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Od wielkiego 
dzwonu

Powiedzmy sobie szczerze: 
nie była to mądra, porywająca kam-
pania wyborcza przed wyborami 
prezydenckimi. Sztaby wyborcze  
i kandydaci „popłynęli”; jedni w takt 
„Tańca z Gwiazdami”, inni „Twoja 
twarz brzmi znajomo” lub wręcz 
skoczyli na zbyt głęboką wodę jak 
w „Celebrity Splash”. Cekiny, orna-
menty przymilanie się, lub uderzanie 
w przeciwnika. Postać prezydenta, 
ostoi powagi i chronienia konstytucji 
pojawiała się szczątkowo.

Ponieważ jestem urodzonym 
optymistą, mnie to cieszy. Bo jeste-
śmy w tym radosno-martyrologicz-
nym zaułku tak daleko, że droga jest 
tylko jedna: z powrotem do normal-
nej rozmowy, dialogu o sprawach 
ważnych: bez wybuchających rac 
i podskakującego prowadzącego, 
potrafiącego jedynie spytać: Jaaak 
się bawiiiicie? To Suuuper!

Nie żebym tam chciał przynu-
dzać. Sprawy ważne można zała-
twiać szybko, a potem rzeczywiście 
już tylko się bawić. Problem w tym, 
żeby je załatwić, to najpierw trzeba 
ustalić co jest ważne, w jakiej kolej-
ności to załatwić i w jaki sposób.

Tańcząc, skacząc na główkę  
i przebierając się za kogoś innego, 
kandydaci na prezydenta w żadnej 
mierze nie dali nam wyboru, na kogo 
głosować. Stąd taka frekwencja  
i stąd poczucie, że te wybory trzeba 
odbębnić, czekając na kandydata, 
który przebije się z komunikatem: 
przepraszam, ale nie po to idę na tę 
posadę, by Państwa bawić. Rozryw-
ka na kanale 13. Ja jestem od spraw 
ważnych i najważniejszych. Odzy-
wać się będę kilka razy w roku. Ale 
skoro zajmę sobą czas, to znaczy, 
że nadszedł czas uderzenia w małe 
dzwonki. A raz na dwa, trzy lata:  
w wielki dzwon…

Tomasz Szymański
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 DU¯Y WYBÓR OPRAW

  

 672-77-77 
Al. Waszyngtona 44

     

przy Międzynarodowej

   

RABATY!

 Kupno – Sprzeda¿  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, z³oto 

 
 

  

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI  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

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  
  Mamy wolne terminy  

na zorganizowanie komunii
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta tel. 22 610 06 73

kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie
ul. Garwolińska 7 lok. 79
04-348 Warszawa

KAMERA, MIKROSKOP
ULTRADŹWIĘKI

RADIOWIZJOGRAFIA
 tel. (22) 610 46 46

     0 500 214 141
www.chodent.pl

czytaj na str. 2 i iV

  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%   

zAPrASzAmY

W niedzielę 24 maja br. odbędzie się druga tura wyborów 
prezydenckich. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 
7.00-21.00. Nie zapomnijmy idąc na głosowanie, zabrać 
dowodu tożsamości, długopisu na wszelki wypadek (nie-
którzy okularów). Oddajemy głos stawiając krzyżyk przy 
nazwisku jednego z dwóch kandydatów.

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.

-5% na cały asortyment
ul. Bora Komorowskiego 3 D,

Otwarte pn.-pt.godz.10-18,sob. 9-13

23 maja bawimy się na dorocznym święcie Saskiej Kępy
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KRONIKA POLICYJNA
Działał metodą „na wnuczka  

i policjanta” 
Policjanci z wydziału kryminalnego połu-

dniowopraskiej policji zajęli się sprawą kolejne-
go oszustwa dokonanego metodą „na wnuczka 
i policjanta”, gdzie pokrzywdzeni za pośrednic-
twem przelewu bankowego przekazali sprawcy 
80 tysięcy złotych. Trop zaprowadził policjantów 
do Poznania. Dzięki współpracy z tamtejszymi 
funkcjonariuszami zatrzymano 26-latka. Trafił 
do komendy przy ulicy Grenadierów, a następnie 
w prokuraturze usłyszał zarzut. Sąd zastosował 
tymczasowy areszt wobec podejrzanego.

Wyżyli się...
Dwa przestępstwa na Pradze–Południe, w któ-

rych ofiarą furii padły przedmioty. Pomiędzy wła-
ścicielami dwóch samochodów doszło do utarczki 
słownej na parkingu przy sklepie. Po niej 36-letnia 
Marzena A. przy pomocy noża tapicerskiego 
uszkodziła mazdę mężczyzny z którym się pokłó-
ciła. Usłyszała zarzut zniszczenia mienia. Policjan-
ci z wydziału mienia ustalili także, kto może być 
sprawcą zniszczenia telewizora o wartości 1200 
złotych w pokoju w jednym z hoteli. Zatrzymali 
26-latka i także jemu przedstawili zarzut.

Włamali się, upili i wpadli
Policjanci z Pragi Północ przejeżdżając ul. Mo-

dlińską, zauważyli otwartą bramę do jednej z pose-
sji. Postanowili to sprawdzić. Przed drzwiami wej-
ściowymi zauważyli gotową do wyniesienia torbę 
z artykułami spożywczymi i kilka sztuk elektro-
narzędzi. Drzwi do domu były jednak zamknięte. 
Przez uszkodzone okno dostali się do środka, gdzie 
zastali: Mariusza W. (z Czarnkowa ), Tomasza K. 
(z Łochowa)  i Ilonę K. (z Warszawy). Byli pijani. 
Za kradzież z włamaniem grozi im do dziesięciu lat 
pozbawienia wolności.

Poszukiwany sam wezwał policję
Dzień po wpłynięciu do komendy listu gończe-

go policjanci z patrolówki zatrzymali poszukiwa-
nego mężczyznę. 51-letni Witold Ł. sam wezwał 
funkcjonariuszy na interwencję, bo się pokłócił 
z właścicielem mieszkania, które wynajmował. 
Był niezwykle zaskoczony, kiedy po sprawdzeniu 
jego danych w policyjnym systemie okazało się, 
że zostanie doprowadzony do zakładu karnego, 

gdzie ma do odbycia karę pozbawienia wolności 
za oszustwo.

Kradzież w restauracji
Dwie osoby podejrzane o kradzież zostały za-

trzymane przez mokotowskich policjantów, którzy 
otrzymali zgłoszenie dotyczące ujęcia sprawcy kra-
dzieży torebki w lokalu. Z relacji gościa restauracji 
wynikało, że przebywał tam ze swoimi znajomy-
mi, kiedy zwrócili uwagę na „kręcącą” się kobietę. 
Okazało się, że opuszcza ona lokal z torebką, która 
wisiała na krześle przy stoliku. Mężczyzna natych-
miast zareagował i ujął uciekinierkę, dzięki czemu 
torebka wróciła do właścicielki. Policjanci ustali-
li, że 32-latka prawdopodobnie miała wspólnika. 
Mundurowi, znając rysopis mężczyzny, zatrzymali 
go chwilę później w rejonie ulicy Dolnej. 

Proponował łapówkę 
Zatrzymany przez południowopraskich poli-

cjantów, 40-letni obywatel Wietnamu nie tylko 
kierował toyotą mając 0,6 promila alkoholu we 
krwi, ale dodatkowo próbował przekupić poli-
cjantów. Starał się wcisnąć do kieszeni munduru 
funkcjonariuszy 200 złotych w zamian za odstą-
pienie od dalszych czynności służbowych. Męż-
czyzna usłyszał dwa zarzuty.               

Domowy awanturnik 
Północnoprascy policjanci zostali wezwani do 

awantury domowej. Jak wynikało z ich wstępnych 
ustaleń w lokalu znajdował się pijany mężczyzna, 
który bez żadnego powodu uderzył swoją konku-
binę w twarz. Ta, bojąc się agresywnego mężczy-
zny o pomoc poprosiła policję. Kiedy mundurowi 
stanęli w drzwiach mieszkania, naprzeciw wyszedł 
im wzburzony 31-latek. Mariusz P. podczas inter-
wencji był agresywny i nie stosował się do wyda-
wanych przez funkcjonariuszy poleceń. Doszło do 
szarpaniny, podczas której Mariusz P. zdołał kopnąć 
w głowę jednego z interweniujących policjantów. 
Mężczyzna został zatrzymany. Po sprawdzeniu w 
policyjnym systemie okazało się, że jest poszuki-
wany dwoma listami gończymi wydanymi przez 
Prokuraturę Rejonową w Złotowie celem odbycia 
kary więzienia. Za znieważenie funkcjonariuszy 
Policji i napaść na nich może mu grozić kara nawet 
do 10 lat więzienia.                                toms

REKLAMA REKLAMA

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gocław-Lotnisko” Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 

ogłasza przetarg nieograniczony
na prace sanitarno-porządkowe oraz konserwację zieleni w budynku

 i na terenie nieruchomości ul. Umińskiego 4 w Warszawie.
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni 

www.smgl.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Orlego Lotu 6 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu posadzki w hali 
garażowej na poziomie „O”, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

przy ul. Bora Komorowskiego 35 w Warszawie.
Szczegóły przedsięwzięcia na STRONIE INTERNETOWEJ Spółdzielni 

pod adresem: www.smgl.com.pl
Zarząd Spółdzielni 

znów zakwitnie Saska Kępa!

Bzy i kasztanowce już są 
w rozkwicie, ale w sobotę, 23 
maja, Saska Kępa rozkwitnie 
dziesiątkami atrakcji i tysią-
cami gości. W tym dniu od-
będzie się tutaj jubileuszowa, 
dziesiąta już edycja Święta 
Saskiej Kępy. Tegorocznym 
hasłem imprezy jest fragment 
cytatu dawnego przeboju Sła-
wy Przybylskiej „Na Francu-
skiej, na Francuskiej…”.

Ale działo się będzie nie 
tylko „na Francuskiej” (choć 
faktycznie, główne atrakcje 
będą zlokalizowane przy tej 
ulicy). Impreza, tradycyjnie, 
rozpocznie się paradą, któ-
ra o godzinie 14.00 wyruszy 
sprzed ronda Waszyngtona ul. 
Francuską, aż do sceny przy ul. 
Obrońców. Tutaj, przy rzeźbie 
Agnieszki Osieckiej, nastą-
pi oficjalne otwarcie Świę-
ta Saskiej Kępy, a następnie 
wspólne odśpiewanie słynnej 
„Małgośki” (wraz z zespołem 
„Wyspy Dobrej Nadziei”). 
Na scenie przy ul. Obrońców 

wystąpi wspomniany zespół, 
a po nim „Bardotka Trio” (re-
tro pop, bossa nova, swing). 
Od godziny 18.00 za sprawą 
rosyjskiej sopranistki drama-
tycznej Eleny Egorovej na tej 
scenie zagości repertuar Anny 
German. Usłyszymy m.in. 
„Tańczące Eurydyki”, „Czło-
wieczy los” i „Katiuszę”.

Skoro już padły w tekście 
takie nazwiska, jak Osiecka, 
Przybylska, czy German, to 
czas ujawnić główne gwiaz-
dy tego wieczoru… Przy 
największej scenie, przy ron-
dzie Waszyngtona, o godzinie 
19.30 rozpocznie się finałowy 
koncert imprezy. Najpierw 
wystąpi tu Ania Rusowicz, a 
po niej Grzegorz Turnau. Nie 
ma wątpliwości, że zarów-
no koncert śpiewającej córki 
Ady Rusowicz i Wojciecha 
Kordy, jak i krakowskiego 
artysty, przyciągną wielu wi-
dzów i fanów. A powszechna 
znajomość śpiewanych tek-
stów sprawi, że zabawa bę-

dzie przednia. Tym bardziej, 
że konferansjerkę poprowadzi 
Krzysztof Tyniec.

Jak wspomnieliśmy wyda-
rzenia artystyczne będą się od-
bywały nie tylko przy ul. Fran-
cuskiej i Paryskiej. I tak m.in. 
specjalnie dla najmłodszych 
zostanie zorganizowana strefa 
zabaw przy ul. Nobla – Scena 
w Jordanku. Swoje ogródki i 
swoją twórczość zaprezentują 
też niektórzy mieszkańcy Sa-
skiej Kępy. Przy Niekłań-skiej 
29 Magdalena Czerwosz za-
prosi na wystawę swoich prac 
po nazwą „W tajemniczym 
ogrodzie”. Wiele ogródków  
i tarasów stanie się miejscem 
spontanicznych sąsiedzkich 
spotkań mieszkańców, bo to 
przecież ich święto…

Swoją scenę będzie miała 
młodzież szkolna. Dla uzdol-
nionych wokalnie uczniów 
przygotowano takie miejsce 
przy ul. Szczuczyńskiej. Na 
scenie przy ul. Walecznych 
Teresa Jadwiga Skupień 
poprowadzi koncerty pio-
senki francuskiej, piosenek 
o Saskiej Kępie i utworów 
Agnieszki Osieckiej. Fani 
rocka i tańców orientalnych 
powinni ustawiać się przy 
kolejnej scenie przy ul. Pa-
ryskiej. Wiele działań arty-
stycznych będzie proponował 
Prom Kultury przy ul. Bruk-
selskiej, a miłośników lito-
grafii i… bluesa ukontentuje 
oferta pracowni (sceny) przy 
ul. Obrońców. Tego dnia na 
pewno warto odwiedzić Saską 
Kępę…     ar

Przed nami kolejna edycja „święta Saskiej Kępy”. tym razem ta część Pragi-
Południe „zakwitnie” 23 maja.
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Andrzej Duda i Broni-
sław Komorowski w II turze 
wyborów prezydenckich.

10 maja wybieraliśmy w 
pierwszej turze Prezydenta 
RP. Wyniki: 1. Andrzej Duda 
- 34,76%, 2. Bronisław Ko-
morowski - 33,77%, 3. Paweł 
Kukiz - 20,80%, 4. Janusz 
Korwin - Mikke - 3,26%, 5. 
Magdalena Ogórek - 2,38%, 
6.Adam Jarubas - 1,60%, 7.Ja-
nusz Palikot -1,42%, 8. Grze-
gorz Braun - 0,83%, 9.Marian 
Kowalski - 0,52%, 10. Jacek 
Wilk - 0,45%, 11. Paweł Ta-
najno - 0,20%. Frekwencja 
była stosunkowo niska - 48,96 
proc.

* * *
Wyniki I tury powszechnie 

uznane zostały za niespodzie-
wane: w żadnym z przedwy-
borczych sondaży nie wygry-
wał Andrzej Duda, w każdym 
z nich sporą przewagę osiągał 
urzędujący prezydent, Broni-
sław Komorowski. No i nikt 
się nie spodziewał znakomi-
tego, przekraczającego 20 
proc. wyniku Pawła Kukiza, 
uchodzącego za kandydata  
„antysystemowego”. Nie miał 
za sobą poparcia żadnej partii 
politycznej, startował z obawą 
czy uda mu się zebrać 100 tys. 
podpisów uprawniających do 
wpisania na listę osób ubiega-
jących się o stanowisko pre-

zydenta. Na 
kampanię wydał 
niewielką ilość pienię-
dzy. A bardzo wyraźnie zdobył 
trzecie miejsce z potężnym 
poparciem. Zaskakujący jest 
też słaby wynik kandydatki 
SLD Magdaleny Ogórek i lu-
dowców  ̶  Adama Jarubasa.

* * *
W głosowaniu na dwóch 

głównych kandydatów: An-
drzeja Dudę i Bronisława Ko-
morowskiego Polska podzieli-
ła się na wschodnią i zachodnią 
(pokrywa się ten podział z ob-
razem z poprzednich elekcji). 
W Warszawie frekwencja była 
wysoka (61,01 proc.), wyraźnie 
wygrał Bronisław Komorow-
ski (43,21%) przed Andrzejem 
Dudą (27,48 %) i Pawłem Ku-
kizem (18,19%). Niezwykle 
ciekawe są wyniki wyborów 
wśród Polonii z Wielkiej Bry-
tanii i Północnej Irlandii. Fre-
kwencja sięgnęła 82,88 proc.!, 
a wygrał Paweł Kukiz 53,41%, 
drugi Bronisław Komorowski 
14,23 %, trzeci Andrzej Duda  
̶  13,99%.

* * *
Druga tura nie ma wyraź-

nego faworyta. Szanse obu 
kandydatów oceniane są po 50 
proc. pojawiła się nawet suge-
stia, że wyniki mogą być tak 
zbliżone, że agencja sondażo-
wa przeprowadzająca badania 
exit poll ogłosi, że wobec bra-
ku wyraźnego zwycięzcy nie 
jest w stanie przedstawić wia-
rygodnej prognozy. Przyjdzie 
więc nam wówczas czekać do 
czasu ogłoszenia oficjalnych 
wyników przez Państwową 
Komisję Wyborczą.

(toms)

Wieści z Wawra

– Tego dnia w różnych zakąt-
kach naszego globu odbywa się 
wiele koncertów, uznaliśmy więc, 
że to dobry czas, żeby i wawer-
skie przedszkolaki zaśpiewały 
oraz zaprezentowały swój talent 
– podkreśliła dyrektorka placów-
ki Izabella Rudzka. Tego same-
go dnia mija również ważna dla 
przedszkola rocznica. Budynki 
przedszkolne są bowiem usy-
tuowane na trasie nieistnieją-
cej już kolejki wąskotorowej, 
której stulecie powstania ob-
chodzono 16 kwietnia 2014 
roku. Właśnie wtedy została 
też nadana nazwa przedszkola 
„Sosnowa Stacyjka”. Dawny 
budynek stacji znajduje się w 
sąsiedztwie placówki – przy 
ul. Obszarniczej 1. Teren, na 
którym znajduje się zaś przed-
szkole, to część parceli, noszą-
cej nazwę „Willa Sosnówka”. 
Rosnące na przedszkolnym 
placu sosny zapewne „pamię-

tają” letników, którzy przyjeż-
dżali właśnie tą kolejką na wy-
poczynek do Falenicy. 

Przybyłych na przegląd 
gości, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele dzielnicy, 
dyrektorzy i nauczyciele z za-
przyjaźnionych przedszkoli 
oraz inni przyjaciele placówki, 
powitała nie tylko pani dyrek-
tor, ale także przedszkolaki. 
Zaśpiewały one piosenkę o so-
snowej stacyjce, w której we-
soło płynie czas. 

Później nadszedł czas na 
prezentacje innych przedszko-
li. Wszystkie zaprezentowane 
podczas II Wawerskiego Prze-
glądu Piosenki Przedszkolnej 
„Skowronek” utwory dotyczy-
ły zdrowego stylu życia i ta-
kiego właśnie odżywiania. Na 
początek dzieci z Przedszkola 
nr 84 „Promyk” zaśpiewały 
„Owocowy blues” i „Witamin-
ki dla chłopczyka i dziewczyn-

ki”. Po nim na scenie pojawiły 
się przedszkolaki z Przedszko-
la  nr 85 „Leśny Zakątek”  
z piosenką „Zupa jarzynowa”. 
Następnie zaprezentowało się 
Przedszkole z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 86 z utworem 
„Z – jak zdrowie”. Później ko-
lejno na scenie pojawiły się: 
Przedszkole nr 107 „Bajkowe 
Przedszkole” (piosenka „Myj 
ręce”), Przedszkole nr 110 im. 
Warszawskiej Syrenki („Spa-
cer to przygoda zdrowa”), 
Przedszkole nr 233 „Zielony 
Domek” („Piosenka wesołej 
kapusty”), Przedszkole nr 264 
„Pluszowego Misia” („Ruch to 
zdrowie”) i Przedszkole nr 348 

(„Cukierki, cukierki”). Na ko-
niec jeszcze raz wystąpili go-
spodarze uroczystości – dzieci 
z Przedszkola nr 338 „Sosno-
wa Stacyjka”, które zaśpiewały 

utwór „Ruch, ruch, ruch”. 
Nietrudno się domyśleć,  

że  każdemu występowi towa-
rzyszyła burza oklasków, a flesze 
aparatów błyskały nieustannie, 
aby upamiętnić to wyjątkowe 
wydarzenie. Przedszkolaki nie 
mogły ukryć radości z udziału 
w tym niezwykłym wydarze-
niu, bo była to dla nich wielka 
przygoda. – Dzieci zabrały głos  
i powiedziały właściwie wszyst-
ko, co najważniejsze o zdrowiu, 
bo jak one zabierają głos, to 
mówią to co najważniejsze – 
podsumowała dyrektorka Iza-
bella Rudzka. 

Oczywiście nie mogło też 
zabraknąć sportowych prezen-
tów, w tym piłek i dyplomów 
dla wszystkich uczestników 
przeglądu. Pamiątkowe dyplo-
my otrzymali również nauczy-

ciele, którzy przygotowali dzie-
ci do występów. A na koniec 
uroczystości, na wszystkich 
czekał słodki poczęstunek.

AnKa

Wawerskie dzieci mają talent
II Wawerski Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Skowronek”, organizowany przez 
Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka” i dzielnicę Wawer, odbył się w dniu nieprzy-
padkowym. 16 kwietnia obchodzimy bowiem światowy Dzień Głosu.
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Spotkanie odbyło się w ra-
mach pikniku „Prasko-po-
łudniowe prezentacje” w 
Centrum Promocji Kultury 
przy ulicy Podskarbińskiej. 
Na początku piknikowo nie 
było, gdyż odbył się otwarty 
panel dyskusyjny, w którym 
eksperci oraz przedstawi-
ciele dzielnicy rozmawiali 
o tym jak można wspólnie 
działać na rzecz mieszkań-

ców. Okazało się m.in., że 
przeciętnemu zjadaczowi 
chleba często bliższe jest 
działanie bez zbędnych for-
malności -  w gronie naj-
bliższych i „po sąsiedzku”. 
Oczywiście, ważne jest aby 
znaleźć w tym złoty śro-
dek – nie można bowiem 
działać wbrew prawu czy 
zwykłemu zdrowemu roz-
sądkowi. Istotne jest także 

to, że w działaniu na rzecz 
innych nie ma miejsca na 
podziały polityczne. Poten-
cjalna różnica zdań, która 
może rodzić konflikt może 
być zaś konstruktywna 
jako „dialog z miejscem na 
spór”. Najważniejsze jest 
bowiem to, żeby się poro-
zumieć i wspólnie działać i 
nieść pomoc osobom, które 
jej potrzebują. 

Po takich krzepiących ser-
ce i ucho słowach wszyscy 
chętni mogli zapoznać się z 
ofertą organizacji pozarzą-
dowych. Sporym zaintere-
sowaniem cieszyły się fol-
dery prezentujące „Miejsce 
akcji Paca 40”. Można tam 
spotkać aktywne osoby w 
różnym wieku, wziąć udział 
w warsztatach, imprezach 
kulturalnych, wymienić się 
książkami i innymi rzecza-
mi, a także samemu zapro-
ponować coś ciekawego. 
Wystarczy tylko chcieć.  
– Nie wiedziałam, że ist-
nieje takie miejsce. Ostat-
nio siedzę sama w domu i 
chciałabym kogoś poznać. 
Chętnie pójdę zobaczyć, 
co się tam dzieje, może się 
na coś przydam – cieszyła 
się praska emerytka, pani 
Elwira.
Oczywiście, podczas im-
prezy nie zapomniano rów-
nież o dzieciach, którym 
przygotowano prawdziwe 
zabawowe eldorado. Spo-
rym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia plastycz-
no-artystyczne oraz wata 
cukrowa. Nie trzeba do-
dawać, że do dmuchanych 
zjeżdżalni ustawiały się 
prawdziwe kolejki. Star-
si mogli usiąść i przekąsić 
smaczną kiełbasę z grilla. 
Nie zabrakło też muzyki. 

Zagrał warszawski zespół 
Menele, grający autorskie 
kompozycje, które wpisu-
ją się w tradycyjny praski 
folklor muzyczny oraz po-
powa wokalistka Maja Szy-
manowska, finalistka kon-
kursu Superdebiuty’2013 w 
Opolu. Organizatorami im-
prezy byli: Urząd Dzielnicy 
Praga-Południe, Stowarzy-

szenie Centrum Wspiera-
nia Aktywności Lokalnej 
CAL i Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej; part-
nerami: Centrum Promocji 
Kultury w Dzielnicy Praga-
Południe, Dzielnicowa Ko-
misja Dialogu Społecznego 
i Biblioteka Publiczna im. 
Zygmunta Jana Rumla.         

AnKa

Myśl  globAlnie – bAW Się loKAlnie!
Praga-Południe

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA SEZON LETNI!

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

 
   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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

ul. SZPACZA 2   tel./fax 22 812 77 36
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

* 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

TAPICERKLIMA

Można śmiało rzec, że Praga–Południe to istne zagłębie organizacji pozarządowych. Ich 
liczba może nawet dochodzić do dwustu.  W ubiegłą sobotę wszyscy prażanie mieli oka-
zję poznać niektórych lokalnych aktywistów i porozmawiać z nimi o ich działalności. 

O P T Y K

   

  
  
  
   

 

ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O L E C A :
pe³en asortyment szkie³ 
(do komputera, dla kierowców, 
progresywne, fotochromowe)
du¿y wybór opraw
realizacja recept
wszelkie naprawy okularów
szybka i profesjonalna obs³uga

 

pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

CECH OPTYKÓW

W WARSZAWIE

TWÓJ CZAS JEST DLA NAS BEZCENNY!
NADAJ DROBNE PRZEZ INTERNET  Kliknij www.mieszkaniec.pl
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PRAWNIK RADZI'   Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
Miałem kolizję drogową, która polegała na tym, że uderzyłem w tył innego pojazdu. Do kolizji 

nie doszło z mojej winy, gdyż kierujący drugim pojazdem jechał w nieodpowiednich butach i naci-
snął dwa pedały na raz (sprzęgła i hamulca), przez co gwałtownie zahamował. Pomimo tego, że 
kierowca przyznał się do winy (spisaliśmy oświadczenie z przebiegu kolizji), zakład ubezpieczeń 
odmówił mi wypłaty odszkodowania powołując się na art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. Co mogę zrobić w tej sytuacji? 

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych z dnia 22 maja 2003 roku, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje 
odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodo-
wania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem m.in zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia. 

W omawianej sprawie zakład ubezpieczeń uchylił się od odpowiedzialności na podstawie art.  
19 ust. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym, kierujący pojazdem jest obowiązany 
jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich 
ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, 
warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Wskazał również na art. 19 ust. ust. 2 pkt. 3 w/w Usta-
wy, który stanowi, że kierujący pojazdem obowiązany jest utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia 
zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. 

Zakład ubezpieczeń przyjął, że nie dostosował Pan odpowiedniej prędkości zapewniającej pano-
wanie nad pojazdem oraz bezpiecznego odstępu od jadącego przed Panem pojazdu. Uznał zatem, że 
kierowca drugiego pojazdu nie ponosi winy za kolizję i jej skutki. Ubezpieczyciel pominął jednak art.  
19 ust. 2 pkt. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, z którego wynika, że kierujący pojazdem jest obo-
wiązany hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. 

Ponadto, z przedstawionego opisu sytuacji wynika, że sprawca kolizji jechał w nieodpowiednich 
butach przez co nacisnął dwa pedały na raz (sprzęgła i hamulca) i gwałtownie zahamował, a ponadto 
przyznał się do winy. W tych okolicznościach - mając na uwadze obowiązki kierującego pojazdem 
wynikające z przytoczonego przepisu - należy wywnioskować, że ma Pan duże szanse na wykazanie 
wyłącznej winy drugiego kierowcy za spowodowanie kolizji, a tym samym na uzyskanie stosownego 
ekwiwalentu za uszkodzony pojazd. 

W związku z negatywnym stanowiskiem zakładu ubezpieczeń, w celu dochodzenia swoich rosz-
czeń, powinien Pan wystąpić do sądu o zapłatę odszkodowania. Oczywiście wynik sprawy będzie zale-

żał od szczegółowych ustaleń poczynionych przez sąd w trakcie postępowa-
nia. Jeśli jednak zakład ubezpieczeń podtrzyma swoje stanowisko, to będzie 
musiał udowodnić, że jechał Pan ze zbyt dużą prędkością lub nie zachował 
Pan odstępu niezbędnego do uniknięcia zderzenia. Trzeba jednocześnie pa-
miętać, że celem zakładu ubezpieczeń może być również próba wykazania, 
że mimo winy ubezpieczonego, Pan także przyczynił się do kolizji i skutków 
z tym związanych, w wyniku czego będzie zmierzał do zmniejszenia docho-
dzonej przez Pana kwoty za uszkodzenie pojazdu. 

Kultura na Placu defilad

– Chcemy, aby Plac Defilad 
stał się kulturalną wizytówką 
Warszawy i przykładem korzyst-
nej przemiany ważnej przestrze-
ni dzięki współpracy wielu osób 
i instytucji – powiedział zastępca 
Prezydent m.st. Warszawy, Jaro-
sław Jóźwiak.   ̶ W naszym zało-
żeniu Plac Defilad miał być prze-
strzenią oddaną mieszkańcom, 
miejscem aktywnego spędzania 
czasu, odpoczynku i spotkań to-
warzyskich. Również miejscem 
ważnych dyskusji i debat. Pierw-
sza edycja projektu cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem 
warszawiaków i turystów. To 
tu TR Warszawa prezentował 
mieszkańcom filmowe rejestra-
cje swoich głośnych spektakli, a 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej za-
prosiło na koncerty oraz pokazy 
filmowe. Warszawiacy uczestni-
czyli również w wydarzeniach 
o mniejszej skali: kameralnych 
spotkaniach, debatach.  

Ideą projektu „Plac Defilad” 
było stworzenie otwartej prze-
strzeni miejskiej w centralnym 
punkcie Warszawy, dostępnej 
i atrakcyjnej dla każdej grupy 
wiekowej i społecznej. Decy-
zją Prezydent m.st. Warszawy 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, 
jego liderem i operatorem został  
w zeszłym roku Teatr Studio  
im. St. I. Witkiewicza. 

Rok 2014 był rokiem stop-
niowego budowania zaintereso-
wania i dyskusji wokół estetyki 
i funkcji przestrzeni publicznej. 
Wspólnie z partnerskimi orga-
nizacjami zrealizowany został 

wstępny plan zagospodarowania 
przestrzennego i letni program 
animacji łączący różne formy ak-
tywności. Na środku placu stanął 
25-metrowy stół z siedziskami, 
obok scena, stoliki z leżakami i 
parasole. W czerwcu ruszyło ple-
nerowe kino z pokazami filmów 

i rejestracjami spektakli teatral-
nych. W drugiej części placu sta-
nęła artystyczna instalacja JELE-
NIE Elizy Proszczuk. W sierpniu 
kulturalny butik otworzyła Fun-
dacja Bęc Zmiana.

Od połowy czerwca do 
końca sierpnia na Placu odby-
ło się ponad 80 różnorodnych 
wydarzeń, adresowanych do 
mieszkańców i gości Warszawy 
(koncerty, warsztaty, spotkania 
autorskie, pokazy filmowe, de-
baty, czytania, zajęcia sportowe, 
silent disco, dwudniowy zlot 
foodtrucków, targi wytwórni 
niezależnych, piknik i wspólne 
śniadania). W pierwszym sezo-
nie swoje cykle rozpoczęły: Mu-

zeum Sztuki Nowoczesnej, TR 
Warszawa, Teatr STUDIO, Aga-
inst Gravity i PLANETE+DOC, 
Akademia Fotografii,  Krytyka 
Polityczna, Warszawska Szkoła 
Filmowa, Towarzystwo Inicja-
tyw Twórczych Ę. Plac to także 
duże festiwalowe propozycje: 
Międzynarodowy Festiwal Te-
atrów Dla Dzieci Korczak, pre-
mierowa polska edycja festiwalu 
Red Bull Music Academy Week-
ender, Warszawa jest Trendy. Do 
inicjatywy dołączyło ponad 20 
partnerów. Dotychczasowe wy-
darzenia przyciągnęły na Plac 
tłumy publiczności (łącznie po-
nad 30 000 osób). 

  ̶ Pierwszy sezon się spraw-
dził. Kontynuujemy zeszłorocz-
ne cykle i  tworzymy nowe, na 
większą skalę. Zapraszamy do 
współpracy kolejnych partne-
rów, w tym międzynarodowych.  
Chcemy, żeby plac funkcjonował 
w lecie i zimie. Wiosną na nowo 
ustawiamy stół. Zapraszamy do 
niego wszystkich mieszkańców  
i gości Warszawy. Namawiamy 
do rozmowy, współdziałania, za-
bawy, refleksji i odpoczynku – po-
wiedział dyrektor Teatru Studio 
Roman Osadnik.   ̶  W kwietniu 
ruszyła druga edycja Festiwalu 
Red Bull Music Academy Week-
ender. Drugi sezon Placu już 
wystartował. Jednym z przewod-
nich tematów będzie też jubileusz 
60-lecia Pałacu Kultury i Nauki. 
Chcemy aktywnie włączać się  
w jego obchody, próbować od-
kryć Pałac na nowo. 

(um)

Plac Defilad kolejny raz dostanie zastrzyk energii. Mieszkańcy otrzymają przy-
jazną przestrzeń sprzyjającą interakcjom społecznym, porównywaniu poglądów 
i organizowaniu wydarzeń. Zaczął się drugi sezon projektu „Plac Defilad”, festi-
walu Red bull Music Academy Weekender oraz 60. urodziny PKiN.
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Kobiecym okiem

Czas na majówki, czas na 
wyjazdy, czas na cieszenie się 
pogodą i naturą! Zupełnie inne, 
niż jeszcze kilka lat temu. Nawet 
po obu stronach mostu Ponia-
towskiego, po praskiej stronie, 
urządzono dwie plaże. No, może 
„urządzono” to ciut na wyrost, 
ale piasek jest, rzeka jest. Zapo-
biegliwie postawiono kosze na 
śmieci - białe beczki. 

Codziennie jest tam mnó-
stwo ludzi, zwłaszcza młodzieży. 
Spokojnie siedzą, leżą, gadają, 
śmieją się. Jedni śpiewają, inni 
śpią - wczesnym popołudniem 
większość z nich to gimnazjaliści 
i maturzyści w białych koszulach, 
wprost po egzaminie. Zniknęła 
nadwiślańska specjalność tych 
okolic: pijackie wrzaski i burdy. 
Jest spokojnie, miło, a kiedy obie 
plaże pustoszeją, śmieci wszela-
kie znajdują się głównie w owych 
beczkach. Nazajutrz jest czysto. 
Bardzo to krzepiące, że Warsza-
wa znowu korzysta z nadwiślań-

skiego relaksu, że władze dbają o 
ten teren. Niewielkim nakładem 
kosztów zrobiono dla ludzi coś 

naprawdę sympatycznego i po-
trzebnego.

Prawdę mówiąc, wiele dość 
dzikich miejsc, gdzie kiedyś War-
szawa jeździła na majówki, dziś 
- nie tracąc swojego uroku ma-
lowniczej przyrody - jest lepiej 
przygotowanych na przyjęcie 
weekendowych gości. Ustawia 
się toalety, wytycza bezpieczne 
miejsca na ogniska, buduje stoły 
z bali, a tu i tam powstają karcz-
my czy stoiska grillowe. I my też 
uczymy się innej kultury bycia, 
uczymy korzystania z tego, co 
nam za darmo oferują. Bo wstęp 
jest darmowy, śmietniki i stoły też. 
A kiełbaskę można sobie upiec na 
własnym grillu.

Postęp w kulturze bycia widać 
także w samym mieście: kierowcy, 
stojący w korkach, bardzo rzadko 
rzucają niedopałki i inne śmie-
ci przez okno wprost na jezdnię. 
Czyli - można.

To, że widać postęp nie ozna-
cza, że wokół nas są tylko ludzie 
cywilizowani, odpowiedzialni, 
kulturalni i niegłupi. Bo kiedy 
przychodzi pora wyjazdów poza 
miasto, czyli od piątkowego po-
południa do soboty rano, budzi 

się duch cwaniacki: parkowanie 
jak popadnie, wprost pod oknami 
sąsiadów, zastawiając drogę po-
żarową, bo żaden samochód stra-
ży (a często także żaden osobowy) 
nie przeciśnie się wąskim paskiem 
jezdni, jakiego łaskawie nie zasta-
wił kolejny „król pustogłowych”. 

Druga fala, to czas powro-
tów. Dwa lata temu widziałam 
z własnego okna, jak płonęło 
mieszkanie na 12 piętrze, w końcu 
długiego bloku dość odległym od 
głównej jezdni, ale straż nie mo-
gła dojechać, bo z jednej strony 
ogradzał jezdnię rząd solidnych 
słupków (nie niszczyć zieleni!) 
a z drugiej - tabun kierowców, 
wyładowujących ekwipunek wy-
jazdowy. Zanim ci, co już weszli 
odpocząć w domu, zbiegli zaalar-
mowani przeraźliwymi sygnałami 
wozów strażackich, upłynęło chy-
ba z dziesięć minut. Jeden samo-
chód silni panowie po prostu prze-
pchnęli. Dopiero wówczas można 
było zacząć ratunek. Współczuję 
pogorzelcom, że mają tak głupich 
i bezmyślnych sąsiadów. 

Zwłaszcza, że ci bezmyślni to 
także niektórzy z nas…               

żu

MożnA? MożnA!

- Dzień dobry, panie Eustachy! 
Pan Mordziak nie od razu odpowiedział panu Główce, albowiem 
akurat konwersował z klientką, której ze znajomością rzeczy tłuma-
czył różnice w komforcie, jaki daje ten rodzaj bielizny, który akurat 
wzięła do ręki.
- Jest ruch, jest robota, jest kaska, co nie, panie Eustachy?
- Nie powiem, że nie. Człowiekowi od razu jakoś tak lżej.
- Ja mam tak samo - w okolicach emerytury, ale im później, ty,  
gorzej. 
- To samo widać na bazarze, panie Kaziu. Na początku miesiąca 
starsi klienci mają te swoje torby na kółkach napakowane z czub-
kiem, pod koniec wystarcza im jedna mała siateczka. 
- A niech pan mi powie, jak pan głosował?
- Na Kukiza.
- No, coś pan! Nie wierzę.
- Żartowałem. Ani na Kukiza, ani na tego drugiego dżentelmena, 
który do górników chce strzelać.
- To może na lalkę?
- Powiem panu, że biedny ten Miller. W sumie, to kto wie, czy to 
nie był najlepszy premier. Ale kolesie go rozjeżdżają bezlitośnie.  
Z tą lalką tak samo – słyszałem, że wszyscy się na nią zgodzili, cały 
ten ich zarząd, czy jak to się tam u nich nazywa. No, ale teraz – kto 
winien? Wiadomo. 
- Owszem, to nie jest sprawiedliwe, ale tak już jest, nic się na to nie 
poradzi.
- A jak bazar głosował?
- Dokładnie, to nie wiem, ale jak się z ludźmi gadało, to na Dudę 
raczej. A tak między nami mówiąc, powiedz pan, po co nam była ta 
cała demokracja? Kiedyś człowiek nie miał takich problemów, bo z 

góry wiedział, jak będzie. A teraz tylko nerwy. Jedni mówią: głosuj 
na tego, drudzy: w życiu – na tamtego, jeszcze inni: - tylko nasz kan-
dydat zagwarantuje ci zdrowie, szczęście i pomyślność… Siedzisz 
człowieku przed telewizorem i głowa ci od tego wszystkiego pęka. 
- Owszem, ale jednak coś od pana zależy. A poza tym demokracja, 
panie Eustachy, to postęp, niestety. A postępu zatrzymać się nie da. 
Popatrz pan na nasz bazar. Ten, do którego człowiek się przyzwy-
czaił, ze straganami i budami, wygląda coraz marniej przy tym, co 
rośnie obok.
- Takie nasze bazarowe slumsy, co nie? 
- Trochę tak, bez obrazy. 
- Sam to widzę.
- Ale nie tylko to. Powiem panu, co zabiło ducha bazaru – kasy fi-
skalne. Skończyły się różne ceny, targowanie, przekomarzanie. 
Sprzedawca musi wklepać w tę cholerną kasę każde sprzedane jajko, 
każdego ogórka, czy kartofla. 
- Fakt, jak w normalnym sklepie, co nie?
- No właśnie. To ma jednak dalsze konsekwencje. Kiedyś byłem tu 
rano – z każdej furgonetki kupcy wyciągali palety z tymi samymi, 
tak samo zapakowanymi porami, pietruszką, włoszczyzną. Efekt jest 
taki, że na bazarze coraz częściej jest to samo, co w hipermarkecie. 
- Rację to pan ma, panie Kaziu. Tylko, co my możemy?
- Nic, trzeba się dostosować, innego wyjścia nie ma. Można albo 
handlować po nowemu, z tą przeklętą kasą pod pachą, albo się wy-
cofać.
- Może się poprawi, jak już to centrum oddadzą. Piękne jest, warunki 
do handlowania też będą piękne. No, ale budy będą przechodzić do 
historii, jednak. Nie każdy o tym marzy.
- Dlatego przypomina mi się taki dowcip: Konduktor zwraca się do 
pana Rapaporta, kupca bawełnianego: - Pan kupił bilet na pociąg 
osobowy, a jedzie ekspresem. Musi pan dopłacić różnicę.
- Co znaczy musi, kto musi? Dla mnie ten pociąg może sobie jechać 
wolniej. Ja mam czas.          Szaser        

Co tam panie na Pradze...

zAtrzyMAć czAS

Z perspektywy Izby Wyższej

Zżymałem się w ubiegłym roku na przecią-
gające się konsultacje w sprawie rewitalizacji 
Pragi i Targówka, zwłaszcza że toczyły się 
one w pewnej próżni. Prawie zawsze z sali 
padało sakramentalne pytanie: No dobrze, 
ale ile miasto da na to pieniędzy? Wreszcie 
wiadomo. Kwota nie rzuca na kolana – 1,4 

mld zł do 2022 r. czyli po 200 mln zł rocznie. Biorąc pod uwagę skalę 
zaniedbań, chciałoby się znacznie więcej, ale w porównaniu z tym, jak 
prawobrzeżna Warszawa była traktowana wcześniej – dobre i to. 
Pojawiły się też konkrety na temat tego, co za te pieniądze zamierza 
się zrobić. Jest się z czego cieszyć – sala koncertowa na 1,8 tys. 
miejsc i siedziba dla orkiestry Sinfonia Varsovia, Centrum Kultury 
w pałacyku Konopackiego, modernizacja Teatru Baj, wiele inwesty-
cji w infrastrukturę. Brakuje mi jednak odpowiedzi na pytanie, ile 
właściwie lat potrzeba, by Praga i Targówek zrównały się pod różny-
mi względami z innymi dzielnicami stolicy, przestały być ubogimi 
krewnymi? Jaką część potrzeb mieszkańców prawobrzeżnej Warsza-
wy uda się dzięki programowi rewitalizacji zaspokoić?
Nie na wszystko jest tyle samo czasu. Uważam, że dla prażan kluczowe 
jest to, jak długo jeszcze ich dzieci będą wypadać na różnych egzami-
nach dużo gorzej niż ich rówieśnicy z lewego brzegu Wisły, a praskie 
szkoły będą uchodziły za najgorsze w Warszawie. Podczas konsulta-
cji dzielnicowych 29 kwietnia jedna z uczestniczek zwróciła uwagę,  
że w programie praktycznie nie wspomina się o rozwiązaniu problemów 
edukacyjnych Pragi. Ma to się dziać niejako przy okazji zapobiegania i 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, na który to cel przeznacza 
się znacznie więcej pieniędzy niż dotychczas. Wiele jednak zależy od 
tego, jak te środki zostaną rozdzielone. Czy szkoły zostaną lepiej wypo-
sażone, dostaną więcej pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne? Ważne jest 
też, na ile w realizację programu zostaną włączeni partnerzy społeczni, 
organizacje pozarządowe. Na Pradze i Targówku są one bardzo aktywne. 
Stowarzyszenia Q Zmianom, Otwarte Drzwi, Mierz Wysoko, Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego, Serduszko dla 
Dzieci, czy inne, podobne, pomogły wyprostować drogi życiowe wielu 
dzieciom i dorosłym – skończyć szkołę, rozwinąć zainteresowania, zdo-
być zawód, znaleźć pracę, dom, wyjść z osamotnienia i opuszczenia. Po-
mimo tych zasług, organizacje te borykają się z problemami finansowymi 
a nawet z szykanami. Np. Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, które prowadzi 
m.in. ośrodek dziennego pobytu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
cofnięta została dotacja z PFRON-u. Powód? Przekroczono dozwoloną 
liczbę pracowników administracyjnych, ponieważ jedna z pracownic do-
stała długoterminowe zwolnienie lekarskie i trzeba było na jej miejsce 
zatrudnić inną, a kontrolerzy policzyli obie. NGO potrzebne są więc nie 
tylko pieniądze, ale i ochrona przed różnymi absurdalnymi decyzjami. 
Drugą równie istotną kwestią jest to, jak długo jeszcze będą istniały na 
prawym brzegu Wisły domy, w których nie da się godnie żyć, pozbawio-
ne podstawowych wygód i instalacji. Cieszy fakt, że w ciągu ostatnich 7 
lat przybyło na Pradze i Targówku 800 mieszkań komunalnych. 
Wątpliwości moje budzi jednak zapowiedź, że budownictwem 
mieszkaniowym mają się odtąd zajmować głównie TBS-y. Ma po-
wstać 1700 nowych mieszkań, w tym 675 w kompleksowo zmo-
dernizowanych kamienicach zabytkowych. Czy jednak będą one na 
kieszeń ludzi, którzy mieszkają dziś w tragicznych warunkach, w 
budynkach do wyburzenia? Przydałaby się dokładniejsza fotografia 
stanu zasobów mieszkaniowych na obu Pragach i Targówku, poka-
zująca, ile budynków jest do remontu, ile do rozbiórki, ile mieszkań 
nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, łazienki, WC itd. 
Chodzi o to, byśmy nie epatowali się liczbami, lecz wiedzieli, czy 
realizując nowy program rewitalizacji robimy wielki skok, czy tylko 
mały kroczek i w którym miejscu będziemy za 7 lat. 

                     Marek Borowski, 
Senator warszawsko-PRASKI

WielKi SKoK, czy 
MAŁy KroczeK?

REKLAMA REKLAMA

Mgr Górnicki zaprasza na bezPŁAtnĄ konsultację, by ustalić możliwość leczenia 
oraz przeciwwskazania. ZAPISY OD PONIEDZIAŁKU DO PIątKU W GODZINACH  

9.00-17.00 tEL. (22) 662-49-07 ORAZ 604-092-007

ul. Koronacyjna 15
tel. (22) 662-49-07

604-092-007

Mgr Jakub górnicki leczy nagłe, ale też i przewlekłe zespoły bólowe, oraz trudne przypadki kliniczne leczone bezskutecznie 
metodami szpitalnymi, sanatoryjnymi lub lekami. Jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczelni na wydziale Fizjoterapii 
oraz Medycyny osteopatycznej. Uzyskał dyplom osteopaty w Anglii. zabiegi u mgr górnickiego w ogromnej liczbie przypadków 
zapobiegają operacjom przepuklin kręgosłupa oraz stawów kolan, bioder, ramion, barku.

Techniki zabiegów usprawniają połączenia i zależność od kręgosłupa – układu krwionośnego oraz nerwowego, likwidując różne bóle. 

WSKAzAniAMi do zAbiegóW U oSteoPAty SĄ Między innyMi: zaburzenia czucia, drętwienie rąk, drętwienie i bóle nóg, stany pourazowe, 
naciągnięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle kręgosłupa w każdym odcinku, różnego rodzaju zwichnięcia oraz wiele innych.

oSteoPAtiA, to doskonała i uznana metoda leczenia w systemie medycznym. Efekty są rewelacyjne. Należy mieć badania: RTG lub MR (rezonans magnetyczny), 
ewentualnie badania dotyczące innych chorób.

WAżne! Usuwane są również zaburzenia funkcjonalne: układu gastrycznego, urologicznego, oddechowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, zespoły 
bólowe u kobiet w ciąży (bez leków!). Diagnostyka i korekta WAD POStAWY u dzieci i młodzieży. 

„Dziękuję p. Górnickiemu za zabiegi. Uniknąłem operacji kręgosłupa i bark przestał boleć. Mogę znów grać w tenisa i być aktywny zawodowo”. Marek W. (41 l) Warszawa.
„Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek u mojej 12-letniej córki. Była duża różnica, widoczna krzywizna, która już dawała dolegliwości w oddychaniu i ćwiczeniach szkolnych. 
Gimnastyka, pływanie, fizykoterapia – niewiele pomagały – choć trwało to ponad 4 lata. Bardzo jestem wdzięczna!” Matka.
„Zażywanie leków na bóle kręgosłupa, to wiosłowanie pod prąd! Rujnowanie zdrowia. Nabawiłem się cukrzycy, zniszczyłem wątrobę i nerki! Koszmar! A ból w stawie biodrowym, pieczenie jak 
żelazkiem w plecach i drętwienie rąk – nie ustępowały. Pielęgniarka namówiła mnie na leczenie u p. Górnickiego. I to było moje wybawienie z bólu. Już nie biorę leków, jeżdżę rowerem, 
chodziłem po górach zaraz po zabiegach. To rewelacja!” (Janusz Luboń l. 62).

„W ciąży nie mogłam brać żadnych leków, a ból kręgosłupa był okropny. Pan Górnicki zlikwidował  mi go bez leków”. Marzena L. (l 29) Legionowo.
„Najpierw leczono mnie na nerki – bo ból w odcinku lędźwiowym. Sterty leków, zakazy i nakazy. Potem zabrali się za żołądek, bo bóle chyba od niego. Też niewypał. No to w takim razie na pewno wątroba, bo ból między łopatkami i z prawej strony. Znów badania i leki.  
A jednak to nie wątroba, tylko „chyba” serce. EKG, holter, pobyt w szpital. Istny cyrk. Wreszcie diagnoza kręgosłup! Dowiedziałem się – na szczęście – o mgr jakubie Górnickim z Naturmedu. brak mi słów! jestem wyleczony i wdzięczny!” Zygmunt Rudzki (56 l.).
„Leczyłem się ponad 7 lat na ból kolan i kręgosłupa szyjnego. Bez efektów. Przemysł farmaceutyczny nic nie zyskuje, że ktoś zdrowieje! Zarabia tylko wtedy, gdy ktoś leczy objawy latami. Ale w końcu trafiłem do mgr Górnickiego. to, co uczynił ze mną, graniczy  
z cudem. bez leków jestem sprawny, bóle kolan, wszystkie inne minęły bez śladu! Dziękuję!” Marian Wadowski (69 l.) z Warszawy.
„Jestem stomatologiem. Praca w jednej pozycji godzinami  –  zniszczyła mi kręgosłup szyjny, piersiowy i bark. Nie mogłem już normalnie funkcjonować, kolega ortopeda groził mi operacją. O lekach wiem sporo, więc też ich unikałem. Pacjentka podpowiedziała mi  
p. Górnickiego. Natychmiast tu przyjechałem. jestem nim zafascynowany i wdzięczny! Zlikwidował mi problem!” dr Marek Słowiński, Kutno (l.51).

reWelAcyJnA PoMoc W bólU – bez leKóW

 ośrodek medycyny manualnej i osteopatii 

natUrmeD
Warszawa-Ursus osiedle Gołąbki
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Poprawi się komfort pasażerów 
podróżujących Kolejami Mazo-
wieckimi w kierunku Tłuszcza, 
Płocka i Ostrołęki. Porozumie-
nie w sprawie przekazania sa-
morządowi województwa pra-
wie 7,3 mln zł na zakup dwóch 

autobusów szynowych pod-
pisali 6 maja wojewoda Jacek 
Kozłowski i marszałek Adam 
Struzik (na zdjęciu). Tabor KM  
wzbogaci się o dwa szynobusy 
o łącznej liczbie przynajmniej 
190 miejsc siedzących oraz 190 
miejsc stojących. Pojazdy będą 

wyposażone m.in. w klimaty-
zację, monitoring, ekrany infor-
macyjne oraz głosowe powia-
damianie o przystankach. Będą 
także przystosowane do prze-
wozu osób niepełnosprawnych. 
Pojazdy mają rozpędzać się 
do prędkości co najmniej 120 
km/h. Łączna wartość zakupu 
wyniesie ponad 19,6 mln zł.

* * *
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad przedstawi-
ła kolejny wariant planowanej 
od wielu lat Wschodniej Ob-
wodnicy Warszawy. Przedsta-
wiony plan wzbudził wielkie 
zaniepokojenie wśród części 
mieszkańców i władz dzielni-
cy Wesołej i Sulejówka.

* * *
16 maja wystartuje 12. edy-
cja stołecznej Nocy Muzeów. 

Swoją ofertę zgłosiło 237 
placówek. Można zwiedzać 
wystawy w jednym z 50 
muzeów, odwiedzić gma-
chy państwowe, pójść do 
kina, albo spacerować po 
parku z przewodnikiem. W 
niektóre miejsca dostęp bę-
dzie ograniczony (wejście w 
grupach) i warto mieć to na 
uwadze decydując się np. na 
zwiedzanie piwnic PKiN, na 
niektóre atrakcje potrzebne 
będą wejściówki. Aby wejść 
np. do Belwederu czy Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych trzeba będzie mieć przy 
sobie dowód tożsamości. Na 
placu Defilad w sobotę, 16 
maja, od godz. 18.30 będzie 
czynny punkt informacyj-
ny, w którym będzie można 
otrzymać informator oraz do-
pytać się o szczegóły w razie 
wątpliwości.

* * *

Tegoroczne Warszawskie Tar-
gi Książki, odbędą się po raz 
szósty, w tym trzeci raz na 
Stadionie Narodowym. Od 
14 do 17 maja moc atrakcji 
będzie czekać nie tylko do-
rosłych czytelników, ale rów-
nież młodzież i dzieci. W tym 
roku gościem honorowym 
jest Francja. Akcentem pol-
sko-francuskim będzie wy-
stawa „Jerzy Giedroyć i jego 
dzieło”. Swoje stoiska wysta-
wią m.in. goście z: Australii, 

Austrii, Belgii, Białorusi, 
Bułgarii, Chin, Czech, Gre-
cji, Hiszpanii, Iraku, Kanady, 
Litwy, Niemiec, Rosji, Turcji, 
Ukrainy, Węgier, Wielkiej 
Brytanii i Włoch. Nie zabrak-
nie najpopularniejszych auto-
rów z Polski.

* * *
Trwa przebudowa Trasy AK do 
parametrów drogi ekspresowej 
S8. Prace budowlane trwają 
na całym odcinku drogi – od 
ul. Modlińskiej do Powązkow-
skiej. Samochody jeżdżą w 
obydwu kierunkach wyremon-
towaną już północną nitką trasy 
a ekipy budowlane weszły na 
część południową. Wykonawca 
prac zapowiada kolejne zmiany 
w ruchu drogowym przy węźle 
Modlińska. Do 15 maja do go-
dzin wieczornych wyłączony 
z ruchu został lewy pas jezdni 
zachodniej ul. Jagiellońskiej (w 
kierunku ronda S. Starzyńskie-
go) na odcinku około 190 m za 
tymczasowym lewoskrętem w 
kierunku Marek. Na zwężonym 

odcinku jezdni ruch prowadzo-
ny jest dwoma pasami.

* * *
W tym roku obchodzony jest 
jubileusz 25-lecia udostępnie-
nia Ogrodu Botanicznego PAN 
w Powsinie do zwiedzania pu-
blicznego. Od momentu otwar-
cia, tj. 12 maja 1990 roku, nowy 
ogród botaniczny odwiedziło 
około 2,7 miliona gości. Srebr-
ny jubileusz Ogród postanowił 

uczcić organizując od 16 do 24 
maja Festiwal Ogrodowy pt. 
„Ogród Warszawie”. W progra-
mie są m.in. wykłady „Wszech-
nicy Ogrodu” i prelekcje na te-
mat uprawy roślin. 

(ab) (um) (wm) 

zAProSzeniA dlA MieSzKAŃcóW
n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe  
ul. Podskarbińska 2 – 15.05. godz. 18.00 – Koncert 
największych przebojów polskiego rocka w wykonaniu 
uczniowskiego zespołu MAGIA. Wstęp wolny; 16.05. 
godz. 21.00  ̶  Wydarzenie towarzyszące Nocy Muzeów 
w CPK: Koncert ukraińskiego zespołu ATMASFERA; 
17.05. godz. 17.00 – „Kolekcjoner wspomnień” – kon-
cert znakomitego balladzisty, kompozytora i wirtuoza 
gitary Romana Ziemlańskiego. Wstęp wolny; 18.05. 
godz. 12.00 – Obchody 25-lecia Towarzystwa Histo-
rycznego im. Szembeków, wstęp wolny; godz. 18.00 
– „Architektura wiary Karola Wojtyły - zanim zapukał 
do bram seminarium”. Wieczór poezji młodzieńczych 
Karola Wojtyły na podstawie „Renesansowego Psałte-
rza” zwanego Księgą Słowiańską. Wstęp wolny; 20.05 
godz. 11.00 – „Buziak mamusi” – spektakl dla dzieci. 
Zaproszenia do odbioru w CPK; 20.05. godz. 17.00 – W 
cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Między treścią 
formą. Cechy kompozycyjne obrazów XIX i XX wie-
ku w filmowych kadrach”. Wstęp wolny; 21.05. godz. 
18.00 - Koncert Inaugurujący „Międzynarodowe Spo-
tkania Chóralne Warszawa 2015”. Wykonawcy: Voka-
lensemblet KoDa, Miejsko-Parafialny Chór Cantores 
Misericordiae, Chór Bazyliki Świętego Krzyża Sursum 
Corda, Konkatedralny Chór Kamionek. Wstęp wolny; 
21.05. godz. 19.00 – „Czwartek Ceramiczny”. Gościem 
będzie Stanisław Tworzydło opowiadający „O swojej 
ceramice”. Wstęp wolny; 26.05. godz. 18.00 – Przed-
stawienie nie tylko dla kobiet! W żartobliwy sposób 
pokazuje ucieczkę z domu współczesnej matki. Wstęp 
wolny; 27.05.godz. 13.00  ̶  Klub Literacki Pegaz przy 
Towarzystwie Historycznym im. Szembeków zaprasza 
na rozstrzygnięcie I Mazowieckiego Konkursu Literac-
kiego im. Zygmunta Rumla. Wstęp wolny; 27.05. godz. 
17.00  ̶  Wykład pt. „Historia mody starożytnej”. Wstęp 
wolny; 27.05. godz. 19.00  ̶  Klub Mola Książkowego. 
Tematem spotkania będzie powieść „Mąż i żona” Ze-
ruya`y Shalev. Wstęp wolny;
n Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10  ̶  16.05. 
godz.10.00 i 11.00 – „Wszystkie kolory tęczy” – dzieci 
będą badały właściwości światła oraz poznają podstawy 
teorii barw. wstęp – 25 zł, z Kartą Warszawiaka – 20 zł 
przedsprzedaż od 11.05.; 17.05. godz. 14.00 i 15.30 – 
„O pchle, co manier nie miała” ̶  interaktywny spektakl 
dla dzieci z elementami języka angielskiego. Wstęp – 5 
zł, z Kartą Warszawiaka – 4 zł; 18.05. godz. 18.00 – 
Wykład „Tadeusz Kantor i Grupa Krakowska”; 18.05. 
godz. 19.00 – Spotkanie „Napoje świata”; 25.05. godz. 
19.00 – „Dla Mamy” – koncert operetkowo-musicalowy 
dedykowany wszystkim Mamom; 
n Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2  
– 16.05. godz. 16.00-7.00 – „Tajemnice starej Faleni-
cy”. Spotkanie z dr Barbarą Wizimirską, autorką książek  
o Falenicy. Wstęp wolny; 19.05. godz. 12.00-13.00 – 
„Hawaje” Spotkanie w ramach cyklu „Podróże w nie-
znane”. Wstęp wolny;
n Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 
– 14.05. godz. 18.30-20.00 – Wykład Sekrety starych 
ilustracji. „Plan regulacji Esplanady Praskiej i okolic 
Dworca Wileńskiego” – przedwojenna koncepcja ma-
gistratu na uporządkowanie Pragi; 17.05. godz. 12.00-
15.00 – Spacer „Praski dom mieszkalny”. Poznaj swoją 
dzielnicę. Praga; 21.05. godz. 18.30 – Prawobrzeżni. 
Sabina i Władysław Sebyłowie - notatki z Brzeskiej;  
n Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin ul. V Po-
przeczna 13 – „Kino za rogiem” – 15.05. godz. 19.00 – 
„Casanova po przejściach”, 22.05. godz. 19.00 – Więcej 
niż miód”, Seanse odbywają się w piątki,cena biletu to 5 
zł.; Filia Zastów ul. Lucerny 13 – 26.05.godz. 17.00 – 
„Rowerowy zawrót głowy” – impreza plenerowa z oka-
zji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. W programie: koncert 
pt. „Dla Mamy i Taty”, konkurencje rowerowe, kier-
masz rowerowy,  pokaz jazdy na niezwykłym rowerze.

z MiAStA
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Mieszkańcy

8 maja minęło dokładnie 
20 lat od premiery płyty „Do-
tyk” Edyty Górniak. Z albu-
mu wydanego 8 maja 1995 
roku, pochodzą takie przeboje 
jak „Jestem kobietą” i „To nie 
ja!”. Dwa lata po premierze,  
w 1997 roku, wydawnictwo po-
kryło się poczwórną platyną.

– Pragnę podziękować z ser-
ca wszystkim, którzy towarzyszą 
mi od wydania mojej pierwszej 
płyty. Dziękuję za Waszą pamięć, 
za przypomnienie mi tej pięknej 
rocznicy. Do dziś pamiętam pod-
pisywanie albumu i nasze pierw-
sze spotkania. Naprawdę to 
pamiętam. (cukierki też:) Myślę 
teraz, że już wtedy poprzez „Do-
tyk” ujawniło się, że będę lubiła 
utwory delikatne, sensualne, a 
poprzez „Litanię”, że będę także 
kochała rocka. Poprzez „To nie 
ja”, że czasem dotknę utworów 
posągowych, a poprzez „Kobie-
tę”, że będę chciała dawać Wam 
taniec i radość. Tak jest do dziś. 
Dziękuję za te 20 lat... – napisała 
na swoim Facebooku artystka.  

Edyta Górniak jest doskona-
łym przykładem na to, że trudne 
dzieciństwo nie determinuje na-
szej przyszłości. Ciężką pracą 
udało jej się osiągnąć wielki suk-
ces. Dziś jest idolką dla milionów 
osób. Ale początki były trudne...

Z rodzinnego domu artyst-
ka nie ma dobrych wspomnień. 
Dlatego niechętnie wraca do 
Ziębic na Dolnym Śląsku, gdzie 
się urodziła i wychowała. Już 
jako dziecko czuła, że jest inna 
i gorsza od swoich rówieśników. 
Wszystko dlatego, że jej tata był 

Romem. Czuła się „brudna”, a 
siedzenie z nią w jednej szkol-
nej ławce było karą wymierzaną 
przez nauczycieli za złe zachowa-
nie. – Skórę wybielałam cytryną 
i ogórkiem – wspomina z żalem. 
Wszystko po to, aby nie zwracać 
na siebie uwagi ciemniejszą kar-
nacją. Kolor skóry był jednym 
z jej najmniejszych problemów. 
Ojciec opuścił matkę, zaraz po 
jej urodzeniu. Ten rodzinny dra-
mat Edyta zna tylko z opowieści 
mamy. Po raz ostatni widziała go 
w domu, gdy miała 5 lat. Bardzo 
to przeżyła. Po latach przyznała, 
że były dwa momenty, w których 
zawalił się jej świat. Pierwszy, 
kiedy po wizycie Świętego Mi-
kołaja znalazła w koszu jego bro-
dę. A drugi, kiedy opuścił ją tata. 

Ukojenia zaczęła szukać w 
muzyce. Nieoficjalny debiut na 
dużej scenie nastąpił wcześnie. 
 ̶  Miałam wtedy 15 lat, może 
nawet mniej. Uciekłyśmy z ko-
leżanką z internatu, przez okno, 
by pojechać autobusem na kon-
cert zespołu Kombi, którego 
byłam fanką. Tam ktoś podszedł 
do mnie i powiedział, że nie do-
jechały dziewczyny z chórku,  
i czy nie chciałabym wystąpić 
na scenie. To było moje pierwsze 
wystąpienie publiczne, zdrętwia-
łam ze strachu, choć bardziej 
wtedy tańczyłam niż śpiewa-
łam - śmieje się dziś wokalistka.

Niestety mama nie podzie-
lała entuzjazmu córki. Miała 
bowiem inną wizję dotyczącą jej 
przyszłości. Uważała, że Edyta 
powinna pracować w kwiaciar-
ni. Ona natomiast chciała śpie-

wać i dlatego uciekła z domu. 
Po powrocie poznała Marka K., 

rzekomego przyjaciela domu. 
Mężczyzna był wtedy w wieku 
jej ojczyma Zdzisława Jasika, 
miał wówczas 35 lat. Powoli 
osaczał ją, mamił karierą i w 

końcu „doszło do gwałtu”, gdy 
miała 15 lat. Świat runął jej po 
raz kolejny, przez co nie potrafiła 
się odnaleźć w szkole i zmieniała 
je jak rękawiczki. Ale zły los mu-
siał się przecież wreszcie odwró-
cić. Jako 17-latka zadebiutowała 
w programie telewizyjnym Zbi-

gniewa Górnego „Śpiewać każdy 
może”. Bardzo szybko posypały 
się kolejne propozycje. Została 
zaproszona do udziału w kon-
cercie „Debiuty” na Festiwalu 

Polskiej Piosenki w Opolu. I do-
ceniono jej talent. Wyróżniono ją 
za wykonanie piosenki „Zły chło-
pak”. A był to dopiero początek.    

Tuż przed festiwalem, spo-
tkała Janusza Stokłosę, który 
zaprosił ją na próby do musicalu 
„Metro”. Oczarowała wszyst-
kich i zaproponowano jej jedną 
z głównych ról. Premiera przed-
stawienia odbyła się w 1991 
roku. A Edyta z dnia na dzień 
została okrzyknięta gwiazdą. W 
„Metrze” występowała nieprze-
rwanie przez trzy lata. Zagrała 
700 spektakli, z czego kilkadzie-
siąt na słynnym amerykańskim 
Broadwayu. Tam też zapropo-
nowano jej współpracę z agencją 
modelek „Elite”. Ale artystka 
nie wyobrażała sobie porzucenia 
śpiewania. Odrzuciła zatem ame-
rykańską propozycję. I słusznie. 
Zbliżał się bowiem prawdziwy 
przełom w jej karierze. Pod ko-
niec 1993 roku otrzymała od Te-
lewizji Polskiej propozycję repre-
zentowania Polski na Festiwalu 
Eurowizji. Jej występ w konkur-
sie w Dublinie w 1994 roku za-
kończył się sukcesem. Artystka 
brawurowo zaśpiewała utwór 
„To nie ja” i zajęła II miejsce. I 
stała się znana w całej Europie. 

Latem 1994 roku Edyta 
została gwiazdą Festiwalu w 
Opolu (nagroda Karola Musio-
ła), wystąpiła także na Między-
narodowym Festiwalu Piosenki 
w Sopocie. Później rozpoczęła 
pracę nad płytą. Debiutanc-
ki album „Dotyk” ukazał się 
w maju 1995 roku. Płyta, po 
trzech dniach od premiery zdo-
była status złotej, a po dwóch 
miesiącach była już platynową. 
Pierwsza trasa koncertowa pio-
senkarki to również pasmo sukce-
sów. I tak Edyta szła za ciosem, a 
jej kariera kwitła z dnia na dzień. 

Wydała 7 albumów, z któ-
rych 2 miały swoje premiery w 
29 krajach świata. Była pierwszą 
Polką reprezentującą nasz kraj 
w konkursie Eurowizji. I pierw-
szą, która wystąpiła na deskach 
nowojorskiego teatru broad-
wayowskiego, mając zaledwie 
19 lat. Była również pierwszą 
Polką, która podpisała świato-
wy kontrakt płytowy z jednym 
z największych koncernów 
muzycznych - EMI. Zebrała 
ponad 80 nagród, m.in. „Bursz-
tynowego Słowika”, nagrodę 
za najlepszy utwór w historii 
50 lat kinematografii polskiej, 
oraz nagrodę międzynarodową 
przyznaną przez Hiszpanów 
za „Najlepszy głos Europy”.

Jednak kariera jest dla niej 
tylko karierą. Największym 
szczęściem Edyty jest... syn Al-
lan. – Macierzyństwo jest dla 
mnie największym szczęściem, 
jakiego doświadczyłam. Jestem 
szczęśliwa, kiedy śmieje się mój 
syn. Od 24. roku życia marzyłam 
o rodzicielstwie. Byłam pewna, że 
nie będzie mi dane tego doświad-
czyć. Urodziłam syna dopiero, 
gdy skończyłam 31 lat. Z radością 
więc czekałam na jego narodziny 
i w roli matki czuję się naturalnie 
i szczęśliwie. Całe szczęście, że 
Allan urodził się, kiedy dojrza-
łam jako człowiek – przyznała. 

Aby w pełni cieszyć się ma-
cierzyństwem zamieszkała na 
warszawskim Wilanowie. W 
cichej, zielonej okolicy odnala-
zła 200–metrowy apartament, 
który stał się jej oazą spokoju. 
To w nim wychowuje Allana  
i cieszy się życiem. Ale jak wia-
domo gwiazda wyznaje filozofię 
bycia wolnym duchem - dziś 
chce być w Wilanowie, ale jutro 
być może zechce już być gdzie 
indziej.   (ad)

edyta górniak
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NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

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

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
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 do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

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

1. Remont pokrycia dachowego w budynkach  
Międzynarodowa 46/48A, 38, 68B, część dachu Zwycięzców 34.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni

www.miedzynarodowa.waw.pl
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*     P  R Z E T A R G     *      P  R Z E T A R G     *      P  R Z E T A R G     *
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” w Warszawie 

ul. Orlego Lotu 6 ogłasza:
przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności 

lokalu mieszkalnego:
Lokal nr 47 przy ul. F. Znanieckiego 5, powierzchnia 37,5 m2.

(+ 1 pomieszczenie przynależne 2,2 m2)

Cena wywoławcza 174.000,- zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić  
na konto Spółdzielni:

Polski Bank Spółdzielczy 34 8213 0008 2010 0900 0504 0001
  

Wpłacone wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, 
odwołania lub unieważnienia przetargu za wyjątkiem wadium  

wniesionego przez oferenta, który wygrał przetarg.

Oferta na ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu kontaktowego;
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie  

i przeniesienie własności lokalu;
- oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości wskazanej  

w ogłoszeniu wartości rynkowej prawa  
  odrębnej własności lokalu oraz wysokości postąpienia  

(minimum 1% wartości rynkowej lokalu),
- dowód wpłaty wadium;

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu  
i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę  

na przepadek wadium, jeżeli po wygraniu przetargu nie wpłaci  
w ciągu 14 dni całej zadeklarowanej kwoty;

- datę złożenia oświadczenia-oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg”  
i podaniem adresu lokalu, którego oferta dotyczy, w sekretariacie  

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” 
ul. Orlego Lotu 6 w terminie do dnia 27.05.2015 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać  
w terminie od 18.05.2015 r. do 22.05.2015 r. 

po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją  
osiedla „Wilga-Iskra” (ul. Umińskiego 3a) 

tel. 22/613-72-55 wew. 121.

SM „Gocław-Lotnisko” zastrzega sobie prawo do unieważnienia prze-
targu bez podania przyczyny.

Uwaga: 

- Pierwszeństwo nabycia mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają 
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (członkowie „oczekujący”).

- Wygrywający oferent zobowiązany będzie przed ustanowieniem prawa 
do lokalu złożyć deklarację członkowską i wnieść określone w statucie 
Spółdzielni opłaty członkowskie (o ile nie jest członkiem Spółdzielni).

Ważny czas
Zbliża się czas Walnych 

Zgromadzeń w Spółdzielniach 
Mieszkaniowych. Wiem, wiem! 
Też nie lubię tych zebrań. Sami 
sobie gotujemy na nich swój 
los. Zamiast mówić o rzeczach 
ważnych, dajemy się zdomino-
wać grupie „dyżurnych” nie-
zadowolonych, którzy potrafią 
wciągnąć resztę towarzystwa 
w dwugodzinną dyskusję na 
temat, czy drzwi do klatki scho-
dowej powinny zamykać się 
samoczynnie (czyli z łoskotem) 
czy też być zamykane ręcznie, 
więc ciszej (ale z reguły wtedy 
pozostają otwarte)... Jest też 
zwykle zorganizowana grupa 
kontrkandydata do fotelu pre-
zesa, która robi wszystko, by 
zamienić Walne w proces po-
szlakowy z najwyższym wymia-
rem kary dla dotychczasowego 
zarządu.

Osiedle zarządzane przez 
władze spółdzielni to jednak 
miejsce, w którym spędzamy 
połowę swojego życia. To, czy 
będzie ono wygodne i w miarę 
komfortowe zależy właśnie o 
tego zarządcy i od narzędzi, w 
jakie go wyposażymy. Nie ma 
innej metody ustalenia składu 
zarządu i wynegocjowania naj-
ważniejszych celów do zreali-
zowania, niż poprzez przyjęcie 
uchwał i udzielenie absoluto-
rium (lub nie) odchodzącemu 
zarządowi i powołanie nowego 
(lub ponowne zaufanie staremu 
zarządowi).

Walne zgromadzenie jest 
także najlepszym miejscem, 

by dowiedzieć się, co się dzia-
ło przez minione miesiące na 
terenie spółdzielni, dlaczego 
zostały podjęte takie a nie inne 
„operacyjne” decyzje, jakie są 
uwarunkowania zewnętrzne, co 
nam władze dzielnicy  „przyszy-
kowały” i jak się możemy z tym 
zmierzyć. Można porozmawiać 
o wizji funkcjonowania osiedla 
za lat kilkanaście, zastanowić 
się na przykład co zrobić z ro-
snącą liczbą naszych samo-
chodów, gdzie znaleźć dla nich 
miejsca parkingowe. Bo będzie 
ich coraz więcej...

  Myślę, że są bardzo ważne 
argumenty, by poważnie prze-
myśleć raz jeszcze czy warto 
pominąć termin spółdzielcze-
go Walnego Zgromadzenia  
w swym terminarzu. Pieniaczom 
trzeba będzie oddać  kwadrans, 
to oczywiste, potem zawsze 
można przegłosować zdjęcie 
narzucanego tematu z porządku 
obrad. Na sali musi jednak być 
odpowiednia większość spół-
dzielców zdeterminowanych, 
by rozmawiać naprawdę o spra-
wach istotnych. Zawrzyjcie Pań-
stwo taką koalicję z sąsiadami. 
Bo to przecież dla dobra nas 
wszystkich. Gdzieś pomiędzy 
tym, jak dobrą dla oceny swej 
działalności informację będzie 
chciał przekazać Zarząd i Rada 
Nadzorcza spółdzielni a dyrdy-
małami podnoszonymi przez 
niektórych uczestników Wal-
nych Zgromadzeń leży ogrom-
na prawda o tym, jak będziemy 
żyli na naszych spółdzielczych 
osiedlach.

Tomasz Szymański

REKLAMA REKLAMA

Spółdzielnia jest dobra na wszystko

Jej początki nie były 
łatwe. Piętnaście lat temu 
Spółdzielnia „wyzwoliła 
się” spod kurateli molocha 

jakim była RSM „Osiedle 
Młodych”. Wtedy rozpo-
częto nadrabianie wielolet-
nich zaniedbań poprzednich 

władz, dla których budynki 
przy ul. Międzynarodowej 
czy Brazylijskiej były po 
prostu jednym z wielu osie-

dli na praskiej ma-
pie.

Podstawą okazało 
się oczywiście dobre 
zarządzanie. Zwłasz-
cza od 2005 roku 
widać efekty pracy 
stabilnego zarządu 
i współpracujących 
z nim kolejnych rad 
nadzorczych. Tylko 
w latach 2006-2008 
udało się ocieplić 
ponad dwadzieścia 
pięć budynków za 
kwotę około dziesię-
ciu milionów. W cią-
gu zaledwie kilku lat 
ocieplono wszystkie 
czterdzieści budyn-
ków wydając na ten 
cel około trzynastu 
milionów i to bez 
zaciągania kredytów 
czy dodatkowych 
obciążeń finanso-

wych mieszkańców.

Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa” mieszkańcom Pragi-Południe przedstawiać nie trzeba. Nie 
wszyscy jednak wiedzą, że obejmuje również budynki  m.in. przy ulicach brazylijskiej, Saskiej, Paryskiej, 
Wandy, Zwycięzców i Waszyngtona.

czytaj na str. ii i iii
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Spółdzielnia jest dobra na wszystko

Przez ostatnie dziesięć 
lat wykonano też inne pra-
ce, które w znaczący spo-
sób wpłynęły na komfort  
i jakość życia mieszka-
jących tu ludzi, m.in. 
stare, często psujące się 
windy wymieniono na 
nowoczesne i tańsze w 
eksploatacji. Wymienio-
no także nawierzchnię  
i zbudowano nowe chodniki 
oraz drogi wewnętrzne i po-
prawiono stan terenów zie-
lonych.  Zadbano również  
o zwiększenie bezpieczeń-
stwa mieszkańców, montu-

jąc kamery monitoringu.
Najciekawsze w tym 

wszystkim jest to, że na 
koniec 2005 roku – roz-
poczynając te wszystkie 
prace – Spółdzielnia miała 
w swojej kasie dwa razy 
mniej pieniędzy niż obec-
nie. A jeszcze bardziej 
może dziwić fakt, że wy-
konano je praktycznie bez 
zwiększania opłat czynszo-
wych – i to mimo inflacji 
czy zwyżek cen niezależ-
nych od spółdzielni.

Gospodarność to jedno, 
ale „Międzynarodowej” nie 
są obce inne ideały spół-
dzielczości, w tym pomoc 

dla potrzebujących. Człon-
kowie Spółdzielni, znaj-
dujący się w wyjątkowo 
trudnej sytuacji życiowej  
i materialnej, mogą liczyć na 
pomoc finansową ze środ-
ków funduszu społeczno-
wychowawczego. Rozwija 
się tu także klub seniora. 
Tradycją są również, zaini-
cjowane przez obecnego 
prezesa, spotkania wigilijne 
i wielkanocne dla osób sa-
motnych, organizowane od 
prawie dziesięciu lat i świą-
teczne paczki dla starszych, 
samotnych oraz chorych.

Władze Spółdzielni ak-
tywnie uczestniczą w działa-

niach społecznych mających 
na celu wykup gruntów na 
własność z bonifikatą, czy 
obronę spółdzielczości przed 
sejmowymi zakusami jej li-
kwidacji. W tych kwestiach 
przedstawiciele Spółdzielni 
odważnie występują na opi-
niotwórczych forach. Warto 
choćby zasygnalizować ta-
kie wystąpienie na Kongre-
sie Spółdzielców w Łodzi, 
w 2013 r., Lesława Piszew-
skiego, ówczesnego członka 
Rady Nadzorczej, czy szcze-
re, choć bolesne dla parla-
mentarzystów, ubiegłoroczne 
wystąpienie przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej Euge-
niusza Grzebieliszewskiego 
podczas broniącej spółdziel-
czości konferencji zorgani-
zowanej w Sejmie RP. W 
tych sprawach Spółdzielnia 
współpracuje również ze 
Stowarzyszeniem „Grunt to 
Warszawa”, a ostatnio, dzię-
ki zaangażowaniu członków 
i zarządu Spółdzielni, na jej 
terenie zebrano blisko tysiąc 
podpisów poparcia pod ko-
lejnym obywatelskim pro-
jektem uchwały do Rady 
Warszawy mającym uregu-
lować sprawy uderzające w 
spółdzielców.  

Warto wspomnieć o „spu-
ściźnie” po RSM „Osiedle 
Młodych”. To niezałatwione  
kwestie własności gruntów 
niektórych nieruchomości. 
Zarząd Spółdzielni stara się 
naprawić błędy poprzedni-

ków. Podjął działania m.in. 
w sprawie uzyskania prawa 
wieczystego użytkowania 
do działki, na której znajdu-
je się siedziba Spółdzielni. 
Z kolei w poprzednich la-
tach udało się odzyskać od 
miasta działkę, na której być 
może powstanie spółdziel-
cza inwestycja. Co ciekawe 

- Spółdzielnia od lat notuje 
dobre wyniki ekonomiczne 
bez dodatkowych wpływów 
pochodzących z działalno-
ści inwestycyjnej i develo-
perskiej. Dlaczego? Otóż w 
odróżnieniu od wielu innych 
spółdzielni w SM „Między-
narodowa” nie ma pustych 
lokali użytkowych, czekają-

dokończenie ze str. I
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WYtNIj 
I ZACHOWAj

   Maj to miesiąc, w którym odbywają się walne zgromadzenia członków w Spół-
dzielniach Mieszkaniowych. W tym roku dość poważnie zachorowałam i ze wzglę-

du na swój stan zdrowia nie będę mogła uczestniczyć w zebraniu. Czy mogę udzielić 
pełnomocnictwa swojemu synowi lub wnuczce? 

Powyższą kwestię reguluje ar t. 36 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spół-
dzielcze, zgodnie z którym członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu 
przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej.

Mając na uwadze treść ww. ar tykułu każdorazowo przed odpowiedzią na zadane przez 
czytelniczkę pytanie należy sprawdzić postanowienia obowiązującego w spółdzielni statu-
tu. Jeśli statut nie zawiera żadnych regulacji dotyczących uczestnictwa pełnomocnika w 
walnym zgromadzeniu to taką możliwość się dopuszcza. Jedynie, w przypadku gdy statut 
przewiduje wyłącznie osobiste uczestnictwo członka spółdzielni w walnym zgromadzeniu - 
pełnomocnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zebraniu.    

Zakładając, że statut nie zawiera w tym zakresie żadnych uregulowań lub wprost do-
puszcza możliwość uczestnictwa członka spółdzielni w walnym zgromadzeniu przez peł-
nomocnika, war to zastanowić się kto pełnomocnikiem może być. Pełnomocnik musi mieć 
zdolność do czynności prawnych, chociażby ograniczoną. Ponadto, nie musi być członkiem 
spółdzielni, choć może. Zgodnie z ar t. 36 § 4 ustawy prawo spółdzielcze pełnomocnik nie 
może zastępować więcej niż jednego członka. Warto pamiętać, że w sytuacji gdy pełnomoc-

nik sam jest członkiem danej spółdzielni i bierze czynny udział w walnym zgromadzeniu to 
występuje tam w niejako podwójnej roli. Taka osoba będzie miała na zebraniu de facto dwa 
głosy - jeden swój, a drugi swojego mocodawcy. Podkreślić należy, że pełnomocnictwo daje 
prawo ustanowionemu przez członka spółdzielni pełnomocnikowi do korzystania z wszelkich 
praw jakie ustawa oraz statut przyznają członkowi spółdzielni w związku z uczestnictwem w 
walnym zgromadzeniu.

Warto pamiętać, że w ustawie prawo spółdzielcze znajdują się pewne ograniczenia co 
do osoby pełnomocnika. Zgodnie z ar t. 36 § 5 pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu 
nie może być członek zarządu spółdzielni. Ograniczenie to nie dotyczy spółdzielni liczących 
nie więcej niż dziesięciu członków, o ile statut nie stanowi inaczej. Oznacza to, że nawet w 
przypadku małych spółdzielni, statut może wprowadzić całkowity zakaz udzielenia pełno-
mocnictwa członkowi zarządu. Nadto, zgodnie z ar t. 36 § 6 ustawy pracownik spółdzielni 
może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli 
jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spół-
dzielczej umowy o pracę.

Co do samej formy, w jakiej pełnomocnictwo powinno być udzie-
lone, ustawa stanowi, że należy je sporządzić na piśmie pod rygorem 
nieważności oraz dołączyć do protokołu walnego zgromadzenia. 

Klaudia Sienkiewicz, aplikant adwokacki

PORADY PRAWNE

KALENDARIUM KULTURALNE MAJ 2015
SBM „Ateńska” zaprasza do Domu Kultury „Orion”

przy ul. Egipskiej 7, tel. 22 672-02-30
16.05.2015 godz. 10.00 - Turniej brydża 
27.05.2015 godz. 17.00 - Uroczyste obchody dnia Mamy i Dziecka 

SM „Gocław-Lotnisko” zaprasza do Osiedlowego Centrum Plastyki  
„Wilga” ul. Znanieckiego 5, tel. 22 613-64-80

ZAJĘCIA STAŁE
BABY DISKO – taniec dla dzieci 3-6 lat (szkoła tańca „FAST-STEP”)
ZAJĘCIA BALETOWE dla dzieci 3-6 lat
BAJKOWE  MALOWANIE, CERAMIKA  dla dzieci 4-7 lat
CERAMIKA, MALARSTWO, RYSUNEK, GRAFIKA  dla wszystkich  
grup wiekowych - dzieci, młodzież, dorośli.
HATHA – JOGA młodzież, dorośli
FITNESS – gimnastyka dla pań
TWÓRCZY KLUB SENIORA „Wena”- malarstwo, ceramika 
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
JOGA W STARSZYM WIEKU

ZAJĘCIA  SPORTOWE –  sala gimnastyczna (duża) Szkoła Podstawowa  
Nr 312, ul. Umińskiego 12, tel. 695-894-992

PIŁKA  NOŻNA - halowa
wtorek w godz. 19.30-22.00   - kobiety
niedziela w godz. 12.00-13.30  - dzieci  SP  nr 312  klasy „0”-6
niedziela w  godz. 13.30-15.00  - dorośli
PIŁKA  SIATKOWA
czwartek w godz. 19.30-22.00
sobota w godz. 12.00-14.00

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni „Szaserów” 
zaprasza serdecznie na II Piknik Rodzinny organizowany  
na osiedlowym placu zabaw i terenach zielonych dookoła  

23 maja 2015 r. (sobota) w godz. 11.00-15.00

W programie:
Konkursy, gry i zabawy zręcznościowe dla małych i dużych,
Spotkanie z policjantami,
Oznakowanie rowerów,
Bezpłatne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
Słodycze i napoje gratis !!!
Wiele innych atrakcji.

SBM „Grenadierów” zaprasza do Klubu „Magia” przy  
al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 673-60-63

22.05.2015. godz.19.00 - Spotkanie z artystą z cyklu „Praskie Variete” 
- prowadzenie Leszek Zduń

ZAJĘCIA STAŁE

- warsztaty plastyczne dla dorosłych i dzieci - wtorki
- zajęcia muzyczno-recytatorskie Zespół śpiewaczy AGAT- środy
- spotkania z wędką dla dzieci i młodzieży - środy 
- gimnastyka rekreacyjno-lecznicza dla dorosłych - wtorki, czwartki
- język angielski dla seniorów - wtorki
- taniec, zajęcia w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki
  balet dla dzieci, taniec towarzyski, pary - taniec, nauka dla narzeczonych, zumba
- zajęcia komputerowe dla dorosłych
- spotkania modelarzy
- wynajem sali na spotkania okolicznościowe, kursy na zlecenie

Arie na gocławiu

– Drodzy Państwo, część 
osób traktuje spółdzielnie jako 
takie zło konieczne, ale to wła-
śnie one prowadzą działalność 
dzięki której można przyjść i 
posłuchać muzyki. Wspólnoty 
tego Państwu nie zapewnią. Tak 
jak wiele praskich spółdzielni 
prowadzimy klub, dbamy o sfe-
rę wychowawczą, kulturalną i 
sportową - powiedział prezes 
Zarządu Janusz Sienkiewicz ży-
cząc zgromadzonym gościom 
miłej zabawy.

Tego wieczoru na scenie po-
jawili się wybitni artyści - Julia 
Karlova (stypendystka Rządu 
RP), Małgorzata Moniuk, (śpie-
waczka Teatru Wielkiego w War-
szawie), Dariusz Górski (solista 
Warszawskiej Opery Kameral-
nej), Roman Redelbach, Bogdan 
Kuźmiuk oraz Andrzej Sero-
czyński (kompozytor, pianista).  

W trakcie trwającego pół-
torej godziny koncertu zgro-
madzeni goście z nieukrywaną 
radością wysłuchali m.in. takich 
utworów jak „Aria Torreadora”, 

„Usta milczą, dusza śpiewa”, „O 
sole mio”, „Amapola”, „Gdy-
bym był bogaczem”, „Brunetki, 
blondynki”, czy „Dziewczęta z 
Barcelony”.

Artyści prezentowali się 
niezwykle malowniczo na sce-
nie i oczarowali publiczność. 
Sala kołysała się w rytm muzy-
ki, śpiewała, a na zakończenie 
nagrodziła występ gromkimi 
brawami „na stojąco”. Nie za-
brakło również głośnych próśb 
o bis. Piękna muzyka wprawiła 
uczestników tego wydarzenia 
we wspaniały nastrój. Nie na co 
dzień jest przecież okazja do wy-
słuchania przekroju najpiękniej-
szych arii świata opery, operetki 
i musicalu.

Na zakończenie uroczy-
stości, przewodniczący Rady 
Nadzorczej Ryszard Adam-
czyk podziękował artystom i 
zgromadzonym gościom oraz 
zapowiedział, że tego typu 
spotkania będą przez Spół-
dzielnię kontynuowane. 

   KS

29 kwietnia w Spółdzielczym Klubie „Ikar”, prowadzo-
nym przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Gocław-Lotni-
sko” odbył się koncert, podczas którego zgromadzeni 
goście wysłuchali znanych przebojów operowych,  
operetkowych i musicalowych. 

cych na najemców i generu-
jących przez to dodatkowe 
koszty.  

Władze Spółdzielni 
współpracują z lokalnym sa-
morządem. Efektem dobrej 

współpracy z Burmistrzem 
i Zarządem Pragi-Południe 
jest m.in. powstanie placu 
zabaw przy Spółdzielni oraz 
zainstalowanie nowego i 

ładnego oświetlenia wzdłuż 
Kanału Wystawowego. Od 
miasta uzyskano zaś ponad 
ćwierć miliona złotych na 
usuwanie azbestu, dzięki 
czemu wymieniono na bez-
pieczne kilkadziesiąt pionów 
kanalizacji deszczowej.  

W tym roku po raz 
pierwszy w historii SM 
„Międzynarodowa” odbę-
dzie się jedno walne zgro-
madzenie jej członków. To 

duży eksperyment, gdyż na 
to zebranie może przyjść 
każdy z ponad dwóch tysię-
cy trzystu członków. Do tej 
pory walne zgromadzenia 
odbywały się w częściach. 
Na takich zebraniach, poza 
podejmowaniem decyzji w 

sprawach dotyczących ca-
łej  Spółdzielni, ich uczest-
nicy mogli przedstawić 
swoje postulaty i proble-
my dotyczące budynków. 

Nie czuli się przytłoczeni 
wielkością zgromadzenia, 
a obrady często przebie-
gały w prawie familiarnej 
atmosferze. W obecnej 
formule nie będzie już na 
to miejsca… Zarząd, rada 
nadzorcza i wielu człon-

ków Spółdzielni podchodzi 
sceptycznie do tej zmiany, 
ale dopiero 29 maja okaże 
się, kto miał rację...       

 ar

dokończenie ze str. II
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

Trasa parady wiodła: Kra-
kowskim Przedmieściem, pl. 
Teatralnym, Miodową i po-
wróciła pod kościół św. Anny, 
gdzie na uczestników czekały 
liczne atrakcje w Miastecz-
ku Schumana. W paradzie 

uczestniczyła młodzież z całej 
Polski – szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych, a 
także wolontariusze Fundacji 
Schumana oraz reprezentanci 
Bułgarii, Estonii, Litwy, Ło-
twy, Rumunii, Włoch. Wśród 

gości byli m.in. Ambasador 
Królestwa Szwecji Staffan 
Herrström i Omenaa Mensah, 
znana prezenterka telewizyj-
na oraz założycielka i prezes 
Omenaa Foundation, działają-
cej na rzecz tolerancji i akcep-
tacji w kulturze.

Robert Schuman, francuski 
minister spraw zagranicznych, 
9 maja 1950 roku przedstawił 
plan integracji krajów europej-
skich. Rocznica tego wydarze-
nia obchodzona jest w krajach 
Unii Europejskiej jako Dzień 
Europy, a w Polsce od 16 lat 
organizowana jest wspaniała 
parada.

 ̶  Parada Schumana jest 
spotkaniem ludzi życzliwych, 
nie przeciw komuś, ale za 
czymś. W tym dniu świętuje-
my naszą europejskość – pod-

kreśliła Anna Radwan, Prezes 
Polskiej Fundacji im. Romana 
Schumana, organizatora para-
dy. – Przy okazji Parady Schu-
mana chcemy pokazać, w jaki 
sposób Unia Europejska reali-
zuje misję solidarności poza 
swoimi granicami – dodała. Nie 
dziwi więc obecność muzyków  
z Afryki grających na bębnach 
i ukraińskiej młodzieży w pięk-
nie haftowanych koszulach, 
niosącej żółto-niebieską flagę.

W Miasteczku Schumana 
na Krakowskim Przedmieściu 
na uczestników parady oraz 
wszystkich gości oczekiwało 
wiele atrakcji. Organizatorzy 
przygotowali warsztaty tema-
tyczne, panele dyskusyjne oraz 
wiele publikacji dotyczących 
Unii i związanych z nią insty-
tucji, a dla najmłodszych te-
atrzyki kukiełkowe, wystawy 
fotografii, gry i zabawy.

Maciej Stadtműller

Wielkie święto zjednoczonej europy
9 maja, w Dzień Europy, ulicami Warszawy przeszła Parada Schumana. 65 lat 
temu Plan Schumana zapoczątkował integrację europejską. 

Jubileusz szacowny – 80.le-
cia nadania placówce imienia 
naszej podwójnej noblistki. Ko-
rytarze gimnazjum przystrojone 
były dziełami międzyszkolne-
go konkursu plastycznego upa-
miętniającego Marię Skłodow-
ską-Curie, która spoglądała na 
gości z dziesiątek wykonanych 
różnymi technikami plakatów 
(w konkursie zwyciężyli Julia-
na Miernik ze „Skłodowskiej” 
i Bartosz Orłowski z „Baczyń-

skiego”). W takiej aranżacji 
przyjemnie było przemieszczać 
do sali gimnastycznej, która 
tego dnia stała się wielką sce-
ną święta. W oficjalnej części 
obchodów wzięło udział wielu 
gości. Zarząd dzielnicy repre-
zentował zastępca burmistrza 
Andrzej Zieliński, a śródmiej-
ską radę Katarzyna Wiśniew-
ska, Marcin Krawczak i Paweł 
Puławski. Nie zabrakło dyrek-
torów zaprzyjaźnionych szkół, 

absolwentów, związków zawo-
dowych, organizacji i urzędów 
współpracujących z placówką. 
Dyrektor gimnazjum, Małgo-
rzata Król, długo odbierała od 
gości życzenia i wyrazy doce-
nienia pracy i wyników szkol-
nej kadry.

Po oficjalnej części szkolny 
Teatr Off-Stage zaprezentował 
się publiczności fragmenta-
mi spektaklu opartego na po-
wieści Witolda Gombrowicza  

„Ferdydurke”. 
Młodzież miała też możli-

wość zaprezentowania różno-
rakich umiejętności. Wszystko 
za sprawą konkursu „Mam 

Talent”. Oczy i uszy widzów 
przykuwały świetne wykonania 
trudnych piosenek (m.in. „Sza-
re miraże” zespołu Maanam, 
czy „Show must go on” gru-

py Queen), efektowne pokazy 
gimnastyczne, popisy instru-
mentalne, a nawet free stylowa 
żonglerka piłkami. Działań na 
scenie było naprawdę wiele,  
a w sentymentalny, ale radosny 
nastrój, wprawił szczególnie 
starszą część widowni występ 
zespołu „Gawęda” (na zdję-
ciu), który przypomniał swo-
je największe przeboje. Dla 
młodszych uczestników święta 
wystąpił zaś Tomasz Lubert z 
zespołem VISION. – To święto 
było tak uroczyste i urozma-
icone dzięki zaangażowaniu 
uczniów, szkolnej kadry, rodzi-
ców i wielu osób z przyjaznych 
nam środowisk – dziękowała 
wszystkim dyrektor Król.  

   Magda Kato

noblistka w gimnazjum
W artystyczną galerię przemieniły się 8 maja korytarze śródmiejskiego Gim-
nazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. świętokrzyskiej. tego dnia 
szkoła świętowała wielki jubileusz…
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Wycinanie, przycinanie, po-
rządkowanie po zimie i koszenie 
trawy. Już nie tylko myślą o tym 
właściciele ogródków, ale w ruch 
poszły miejskie kosiarki, które 
swoim metalicznym zgrzytem 
obwieszczają, że wiosna już w 
pełni. 

Każdy, kto ma swój własny 
ogródek czy spłachetek zieleni 
wie, jak przyjemnie jest przejść 
się po równym, wystrzyżonym 
trawniku. Jak miło się odpoczy-
wa w zielonym zakątku, choćby 
był nawet malutki. Każdy wła-
ściciel wie także, jak ciężką pra-
cą jest utrzymanie takiego traw-
nika i ile przy tym wytwarza się 

tzw. odpadów zielonych. Rzecz 
jasna, trawę można komposto-
wać w przydomowym kompo-
stowniku. Trzeba mieć jednak 
na to miejsce i jeszcze pomysł 
na wykorzystanie powstałego 
w ten sposób nawozu. Tylko, 
kto chciałby podsypywać swoje 
uprawy metalami ciężkimi? Kto 
chciałby karmić swoje dzieci 
ogródkową marchewką sowicie 
„nawiezioną” spalinami? A prze-
cież o te w mieście nie trudno.

Najprościej wiec byłoby 
trawę wyrzucić. Zapakować do 
worka, worek do kosza i po spra-
wie. Niestety, bywało to bardzo 
kłopotliwe. W latach ubiegłych 

w wielu dzielnicach trawę trze-
ba było odwieźć do specjalnego 
punktu zbiorczego lub firmy od-
bierające odpady komunalne wy-
magały zamówienia specjalnego 
pojemnika. Wniosek z tego, że 
oprócz ogródka trzeba było mieć 
na stanie taczkę i krzepkiego 
pomocnika, który wszystko to 
wywiezie do punktu zbiorczego. 
Jakim to było kłopotem nie trze-
ba nawet wspominać.

Na szczęście od maja tego 
roku, firma Lekaro, obsługująca 
Pragę-Południe, Pragę-Północ, 
Rembertów i Wawer odbierać 
będzie odpady zielone wprost 
sprzed posesji w zabudowie jed-

norodzinnej. Choć odbiór nastę-
pować będzie tylko raz w mie-
siącu, to i tak będzie ogromnym 
ułatwieniem w pracach ogro-
dowych. Zapewne nie zawsze 
będzie można prace w ogródku 
zsynchronizować z harmono-
gramem odbioru odpadów przez 
Lekaro, jednak kilka worków tra-
wy naszykowanych do wywie-
zienia nie stanowi tak wielkiego 
kłopotu, jak wyprawa z nimi do 
punktu zbiorczego. Pozazdrościć 
będą nam mogli mieszkańcy Ur-
synowa i Wilanowa obsługiwani 
przez SITĘ, która wyznaczyła 
zaledwie 15 punktów zbiorczych 
na te dwie wielkie dzielnice.

Aby Lekaro odebrało na-
sze odpady zielone pamiętać 
należy o kilku zasadach. Od-
pady muszą być wystawione 
w workach przed ogrodzeniem 
posesji w wyznaczonym dniu 
wywozów do godz. 6.00 rano. 
Wśród trawy, liści i drobnych 
gałęzi nie mogą się znajdować 
inne odpady komunalne, gruz 
czy elektro–śmieci. Lekaro nie 
zabierze też trawy pozostawio-
nej luzem. Odbiór potrwa aż do 
30 listopada 2015 roku.

Ogromnie cieszy, że Le-
karo dołączyło w dobrych 
praktykach do MPO. Jedynie 
SITA, obsługująca Ursynów  
i Wilanów, pozostaje niewzru-
szona na potrzeby mieszkań-
ców i odbiera trawę tylko  
z wyznaczonych przez siebie 
punktów. 

Haromonogram wywozów 
firmy Lekaro można sprawdzić 
na stronie internetowej: www.
lekaro.pl/warszawa-harmono-
gram-wywozu.

Judyta Starkówna

Po ostatnich deszczach przyroda oszalała. trawa rośnie, a w mieście jak na lekarstwo 
kopytnego bydła, które mogłoby trawę wyskubać. Zastąpić ją muszą kosiarki i ręce 
właścicieli ogródków przydomowych, wszak ruszyły pełną parą prace ogrodowe. 

REKLAMA REKLAMA

zielone światło dla trawy Prażanin o Pradze

Głównym 
p r e t e k s t e m 
do spotkania, 
które odbyło 
się 5 maja, 
była promo-
cja wydanej 
w ubiegłym 
roku książki 
autora „moja 
Praga… moja 
Warszawa”. 
– Niewie-
le jest osób 
p i s z ą c y c h 
o Pradze i 
niewiele do-
brych pozycji 
o tej części 
Wa r s z a w y , 
dlatego ta 
książka jest 
tak bardzo 
wartościowa 
– powiedziała 
„Mieszkańcowi” Barbara 
Wasiak, dyrektor południo-
wopraskiego CPK – Tym 
bardziej, że autor pisze na-
prawdę ciekawie.

„moja Praga… moja 
Warszawa…” jest rozbu-
dowaniem wydanego trzy-
naście lat temu przewod-
nika „Moja Praga”. Tym 
razem w swych relacjach 
Paweł Elsztein często „za-
puszcza” się na lewy brzeg 
Wisły i stąd dodana w ty-
tule „moja Warszawa”. 
Urodzony w 1922 r. autor 
chętnie i malowniczo opo-

wiada o przedwojennej 
Pradze i Warszawie. Jego 
literacki kunszt i zaanga-
żowanie w prawą część 
stolicy już dawno zostały 
docenione m.in. przez To-
warzystwo Przyjaciół Pra-
gi – w 1998 r. otrzymał on 
tytuł „Prażanina Roku”.  
Paweł Elsztein jest auto-
rem ponad siedemdziesię-
ciu książek, a amatorsko 
zajmuje się także fotogra-
fią.  W jego twórczości 
widać, jak bardzo związa-
ny jest ze swoją rodzinną 
dzielnicą – Pragą.   

ar

W Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-
Południe odbyło się spotkanie autorskie z Paw-
łem Elszteinem. Publiczność dopisała.

ZMIANA SPOSOBU ODBIORU  
ODPADÓW ZIELONYCH

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości  
o zabudowie jednorodzinnej od maja do listopada na terenie dzielnicy 
Praga-Południe odbywa się BEZPOśREDNIO SPRZED POSESjI LUB ALtANY 
śMIEtNIkOWEj.

Dokładne dni wywozu znajdują się  
w indywidualnych harmonogramach  
na stronie internetowej: 
www.lekaro.pl/warszawa/  
lub pod numerem infolinii (22) 112 02 84.

Opady muszą być w wystawione we 
WłASNYCH WORkACH o pojemności 
maksymalnej 120 litrów w wyznaczonym 
dniu wywozu do godz. 6.00 rano (odpady 
pozostawione luzem nie będą odbierane).

Zbiórka odpadów zielonych z terenów 
zarządzanych przez spółdzielnie oraz 
wspólnoty mieszkaniowe odbywa się na 
dotychczasowych zasadach.

        
tomasz kucharski

    Burmistrz Dzielnicy 
 Praga-Południe m.st. Warszawy 

WłÓŻ 
ODPADY 

DO 
WłASNEGO 

WORkA 
O POjEMNOśCI 
MAkSYMALNEj  

120 LItRÓW 

ZAMIENIĘ 
MIESZKANIE

 
KOSZALIN / MIELNO 

48 M2 
NA PRAGĘ POŁUDNIE. 

TEL. 517-270-565
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Jaki aparat słuchowy wybrać? ZAPRASZAMY  
NA BEZPŁATNE  

BADANIE SŁUCHU
   08-47-894 )22( .let 4 akcęłortsO .lu

 ul. Korkowa 119/123 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; 

882-190-636

Trudno wyobrazić sobie świat bez 
szumu liści na wietrze, śpiewu ptaków, 
szumu morza, skrzypienia śniegu pod 
stopami, odgłosu odstawianego kub-
ka czy filiżanki, bez dzwonka telefonu, 
śmiechu dziecka czy szeptu kogoś bli-
skiego. Jeszcze trudniej bez słyszenia  
i rozumienia tego, co mówią inni – nawet 
stojący niekiedy obok nas, czy nawet na-
przeciwko. A przecież „niedosłuch” jest zja-
wiskiem powszechnym. Słuch starzeje się 
razem z nami, na jego kondycję wpływa też 
wiele czynników zewnętrznych, np. praca 
i długotrwałe przebywanie w hałasie czy 
głośne słuchanie muzyki.

W przypadku dzieci z niedosłuchem 
rola aparatów słuchowych jest zdecy-
dowanie większa, ponieważ to właśnie 
słyszenie umożliwia dzieciom rozpozna-
wanie głosów, naśladowanie dźwięków, 
stymulując w ten sposób rozwój mowy. 

Słuch to więcej, niż tylko jeden ze zmy-
słów: pomaga w wychwytywaniu sygnałów  
o niebezpieczeństwie, komunikowaniu się 
oraz pozwala rozwijać umiejętności spo-
łeczne.

Wybór i dopasowanie właściwego apa-
ratu słuchowego – po zdiagnozowaniu 
niedosłuchu przez specjalistę – zależy od 
wielu czynników. Nie ma uniwersalnych 
aparatów, które pomagają wszystkim 
jednakowo. Można wybrać nowoczesne, 
miniaturowe zauszne aparaty słuchowe 
w  kolorystyce właściwej dla karnacji skóry  
i koloru włosów - pasujące do każdego 
ucha lub wykonać indywidualne wewnątrz-
uszne. Jednak przy wyborze aparatów o 
właściwych parametrach akustycznych (po-
dobnie jak w doborze okularów) niezbędna 
jest pomoc życzliwego i kompetentnego 
specjalisty. Protetyk słuchu przedstawi 
Państwu propozycje kilku modeli aparatów 

spełniających nie tylko Państwa indywidu-
alne oczekiwania estetyczne, finansowe  
i właściwe dla stylu życia ale co najważniej-
sze - optymalnie kompensujące osłabienie 
słuchu. Zapewne inne będą sugestie kom-
fortowych rozwiązań, gdy częściej przeby-
wają Państwo w domu czytając, oglądając 
telewizję lub też zajmując się ogrodem  
a inne, gdy jesteście zapalonymi wędrow-
cami, zdobywcami szczytów, osobami ak-
tywnymi fizycznie i czynnymi zawodowo. 

Po nabyciu i wstępnym ustawieniu apa-
ratów konieczne są jeszcze 2-3 późniejsze 
wizyty w celu korekcji nastaw, związane  
z postępującą adaptacją słuchu oraz za-
pewnieniem optymalnych korzyści. 

Oczekiwania osób bardzo aktywnych naj-
lepiej spełnią aparaty zaawansowane tech-
nicznie, z elementami sztucznej inteligencji. 
Dostosowują one dynamicznie parametry  
i sposób przetwarzania w zmiennych sytu-

acjach akustycznych - zapewniając komfort 
i maksymalizację rozumienia mowy. 

Ogromny postęp w technice, technolo-
gii i miniaturyzacja aparatów słuchowych 
sprawiły, że współczesne aparaty słuchowe 
stały się jeszcze bardziej niezawodne, proste 
w obsłudze i prawie niewidoczne.  Współ-
praca z „pilotem” i urządzeniami w systemie 
Bluetooth zapewnia kierowcom możliwość 
słyszenia nawigacji wprost w aparatach  
i „legalnej” rozmowy przez „komórkę” pod-
czas jazdy. Osoby starsze – dzięki tej funkcji 
odbierają bez zakłóceń fonię z TV czy odda-
lonego do 10 m telefonu, a  młodzież słucha 
„muzy” z MP4, laptopa czy karty pamięci  
w telefonie komórkowym. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
aparaty nowej generacji posiadają nową 
stylizację o wzorowanej na biżuterii elegan-
cji kształtu i stonowanej kolorystyce.                       

(AS 2015)

Czy aparaty słuchowe mogą stać się tak popularne i powszechne jak okulary czy soczewki kontaktowe? Dlaczego nie! Przecież tak 
samo perfekcyjnie spełniają swoją rolę – jak okulary pomagają „lepiej widzieć”, tak aparaty słuchowe pomagają „lepiej słyszeć”. 

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

L E C Z E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 
 

w godz. 10.00−20.00

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

 URO LOG
wto rek 14.00–16.00

– iks rak eL

PRAGAWARSZAWA

̶  Mimo ciągłego rozwo-
ju medycyny ludzie tracą 
wzrok i są tym faktem prze-
rażeni. Często zwracają się 
do nas o pomoc, gdzie się 
leczyć i zachować chociaż 
trochę widzenia. Tymcza-
sem paradoksalnie zaćma – 
w opinii osób niewidomych 
i niedowidzących – jest 
schorzeniem niemalże „cu-
downym”, ponieważ prawie 
w stu procentach jest wy-
leczalna. Choć nie można 
jej „zatrzymać”, są jednak 
sposoby, aby przywrócić 

widzenie sprzed choroby – 
wyjaśniła dyrektor Polskie-
go Związku Niewidomych 
Małgorzata Pacholec.

Na zaćmę – schorzenie, 
polegające na zmętnieniu so-
czewki – chorują najczęściej 
osoby po 60. roku życia.  
W początkowym stadium 
choroby widzi się jakby 
przez mgłę. Stopniowo po-
garsza się ostrość widzenia. 
W Polsce na operację zaćmy 
czeka około pół miliona osób,  
w tym ponad pięćdziesiąt 
tysięcy na Mazowszu. I to 

właśnie w naszym regionie 
okres oczekiwania jest naj-
krótszy – około roku. Tym 
niemniej nadal jest to zde-
cydowanie za długo. 

Jak podkreśliła Małgo-
rzata Pacholec często zdarza 
się, że ludzie tyle czekają na 
zabieg wstawienia sztucznej 
soczewki, że aż tracą wzrok, 
a tym samym ich życie ule-
ga diametralnej zmianie – 
nie mogą czytać, prowadzić 
auta, nie rozpoznają twarzy 
i często nie mogą także wy-
konywać swojej pracy.  

– Ci których stać, wyko-
nują operacje bardzo szyb-
ko, ale prywatnie – płacąc 
za nią kilka tysięcy złotych. 
NFZ gwarantuje wykonanie 
operacji zaćmy, ale trzeba 
czekać w długich kolejkach. 
Jeszcze dwa lata temu my-
ślałam, że my pacjenci przy-
chodząc do gabinetu otrzy-
mujemy najlepszą pomoc 
lekarską jaka jest możliwa. 
Tymczasem okazuje się, że 
budżet państwa jest ograni-
czony, brakuje pieniędzy na 
różnego rodzaju leczenie, a 
okulistyka jest coraz gorzej 

dofinansowana – stwierdziła 
dyrektor Polskiego Związku 
Niewidomych. 

Potwierdziła to kolejna 
prelegentka – Iwona Grab-
ska-Liberek, konsultantka 
wojewódzka w dziedzinie 
okulistyki. – My jako pa-
cjenci powinniśmy wiedzieć, 
jakie mamy możliwości le-
czenia i jak chcemy być ope-
rowani. Tymczasem wiado-
mo już, że pieniędzy starcza 
tylko na najtańsze soczewki  
i wszczepia się nawet ta-
kie za czterdzieści złotych, 
które są wykonane w dużo 
gorszym standardzie. Kon-
sekwencje są różne m.in. 
mogą one powodować za-
palenia. Dobra soczewka 
to koszt około dwustu pięć-
dziesięciu złotych, ale NFZ 
nie stać, aby je refundować 
– wyjaśniła konsultantka 
wojewódzka.

Przy okazji leczenia za-
ćmy można skorygować też 
inne wady wzroku, ale i tu 
wszystko „rozbija się” jed-
nak o kwestie finansowe. 

– Jeżeli ktoś nosi teraz 
okulary -8 dioptrii to mo-
żemy tak skalkulować so-
czewkę, żeby zmniejszyć 
jego wadę wzroku nawet 
do -2.5 dioptrii i zacho-
wać możliwość czytania 
bez okularów. To co lep-
sze jest jednak luksusem  

i nie liczmy, że takie soczewki 
będą refundowane. Co roku 
NFZ płaci coraz mniej za 
operacje. Korekcji widzenia 
w bliży, dali czy astygmaty-
zmu nie ma w standardzie  
i nie mamy co się jej doma-
gać – podkreślił chirurg-
okulista Piotr Tesla. 

Soczewki, które skory-
gowałyby wady wzroku są 
zbyt drogie w porównaniu  
z limitem wyznaczonym 
przez NFZ na operacje, wy-
noszącym dwa tysiące czte-
rysta złotych. Koszt samej 
soczewki korygującej rów-
nież astygmatyzm wynosi 
bowiem około tysiąca pięć-
set złotych; krótkowzrocz-
ność lub dalekowzroczność 
– dwa i pół tysiąca złotych, 
a obu tych wad – trzy ty-
siące złotych. Pacjent nie 
może zaś „dopłacić” – czyli 
ponieść części kosztów w 
przypadku jakichkolwiek 
usług, wykraczających poza 
świadczenia gwarantowane. 
Obowiązuje bowiem zasa-
da, że NFZ albo całkowicie 
refunduje daną usługę me-
dyczną, albo jest ona opła-
cona tylko i wyłącznie przez 
pacjenta.  W przypadku za-
ćmy oznacza to, że pacjent 
nie może dopłacić za lepsze 
soczewki czy korektę np. 
astygmatyzmu podczas ope-
racji zaćmy. Musi zrezygno-
wać z refundacji i sam zapła-
cić za całość albo zachować 
refundację, ale zgodzić się 
na soczewki proponowane 

w jej ramach. Zdaniem wie-
lu organizacji i prawników 
jest to interpretacja, która 
ogranicza prawa pacjenta  
i działa na jego niekorzyść. 
Tak też uważa kolejna pre-
legentka Katarzyna Sabiłło, 
prezes fundacji Lege Phar-
maciae.

– Gdybyśmy mieli prawo 
wyboru i mogli  partycypo-
wać w kosztach operacji usu-
nięcia zaćmy, poprawiłoby to 
dostępność i jakość zabiegu, 
ale nie możemy tego robić.  
A przecież mamy konstytucyj-
ne prawo do ochrony życia  
i zdrowia. Nie chcemy niko-
go zmuszać do płacenia, ale 
chcemy, aby pacjent mógł 
zapłacić za to, czego nie re-
funduje NFZ, tak, aby każdy 
mógł jak najlepiej zadbać  
o swoje zdrowie – stwierdzi-
ła Katarzyna Sabiłło.

– Chcę być leczona  
w najlepszy dla mnie sposób  
i jeżeli byłoby mnie stać to 
dopłaciłabym bez wahania 
do lepszego leczenia, bo 
zdrowie jest dla mnie naj-
ważniejsze – wtórowała dy-
rektor Polskiego Związku 
Niewidomych Małgorzata 
Pacholec.

Podczas spotkania zosta-
ła rozdana ankieta, w której 
zadano pytanie czy zgadza-
my się na dopłacanie do lep-
szego dla nas leczenia, ale  
z prawem zachowania re-
fundacji świadczenia gwa-
rantowanego NFZ. 

Anna Krzesińska

zAćMA to nie WyroK
Czym jest zaćma? Czy długo trzeba czekać w kolejce do operacji jej usunię-
cia? Czy za nowoczesne soczewki można dopłacić? te i wiele innych istotnych 
kwestii zostało poruszonych podczas otwartego seminarium dla warszawiaków, 
które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego przy ulicy jagiellońskiej. 
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie

  





 




 

  

 

Pierre Curie podnosi wzrok znad probówek, 
patrzy na swoją żonę i mówi:
- Mario! Ależ promieniejesz!

- Bo wiesz, jestem taka uradowana...
* * *

Jacuś wpatruje się w szafę mamy i pyta:
- Tatusiu, wytłumacz mi, dlaczego mama tak kocha buty?!
- To proste: bez względu na to, ile znowu przytyje, jej buty  
i tak będą pasować!

* * *
- Kochanie, może wybrałabyś się ze mną na siłownię?
- Uważasz, że jestem za gruba?!
- Skąd! Jeśli nie masz ochoty, to…
- Aha! Więc twoim zdaniem jestem też leniwa!
- Ależ uspokój się!
- …a do tego histeryczka!!!
- Kotku, wiesz, że nie o to mi chodzi!
- Co takiego?! Śmiesz mi mówić, że kłamię?!
- Nie! Nic takiego nie powiedziałem! Przecież nie musisz ze 
mną nigdzie iść!
- A to ciekawe bardzo, dlaczego tak Ci zależy, żeby iść 
samemu?!

RADY
CiotKi
AGATY

dziś o skarbach natury - war-
to zainteresować się nimi wła-
śnie teraz, w maju!
Poziomka - liście poziomek moż-
na zbierać przez cały czas, ale 
najlepiej teraz. Chodzi o dzikie 
poziomki, bo one działają naj-
silniej: przemywanie odwarem  
z liści pomoże zwalczyć bakte-
rie, wspierając walkę z choroba-
mi skóry, działając ściągająco  
i oczyszczająco. 
Mięta - używamy liści suszo-
nych (nie na słońcu; znakomi-
te do herbatek) i świeżych, np.  
w sałatkach czy pesto.  Poma-
ga na trawienie i dolegliwości 
żołądkowe.  
Brzoza - liście i pączki naj-
lepiej zbierać teraz - w maju 
i czerwcu. Napary z liści lub 
pączków również stosuje się 
przy schorzeniach skóry. Po-
mogą przy trądziku, łagodzą 
łuszczycę. Brzozowe płukanki z 
liści świetnie wpływają na włosy, 
choć przygotowane ze świeżych 
- mogą barwić. Uwaga na bar-
wienie! 
Pokrzywa - trzeba ją zbierać 
tylko przed kwitnieniem, jej wa-
lory są doskonale znane: sto-
sować wewnętrznie (oczyszcza, 
wzmacnia, poprawia cerę) lub 
zewnętrznie (wzmacnia włosy, 
korzystna przy cerze tłustej  
i trądzikowej).

Gdy słońce grzeje, aż chce się opalać! Ale nie zawsze można. Po-
móc może samoopalacz. Wymyślono go przypadkiem: w połowie 
XX wieku w szpitalu pediatrycznym leczono dzieci z cukrzycy. 
Zauważono, że gdy na skórę kapnie odrobina jednego ze sto-

sowanych leków, ta po godzinie - dwóch przyjemnie brązowieje. Tak działa DHA 
- dihydroksyaceton, węglowodan wówczas stosowany w leczeniu cukrzycy. Dziś jest 
głównym składnikiem samoopalaczy. Nakładane równą, cienką warstwą, bez udziału 
słońca nadają cerze brązowy kolor w różnych odcieniach, zależnie od karnacji oraz 
ilości kremu. Barwi, lecz tylko wierzchnią jej warstwę, nie wpływając na wytwarzanie 
melaniny, zatem kremy chroniące przed słońcem i promieniowaniem UV należy stoso-
wać tak, jak przy skórze całkiem bladej! Ponieważ naskórek złuszcza się, wraz z nim 
znika efekt „opalenizny”. Samoopalacze nie działają rakotwórczo, nie uszkadzają 
naskórka i rzadko powodują alergie. Jednak wysuszają naskórek i… nie wszystkie miło 
pachną, gdy wchodzą w reakcję z naskórkiem.

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 7/2015: „Biega jak głupi”. 
Album książkowy wylosowała p. Krystyna Nowak z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości do 22 maja br.)

Krzyżówka Mieszkańca Nr 9
Baran 21.03-21.04 m

Przed tobą sprzyjające chwile na podjęcie ważnej 
decyzji w sprawach zawodowych. Perspektywa pod-
niesienia kwalifikacji i poznania nowych ludzi będzie 
dla ciebie dodatkowym bodźcem do dalszej samore-
alizacji. W sprawach uczuciowych bez większych nie-
spodzianek, ale jeśli jesteś w stałym związku możesz 
liczyć, że ustalony wspólny cel na pewno będzie na 
wyciągnięcie ręki.

Byk 22.04-21.05 n
Najbliższe dni może warto wykorzystać w sposób 
bardziej twórczy. Możesz mieć wiele możliwości i 
wszystkie sprzyjające. Wzbudzić to może twój za-
chwyt, a jednocześnie pewien niepokój, że tyle spraw 
układa się zbyt łatwo. W sprawach sercowych mo-
żesz liczyć na uśmiech losu, w finansowych też szy-
kują się zmiany na lepsze.

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Masz świetną okazję, by poprawić stan portfela i za-
kończyć turbulencje finansowe. Nie zmarnuj szansy. 
Czeka cię nieco wyzwań, ale załatwione sprawy da-
dzą satysfakcję, a chwila wytchnienia będzie sma-
kować lepiej. W sprawach uczuciowych bądź wyro-
zumiały – być może pojawi się chęć, by unieść się 
honorem, ale nie rób tego. Uważaj na pokusy, szcze-
gólnie na zakupach.

Rak 22.06-22.07 p
Przed tobą trudne decyzje, zastanów się zanim coś 
zrobisz. Możesz teraz zyskać bardzo dużo lub wiele 
stracić. Dystans i konsekwencja, tego będziesz mu-
siał przestrzegać przez kilka najbliższych dni. Nagro-
dą powinien być spokój i perspektywa dalszego roz-
woju zawodowego. W sprawach uczuciowych może 
być gorąco i trzeba uważać, aby się nie sparzyć!

Lew 23.07-23.08 q
Na pierwszy plan wysuną się sprawy zawodowe. 
Niewykluczone, że będzie okazja do zarobienia do-
datkowych pieniędzy lub nawiązania korzystnych 
kontaktów. Jakiś nie sfinalizowany projekt czeka na 
zakończenie, może warto do niego wrócić? Pomyśl, 
co warto zmienić. Nie łap kilku srok za ogon i staraj się 
nie rozpraszać. Lepiej zrobić mniej, ale dokładnie.  

Panna 24.08-23.09 r
Droga Panno! Przed tobą pomyślny czas - nie powin-
naś mieć teraz powodów do narzekań. Jest szansa, 
że nie zaznasz większych trosk i chwilowo nie bę-
dziesz musiała zaprzątać głowy poważnymi sprawa-
mi. Mając do nich dystans i trochę niefrasobliwy sto-
sunek szybciej znajdziesz sposób na ich rozwiązanie. 
Postaraj się jednak nie zawierać bliższych kontaktów 
z nieznanymi osobami, bo możesz się zdziwić… 

Waga 24.09-23.10 s 
W twoim przypadku najbliższe dni będzie można 
określić jako „zbieg dziwnych okoliczności”. Może 
być różnie, ale na pewno ciekawie. Nie zrażaj się 
skomplikowaną sytuacją i konsekwentnie załatwiaj 
swoje sprawy. Możesz mieć małe problemy w kwe-
stiach finansowych, ale one też będą do pokonania. 
Wybierz się natomiast z wizytą do lekarza, aby spraw-
dzić stan swojego zdrowia.

Skorpion 24.10-23.11 t
Nie folguj w nadchodzących dniach swemu tempera-
mentowi – bądź stonowany i układny. Twoja postawa 
pozwoli uniknąć wielu przykrości, pod warunkiem, że 
nie dasz sposobności, by cię dopadły frustracja i nie-
pewność. Zachowuj rezerwę w kontaktach, szczegól-
nie z Bykami, choć nuta zaufania, którą obdarujesz 
Koziorożca może przynieść pozytywne rezultaty.

Strzelec  24.11-22.12 u
To dobre dni na odniesienie sukcesu. Warto skorzy-
stać z czyjejś porady prawnej lub zajęcie się zaległy-
mi sprawami urzędowymi. Może warto ubezpieczyć 
się przed wyjazdem na planowany urlop lub wyciecz-
kę? Nie wdawaj się w niepotrzebne konflikty, które 
mogą prowadzić donikąd, a odwracają twoją uwagę 
od istotnych spraw. Nie tłum w sobie uczuć i powiedz 
wreszcie najbliższej ci osobie, co do niej czujesz.

Koziorożec 23.12-20.01 v
Pora zatroszczyć się o swoje zdrowie, zrobić kontrol-
ne badania i zacząć się trochę oszczędzać. Nie moż-
na wciąż żyć na przyspieszonych obrotach, bo żaden 
organizm tego nie wytrzyma. Jeśli los postawi na two-
jej drodze jakieś przeszkody, nie lekceważ ich, ale też 
nie rzucaj się na nie z pięściami. Czasami lepsze są 
uniki... Najpierw pomyśl, a dopiero potem działaj! 

Wodnik 21.01-19.02 w
Postaraj się trzymać z daleka od intryg i rozplotkowa-
nego towarzystwa, bo niewykluczone, że ktoś celowo 
będzie cię wprowadzał w błąd. Spokój, umiar i po-
czucie realizmu – oto, czego możesz potrzebować  
w najbliższym czasie, by z wszelkich potyczek wyjść 
z tarczą. Nie przejmuj się tym, co mówią inni.

Ryby 20.02-20.03 x
Nawet jeśli chodzą ci po głowie jakieś nowe pomy-
sły, spróbuj nie śpieszyć się z wcielaniem ich w życie. 
Najbliższe tygodnie poświęć na kończenie tego, co 
zacząłeś dawno temu. Potrzebna ci będzie życiowa 
przestrzeń, bo planujesz przestawić swoje życie na 
zupełnie nowe tory i niektóre sprawy możesz zoba-
czyć w innym świetle. Warto też zastanowić się nad 
swoim życiem uczuciowym, bo może pora je upo-
rządkować i dojść do jakiegoś porozumienia? 

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
dziŚ KUCHNia iŚCie MaJoWa i CzerWCoWa - z liŚCi 
(tYlKo liŚCi) rzodKieWKi a taKże z PoKrzYW!  
zaMiaSt W ŚMietNiKU, PoWiNNY lądoWać Na Stole!

d  Sałatka 
Pęczek starannie opłukanych i osuszonych świeżych liści rzodkiewek posiekać, wraz 
z o połowę mniejszą ilością rukoli i taką samą roszponki, oraz jedną małą dymką 
(tylko cebulka). Dodaj pierś kurczaka (byle nie wędzoną) krojoną w drobną kostkę. 
Polej sosem z soku cytrynowego, oliwy, soli. Można dodać albo czosnek, albo lekko 
uprażone orzechy włoskie - zyskuje się zupełnie inny „wyraz”!
  d Zupa z liśćmi rzodkiewki
Listki opłucz, osusz, podduś bardzo krótko z białą częścią pora w plasterkach i ce-
bulą dymką. Po chwili dodaj bulionu warzywnego lub drobiowego, gotuj ledwie kilka 
minut, wtedy posól, dodaj ulubione przyprawy, zmiksuj, a podając ozdabiaj koniecz-
nie 1-2 kleksami śmietany i grzankami z krojonej w kostkę bułki.

d Rzodkiewkowe pesto
Starannie zmiksuj liście rzodkiewki z oliwą, ząbkiem czosnku, odrobiną soli i so-
kiem z cytryny dodawanym ostrożnie, do smaku. Można dodać też wyłuskane pestki 
słonecznika albo dyni. Warto poznać odmiany tego pesto, dodając a to rukolę, a to 
roszponkę, a to natkę pietruszki.
  d Sałatka z pokrzywy 
Listki pokrzywy sparz przez 1-2 minuty we wrzątku (osolonym), następnie dobrze 
odcedź i skrop cytryną. Gdy ostygnie, dodaj siekane jajko na twardo, pieprz, zalej 
kefirem i gotowe!
 d Zupa z pokrzywy
Zeszklij na maśle cebulę, dodaj sól, pieprz, posiekane listki pokrzyw i marchew-
kę w bardzo cienkich plasterkach, po chwili oprósz mąką, wymieszaj, wlej bulion  
i wsyp krojone w kostkę, ugotowane osobno ziemniaki. Na koniec dodaj nieco soku 
cytrynowego lub, jeśli wolisz, żółtko roztrzepane ze śmietaną. 

H O R O S K O P
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REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

ZAKŁAD 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

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

ww w .mp u k . wa w . p l

USŁUGI POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego (Gocław) - Biuro

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl  
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl

        DAM PRACĘ              
l Emerytom, rencistom - sprzą-
tanie obiektów. Dzwonić od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
12-15.           Tel. 508-332-840
l Firma z branży finansowej 
zatrudni osoby w wieku 25-65lat 
na stanowisko doradcy klienta 
na teren dzielnicy Tarchomin, 
oferujemy stabilny, długoletni 
czas zatrudnienia. 

Tel. 517-090-224, 
e-mail:rekrutacja.eden@ 

edenfinance.pl
l OSOBĘ DO WYKONYWA-
NIA POPRAWEK KRAWIEC-
KICH.          TEL. 601-330-063 

          FINANSE              
l Pożyczka nawet do 25 tysięcy zł.  
          Tel. 663-271-508 

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

l Skup książek, każda ilość,  
wszystkie dziedziny - dojazd. 
                     Tel. 602-254-650

         MEDYCZNE              
l Alkoholowo- narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

            NAUKA              
l Angielski, niemiecki. 

Tel. 601-20-93-41
l Matematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709

  NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia              

l Mieszkanie przy ul. Łukow-
skiej 35m2 z widną kuchnią, 
balkonem. Osiedle strzeżone, 
ciche, zielone. Dobry dojazd do 
wszystkich dzielnic. Cena 1500 
złotych + energia. 

Tel. 662-143-152
l 70m2 dwupoziomowe komfort 
Wesoła Zielona osiedle chronione. 

Tel. 662-143-152 
l  Komercyjny Wawer. 

Tel. 660-281-236
l  Pawilon handlowy CH Szem-
beka 14 m kw. Super miejsce. 

Tel. 662-143-152

   NIERUCHOMOŚCI/sprzedam              
l Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.    

Tel. 728-925-966
l DZIAŁKA 1000M2, UZBRO-
JONA. OKOLICE  DĘBE 
WIELKIE.               

TEL. 780-152-248, 
502-267-936

           PRAWNE              
l 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
l Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 

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

22 810-00-61 w. 252

             RÓŻNE                
l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO  
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

         SPRZEDAM              
l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.          Tel. 606-742-822 

www.odkurzaczewodne.eu

        TRANSPORT              
l Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja zbędnych me-
bli, przedmiotów z mieszkań  
i piwnic. 

Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 

TEL. 722-990-444

Sprzątanie piwnic, strychów, 
wywóz mebli, gruzu z załadun-

kiem, wycinka drzew. 
Tel. 22-224-22-63; 

888-651-163

l Transport - przeprowadzki - 
sam. o wymiarach - 3,6 dł./2,0 
wys. - kontener-winda, kraj, za-
granica, konkurencyjne ceny. 

Tel. 502-904-764

Transport przeprowadzki. 
Tel. 606-639-317

        TURYSTYKA              
l MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 

TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL

            USŁUGI              
l A A Tani Serwis Komputero-
wy 24h/7, Dojazd i Ekspertyza 
0zł.                    Tel. 504-617-837
l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.         

Tel. 609-105-940
l 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
l ANTENY TELEWIZJA 
MONTAŻ SERWIS.       

TEL. 534 10 20 10
l ANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
l Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 
502-920-316

l Cyklinowanie, lakierowanie. 
Tel. 510-727-201

l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545

l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
l Domofony, naprawa pralek,  
instalacje elektryczne. 

Tel. 601-93-68-05   

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-

czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 

604-798-744

l ELEKTRYCZNE. 
TEL. 504-618-888

l Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22-610-81-21, 

607-773-106
l HYDRAULICZNE. 

TEL. 504-618-888
l Hydrauliczno- gazowe. 

Tel. 505-65-85-23
l HYDRAULIK. 

TEL. 502-031-257
l Hydraulika, ślusarstwo,  
pogotowie.        

Tel. 889-518-246

l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213
l Klimatyzacja, wentylacja, od-
dymianie - montaż, projektowa-
nie, serwis 24 h, sprzedaż urzą-
dzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja.

 Tel. 502-904-708
l LODÓWEK NAPRAWA 

TEL. 22 842-97-06; 
602-272-464

l Lodówki, pralki, telewizory  
- naprawa.        

Tel. 694-825-760
l Malowanie, gładź. 

Tel. 510-711-163

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę, 
stłuczkę. Sprzątanie piwnic  
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62

l Ocieplanie domów. 
Tel. 660-473-628

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

l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 

603-047-616
l PRZEPROWADZKI.  
REMONTY MIESZKAŃ. 

TEL. 669-834-024
l Rolety antywłamaniowe  
i naprawy.          

Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.             

Tel. 508-608-790
l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.          

Tel. 602-228-874
l STOLARZ - SZAFY,  
ZABUDOWY, GARDEROBY  
I PAWLACZE. 

TEL. 602-126-214
l Toczenie, frezowanie, szlifo-
wanie.           Tel. 605-56-66-58

l Zabudowa balkonów. 
Tel. 889-421-666

l Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery - naprawy, pranie verticali.                

Tel. 22 610-54-19

 USŁUGI/budowlane              
l Brukarstwo profesjonalnie. 

Tel. 733-508-126
l Glazura, malowanie, hydraulika. 

Tel. 606-181-588
l Usługi: koparko-ładowarką 
- wykopy, niwelacje, wyburze-
nia, młot - kucie. Konkurencyjne 
stawki.               Tel. 502-904-764

 USŁUGI/komputerowe              
l AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł.

Tel. 506-480-505 
l Serwis. Tanio. 

Tel. 602-849-614

  USŁUGI/porządkowe              
l Pranie dywanów, mebli tapi-
cerowanych, tapicerek samocho-
dowych. Osobiście. 

Tel. 512-247-440
 

   USŁUGI/remontowe              
l Dachy, rynny, kominy. Napra-
wy, wymiana, montaż. . 

Tel. 504-250-013
l Elektryk. 

Tel. 539-669-889
l Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 518-562-380
l Gładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675
l Malowanie, tapetowanie,  
panele. 

Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521

l Malowanie, tapetowanie,  
remonty. 

Tel. 501-028-073; 22 612-21-74
l Naprawy. Serwis, sprzedaż. 
Okna, drzwi, różne prace rem. - 
budowlane.

 Tel. 792-090-565
l Remonty a- z. 

Tel. 510-383-044
l Remonty kompleksowo  
i solidnie. 

Tel. 501-868-930, 
502-218-778 

www.remonty4u.pl
l TAPETOWANIE, MALOWA-
NIE, GLAZURA. GŁOWACKI. 

TEL. 504-618-888
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 

Tel. 663-51-17-71

       ZIELARSTWO              
l Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny ul. Komorska róg Jaro-
cińskiej 48A. Zielarstwo - pełny 
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

        ZWIERZĘTA              
l GABINET WETERYNA-
RYJNY FREDEK, GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75
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  Stomatologia

  

 Atrakcyjne ceny!



   
Alergologia 
testy, spirometria, 
leczenie  

Zapisy
Tel. 22 618-47-08; 

601-277-767 OTACZAMY OPIEKĄ! 

Warszawa 
ul. Karola Szymanowskiego 7

PRZYCHODNIA 
STOMATOLOGICZNA
I ALERGOLOGICZNA
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impuls w ekstraklasie

Pierwszą był otwarty Tur-
niej im. Bogusława Ulatowskie-
go. Imprezie patronował były 
ciężarowiec, obecny burmistrz 
Pragi-Południe, Tomasz Ku-
charski. Turniej, który odbywał 
się po raz czwarty, ma upamięt-
niać zmarłego w 2011 r. znako-
mitego trenera i założyciela klu-
bu Impuls. Bogusław Ulatowski 
był m.in. Młodzieżowym Mi-
strzem Polski i członkiem naro-
dowej kadry ciężarowców.

W turnieju rywalizowa-
li zarówno mężczyźni, jak  

i kobiety. Wśród młodych pań 
najsilniejsza okazała się Maria 
Wrzosek z MLKPC OSiR So-
kołów Podlaski. Drugie miej-
sce zajęła Magdalena Rajpert, 
reprezentantka gospodarzy,  
a trzecie Klaudia Ruszty  
z AZS AWF Biała Podlaska. 
Sztangiści walczyli w trzech 
kategoriach: do lat 15, do lat 
17 oraz do lat 20. Aż dwóch 
zawodników UKS Impuls sta-
nęło na podium. Zwycięskie-
go Szymona Sówkę od brązo-
wego Pawła Maciejewskiego 

oddzielił tylko Michał Rusak  
z MLKPC Sokołów Podlaski.

Drugą imprezę, która zaczęła 
się kilka godzin po opisywanym 
turnieju, był mecz ciężarowej 
Ekstraklasy pomiędzy Impul-
sem a Budowlanymi Opole. To 
pierwsza runda Ekstraklasy w 
zmienionej formule. Od tego 
sezonu kluby rywalizują w bez-
pośrednich starciach. O tytuł 
Mistrza Polski walczy osiem 
klubów (podzielonych na dwie 
grupy terytorialne). Na końco-
wy wynik drużyny składa się 
suma punktów zdobytych przez 
pięciu najlepszych zawodników. 
Po rozegraniu walk w grupach 
(a będą to tylko trzy rundy) li-
derzy grup zmierzą się w walce 
o zwycięstwo, a drużyny, które 
znajdą się na drugich lokatach 
powalczą o brąz. Ta formuła 
ma podnieść atrakcyjność roz-

grywek ciężarowej Ekstraklasy 
oraz uczynić rywalizację bar-
dziej przejrzystą.

Pierwszy mecz ligi nie był 
zbyt szczęśliwy dla Impul-
su… W zespole przeciwników 
wystartowały takie sławy, jak 
Bartek Bonk, brązowy medali-
sta Igrzysk Olimpijskich i Mi-
strzostw Świata, aktualny Mistrz 
Europy. Bonka wspierał Arka-
diusz Michalski (brązowy me-
dalista ME i wielokrotny Mistrz 
Polski w różnych kategoriach 
wiekowych). – Nasza drużyna 
przegrała, ale przegrać z najlep-
szymi, to nie wstyd – Arkadiusz 
Strzelczyk, prezes i trener UKS 
Impuls mówił „Mieszkańcowi” 
po spotkaniu z Budowlanymi. 
– Znakomicie zaprezentował się 
nasz Przemysław Budek, który 
na tych zawodach pobił wszel-
kie rekordy życiowe.           rosa

Aż dwie ciężarowe imprezy odbyły się w minioną 
sobotę w sali gimnastycznej południowopraskiego 
Zespołu Szkół im. Agnieszki Osieckiej, siedzibie 
UKS Impuls Warszawa.

bokserzy bijący… 
energią!
Rzadko można spotkać się z tak pozytywną energią 
bijącą od sportowców oraz z tak pozytywnym efektem 
współpracy władz samorządowych, lokalnej społecz-
ności i parafialnych środowisk katolickich…
To, co się stało 9 maja 

w Aninie powinno być 
sztandarowym przykładem 
współpracy, o której pisze-
my we wstępie. Tego dnia 
doszło tam do otwarcia uni-
kalnego miejsca na sporto-
wej mapie Warszawy – Uniq 
Fight Clubu. To specjalne, 
profesjonalne miejsce dla 
miłośników sportów walki. 

Samo otwarcie tego 

typu klubu nie jest w 
stolicy jakimś wiel-
kim wydarzeniem, ale 
zważywszy na fakt, że 
stworzenie tego miej-
sca było „oddolną”, 
społeczną inicjatywą, 
finansowanie odbyło 
się ze środków budże-
towych dzielnicy Wa-
wer, a obiekt powstał 
na terenie należącym 
do parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Pol-
ski, już budzi zaintere-
sowanie i podziw.

Projekt powstania 
klubu został zgłoszony 
w ubiegłym roku do 
budżetu partycypacyj-
nego dzielnicy Wawer. 
Pozytywnie przeszedł 
urzędową weryfikację, 
a następnie zwyciężył 
w głosowaniu miesz-
kańców. Pierwotnie 
miał być zrealizowany 
w Radości, ale osta-
tecznie zdecydowano, 
że powstanie na osie-
dlu Anin (przy ul. VI 
Poprzecznej) w bu-
dynku po nieczynnym 
od dziesiątek lat Ki-
nie Wrzos. To obiekt 
i teren należący do 
tutejszej parafii. Pro-
jektodawcy uzyskali 
zgodę i przychylność 
ks. proboszcza Mar-
ka Doszko. Wielkim 
wsparciem projektowi 
służył ks. Mirosław 
Mikulski, legenda ka-
tolickiego sportu, były 
bokser, twórca m.in. 
klubu PKS Radość, 
duszpasterz sportow-
ców, animator wielu 
imprez.

Inicjatorami utwo-
rzenia Uniq Fight Clu-
bu są bracia (na zdjęciu 
razem z wymienio-
nymi księżmi) Kamil  

i Radek Paczulscy, którzy 
pierwsze kroki na ringu 
stawiali w PKS Radość. 
– Radek najpierw treno-
wał piłkę nożną, ale potem 
zdecydował się na boks  
i to była dobra decyzja, o 
czym świadczą jego wyniki 
– na otwarciu klubu mówił 
Kamil Paczulski. Faktycz-
nie, Radek Paczulski jest 
bardzo utytułowanym za-

wodnikiem. W tym roku 
został Mistrzem Polski 
w kickboxingu w formu-
le Low Kick, w ubiegłym 
Mistrzem Europy w Muay 
Thai, a w 2013 zdobył Pu-
char Świata w K1). – To, że 
się udało doprowadzić do 
powstania tutaj profesjo-
nalnego miejsca treningów 
daje wiarę, że każdy ma  
w życiu swoją szansę  
i trzeba starać się ją wy-
korzystać – mówią zgodnie 
bracia. Uniq Fight Club jest 
otwarty na młodzież i do-
rosłych pragnących prze-
żyć przygodę ze sportami 
walki. – Na pewno będzie 
tu wpadało także męskie 
kółko różańcowe – zażar-
tował ks. proboszcz Marek 
Doszko. Obydwaj będą-
cy na uroczystości otwar-
cia duchowni podkreślali, 
że klub jest miejscem do 
uprawiania sportu amator-
skiego, zgodnego z pierwot-
ną ideą kultury fizycznej,  
z dużym naciskiem na sło-
wo „kultura”.

Inicjatorzy powstania 
klubu bardzo dziękowali 
także władzom Wawra za 
przychylność i szybką re-
alizację inwestycji. – Bu-
dżet partycypacyjny jest 
narzędziem umożliwia-
jącym spełnianie swoich 
marzeń – mówił burmistrz 
Wawra Łukasz Jeziorski 
– I po radości na twa-
rzach tu zebranych widać,  
że właśnie taką rolę speł-
nia. Cieszę się, że to u nas 
powstało tak znakomi-
te miejsce do treningów, 
szczególnie dla dzieci i 
młodzieży. Burmistrz pod-
kreślił też zaangażowanie 
społeczne w realizację 
tego projektu. Zajęcia w 
klubie zaczęły się w tym 
tygodniu.

 Adam Rosiński


