawia na 
rozwój. Czyli jest w dobrej kondycji i chce być w jeszcze 
lepszej, by podołać trudnej konkurencji.
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Poranek był burzowy, ale 
za to cały dzień nad imprezą 
w Parku Praskim świeciło 
słońce. Program artystyczny 
dość dynamicznie rozpoczę-
ła Szkoła Tańca Wasilewski-
-Felska. Po prawie godzinnej 
prezentacji różnych układów 
tanecznych, swoje umiejęt-
ności zaprezentowali młodzi 
bokserzy z praskiego Klubu 
„Fenix”. 

Barwne południowoamery-
kańskie pokazy tańców szko-
ły „Salsa Libre”, konkursy dla 
młodych i starszych oraz ra-
pujący zespół „Hope4Street” 
ze Stowarzyszenia „Otwar-
te Drzwi” – przyciągały coraz 
większą publiczność. Atmos-
ferę podgrzał występ Szko-
ły Tańca „Uanga”. W rytm 22 

afrykańskich bębnów tancerki 
w strojach z Ugandy i Kenii 
wprawiły widownię w euforię. 
Były bisy, publiczność nie po-
zwalała im zejść ze sceny…

„Kapela Praska” ma swoją 
wierną publiczność. W rytm 
„warsiawskich ślagierów” tań-
czyła prawie cała widownia. 

Po niej „Zumba” w wykona-
niu Justyny Kaim z kilkuna-
stoosobowym zespołem mło-
dych dziewczyn rozgrzała pu-
bliczność „do czerwoności”. 

Program dnia był tak uło-
żony, że pomiędzy wszystki-
mi występami odbywały się 
konkursy organizowane przez 
trójkę prowadzących prezen-
terów Radia VOX. Na scenie 
pojawiali się wciąż nowi chęt-
ni. Nikt nie odchodził bez na-
grody. Wszyscy bawili się „na 
bogato”…

Kiedy pojawił się „czaro-
dziej”, na scenie zrobiło się 
tłoczno. Dzieci bardzo chciały 
z bliska obejrzeć sztuczki ilu-
zjonisty. Ba, zachęcane przez 
niego brały w nich czynny 
udział… 

W alejkach Parku Praskiego 
w godz. 10.00-18.00 rozsta-
wione były stoiska handlowe 
i wystawiennicze o różnorod-
nym i „przebogatym” asorty-
mencie. Na terenach zielonych 
dostępna była bezpłatnie boga-
ta oferta dla dzieci: dmuchańce 
(zamek, krokodyl i zjeżdżal-

nia) oraz basen z piłeczkami 
i dla nieco większych ścianka 
wspinaczkowa…

Wczesnym wieczorem roz-
począł się blok muzyczny. Li-
stę otworzył zespół o ostrym 
rockowym brzmieniu – „Ma-
gnetar”. Po nim wystąpił do-
brze znany praskiej publiczno-
ści „Czessband”.

Na finał „Zakończenia Pra-
skiego Lata’ 2014” organiza-
torzy przygotowali aż dwie 
gwiazdy wieczoru. Jako 
pierwszy wystąpił będący na 
szczytach Muzycznej Top-Li-
sty zespół „RED LIPS”. Moc-
ne rockowe brzmienie, zna-
komita, ekspresyjna chore-
ografia wokalistki pobudziła 
publiczność do tańca i udzia-
łu. „Wisienką na torcie” te-
go wieczora były „PIERSI”. 
Zespół grający w prawie nie-
zmienionym składzie od trzy-
dziestu lat w ogóle się nie ze-
starzał. Na rozgrzewkę roz-
poczęli koncert „Bałkanicą” 
– „będzie, będzie zabawa, bę-
dzie się działo”… nie było pu-
stosłowiem.

Zakończyło się „Praskie 
Lato” pod patronatem Arcy-

biskupa Henryka Hosera i Po-
seł na Sejm RP Alicji Dą-
browskiej oraz licznego gro-
na Partnerów i Patronów Me-
dialnych. To już drugi, uda-
ny rok cyklicznych, niedziel-
nych imprez, od czerwca do 
końca sierpnia organizowa-
nych przez Zarząd Dzielnicy 
Pragi-Północ. Ubiegłorocz-
ny pomysł, można by rzec 
eksperyment, wiceburmistrz 
Edyty Federowicz na orga-
nizację imprez rodzinnych  
stał się niewątpliwym sukce-
sem. W okresie wakacyjnym 
w Warszawie jest tak niewiele 
imprez, że „Praskie Lato” wy-
pełniło powstałą lukę i wpisa-
ło się odważnie w kalendarz 
ogólnowarszawski. Pierwot-
ny zamysł miał dotyczyć im-
prez plenerowych wyłącznie 
dla Prażan, ale duże zaintere-
sowanie i liczny udział war-
szawiaków z innych dzielnic, 
mieszkańców obrzeży mia-
sta, a także turystów polskich 
i zagranicznych jest dowodem 
na to, że stał się on imprezą 
stołeczną, której organizację 
na pewno należy kontynu-
ować… (ab)

żegnaj Lato (praskie) na rok… BIAłe BALOny
To było tak: 1 września dzieci, wystrojone i przejęte, z bukietami 

kolorowych kwiatów szły do szkoły. W wakacje był remont; ciekawe 
były, co się zmieniło! Razem z nimi – mamy, młodsze rodzeństwo, na-
wet niemowlęta.

Wtedy do szkoły wtargnęli terroryści. Brutalnie spędzili wszystkich 
do sali gimnastycznej, prawie 1200 osób – to jakby niemal wszyscy 
mieszkańcy Krynicy Morskiej czy połowa wszystkich mieszkańców Ka-
zimierza Dolnego! Pod sufitem i na koszach do koszykówki rozwiesili 
ładunki wybuchowe – część ukryli w szkole podczas wakacyjnego re-
montu. Wkrótce zaczęli zabijać.

3 września szturm oddziałów specjalnych na szkołę zakończył gehen-
nę uwięzionych przez trzy dni w ciasnocie, upale, bez jedzenia i bez 
wody. 

Biesłan. Zginęły 334 osoby, w tym 186 dzieci. Rok szkolny już nigdy 
nie zaczyna się tam 1, 2 czy 3 września, lecz dopiero gdy mija czas ża-
łoby.

Na centralne miejsce obchodów 10. rocznicy tego dramatu wybra-
no Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej. Rzecznik Praw Dziecka 
Marek Michalak wraz z młodzieżą, pedagogami, gośćmi oraz pomy-
słodawcami akcji społecznej „Balony wolności” przypomniał wydarze-

nia w Biesłanie. Południowopraskie szkoły reprezentowało 19 pocztów 
sztandarowych. Wśród gości obecni byli: zastępca burmistrza Jarosław 
Karcz i córka Ireny Sendlerowej – Janina Zgrzembska. 

– O tej strasznej tragedii nie możemy zapomnieć. Większego aktu 
terroru wobec dzieci i w miejscu tak bezpiecznym, jakim powinna być 
szkoła, świat nie pamięta. Poprzez 334 symboliczne białe balony, wy-
puszczone w niebo, zwracamy uwagę, że każde dziecko ma prawo do 
dzieciństwa. To także apel najmłodszych: dorośli, dajcie dzieciom być 
dziećmi, nie wikłajcie ich w swoje spory, chrońcie je, bo tego właśnie 
potrzebują – mówił rzecznik.

Zbigniew Pawlak, autor książki „Biesłan pęknięte miasto”, przed-
stawił relacje tych, którzy przeżyli. Wzruszającą pamięć o zamordo-
wanych przekazała malowanymi piaskiem obrazami Tetiana Galitsyna, 
nagrodzona długo niemilknącymi oklaskami.

Na zakończenie, na boisku szkolnym wypuszczono w błękitne nie-
bo  334 białe balony – tyle, ile osób zamordowano podczas najokrutniej-
szego i największego w Europie zamachu terrorystycznego.  KaJa
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Śmieciowa zawierucha
Od 1 sierpnia 

śmieciowa rewolu-
cja objęła całą sto-
licę, a w Centrum 
Kontaktu z Miesz-
kańcami rozdzwo-
niły się telefony. 
Od tego czasu war-
szawiacy dzwonili 
około ośmiu tysięcy 
razy ze skargami, 
dotyczącymi funk-
cjonowania nowego 
systemu odbioru śmieci. Najczęściej byli to mieszkańcy dzielnic Ur-
susa, Włoch i Ochoty. Jak podkreśla Ratusz – jest coraz mniej zgłoszeń 
dotyczących nieodebranych śmieci lub braku pojemników.

Najwięcej, bo aż 32 procent dzwoniących skarżyło się na przepeł-
nione pojemniki. – Powinno być więcej pojemników, bo często zdarza 
się, że śmieci wręcz wylewają się z nich. Ponadto latem, kiedy jest cie-
pło wystarczy kilka godzin, aby śmieci komunalne zaczęły się rozkła-
dać i naprawdę nieprzyjemnie pachnieć – denerwowali się mieszkańcy 
Ochoty, Targówka, Mokotowa, Pragi-Południe czy Rembertowa, z któ-
rymi rozmawiała reporterka „Mieszkańca”. 

Niektórzy, zwłaszcza mieszkańcy domków jednorodzinnych, byliby 
nawet skłonni zapłacić więcej, aby odpady były wywożone częściej niż 
regulaminowe raz na dwa tygodnie. Na razie nie ma jednak takiej moż-
liwości. – Niedogodności, wynikające ze składowania odpadów takie 
jak nieprzyjemny zapach, które najczęściej są źródłem niezadowolenia 
mieszkańców, w świetle prawa nie stanowią przesłanek do zwiększenia 
częstotliwości wywozu, określonej na mocy umowy pomiędzy naszą fir-
mą a miastem – podkreśla Leszek Zagórski, dyrektor P.P.H.U. Lekaro.

Jak dowiedzieliśmy się w MPO jedyne, na co mogą liczyć miesz-
kańcy to zamiana pojemników na większe, dostawienie kolejnego po-
jemnika na odpady zmieszane lub dodatkowe, interwencyjne wywozy 
w przypadku zabudowy wielorodzinnej. 

Dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi Jolanta Krzy-
wiec dodaje, że zwiększenie częstotliwości odbiorów jest możliwe je-
dynie w przypadku, gdy dochodzi do przepełnienia pojemników lub 
zalegania odpadów. Nie będzie ono natomiast podejmowane z innych 
względów, np. „z powodu przyzwyczajenia właściciela nieruchomości 
do dotychczasowych częstotliwości odbioru.” 

Kolejnymi sprawami, z którymi dzwonią mieszkańcy jest niedostar-
czenie pojemnika/worka (22%), żądanie zmiany częstotliwości odbio-
ru odpadów (11%), odbiór niezgodny z harmonogramem (11%) i jego 
brak (6%). 

Warszawiacy dzwonią też do MPO. – Dostajemy różne sygnały, na 
które na bieżąco reagujemy. Z tygodnia na tydzień widzimy znaczny 
spadek zgłoszeń na naszą infolinię. Najwięcej pytań, które otrzymujemy 
dotyczy harmonogramu i terminów odbioru. Początek funkcjonowania 
nowego systemu odbioru odpadów jest trudny, ponieważ zarówno my, 
jak i mieszkańcy musimy nauczyć się w tym systemie funkcjonować – 
przyznaje Wojciech Jakubczak z MPO.

Problemem dla wielu mieszkańców są też śmieci wielkogabarytowe 
takie jak np. meble.  Zgodnie z regulaminem śmieciowej rewolucji są 
one odbierane w ramach zbiórek akcyjnych, co najmniej raz na cztery 
tygodnie. Taką potrzebę należy wcześniej zgłosić.  Niektóre spółdziel-
nie czy wspólnoty wyznaczyły dni, w których można wystawiać tego 
typu śmieci. W niektórych miejscach leżą one w pobliżu śmietnika ca-
ły czas. – Jakieś graty zalegają tu permanentnie. Oczywiście hałda do-
datkowo rośnie, kiedy pojawia się informacja o planowanej wywózce 
gabarytów. Tym razem jest wyjątkowo okazała – irytuje się mieszkanka 
kamienicy przy ulicy Kłopotowskiego na Pradze-Północ.

Zdarzają się też miłe niespodzianki. – W drodze do sklepu zauwa-
żyłam różne stare meble leżące przy śmietniku. Kiedy wracałam z za-
kupami panowie z firmy odbierającej odpady już pakowali je do wozu. 
Nawet nie zdążyłam zadzwonić – wyjaśnia mieszkanka bloku przy ul. 
Dąbrowskiego na Mokotowie. 

Ci, którzy mają jednak jakieś uwagi i zastrzeżenia mogą dzwonić na 
miejską infolinię pod numer telefonu 19115.  Anna Krzesińska

O tzw. sprawie Jeziorka Go-
cławskiego „Mieszkaniec” pi-
sał kilkukrotnie. A że jest to 
temat niezwykle ważki dla 
Pragi-Południe i interesujący 
mieszkańców (głównie Przy-
czółka Grochowskiego i Go-
cławia), to do niego wracamy. 
Tym bardziej, że oficjalny głos 
w tym temacie zabrały nie-
dawno ważne organy i instytu-
cje. A być może będą musiały 
zabrać jeszcze ważniejsze…

– A jednak płynie… – ty-
mi słowami powitała nasze-
go reportera jedna z mieszka-

nek ul. Bracławskiej na osie-
dlu Przyczółek Grochowski. 
Słowa mieszkanki odnosiły 
się do upublicznionej niedaw-
no ekspertyzy Instytutu Me-
teorologii i Gospodarki Wod-
nej uznającej Jeziorko Go-
cławskie za „wody płynące”. 
Z lekką dozą ironii każdy la-
ik mógłby uznać, że skoro do 
tego jeziorka wody wpływa-
ją z kanału Utrata i jeziorka 
Balaton, a wypływają przez 
jeziorko Kamionkowskie do 
Wisły (a dalej do Bałtyku), 
to są to „wody płynące”, ale, 
jak w przypadku wspomnia-
nego Galileusza, dopóki nie 
było urzędowego potwierdze-
nia, że Ziemia się kręci, to ta-
ką tezę uznawano za herezję. 
A w obydwu przypadkach 

sprawa ma dość wielką wagę. 
Koncentrując się na sprawach 
lokalnych, a nie Wszechświa-
ta, różnica pomiędzy urzędo-
wym uznaniem Jeziorka Go-
cławskiego za „wody płyną-
ce” zamiast za „wody stojące” 
jest taka, że w świetle nasze-
go prawa „wody płynące” nie 
mogą mieć prywatnego wła-
ściciela i stanowią własność 
narodową. To dobra wiado-
mość dla wszystkich, którym 
na sercu leży to, aby wodami 
Jeziorka Gocławskiego mogły 
się cieszyć kolejne pokolenia.

Aczkolwiek, w tym kon-
kretnym przypadku, wiel-
ce prawdopodobne, że o pły-
nięciu lub staniu wód Jezior-
ka Gocławskiego będzie mu-
siał zdecydować niezawisły 
Sąd. Z intencją takiego, jed-
noznacznego rozwiązania, zo-
stało zresztą uchwalone przez 
Radę Dzielnicy Praga-Połu-
dnie Stanowisko skierowane 
do prezydent Warszawy Han-
ny Gronkiewicz-Waltz.

 Specyfika ustroju Warsza-
wy powoduje, że prezydent 
jest jednocześnie starostą.  
– Chcemy żeby Jeziorkiem 
Gocławskim cieszyły się na-
sze dzieci i wnuki, dlatego wy-
stąpiliśmy do Pani Prezydent, 
bo ta sprawa leży w kompe-
tencji starosty, o ustalenie sta-

tusu prawnego jeziorka i pod-
jęcie dalszych kroków, w tym 
także stwierdzenia nieważno-
ści decyzji zwracającej jezior-
ko prywatnemu właścicielowi 
– mówi „Mieszkańcowi” Ro-
bert Kempa, wiceburmistrz 
Pragi-Południe. – Walczymy 
o „odzyskanie” jeziorka od 
kilku lat – komentuje „Miesz-

kańcowi” radny Pragi-Połu-
dnie Dariusz Lasocki, na któ-
rego wniosek została sporzą-
dzona przez IMiGW wspo-
mniana wcześniej ekspertyza 
– I  mamy nadzieję, że finał 
tej sprawy będzie bardzo po-
zytywny. Że uda się odzyskać 
jeziorko dla mieszkańców. My 
też mamy taką nadzieję, ale 
znając życie na ten finał bę-
dziemy musieli jeszcze długo 
poczekać…

Adam Rosiński

Poniżej drukujemy stanowi-
sko, jakie zajęła Rada Dziel-
nicy Praga-Południe.

Parafraza galileuszowskiego „a jednak się kręci” jest najlepszym tytu-
łem kolejnej odsłony współczesnej historii Jeziorka Gocławskiego…

STANOWISKO NR 5/LXI/2014
RADY DZIELNICY PRAGA–POŁUDNIE

M. ST. WARSZAWY
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia stanu prawnego  
Jeziora Gocławskiego. 

Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy zwraca 
się do Pani Prezydent jako wykonującej obowiązki Starosty z 
prośbą/apelem o podjęcie działań mających na celu ustalenie 
stanu prawnego Jeziora Gocławskiego znajdującego się na 
terenie dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. 

W związku z informacjami zawartymi w ekspertyzie In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowanej w 
sierpniu br. kwalifikującej Jezioro Gocławskie jako tzw. „wo-
dy płynące”, które na mocy art. 10 ustęp 1a ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. Prawo Wodne stwierdza iż: „Wody morza tery-
torialnego, morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi wo-
dami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, śródlądowe wody po-
wierzchniowe płynące oraz wody podziemne stanowią wła-
sność Skarbu Państwa.” oraz ustępu 3: „Płynące wody pu-
bliczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjąt-
kiem przypadków określonych w ustawie.”, Rada Dzielnicy 
Praga Południe wystosowuje do Pani Prezydent m. st. War-
szawy jako Starosty prośbę o podjęcie działań prawnych ma-
jących na celu ustalenie statusu prawnego akwenu i podjęcie 
dalszych kroków będących konsekwencją prawną wynikają-
cą z tych działań. 

Zdaniem Rady Dzielnicy, jedyną właściwą drogą rozstrzy-
gającą ostatecznie wątpliwości związane z w/w sprawą jest 
wystąpienie do sądu z prośbą o stwierdzenie nieważności 
wydanej decyzji zwrotowej działki, na której znajduje się je-
zioro. Kompetencjami do podjęcia tego typu działania nie 
dysponuje Zarząd Dzielnicy, a jedynie Pani Prezydent jako 
Starosta miasta na prawach powiatu – Warszawy. 

Rada Dzielnicy pragnie wyrazić pogląd, iż wyjaśnienie po-
wyższej kwestii leży w interesie mieszkańców Pragi Połu-
dnie oraz władz zarówno Dzielnicy jak również miasta st. 
Warszawy.

Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy
                                                    Marcin Kluś 

A mOże płynIe...
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Od 2 września Komenda Sto-
łeczna Policji ma nowego ko-
mendanta. Dotychczasowego 
szefa KSP nadinsp. Da-
riusza Działo zastą-
pił insp. Michał Do-
maradzki z komendy 
wojewódzkiej w Lu-
blinie.  ̶  Chciałbym po-
stawić przed Państwem 
jedno tylko zadanie... takie, 
aby priorytetem we wszystkich 
naszych zamierzeniach był dru-

gi człowiek, któremu służymy  ̶  
powiedział do kadry kierowni-
czej KSP komendant insp. Mi-
chał Domaradzki. W ceremonii 
przekazania obowiązków Ko-
mendanta Stołecznego Policji 
wziął udział Komendant Głów-
ny Policji gen. insp. dr Marek 
Działoszyński.

z�z�z
Saskokępianie wnioskują do 

władz samorządowych o prze-
prowadzenie konsultacji społecz-
nych w sprawie ograniczeń par-
kowania samochodów nienale-
żących do mieszkańców Saskiej 
Kępy. Swój wniosek argumentu-

ją ogromną liczbą samochodów 
z rejestracjami z innych dzielnic 
parkujących w godzinach 9.00-
17.00 na małych osiedlowych 
uliczkach i utrudniających nor-
malne życie mieszkańcom. 

z�z�z
2 września, swoją kampanię 

rozpoczął Piotr Guział, bur-
mistrz Ursynowa, lider War-
szawskiej Wspólnoty Samorzą-
dowej oraz kandydat na prezy-
denta Warszawy. Rozpoczęciu 
kampanii towarzyszyły wybor-
cze zapowiedzi dotyczące m.in. 
obniżenia cen biletów, reformy 
straży miejskiej oraz zwiększe-

nia liczby mieszkań socjalnych. 
Lider Warszawskiej Wspólnoty 
Samorządowej zaprezentował 

też hasło, z jakim wystarto-
wał do wyborów na pre-

zydenta stolicy: „Naszą 
partią jest Warszawa”.

z�z�z
15 września przy po-

mniku-kamieniu 21. War-
szawskiego PP „Dzieci Warsza-
wy” przy Al. Waszyngtona od-
będzie się uroczystość obcho-
dów 75. rocznicy obrony War-
szawy-Pragi oraz 70. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Po oficjalnych wystąpie-
niach i apelu poległych, oddane 
zostaną salwy honorowe i zło-
żone wieńce. Z programem arty-
stycznym wystąpi młodzież z ZS 
nr 21. Organizatorami uroczysto-
ści są: Rada i Zarząd Pragi-Po-
łudnie, Związek Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Środowisko Żołnierzy 21 
WPP „Dzieci Warszawy”.

z�z�z
Zakończyła się tegoroczna 

Akcja Wakacyjna organizowa-

na przez Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej. Dzięki po-
mocy wielu darczyńców i ofia-
rodawców 480 dzieci z diecezji 
odpoczywało w przepięknych 
zakątkach Polski. Przez całe 
wakacje odbyły się cztery tur-
nusy u podnóża Tatr na Cyrh-
li, trzy turnusy w Darłowie nad 
Bałtykiem, 120 dzieci cieszyło 
się ciszą i pięknem Borów Tu-
cholskich w Wierzchach. Dwa 
turnusy odbyły się w malowni-
czej Muszynie.

z�z�z
W 14 dzielnicach działa już 

Stowarzyszenie Warszawa Spo-
łeczna. Bezpartyjni mieszkańcy 
stanowczo odcinają się od poli-
tyki, jak sami mówią, chcą mia-
sta dla zwykłych ludzi – szkół, 
przedszkoli, mieszkań, parków, 
taniej i dostępnej komunikacji 
publicznej. Powołany komitet 
wyborczy i Stowarzyszenie wy-
startuje w jesiennych wyborach 
samorządowych do rad dzielnic 
i Rady Warszawy. Społeczni-
ków wspiera prof. Ryszard Bu-
gaj, który stanie na czele Lo-
ży Krytyków, mającej dokonać 
konstruktywnej oceny progra-
mu wyborczego mieszkańców. 

z�z�z
W czwartek 25 września w sa-

mo południe w parku, im. płk Ja-
na Szypowskiego „Leśnika” od-

będzie się uroczystość upamięt-
niająca stoczoną przez Jego od-
dział, 25 września 1939 roku 
pod Zamościem, walkę z Armią 
Czerwoną. Uroczystość odbę-
dzie się przed pomnikiem „Le-
śnika” w parku przy ul. Gro-
chowskiej, róg Kwatery Głów-
nej. Jan Szypowski, ps. „Le-
śnik” był dowódcą PWPW S.A. 
i dowódcą zgrupowania bojowe-
go „Leśnik” w czasie Powsta-
nia Warszawskiego. Za odwa-

gę, męstwo i m.in. własnoręcz-
ne unieszkodliwienie „Goliata”, 
otrzymał krzyż Virtuti Militari 
i awans na pułkownika.

z�z�z
Od września działa osiem no-

wych stacji Veturilo, na Mo-
kotowie, na Pradze-Południe, 
w Wilanowie i w Ursusie. No-
we stacje wypożyczania rowe-
rów na Pradze-Południe znaj-
dują się przed urzędem dzielni-
cy Praga-Południe, na ul. Afry-
kańskiej/Egipskiej; ul. gen. R. 
Abrahama; ul. Rechniewskie-
go/Nowaka-Jeziorańskiego i na 
Placu Szembeka.

(ab) (dwp) (um) (dm)

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 14.09. godz. 17.00 – Slam poetycki „Placówka 44”. 
Regulamin na stronie: www.cpk.art.pl; 15.09. i 22.09. godz. 11.00 
– „Przyśniła się dzieciom Polska” Spektakl teatralny w wykonaniu 
uczniów LO im. Herberta, wstęp wolny; 16.09. godz. 18.00 – Spo-
tkanie z podróżnikiem – „Panama, kraj kontrastów”. O podróży do 
Panamy opowie podróżnik, archeolog i kulturoznawca Marek Ła-
sisz, wstęp wolny; 18.09. godz. 18.00 – „Lustra” wieczór literacki 
wokół nowego tomu poetyckiego Beaty Polkowskiej, wstęp wol-
ny; 20.09. godz. 17.00 – „Warszawa – Kraków bez wizy. Tribute 
to Xawery Dunikowski. Strofy o sztuce”. Zaproszenia do odbio-
ru w CPK; 21.09. godz. 15.00 – Spotkanie z Alicją Baran, autor-
ką książek dla dzieci, wstęp wolny; 22.09. godz. 18.00 – Koncer-
ty Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, wstęp wolny;
 Klub Kultury Gocław ul. Abrahama 10 (wejście od Bora-
-Komorowskiego) – 14.09. godz. 16.00 – Duch Indianina. Spek-
takl interaktywny dla dzieci, wstęp 5 zł/z Kartą Warszawiaka: 4 zł; 
Przedsprzedaż od 8.09. br.; 15.09. godz. 18.30 – Z Gruzji do Ar-
menii bez przewodnika. Prowadzenie: Michał Gołębiewski, wstęp 
wolny; 21.09. godz. 13.00 – Piknik Rodzinny przy Parafii św. Oj-
ca Pio, ul. Fieldorfa 1. Stoisko promocyjno-warsztatowe CPK oraz 
KK Gocław, wstęp wolny; 22.09. godz. 19.00 – Razem Zaśpiewaj-
my! Koncert w wykonaniu Wiesława Kowalskiego z zaproszeniem 
publiczności do wspólnego śpiewania. Wstęp wolny; 
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 11.09. godz. 
17.00-20.00 – Wieczorek taneczny. Prowadzenie: DJ Marcel. 
Wstęp 5 zł; 12.09. godz. 10.00 – Piątek z grami planszowymi 
i kartami. Wstęp wolny; 16.09. godz. 12.00-13.00 – Historia 
sztuki. Greco – między Toledo a Siedlcami. O sztuce XX wie-
ku. Wstęp wolny; 18.09. godz. 12.00-13.00 – U polski bram… 
Rzecz o Korpusie Ochrony Pogranicza. Spotkanie w ramach cy-
klu „Kresy dalekie i bliskie”. Wstęp wolny; godz. 13.30-14.00 
– Otwarcie wystawy o Powstaniu Warszawskim. Wstęp wolny; 
godz. 14.00-15.00 – Koncert Maksyma Rzemińskiego. Wstęp 
wolny; 24.09. godz. 12.00-13.00 – Komary, meszki i osy oraz 
metody ich odstraszania od ludzi i w ogrodach. Wstęp wolny; 
 Dom Kultury „Świt” na Targówku, ul. Wysockiego 11 – 
13.09. godz. 13.00 – Kino Małego Widza: Dzwoneczek i tajem-
nica piratów. Seans filmowy dla najmłodszych. Bilety: 12 zł.; 
14.09. godz. 10.00-14.00 – Dzień Otwarty w Domu Kultury Świt. 
Będzie można skorzystać z zajęć pokazowych, uzyskać niezbęd-
ne informacje organizacyjne oraz dokonać zapisów na zajęcia. 
DK Świt zaprasza wszystkich bez względu na wiek!
 Kościół Matki Bożej Anielskiej w Radości ul. Wilgi 14 – III 
Festiwal Muzyczny „Barok w Radości” – 13.09. godz. 19.00 – 
Wieczór z Michaelą. Michaela Koudelková –flet prosty, Andrzej 
Zawisza – klawesyn, gość specjalny: Anna Fijałkowska – mezzo-
sopran; 14.09. godz. 19.00 – Wieczór z Haendlem. Arie i duety 
z opery Rinaldo: Julita Mirosławska – sopran, Jakub Burzyński 
–kontratenor La Tempesta. Wstęp wolny. Więcej na:www.facebo-
ok.com/barokwradosci
 Kościół pw. NSPJ w Falenicy ul. Narcyzowa 18 – 14.09. 
godz. 19.00 – Kwartet Męski Il Canto. W programie: Jacobus 
Gallus, Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, Orlando di Lasso. 
Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa: Piotr Szambelan – ce-
ramika i Monika Szambelan-Althamer – ceramika, lalki, witraże. 
 Kino „Praha” ul. Jagiellońska – 15.09. godz. 18.00 – Filmowe 
spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „IMAGI-
NARIUM”. Wyświetlony zostanie film Roberta Altmana „Gracz”. 
Spotkania: raz lub dwa razy w miesiącu (poniedziałek), godz. 
18.00. Bilet – 14 zł. 
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Nieletnim alkohol(u)  
(nie)sprzedajemy

Sklep. Dziewczyna, na oko 17-stolatka, 
prosi o „Królewskie”. Sprzedawca stawia 
je przed nią bez mrugnięcia okiem. Za ja-
kiś czas chłopak w podobnym wieku ku-
puje „Lecha”. Tym razem ktoś z dorosłych 
interweniuje, nalega na sprawdzenie doku-
mentów. Sprzedawca wzrusza ramionami, 
a gdy interweniujący się upiera, kłamie, że 

zna tego klienta i wie, że jest on pełnoletni. Chłopak przytakuje. Inni 
nie reagują.

Sytuacja została zainscenizowana przez pracowników firmy „Mira-
bo”, która przeprowadziła w br. badania sprzedaży alkoholu nieletnim 
w sklepach, barach i restauracjach na terenie Pragi Północ na zlecenie 
Urzędu Dzielnicy. Do każdej z 50 losowo wybranych placówek zosta-
ła wysłana kolejno dwójka młodo wyglądających (ale faktycznie peł-
noletnich) audytorów z zadaniem zakupienia piwa oraz „dorosły”, któ-
ry miał zwrócić uwagę sprzedawcy, gdy ten bez sprawdzenia dowodu 
osobistego podawał im piwo. Było to już trzecie badanie. Poprzednie 
zostały przeprowadzone w 2010 i 2013 roku. 

Wyniki są bulwersujące. Na 100 prób zakupu (po dwie w każdym ba-
danym punkcie) tylko w 49 przypadkach sprzedawca odmówił sprze-
daży żądając z własnej inicjatywy okazania dowodu osobistego. W 33 
przypadkach (na 51) skuteczna okazała się interwencja „dorosłego”. 
Nie znaczy to jednak, że w połowie badanych sklepów i lokali sprze-
dawcy łamali przepisy ustawy. Było znacznie gorzej! Spośród 50 pla-
cówek jedynie w 14 (28%) sprzedawcy konsekwentnie prosili oboje 
„młodych audytorów” o dowód osobisty. W 2/3 sklepów (65%) oraz 
w każdym(!) z 10 badanych lokali gastronomicznych przynajmniej jed-
na próba zakupu zakończyła się pomyślnie!!! I nie może być żadnym 
pocieszeniem, iż wynik ten jest lepszy niż w ubiegłym roku, kiedy to 
młodym ludziom aż w 79% przypadków udało się kupić piwo. Można 
mówić wyłącznie o skali kompromitacji, a nie o sukcesie. A już infor-
macja, że w porównaniu z 2010 r. 3,5-krotnie wzrósł odsetek placówek 
wyróżnionych certyfikatem „Odpowiedzialny sklep” za to, że sprze-
dawcy sami z siebie poprosili oboje młodych audytorów o okazanie do-
wodu osobistego zakrawa na kpinę. Wzrósł on bowiem z 10% do 35%. 
Za ile lat dojdziemy do 100% - łatwo obliczyć.  

Okazuje się jednak, że władze są wobec problemu bezradne. Sklepom, 
w których nieletni mogą kupić alkohol, powinny być bezwzględnie od-
bierane koncesje na jego sprzedaż, a prowadzącym je przedsiębiorcom 
oraz sprzedawcom należą się wysokie grzywny. Mówi o tym Ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tyle że 
podobno wyniki badań nie daję podstaw do wyciągnięcia sankcji, po-
nieważ młodzi audytorzy, którym sprzedano piwo, byli faktycznie peł-
noletni. Po co zatem prowadzi się te badania? Otóż urzędnicy twierdzą, 
że chodzi o „wyrobienie” u sprzedawców nawyku sprawdzania dowodu 
osobistego. No to pogratulować pomysłu i jego rezultatów.

Powiadomienie urzędu o sprzedaży alkoholu nieletniemu w konkret-
nym sklepie też jest mało skuteczne. Trzeba taki fakt udowodnić. Są ko-
rowody ze świadkami. Sprzedawca ma prawo odwołania się… Urząd 
dzielnicy prowadził dwa takie postępowania. Jedno zainicjowane przez 
policję, która złapała pijącą młodzież na ulicy. Ale…okazało się, że 
w sklepie, który wskazali, nie było takiej marki piwa i postępowanie 
umorzono. Drugie chyba jeszcze się toczy. 

Wydaje się, że w tej sytuacji władze - dzielnicy i miasta, bo nie tyl-
ko na Pradze Północ jest z tym problem,  powinny zastanowić się nad 
zmianą prawa w tym zakresie. Stosowanie różnych, nawet  nie pół  
a ćwierć środków, jak pouczanie sprzedawców, jak mają się zachować 
(podobno ci młodsi wiekiem i stażem mają opory przed żądaniem do-
kumentów, zwłaszcza od dziewczyn) apele do odpowiedzialności, wy-
różnianie certyfikatami i upublicznianie adresów sklepów, gdzie alko-
holu nieletnim faktycznie się nie sprzedaje (chyba po to, by zaintereso-
wani omijali je szerokim łukiem) do niczego dobrego nie doprowadzi. 

Marek Borowski
Senator Warszawsko-Praski
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Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610−65−23

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

 challange 
 turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

* UsŁU gI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO chOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TapICErTADex  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

telefOny  
     kOmórkOwe

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

 pOgOTOWiE 
HyDRAULiCzNE 
 zŁOTA RĄCzKA  
 REmONTy  
 WyKOŃCzENiA
KOmpLEKSOWO 
Tel. 505-059-279

nych warunków”, jakie pano-
wały na reprezentacyjnym placu 
Pragi-Południe. Bo Rondo Wia-
traczna jest głównie węzłem ko-
munikacyjnym, podobnie Rondo 
Waszyngtona, a Plac Przymierza 
zjadła nam architektura, pozosta-
wiając zamiast placu wąską kisz-
kę ulicy.

Podobnie jest, choć tęskno mi 
do malutkich budek na bazarze 
Szembeka, bo miejsce to mia-
ło swój klimat niezwykły, nie-
powtarzalny. Jednak cieszę się, 
że i tam dotarła zmiana, że bę-
dzie czysto, schludnie, z nowym 

pomysłem, ale także handlowo 
i „dla ludzi”.

Generał Piotr Szembek, z któ-
rym Praga-Południe tak mocno 
chce się wiązać, to była postać 
niezwykła. Pamiętamy o nim, bo 
zasłynął w bitwach pod Waw-
rem i pod Olszynką Grochowską. 
O tym właśnie Szembeku mawia-
no w tamtych, trudnych czasach: 
„Ufaj Szembekowi. Szembek nie 
zdradzi”. Nic dziwnego, że na 
Boremlowskiej mamy też gimna-
zjum jego imienia. 

W zeszłym roku minęło 225 lat 
od dnia urodzin Piotra Szembe-

ka, którego można nazywać pa-
tronem naszej dzielnicy. Bardzo 
by się zdziwił, widząc, jak dziś 
wyglądają niegdysiejsze pola, na 
których, między z rzadka posado-
wionymi wsiami, walczyli dziel-
nie jego żołnierze. 

Świat wokół nas zmienia się 
i tak było zawsze. Tęskniąc za 
tradycją i tym, co przez lata sta-
ło się bliską sercu krainą dzie-
ciństwa czy sentymentu, bądźmy 
otwarci na zmiany, jak było wie-
le pokoleń przed nami. Bo gdy-
by nie one, Warszawa nadal by-
łaby zamknięta czerwonym mu-
rem dzisiejszej Starówki – nie 
do wiary, że tak mogło wyglądać 
i funkcjonować całe, komplet-
ne miasto. A po praskiej stro-
nie Wisły pasłyby się krowy, je-
sienią zbierano by z pól kapustę 
i przygotowywano do wykopów. 
Na przeziębienie zaparzałoby 
się kwiat z tej lipy w kącie po-
dwórza, co ją jeszcze dziadziuś 
sadził i słodzono miodem z oko-
licznych pasiek – może tej z Wi-
tolina, może z Kępy. Byłoby pięk-
nie, byłoby inaczej.

Szanowny panie hrabio Szem-
beku, zmieniło się tutaj wie-
le. Ale, choć czasem mi tęskno, 
otwarta jestem na zmiany… żu

Siedzę na ławeczce na Placu 
Szembeka. Patrzę na fontannę, na 
lśniący od wody granit, po któ-
rym biegają dzieciaki. Jest i pie-
sek. Pamiętam, jak przed „ucy-
wilizowaniem” tego pięknego 
miejsca podobny piesek umknął 
swojej pani i przepadł tam na 
zachwaszczonym bujnie trawni-
ku. Po kilku chwilach szczęśli-
wie odnalazł się, zdezorientowa-
ny i przerażony.

Pamiętam też dzień oddania 
nowoczesnego, pięknego placu 
do użytku. Brawa, zachwyty wiel-
ce zasłużone. I głosy, które pod-
niosły się natychmiast: to rozrzut-
ność! Tyle kamienic komunalnych 
czeka na remonty! Ludzie żyją 
w okropnych warunkach!

A ja współczuję włodarzom 
dzielnicy trudnych wyborów, ale 
cieszę się, że pamiętając o znisz-
czonych kamienicach, znaleźli 
też środki na poprawę „okrop-

Szanowny  
panie hrabio…

- No i co teraz z nami sierotami będzie?… Bez zbędnych wstępów 
zapytał pana Kazimierza Główkę Eustachy Mordziak. Tutejszy ku-
piec. Z bazaru na Szembeka, znaczy się.

- A co ma być? 
- Jak to? Tusek do Brukseli się wyprowadza!
- A co było, jak się Buzek wyprowadził?
- Nic.
- To teraz będzie tak samo.
- No nie, Tusk, to jednak ktoś. Jak jego zabraknie, to ta jego Plat-

forma rozleci się, jak amen w pacierzu. I wtedy Prezes weźmie nas za 
twarz, jak dwa a dwa, cztery…

- Ja nie rozumiem, co ludzie z tym Prezesem ciągle. Przecież on 
z księżyca nie spadł. Na czołgu do Sejmu nie wjechał. Ludzie go wy-
brali, tacy sami wyborcy jak pan i ja. 

- Niby racja, ale jakoś tak…
- Bez przesady. Poza tym najpierw Prezes musi wygrać wybory, 

a jak pan wie, wygrywanie wyborów, to nie jest jego specjalność. 
W ostateczności zawsze jest SLD do wybrania. 

- Słyszał pan, jakie warunki postawił Tuskowi, żeby tu był dobrze 
oceniany?

- Śmiech na sali, panie Eustachy. Tusk będzie teraz reprezentował 
28 państw, w tym Polskę, a nie wyłącznie Polskę.

- I znakiem tego, nic nie będzie mógł zrobić? 
- Coś tam będzie mógł, ale inaczej. Pośrednio, powiedziałbym. Mu-

si się nauczyć, że w Unii każdy ma wyjść na swoje. Weź pan taką mar-
chew. Co to jest pańskim zdaniem? 

- Marchew, to marchew. Warzywo, a co ma być?
- I otóż jest pan w mylnym błędzie, panie Eustachy. W Unii Euro-

pejskiej marchew to jest owoc…

- Coś pan na głowę upadł, panie Główka?
- Ja nie. Portugalia to sobie załatwiła.
- Z marchwi owoc zrobiła?
- Dokładnie. Bo uważasz pan w Portugalii zajadają się marchew-

kowym dżemem. Dżem, jak pan wie robi się z owoców. Ale w Unii 
dżem ma dodatkową miłą zaletę – dotowany jest mianowicie. No to 
żeby Portugalczycy mogli wziąć tę kasę, marchew musiała stać się 
owocem.

- I co, reszta się na to zgodziła, nikt ani mru-mru?
- Niezupełnie. Taka dajmy na to Francja zgodziła się, ale pod wa-

runkiem, że ślimak będzie w Unii rybą… 
- To jakiś dom wariatów jest!
- Raczej dom ludzi dobrze obliczonych. Ryby też są dotowane, jak 

dżem, a ślimaki nie. Znaczy, jeśli wy zgodzicie się, żeby ślimaki były 
rybami, to my się zgodzimy, że marchew jest owocem. To się nazywa 
ucieraniem się interesów. I to Tusk musi opanować. Nie mówię już 
oczywiście o wielkiej polityce, bo tam to w ogóle czarna magia. Ni-
by ten Putin jest po cholerze, ale interesy robią z nim wszyscy. Czesi, 
Słowacy, Węgrzy otwarcie są przeciw sankcjom. 

- My chcemy!
- Bo my zawsze musimy głową do przodu. Zamiast pomyśleć, ro-

zejrzeć się, to sami o kłopoty się prosimy. Jabłka na bazarze po 2.50, 
bo nasze. Ale brzoskwinie i morele po 7, bo nie nasze. Inni zarabiają, 
a my dostajemy po kieszeni. 

- Fakt panie Kaziu, to wszystko nie jest takie proste, jak się na 
pierwszy rzut oka wydaje.

- Bez przesady. Trzeba tylko głowę otwartą mieć i myśleć niekon-
wencjonalnie. Jak ta panienka, co filozofię studiowała?

- Że co proszę?
- Wygrała test: napisz możliwie najkrótszą historię, która zawierać 

będzie wątek religijny, seksualny, a wszystko to żeby było splecione 
tajemnicą.

- Ja cię kręcę. I co?
Wygrała. Napisała tak: O Boże! Jestem w ciąży… Tylko, kto jest ojcem?

 Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Po Tusku jak po Buzku

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

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
rEKlAMA rEKlAMA  

S.M. „Międzynarodowa”  
Warszawa ul. Międzynarodowa 44  

ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
  malowanie klatki schodowej w budynku 

Międzynarodowa 38.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są 

na stronie internetowej Spółdzielni  
www.miedzynarodowa.waw.pl

Spółdzielnia mieszkaniowa „międzynarodowa” 
Warszawa ul. międzynarodowa 44 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót 
instalacyjnych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni 
w zakresie ujętym w SWIZ:
1.  Konserwację wewnętrznej instalacji wraz z usuwaniem 

awarii oraz drobne roboty budowlane w budynkach 
należących do zasobów S.m. „międzynarodowa”.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie 
internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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Dobre geny wyniósł z do-
mu. Urodził się 28 lutego, 
w imieniny Romana. W do-
kumentach jest jednak zapi-
sane, że w Walentynki, 14 
lutego 1929 roku. Jego dom 
znajdował się przy ul. Garn-
carskiej, niedaleko centrum 
Białej Podlaskiej. Dzieciń-
stwo wspomina jako jeden 
z najpiękniejszych okresów 
swojego życia.

– Było tam bardzo sympa-
tycznie. Najpierw chodziłem 
do podstawówki „dwójki”, 
a później do „jedynki” – 
dodał. To właśnie w szkole 
spotkał grupę ludzi, którzy 
ukierunkowali jego życie. 
Pozwolili mu poznać i po-
kochać teatr. Niestety, ja-
ko młody chłopak nie grze-
szył pracowitością. Mama 
zawsze powtarzała mu, że 
trzeba być uczciwym i pra-
cowitym. Ale on był wy-
bitnym leniem. – Otrzymy-
wałem w gimnazjum i piąt-
ki, i dwójki. Szkoła miała 
z nim wiele kłopotów. By-
ły i wagary i swobodny styl 
bycia. Na szczęście w koń-
cu wyszedłem na swoje – 
przyznał. Przeżył wojnę. 
Podczas okupacji pracował 
w należącym do ojca warsz-
tacie rymarsko-tapicerskim. 
– Tato był inteligentnym 

człowiekiem. Przyjął mnie 
na terminatora, ale nie by-
ła to udana próba. Kiedy 
nadeszły wiadomości o po-
wstaniu warszawskim, rwa-
łem się, aby wyruszyć do 
stolicy. Rodzice jednak mnie 
nie puścili – ujawnił. 

W końcu i tak trafił do 
Warszawy. Przyjechał do 
niej za swoimi marzeniami. 
Od dziecka marzył bowiem 
o tym, aby zostać aktorem. 
Niestety wyśmiewano jego 
pragnienia. Nikt nie wierzył, 
że uda mu się coś osiągnąć 
w tym zawodzie. Był niski, 
nie pasował do sceniczne-
go ani filmowego wizerun-
ku amanta – komentowano. 
Był za to uparty. I utarł nosa 
wszystkim niedowiarkom. 
Dostał się na wydział ak-
torski warszawskiej PWST, 
którą ukończył w 1953 ro-
ku. Jego talent doceniono do 
tego stopnia, że w tym sa-
mym roku zadebiutował za-
równo na scenie teatralnej 
jak i przed kamerami. Jed-
nak cały czas chciał czegoś 
więcej. Lubił wspinać się 
bowiem na wyżyny swoich 
możliwości. Dlatego też po-
stanowił sprawdzić się w roli 
reżysera. Wybrał się na wy-
dział reżyserski, również na 
warszawskiej PWST. Ukoń-

czył go w 1965 roku. Czas 
płynął. A rok temu święto-
wał sześćdziesiątą rocznicę 
swojej pracy artystycznej. 
Przez ten czas stworzył na-
prawdę wiele niezapomnia-
nych ról. Jednak widzowie 
kojarzą go głównie za spra-
wą roli niezapomnianego 
technika budowlanego Ro-
mana Maliniaka w seria-
lu TVP „Czterdziestolatek”. 
Na swoim koncie ma jednak 
nieporównanie więcej ról te-
atralnych niż filmowych czy 
telewizyjnych.

– Ten zawód będzie mnie 
zawsze pasjonował. Powie-
działem sobie, że dopóki bę-
dę recenzował się pozytyw-
nie, nie porzucę aktorstwa. 
Jeżeli pojawi się pierwsza 
negatywna recenzja, będzie 
to dla mnie zarazem znak, że 
powinienem z tym skończyć. 
Przyznam szczerze – odwle-
kam ten moment jak tylko się 
da – zdradził. 

Ma poczucie humoru na 
swój temat i chyba to najle-
piej cechuje jego aktorstwo. 
Lubi pośmiać się z siebie. 
Porywa publiczność, a miło-
śników kabaretu bawi do łez. 
Kobiety za nim szalały i ko-
chają go do tej pory. 

– Czasem tak sobie kombi-
nuję, co te kobiety we mnie 

widzą. Owszem, uroda jest, 
to fakt, ale uroda to jeszcze 
nie wszystko. Charakter się 
liczy, a ja charakter mam 
dość paskudny, zimny drań 
jestem. I kobiety to lubią, pa-
sjami – mówił z przymruże-
niem oka.

Jednak tak naprawdę przez 
całe życie był wierny tyl-
ko jednej kobiecie – swojej 
żonie Krystynie. Poznał ją 
w Szczecinie, gdzie zaczy-

nał swoją zawodową drogę. 
– Pewnego razu przyszła do 
poradni szkoły teatralnej, 
gdzie pracowałem, spytać, 
czy mogłaby zostać aktor-
ką. Odradziłem jej, bo mia-
ła już 24 lata, o, to wiek po-
ważny na rozpoczęcie szko-
ły teatralnej. Ale wzięliśmy 
się za ręce. Kochałem ją za 
wszystko. Za miłość, za cier-
pliwość. Za całe życie! – 
przyznał.

Przeżyli w szczęściu pra-
wie sześćdziesiąt szczęśli-
wych lat. To ona opiekowa-
ła się nim, gdy tracił wzrok. 
Przez lata była „jego ocza-
mi”. Uczyła go ról, aby 
mógł nadal pozostać aktyw-
nym w zawodzie. Stanowili 
jedność. Niestety pani Kry-
styna podupadła na zdrowiu. 
I po latach walki – przegra-
ła ciężką walkę z chorobą.  
Aktor został sam w przeraź-
liwej pustce i ciszy w swo-
im mieszkaniu na Placu Zba-
wiciela w Warszawie. W ne-
krologu napisał: zmarła mo-
ja żona Krystyna, najlepszy 
człowiek na świecie. Nie do 
zastąpienia…

Tak ciężko mu bez niej 
żyć. Ale o to, by jego życie 
toczyło się dalej, troszczą się 
jego bliscy: syn Tomasz, sy-
nowa Barbara, wnuk Janek. 
Odwiedzają go w Warsza-
wie i spędzają z nim swój 
wolny czas. W powrocie do 
normalnego życia pomaga 
mu również sąsiadka, która 
przyjdzie, ugotuje obiad, po-
rozmawia. Od śmierci żony 
minął już rok, a pan Roman 
nadal jest wściekły na los, że 
zabrał jego żonę przedwcze-
śnie. Przecież to on chciał 
odejść pierwszy. Na szczę-
ście czas odrobinę wyleczył 
rany. I stał się cud! Aktor od-
zyskał wzrok. Ostatnie ope-
racje usunięcia zaćmy prze-
biegły prawidłowo. Pan Ro-
man otrzymał drugie życie 
i musi nauczyć się nim cie-
szyć na nowo. A z pewno-
ścią pomoże mu w tym jego 
druga miłość... aktorstwo!

(ad)

Roman KŁOSOWSKI
MIESZKAŃCY

Powiedzieć o tak znakomitym artyście, że jest wybitnym 
aktorem, to chyba zbyt banalne. Roman Kłosowski to zjawis-
ko po prostu niepowtarzalne. To przede wszystkim wdzięk, 
dobre serce, charakter i talent. Po prostu człowiek wyjątkowy. 

Warszawa
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

Czynne
pon.–pt. 10.00–18.00
sobota 10.00–14.00

P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

Ucz się u nas angielskiego
Jesteśmy szkołą języka angielskiego z trzynastolet-
nią tradycją. Organizujemy kursy dla dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym (od 5. roku życia) oraz dla 
młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich. 

Stosowane przez nas metody nauczania pobudzają 
wyobraźnię ucznia i sprawiają, że lekcje są żywe i atrak-
cyjne. Metody te są dostosowane do wieku oraz indywi-
dualnych potrzeb uczniów. W  doborze materiału leksy-
kalnego i gramatycznego uwzględniamy nie tylko wyma-
gania programu szkolnego, lecz także wytyczne Syndy-
katu Egzaminacyjnego Uniwersytetu w Cambridge. 

Na lekcjach staramy się zadbać o  różnorodność ćwi-
czeń i typów interakcji, wykorzystujemy elementy zabawy 
i dramy, tworzymy sytuacje imitujące te z życia codzienne-
go, dzięki czemu uczniowie posługują się językiem w spo-
sób aktywny i naturalny, traktując go przede wszystkim ja-
ko narzędzie do porozumiewania się. Nasi uczniowie nie 
są anonimowi, ich postępy w nauce są regularnie spraw-
dzane i zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.

ANGIELSKI  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Meissnera 1/3, GOCŁAW
22 448 51 97, 602 531 857

www.stpatricks.pl

rEKlAMA rEKlAMA  

ZaK£ad Us£UG 
TapicersKich i sTOlarsKich

d. „Redom” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A p r A s Z A M y:�
w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400
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Pędzelkiem 
MIEszKańCa

 Jacek Frankowski

Wrześniowe „Biesiady” (poe- 
tyckie lub kabaretowe) od lat 
są organizowane w Musz-
li Koncertowej Parku Skary-
szewskiego przez dzielnicowy 
Zespół ds. Kultury i południo-
wopraskie Centrum Promocji 
Kultury. Od zawsze te impre-
zy cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców. W sobotę, 6 września, 
w Muszli Koncertowej odbyła 
się VIII Skaryszewska Biesia-
da Poetycka.

Chyba po raz pierwszy 
na teren Muszli Koncerto-
wej można było wejść z tzw. 
marszu, a za ogrodzeniem 
obiektu nie oczekiwały tłu-
my osób pragnących usiąść 
na widowni. Co było przy-
czyną takiej sytuacji? Praw-
dopodobnie pieniądze. A do-
kładniej ich, bardzo skrom-

na ilość przeznaczona przez 
samorząd na tę imprezę. Za-
brakło ewidentnej gwiazdy, 
która przyciągałaby jak ma-
gnes. 

W tegorocznej edycji „Bie-
siady” wystąpił Robert Ka-
sprzycki oraz Sokół Orkie-
stra. Imprezę prowadził Adam 
Tkaczyk. Lista wykonawców 
była bardzo krótka i, z całym 
szacunkiem dla artystów, ich 
twórczości oraz dorobku, zbyt 
mało atrakcyjna by wypełnić 
tysięczną widownię. Tym bar-
dziej, że Robert Kasprzycki, 
relatywnie niedawno koncer-
tował w „Skaryszaku” w jed-
nej z poprzednich edycji „Bie-
siad”. – Jak tylko mogę, to 
wpadam na imprezy w parku 
– mówił „Mieszkańcowi” Ro-
bert Wiśniewski z sąsiedniego 
Solca – Słuchałem tu Maleń-
czuka, Soyki, Stana Borysa. 
Bawiłem się występami Pa-
zury, Bałtroczyka i skeczami 
najlepszych polskich kabare-
tów. Dziś przyszedłem trochę 

z ciekawości, a trochę z przy-
zwyczajenia – Kasprzyckiego 
lubię, a o Sokół Orkiestra nic 
nie wiem… 

No cóż, tak krawiec kraje, 
jak mu materiału staje i nie ma 
co zbytnio narzekać, a trze-
ba się cieszyć, że Praga-Po-
łudnie, jedna z największych 
dzielnic w Warszawie, pewne 
środki na kulturę przeznacza. 
Tym bardziej, że tym, którzy 
tego dnia przyszli do Muszli 
Koncertowej impreza się po-
dobała. – Sokół Orkiestra nas 
mocno rozgrzała, a Robert 
Kasprzycki skłonił do refleksji 
– zaraz po wysłuchaniu prze-
boju Kasprzyckiego „Niebo 
do wynajęcia” mówiła Ania 
z Gocławia, która na impre-
zę przyszła ze swoim chłopa-
kiem.

Faktycznie, poetyckie kli-
maty krakowskiego arty-
sty zdecydowanie bardziej 
wprowadzały w jesienny na-
strój, niż pełne energii sło-
wiańsko-bałkańskie rytmy 
utworów Sokół Orkiestry. 
Rytmy, które smakowały 
niedawno minionymi waka-
cjami. I wakacyjnymi wspo-
mnieniami, które Przemek 
Sokół, filar grupy, rozstrze-
lał wręcz na koniec „Kałasz-
nikowem”, energetycznym 
utworem Gorana Bregovi-
ca… – Dawno nie widziałem 
tak niekonwencjonalnego ze-
społu… – na scenie odczyta-
no liścik, jaki liderowi So-
kół Orkiestra wręczył jeden 
z widzów. I trzeba się z tą 
opinią zgodzić. VIII Skary-
szewska Biesiada Poetyc-
ka, której patronem medial-
nym był „Mieszkaniec” choć 
skromna, była bardzo udana. 
A ci, których nie było tego 
dnia w Muszli Koncertowej, 
niech żałują. ar

rEKlAMA rEKlAMA  

pOeTyCKO I BAłKAńSKO
Nadchodząca jesień sprzyja nostalgii, refleksjom, zadu-
mie i wyciszeniu. Właśnie w takie klimaty świetnie wpi-
suje się Skaryszewska Biesiada Poetycka… 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
SBm „Ateńska” w Warszawie przy ul. Arabskiej 9  

ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych przy:
ul. Egipskiej 4 (pawilon handlowy, parter)  – powierzchnia 77,50 m2

ul. Saskiej 4A (w kompleksie garaży)  – powierzchnia 14,50 m2

ul. Saskiej 4A (w kompleksie garaży) – powierzchnia 14,80 m2

Przedmiotowe lokale można obejrzeć po uzgodnieniu terminu z  insp. 
d/s lokali użytkowych.
Termin postawienia lokali do dyspozycji: po podpisaniu umowy.
Oferty na w/w  lokale należy składać zgodnie z wymogami Regulami-
nu Przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM „Ateńska”  
do dnia 16 września 2014 r. do godz. 1200 w pokoju nr 9.
Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 300,00 zł. 

na każdy lokal na konto w:  
PKO BP SA XV O/Warszawa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 1230  
w siedzibie Spółdzielni.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wyso-
kości 3-miesięcznych opłat netto za najem i złożenia weksla in-blanco. 
Regulamin Przetargów o którym mowa powyżej można uzyskać w sie-
dzibie Spółdzielni w pokoju nr 5. Jest on również dostępny na stronie 
internetowej Spółdzielni: www.sbm-atenska.pl
SBM „Ateńska” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni,  
pok. nr 5, tel. 22 672-03-24 wew. 5 u Pani Bożeny Kesler.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9 ogłasza przetarg  
otwarty w  formie oferty pisemnej na pierwszeństwo  
ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
  Saska 6 m 89, pow. użytkowa 38,50 m² – VIII piętro  

wartość rynkowa – 270.180 zł (5% wadium – 13.509 zł)
Lokal można oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spół-
dzielni, pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać 

na konto: 
PKO BP S.A. XV O / W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu.
Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium na-
leży składać do dnia 17.09.2014 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.
OTWARCIE OfERT NASTąPI W SIEDZIBIE SPóŁDZIELNI  

dnia 17.09.2014 r. o godz. 13.00.
Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (ter-
min do negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu 
wpłacić deklarowaną kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku 
spowoduje utratę wpłaconego wadium.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) 
lub na stronie internetowej www.sbm-atenska.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  
bez podania przyczyny.

BIUrO rEKLaMY „MIEszKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl

magia na magicznej
Wraz z końcem lata ma-

gia zawitała na Białołękę. 
W ostatni weekend waka-
cji swoje podwoje na ul. Ma-
gicznej otworzył rekreacyjno-
-sportowy park. Wydarzeniu 
temu towarzyszyła impreza 
odbywająca się w dniach 29-
31 sierpnia. 

W parku przy ul. Magicznej 
maluchy mogą już bawić się na 
karuzelach, huśtawkach, a na-
wet minitrampolinach. Dla nie-
co starszych warszawiaków wybudowano skatepark i wielofunk-
cyjne boisko, na którym swoje umiejętności sprawdzić mogą pod-
czas różnych gier zespołowych. Na spragnionych ćwiczeń rucho-
wych czeka także plenerowa siłownia.

̶  Istnienie parku, to wspólny wysiłek wielu osób...władz dzielnicy, 
radnych, projektantów oraz mieszkańców  ̶  podkreślał, podczas ofi-
cjalnego otwarcia burmistrz Białołęki Piotr Jaworski. (dm)
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Jeśli macie w domu niejadka, 
krzywo patrzącego na wszel-
kie warzywa i ziołowe przy-
prawy, róbcie mu pizzę!

Lepiej przygotować ją 
w domu (pierwsza polska 
pizzeria powstała w Słupsku, 
w roku 1975), ponieważ we 
własnej kuchni  można „prze-
mycić” w formie atrakcyjnej 
dla większości dzieci roz- 
maite brokuły, kalafiorki, po-
ry, fasolę, pomidory, ogórki, 
cebulę, a nawet dobrze przy-
prawioną i „zamaskowaną” 
(po zmiksowaniu) koncentra-
tem pomidorowym marchew-
kę czy włoszczyznę. 

Początkowo pizzę pieczo-
no na placku z ciasta ma-
karonowego, ale dziś po-
mysłów na spody jest wie-
le. Moja rada – najlepiej, gdy 
przygotowujemy pizzę razem 
z dziećmi (przedtem przygo-
tuj samodzielnie to, co jest 
do „przemycenia”), a potem 
wspólnie ją zjadamy. Inte-
gracja rodziny – bezcenna. 
Przy okazji uczymy dziecko 
respektowania upodobań in-
nych (ten woli więcej sera, 
tamten koniecznie żeby była 
szynka), bo przecież na jed-
nym placku można ułożyć kil-
ka rozmaitych „tematów”.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dla amatorów pizzy

✓Pizza 1: 3 szklanki mąki tortowej wymieszaj z płaską łyżką 
cukru i 3/4 łyżeczki soli. Jeśli lubisz, dodaj sypkie, suszone zio-
ła, płatki owsiane czy siekane oliwki. Do miseczki wlej szklankę 
ciepłej (nie gorącej) wody, dodaj ciut cukru, pokruszone świeże 
drożdże (50 g). Wlej 3 łyżki oliwy (lub olej), rozmieszaj na gład-
ko i wsyp resztę składników. Wyrób gładkie ciasto, włóż je do 
miski (przykryj ściereczką) i wstaw ją do większej, wypełnionej ciepłą wodą – szybciej 
urośnie. Gdy ciasto gotowe, wyjmij na natłuszczoną blachę i rozciągając (nie wałku-
jąc, nie ugniatając!), Uformuj placek na spód cienki lub gruby. Nałóż ulubione skład-
niki, piecz około 10 minut w piekarniku, nagrzanym do około 220-250 °C.

✓Pizza 2: 2 szklanki mąki pszennej wymieszaj z łyżeczką suszonych drożdży, 1/2  
łyżeczki soli i 1 cukru. Dodaj około 2/3 szklanki niezbyt gorącej wody i 1-2 łyżki oli-
wy. Wyrabiaj aż ciasto będzie gładkie. Uformuj kulę, włóż ją do sporo większej miski 
lub innego, zamykanego pojemnika, schowaj do lodówki by rosło przez dwie doby. 
Po tym czasie wyjmij, oprósz mąką i ostrożnie przełóż do jeszcze większej miski, po-
sypanej mąką, by przez 3 godziny rosło w cieple. Włącz piekarnik, wyrośnięte ciasto 
wyjąć z miski (bardzo ostrożnie!) i dalej jak w przepisie 1.

✓Pizza 3: W misce wymieszaj drożdże (50 g) ze szklanką ciepłego mleka, dodaj 
dwa całe jajka, soli na czubek noża, szklankę mąki, wreszcie 2 łyżki oleju lub oliwy – 
cały czas mieszaj, do gładkości. Gdy gładkie i gęste jak bardzo gęsta śmietana, wy-
łóż na posmarowaną olejem blachę, na wierzchu układamy warzywa, plasterki wędlin 
i ser, przedtem smarujemy dość rzadkim sosem pomidorowym i do pieca. Nie musi 
rosnąć! Piecz około 20 min.

✓Pizza 4: 2-2,5 szklanki mąki wyrób z pokruszonymi drożdżami (25 g) i szczyptą 
soli, dodając letnią wodę mineralną gazowaną (nie zimną!). Dodaj 3 spore, ugotowa-
ne i mocno rozgniecione, koniecznie ciepłe  ziemniaki i 1-2 łyżki oliwy. Odstaw przy-
kryte na 30 min. Gdy wyrośnie rozciągnij na blasze, nałóż dodatki i piecz w 200°C 
około 35-40 min!

Dodatki wedle upodobania; ważne by sos pomidorowy, który jest pod nimi, był jak 
najlepszy.  PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Kim jest Przewodniczący Rady Europejskiej potocznie nazywany 
Prezydentem Unii Europejskiej? Wybierany na 2,5 roku przez Ra-
dę Europejską. Raz może powtarzać kadencję, jeśli Rada dokona 
powtórnego wyboru.

Anegdota głosi, że to stanowisko utworzono po pytaniu, jakie 
zadał Henry Kissinger: „Do kogo mam zadzwonić, jeśli chcę rozmawiać z Europą?” 
Obowiązki osoby zajmującej to zaszczytne stanowisko, to reprezentowanie Unii na 
zewnątrz, zwłaszcza w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej państw 
i ich bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przewodzenie Radzie Europejskiej, a co 
za tym idzie, dbałość o przygotowanie i ciągłość jej prac i prezentowanie Parlamen-
towi Europejskiemu  sprawozdań z każdego posiedzenia Rady.

Przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego Przewodniczącym RE była każdora-
zowo głowa państwa lub szef rządu kraju aktualnie sprawującego prezydencję Rady 
Unii Europejskiej (Polska w roku 2011). Było to wówczas stanowisko niezbyt znaczą-
ce –zmieniało się co 6 miesięcy, czyli wraz z każdą zmianą prezydencji. Donald Tusk 
jest drugim Prezydentem o kadencji 2,5 letniej.  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Sierżant zebrał kompanię:
- Kto chce pojechać na wykopki ziemnia-

ków na polu siostry generała?
Po chwili milczenia niechętnie zgłosiło się 

dwóch żołnierzy. Sierżant na to:
- Dobra! Pozostali pójdą na piechotę.

��
 Na zebraniu anonimowych alkoholików:
- Cześć, jestem Krzysiek. Piję od 20 lat. Przyszedłem tutaj, 

bo podobno rozwiązujecie problemy związane z alkoholem.
- Oczywiście. Jak możemy ci pomóc?
- Brakuje mi 2,50 zł…

��
Doświadczona mężatka z długim stażem przychodzi do 

wróżki i pyta, co ją czeka dalej. Wróżka rozkłada karty 
i mówi:
- No cóż, nie będę przed panią ukrywać. Karty jasno 

mówią, że Pani mąż zginie śmiercią tragiczną.
- Dobrze, ale czy zostanie mi to udowodnione? 
 WesołyRomek

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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KrzyżówkaMieszkańcaNr17h o r o S K o p
 BA RAN 21.03-21.04

Możesz być chwilowo lekko rozkojarzony i dla-
tego „łapiesz wiele srok za ogon”. Ta nietypowa 
dla ciebie metoda działania może skończyć się 
dalszym niepotrzebnym pogorszeniem sytuacji 
i tak już dosyć trudnej. Postaraj się jakoś to „od-
kręcić”. Tutaj potrzebować będziesz pomocy, 
wskazany jest ktoś rozważny i życzliwy. Pamię-
taj, że wiara w siebie jest kluczem do sukcesu.

 BYK 22.04-21.05
Wakacje niestety już się skończyły. Nawet, jeśli 
na myśl o pracy dostajesz gęsiej skórki to trze-
ba będzie się kiedyś do niej zabrać. Odpowied-
nie nastawienie i poczucie humoru będą w tym 
bardzo pomocne. Nie popadaj jednak w  roz-
pacz, przyjdzie czas na zabawę i chwilę odde-
chu. Poddaj się kontrolnym badaniom i zacznij 
ubierać się cieplej, poranki są już coraz chłod-
niejsze.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Będziesz w świetnej formie. Jeśli miałeś udany 
urlop, to twój akumulator jest naładowany do 
dalszej pracy. Jest to też wymarzony czas do 
walki o awans. Przyszedł okres stabilizacji, tak-
że w sprawach uczuciowych. Warto, abyś zbu-
dował spokojną, solidną przystań, która będzie 
mogła oprzeć się życiowym burzom. Z wyma-
rzoną osobą stanie się to bardziej realne.

 RAK 22.06-22.07
Na razie potrzebujesz wytchnienia i  spokoju. 
Nie zawracaj głowy sobie i  otoczeniu, bojąc 
się, że bez ciebie wszystko się zawali. Czyżby 
kierowała tobą zarozumiałość? Druga połowa 
września będzie obfitować w  wiele ciekawych 
i zaskakujących wydarzeń. W sprawach uczu-
ciowych nastąpi pewien przełom, chociaż to 
nie zadowoli cię zbytnio. Trudno, musisz uzbro-
ić się w cierpliwość.

 LEW 23.07-23.08
W potyczkach z zawodową konkurencją twoja 
inteligencja może być gwarancją zwycięstwa. 
Nowe pomysły mogą okazać się interesujące, 
a tym samym twoje plany mają szansę na reali-
zację. Unikaj sytuacji konfliktowych, które mo-
gą doprowadzić do pogorszenia twoich stosun-
ków z najbliższymi. Teraz wymagany jest spo-
kój i dystans do całego otoczenia.

 PAN NA 24.08-23.09
To dla ciebie szczęśliwy miesiąc. Wrzesień 
w swej obfitości owoców i warzyw, słonecznych 
jeszcze dni, napawać cię będzie nostalgią za 
odchodzącym latem. Pomyślnie ułożą się spra-
wy zawodowe, zrealizowane zostaną pewne 
ambicje, w sprawach uczuć zaś potrzebna bę-
dzie delikatność i rozwaga. Dystans i dyskrecja 
opłacą się na pewno, tym razem może się do 
ciebie uśmiechnąć fortuna.

 WA GA 24.09-23.10
W  drugiej połowie września w  twoich spra-
wach zawodowych i  finansowych nie wyda-
rzy się nic ciekawego. Nie będziesz natomiast 
narzekał na brak wrażeń w sferze uczuciowej. 
Tutaj możesz liczyć na przychylność ze stro-
ny Wenus. Ale panuj nad swoimi porywami 
serca, bo możesz niezbyt fortunnie ulokować 
swoje uczucia.

 SKOR PION 24.10-23.11
W ciągu najbliższych dni może zdarzyć się coś 
szczególnego. W pracy zmiana na stanowisku, 
może czeka cię awans lub podwyżka? W spra-
wach prywatnych – spotkanie z kimś z dawno 
niewidzianym, ale wciąż bliskim twojemu ser-
cu. Nie ma mowy o  nudzie i  stagnacji, burza 
w uczuciach doda twojemu życiu nowych barw.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Może się zdarzyć, że będziesz miał sporo oka-
zji do świętowania i niekoniecznie będą to ro-
dzinne uroczystości. Będzie też okazja do po-
znania ciekawych osób, które natchną cię no-
wymi pomysłami na życie. W sprawach finan-
sowych – huśtawka, ale cóż, nie ma sytuacji 
bez wyjścia, a  na brak znajomych przy kasie 
też nie możesz narzekać.  

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Uważaj! Jesteś teraz w takim nastroju, że mo-
żesz rozkochać każdego, kogo zechcesz. Ta 
niesamowita aura sprawi, że wokół ciebie za-
roi się od wielbicieli. Tylko pamiętaj, żebyś się 
zbytnio nie rozpędził w podbojach, bo z miło-
ścią nie wolno igrać. Twoje finanse nie będą ta-
kie złe i nie musisz martwić się o dzień jutrzej-
szy.

 WO DNIK 21.01-19.02
Twój umiar i takt znajdą uznanie w oczach prze-
łożonych. Możesz być wynagrodzony nie tylko 
finansowo, istnieje szansa na awans. Musisz 
jednak o to zadbać sam i zabrać się do działa-
nia w sposób metodyczny i przemyślany. Efek-
ty mogą zaskoczyć nawet ciebie. Pamiętaj jed-
nak o  poprzestaniu na konkretnym działaniu, 
resztę spraw odłóż na później. Wszystko po-
staw na jedną kartę.

 RY BY 20.02-20.03
Nie powinieneś teraz pozwolić sobie na brak 
samodyscypliny w  sprawach finansowych. 
Kontroluj wydawaną gotówkę, zastanów się 
dwa razy zanim coś kupisz. Słuchaj głosu roz-
sądku i  przyjaciół, ich rady mogą okazać się 
nieocenione. W  sprawach uczuciowych – sta-
gnacja, w zawodowych, może być różnie. Go-
rący okres w pracy i niezbyt dobry humor sze-
fa najlepiej przeczekać, robiąc to, co do ciebie 
należy.

Merlin

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 14/2014: „Spiesz się powoli”. 
Zestaw upominków wylosował p. Marian Marczak z ul. Konwiktorskiej. Po od-
biór zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 19 września br. 
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DAM PRACĘ

 Poszukujemy do opieki nad 
starszym Panem - kobiety na trzy 
razy w tygodniu po 3 godziny 
dziennie od zaraz. Praca w Rem-
bertowie.  Tel. 692-217-784

FINANSE

 ATRAKCyJNA POŻyCZ-
KA OD 200 ZŁ DO 25 TyS. ZŁ. 
 TeL. 668-682-365

 Pożyczki gotówkowe. 
 Tel.22 24-02-829, 504-857-387

KUPIĘ
 A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434

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

NAUKA
 Angielski dla dzieci z do-
jazdem (podstawowa i gimna-
zjum).  Tel. 509-766-615
 Angielski. Dojazd. 
 Tel. 693-427-846
 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Angielski. Metodyk, Ron-
do Wiatraczna, lekcje dla dzieci 
i dorosłych.  Tel. 607-085-777
 EMERYTOWANA NAUCZY-
CIELKA ZAOPIEKUJE SIĘ 
DZIECKIEM, POMOŻE ODRO-
BIĆ LEKCJE.  TEL. 785-964-117

 Fizyka, matematyka - dojazd. 
 Tel. 22 615-81-50, 603-581-282
 Francuski. Dojazd. 
 Tel. 693-427-846
 Francuski z Francuzem. 
 Tel. 798-013-516
 Francuski, rosyjski - wszystkie 
tłumaczenia pisemne. 
 Tel. 22 815-44-91, 601-35-18-64
 MATeMATyKA (SZKO-
ŁA PODSTAWOWA, GIMNA-
ZJUM).  TeL. 785-964-117
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze - promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 70 m2 dwupoziomowe komfort 
Wesoła Zielona osiedle chronio-
ne.  Tel. 662-143-152 
 Kawalerka Falenica. 
 Tel. 696-278-382
 Kawalerkę 35 m kw., dwóm 
studentkom, 500 zł od osoby + 
media, ul. Sępia. Tel. 601-971-350

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.  Tel. 728-925-966

PRAWNE
 Doradca Podatkowy - porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Adwokacka. adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
 Tel.22 613-04-30; 603-807-481
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej) 

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

 22 810-00-61 w. 252 

RÓŻNE

 OPIeKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIe - TANIO 
I SOLIDNIe.  TeL. 500-336-607

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow - nowe, 
używane - serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822 
 www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY

 Profesjonalna opiekunka - oso-
by niepełnosprawne, dzieci – re-
ferencje.  Tel. 504-764-870
 Zaopiekuję się starszą osobą. 
 Tel. 799-319-925

TRANSPORT
 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio.  Tel. 721-002-710
 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22-224-22-63; 888-651-163
 AUTOHOLOWANIE, 
    PRZEPROWADZKI. 
 TEL.722-990-444
 Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30

USŁUGI
 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940

 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32.  Tel.604-506-278; 
 22 813-60-33
 Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż,naprawa.
 lemag-tvsat.waw.pl
 Tel.22 815-47-25; 501-123-566
 ANTeNy, TeLeWIZORy - 
NAPRAWA. TeL. 602-216-943
 Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski.
 Tel.22 810-70-88; 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, in-
stalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. Tel. 516-075-825

 Futra - kożuchy, odzież skó-
rzana - usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy, ul. Za-
mieniecka 63.  Tel. 22-610-23-05
 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
 Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Hydraulik 24h, wod. kan. co. gaz. 
 Tel. 22-416-64-49 i 889-51-82-46
 HyDRAULIK. 
 TeL. 502-031-257
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia.
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
 LODÓWeK NAPRAWA. 
TeL. 22 842-97-06; 602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.  Tel. 694-825-760
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135

 PRZePROWADZKI. 
 TeL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874
 Tapicerskie.  Tel. 22 612-53-88
 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie vertica-
li.  Tel. 22-610-54-19
 Złota Rączka. Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 Wykończenia, remonty. 
 Tel. 504-781-725

USŁUGI/komputerowe

 Kompiak.pl, odzyskiwanie da-
nych, serwis komputerowy, do-
jeżdżamy, godz. 9-20/7 dni. 
 Tel. 603-134-299
 Naprawa komputerów, lapto-
pów ul. Kordeckiego 79. 
 Tel. 883-883-633
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614
 Serwis Komputerów. 
 Tel. 690-950-150

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, remonty. 
 Tel. 518-562-380
 Glazura, malowanie, hydrauli-
ka.  Tel. 606-181-588
 Gładź, panele, malowanie. 
 Tel. 609-982-675
 Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, tapetowanie, re-
monty.  Tel. 501-028-073
 Remonty kompleksowo i so-
lidnie.  Tel. 501-868-930, 
 502-218-778 
 www.remonty4u.pl

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C. H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D. Zie-
larstwo - pełny asortyment, profe-
sjonalne porady. Tel. 602-648-813

OGŁO SzE NIA DROb NE   OGŁO SzE NIA DROb NE    OGŁO SzE NIA DROb NE

Twój Czas jEsT dLa Nas BEzCENNY!
Nadaj drOBNE przEz INTErNET  Kliknij www.mieszkaniec.pl
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Ekspres gotówkowy! 
Pożyczamy do 25.000 zł!

Tel. 668-682-365

rEKlAMA  rEKlAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. grochowska 156 

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-054-093

załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUgi PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

c a Ł O d O b O w O

Całodobowo KOmpLEKSOWE USŁUgi
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (gocław)

500 253 842; 502 832 474 
www.lethewarszawa.pl

zAKŁAD pOgRzEBOWy

rEKlAMA  rEKlAMA

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makulatu-
rę. Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli. Tel. 22 499-20-62

PODATKI DLA MAŁyCH 
I ŚReDNICH, PIeRWSZy 
M-C GRATIS. 

TeL. 606-763-006
WWW.PODATKIZGLOWy.PL

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Angorska” w  Warszawie (03-913)  
ul. Angorska 5/9 ogłasza przetarg otwarty w formie oferty pisem-
nej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności: 
  lokalu użytkowego nr 2 przy ul. Angorskiej 5/9 w Warszawie, 

pow. użytkowa 158,94 m² – parter,  
  wartość rynkowa – 1.472.100 zł (10% wadium – 147.210 zł).

Lokal można oglądać w porozumieniu ze Spółdzielnią  
– tel. 784 947 277.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać 
na konto: 64 1020 1097 0000 7102 0264 9994. 
Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu. 

Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium  
należy składać w dniach 23.09.–25.09.2014 r.  

w godz. od 9.00 do 11.00 w siedzibie Spółdzielni. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni 

dnia 25.09.2014 r. o godz. 18.30.
Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni od dnia 
zawiadomienia o  wygraniu przetargu wpłacić deklarowaną kwotę, 
gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje utratę wpłaconego 
wadium. Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni po 
telefonicznym uzgodnieniu terminu. Lokal przeznaczony na prowadze-
nie działalności handlowej lub usługowej za wyjątkiem pory nocnej, 
o charakterze niezakłócającym spokoju mieszkańcom budynku. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  
bez podania przyczyny.

Gaz, hydraulika - 24 h, naprawa 
pieca, termy, kuchni, podłącze-
nia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292

AAA Tani Serwis Komputerowy 
18 zł/h 24 h. Dojazd 0 zł. 

Tel. 510-540-640
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

W ostatnią niedzielę na 
grochowskim stadionie 
„Orła” odbył się Ix Mię-
dzynarodowy Puchar Lek-
koatletyczny. Impreza zgro-
madziła fanów „Królowej 
Sportu” z wielu krajów eu-
ropy.

Dodajmy, że młodych fa-
nów i młodych zawodników, 
gdyż Międzynarodowy Pu-
char Lekkoatletyczny jest 

turniejem przeznaczonym dla 
dzieci i młodzieży.

Na bieżni i murawie „Orła” 
rywalizowano w biegach na 
60, 300, 600 i 1000 metrów 
oraz tzw. konkurencjach 
technicznych, czyli skoku 
w dal, skoku wzwyż i rzucie 
piłką palantową. Przegląd 
konkurencji brzmi znajomo? 
To prawda, bo i te konkuren-
cje są znajome z „Czwartków 

Lekkoatletycznych”, impre-
zy od lat organizowanej dla 
dzieci i młodzieży przez Sto-
warzyszenie „Sport Dzieci 
i Młodzieży”, którego głów-
nymi motorami napędowymi 
są Marian Woronin i Andrzej 
Majkowski. Ludzie, któ-
rzy dla dziecięcego sportu 
mają wielkie serca. Mają 
też doświadczenie zawod-
nicze i działacza sportowe-
go. Andrzej Majkowski był 
w przeszłości m.in. Prezesem 
Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki i jest przewodni-
czącym Komisji Współpracy 
Międzynarodowej Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego. 
Marian Woronin, historyczna 
postać światowego sprintu, 
to przecież były Mistrz Eu-
ropy i wicemistrz olimpijski. 
Wśród laurów tego drugie-
go znajduje się także „Order 
Uśmiechu”, trofeum, które 
dzieci cenią sobie często bar-
dziej niż zawodnicze medale 
i puchary. I tu idealnie pasuje 
zdanie, które inna z legend 
LA, Jacek Wszoła, jeden 

z gości imprezy, powiedział 
naszemu redaktorowi: – Naj-
ważniejsze żeby dzieci były 
zadowolone…  A na „Orle” 
zadowolenie dzieci przepla-
tało się z determinacją walki.

W turnieju wzięło udział 
300 młodych zawodniczek 
i zawodników z Polski, Ukra-
iny, Węgier, Estonii, Litwy, 
Słowacji, Rosji i Łotwy. Nie-
które z teamów były wspiera-
ne przez rezydujących u nas 
przedstawicieli ambasad 
swojego kraju. A zawody sta-
ły naprawdę na bardzo wy-

sokim poziomie. – To wśród 
tych nastolatków, są najlepsi 
z najlepszych – powiedział 
„Mieszkańcowi” Andrzej 
Majkowski i przyznał, że do 
tej imprezy nasza ekipa była 
specjalnie przygotowana. – 
Dwustu finalistów naszych 
„Czwartków Lekkoatletycz-
nych” było wcześniej na 
specjalnym obozie, gdzie tre-
nerami byli nasi mistrzowie 
– Wszoła, Partyka, Ziółkow-
ski… Nie byłoby tego obozu, 
gdyby nie finansowe wspar-
cie ministerstwa sportu, tak 

jak i tego turnieju, gdyby 
nie środki z urzędu Warsza-
wy. Być może po medalowym 
worku z Zurychu zmienia się 
podejście władz do lekkiej 
atletyki… Sukcesy z lekko-
atletycznych, tegorocznych 
Mistrzostw Europy w Zury-
chu przełożyły się także na 
zainteresowanie LA. W nad-
chodzącej edycji „Czwart-
ków Lekkoatletycznych” już 
zapowiedzieli występ zawod-
nicy z kolejnych kilkunastu 
polskich miast.

A czy przyszłoroczny Mię-
dzynarodowy Puchar Lekko-
atletyczny będziemy mogli 
nadal oglądać na stadionie 
„Orła”? Któż to wie. Marian 
Woronin zdradził naszemu 
reporterowi, że marzy mu się 
powrót na Stadion Narodowy, 
czyli tam, gdzie stał Stadion 
Dziesięciolecia…

Gwoli rzetelności odnotuj-
my, że w drużynowej rywa-
lizacji najlepsi byli Węgrzy. 
Nasza ekipa zajęła drugie 
miejsce, a na trzecim uplaso-
wała się reprezentacja Łotwy. 
Wyników gratulujemy, ale 
najważniejsze, że „dzieci były 
zadowolone”… ar

Po, nomen omen, głośnych przedwakacyjnych koncertach 
muzycznych Stadion Narodowy wreszcie stał się areną spor-
tu. A nawet różnych sportów…

Końcówka lata obfituje w różnorakie wydarzenia sportowe 
na narodowej arenie. Lekkoatletyczny „Memoriał Kamili Sko-
limowskiej”, inauguracyjny mecz Mistrzostw Świata w Siat-
kówce oraz Halowy Puchar Świata w Windsurfingu, to różnego 
rodzaju imprezy sportowe, które ostatnio odbyły się na Stadio-
nie Narodowym. A przed nami, jeszcze we wrześniu, bardzo eg-
zotycznie brzmiący „Dakar na Narodowym”  i dwa duże biegi 
(Warszawa Business Run oraz 36. PZU Maraton Warszawski).

W ostatni weekend Stadion Narodowy został opanowany 
przez miłośników sportów wodnych. Na płycie areny stanął 
wielki basen (90 x 33 m) z trzema milionami litrów wody, a po-
nad 30 specjalnych wiatraków wytwarzało wiatr o sile umożli-
wiającej surfowanie. Zawody rozegrano w trzech dyscyplinach 
(slalom, jump i freestyle). Wśród grona medalistów znalazły się 

aż dwie Polki. Drugie miejsca na podium zawodów wywalczy-
ły: Justyna Śniady w skokach oraz Zofia Klepacka w slalomie. 
Obie panie są rodowitymi warszawiankami, co może być zna-
komitą motywacją dla stołecznej młodzieży do uprawiania spor-
tów kojarzących się raczej z nadmorskim klimatem… Zresztą, 
warto przy okazji wspomnieć, że Klepacka, zawodniczka war-
szawskiego YKP Polska jest przecież brązową medalistką olim-
pijską.

Windsufingowym mistrzostwom towarzyszyły pokazy in-
nych, wodnych dyscyplin, jak water polo, czy narty wodne. 
Przez trzy dni zawody obejrzało 40 tysięcy widzów. To bardzo 
duża widownia, jak na tego rodzaju „niszowe” dyscypliny, ale 
bardzo mała, jak na możliwości Stadionu Narodowego. – Po-
szedłbym na tę imprezę, ale nas na nią nie było stać – przyznaje 
Krzysztof mieszkający niedaleko stadionu i smutno dodaje: – 
Zresztą tak samo, jak na Małysza (tzn. Dakar na Narodowym 
– przyp. red.). Dla czteroosobowej rodziny, to wydatek kilkuset 
złotych, a we wrześniu, gdy na głowie mamy szkolne wyprawki 
dla dzieci, takie atrakcje, mimo tego, że blisko, są dla nas bardzo 
odległe… rosa

REKLAMA REKLAMA

STAdIOn BLIżej 
SpORTU

międzynarodowe „Czwartki”

Andrzej Majkowski z laureatkami biegu na 300 metrów.

Ceremonia otwarcia Pucharu.
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
poszukuje lekarza internisty

w pe³nym wymiarze
Zg³oszenia biuro@vita-med.pl  

tel. 501-701-017

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 ! ! !

GA bI NeT 
STO mA TO LO GICZ NO –

−– Le KAR SKI

 sTO ma TO lOG od po nie dzia ³ku do pi¹ tku 10.00–19.00

 UrO lOG wto rek 14.00–16.00

war sza wa, ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38 od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

Z  badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci prze-
badany Polak ma problemy ze słu-
chem. Wśród osób mających 60 
lat i więcej, aż 9 na 10 osób. Także 
młodzi ludzie. Prawie, połowa prze-
badanych osób poniżej 40 roku ży-
cia miała niedosłuch. Powodem jest 
życie w hałaśliwym środowisku oraz 
słuchanie głośnej muzyki. Z biegiem 
czasu częste przebywanie w hałaśli-
wych warunkach może prowadzić 
do szybszej utraty słuchu lub poja-
wienia uczucia dzwonienia lub brzę-
czenia w uchu.

Regularne badania…
Ludzie regularnie sprawdzają stan 

swoich zębów czy wzrok, ale zapo-
minają, że słuch jest również bardzo 
ważny, bo bez niego nie jesteśmy 
w  stanie się sprawnie porozumie-
wać się z  otoczeniem. Jeśli pracu-
jesz w  głośnym otoczeniu powinie-

neś umawiać się na badanie słuchu 
przynajmniej raz w roku. Utrata słu-
chu spowodowana zbyt dużym hała-
sem jest nieodwracalna.

Wada słuchu i rodzina…
Pogarszanie słuchu u  jednego 

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w  nadmiernym 
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie 
TV lub radia), czyli na warunki, któ-
re i  u  nich mogą spowodować po-
wstanie problemu pogarszania słu-
chu. Z tego powodu tak ważne jest, 
aby motywować osoby, które kocha-
my do sprawdzania swojego słuchu. 
Dzięki temu też unikną postępującej 
deprywacji słuchu.

pOWODy pROBLEmÓW  
zE SŁUCHEm…

Niedosłuch związany z wiekiem – 
wraz z wiekiem niektórzy mogą odczu-

wać trudności w słyszeniu wysokoto-
nowych dźwięków. Jeśli mamy pro-
blemy ze zrozumieniem mowy, a du-
że fragmenty rozmowy umykają nam. 
Z początku może to wywoływać tylko 
uczucie dyskomfortu, lecz z  czasem 
staje się poważną przeszkodą – nie 
powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hała-
sem – ten typ niedosłuchu powsta-
je na skutek działania zbyt głośnych 
dźwięków. Najczęściej dotyka oso-
by pracujące w głośnym otoczeniu. 
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania 
muzyki przez słuchawki lub podczas 
masowych imprez.

Niedosłuch przewodzeniowy – 
związany jest ze zmianami w  uchu 
środkowym oraz zewnętrznym, któ-
re utrudniają przenoszenie dźwięków 
do ucha wewnętrznego. Najczęściej 
spowodowany jest nadmiernym gro-

madzeniem się woskowiny w  prze-
wodzie słuchowym, perforacją w bło-
nie bębenkowej, zalegającym w uchu 
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu 
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy 
– ten typ niedosłuchu spowodowa-
ny jest uszkodzeniem delikatnych 
komórek słuchowych w  uchu we-
wnętrznym lub włókien nerwu słu-
chowego, które nie przekazują pra-
widłowo pobudzania wywołanego 
dźwiękiem. Najczęściej jest to na-
turalna część procesu starzenia, ale 
zdarza się również, że spowodowa-
ny jest działaniem głośnych dźwię-
ków. W większości przypadków jest 
trwały i nieodwracalny.

piERWSzym KROKiEm  
DO LEpSzEgO SŁySzENiA  

JEST zBADANiE SŁUCHU…
Badanie jest krótkie i  bezbole-

sne. Dzięki niemu można zadziałać 

zanim ubytek posunie się do takie-
go momentu, że będzie za późno 
żeby cokolwiek zrobić. Jeśli bada-
nie słuchu potwierdzi niedosłuch, 
następnym krokiem jest znalezie-
nie najlepszego rozwiązania w ce-
lu usunięcia lub ograniczenia pro-
blemu. 

Technologia odpowiada  
na potrzeby…

Osobom źle słyszącym przychodzi 
z  pomocą technologia, która rozwija 
się bardzo szybko i dziś jest w stanie 
zaspokoić wszelkie wymagania do-
tyczące aparatów słuchowych – za-
równo te estetyczne, dotyczące roz-
miarów urządzenia, jak i te wynikają-
ce z nowoczesnego, aktywnego stylu 
życia. Po założeniu aparatu mija ja-
kiś czas zanim osoba z wadą słuchu 
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego 
będzie bardzo odczuwalna. 

pAmiĘTAJ! DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

pOLACy CORAZ GORZej SłySZą

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 
NA beZPŁATNe  

bA DA NIe SŁuChu 
do naszych oddziałów

WARSZAWA
OGŁOSZENIE REKLAMA  


