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l  Obiady domowe już  
od 12 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIERAJ PUNKTY!

l  KINDERBALE z atrakcjami
l  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

l  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Szafir
Na nic szafir, gdy miłości 

nie ma… zwykła mawiać mo-
ja znajoma, gdy widzi wielkie 
zaangażowanie i  niewspół-
mierne efekty. Bardzo często 
podobne uczucie mam, gdy 
widzę efekty inwestycji drogo-
wych w Polsce.

Powstaje wielopasmowa 
droga. Super. Przepustowość 
zagwarantowana na lata. A jed-
nak korki już stoją. Bo na zjeź-
dzie „tymczasowo” zrobiono 
rondko, bo jeszcze nie ma roz-
jazdów. Ile potrwa ta tymczaso-
wość? Ano może i kilka lat, bo 
rozjazdy spadają z planów.

Podobnie jest w Warszawie. 
Budujemy arterie, a na tych ar-
teriach w  kilkuszeregowych 
korkach stoją kierowcy. Bo 
światła tak zsynchronizowane, 
by spowalniać ruch (dlacze-
go, zapytałem raz inżyniera – to 
przeciw szalejącym motocykli-
stom i piratom samochodowym 
– jakby cała prosta była otwar-
ta, to przecież mielibyśmy wy-
padek za wypadkiem...).

Albo pasy na końcu zwężają 
się z  trzech do dwóch. I wia-
domo – tu będzie klops. Bu-
dujemy, budujemy, niby jest – 
a nie ma. Bo to wszystko tak 
jakby chodziło o uzyskanie za-
liczenia budowy, a  nie o  rze-
czywiste ułatwienie życia. 

Bo to ułatwienie jest ryzykow-
ne: a jak ktoś zginie i podniesie 
się szum, że to z  powodu za-
chęty do szaleństwa? No to na 
wszelki wypadek ograniczmy, 
przykręćmy. Za to nikt głowy nie 
urwie, a może nawet pochwa-
li – za zapobiegliwość? Na sza-
fir? Oj, ma on swoją wartość. 
I ja bym na niego stawiał...

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

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

NOwA DROgA NA mARSA

Wielka ulga dla zmotoryzowanych... i nie tylko. Nowy wiadukt już przejezdny.

Zbliża się referendum w  sprawie 
odwołania ze stanowiska prezydent 
Warszawy Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. „Mieszkaniec” przeprowa-
dził mini-sondę dotyczącą udziału 
w referendum. 

dokończenie na str. 2

REFERENDUm CORAZ BLIŻEJ

GABINET LEKARZY 
SPECJALISTÓW

Warszawa, ul. Aldony 3
l ginekolog-położnik
l ultrasonografia

Tel. 602 268 675
l urolog

Tel. 601 39 09 91  
l patomorfolog-cytolog

Tel. 602 11 24 69

P R O M O C J A ! ! !
Soczewki Progresywne

* Badanie gratis
Adres: Zakład Optyczny „Les Yeux”  

ul. Meissnera 1/3 l. 311  Tel. 22 740-50-10

– 25% RABAT

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   
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 Kro ni Ka po li cyj na
Napadł na listonosza 

Napad na listonosza na Saskiej Kępie. Doręczy-
ciel wysiadł na przystanku przy ulicy Egipskiej, 
wtedy zaatakował go gazem młody człowiek. Już 
wcześniej zaczepiał listonosza w autobusie. Jednak 
listonosz nie tylko obronił torbę z przesyłkami, ale 
udało mu się schwytać napastnika i przytrzymać 
do przybycia straży miejskiej. Pomogli mu w tym 
przechodnie.

Chciał pojeździć oplem
Do komendy przy ulicy Grenadierów zgłosił się 

mężczyzna, który powiadomił o kradzieży z włama-
niem do opla combo. Sprawą zajęli się funkcjonariu-
sze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko 
mieniu. Dzięki pracy operacyjnej, szybko odnaleźli 
samochód, a niedługo później dotarli do podejrze-
wanego o dokonanie tego czynu mężczyzny. 22-let-
ni Adrian K. został zatrzymany. Dalsze czynności 
wykazały, że młody człowiek chciał sobie pojeździć 
oplem i kiedy zrealizował swój kaprys, odstawił sa-
mochód w inne miejsce. Dlatego też usłyszał zarzut 
krótkotrwałego użycia pojazdu. To jednak nie ko-
niec przewinień 22-latka. Funkcjonariusze zajmu-
jący się sprawą ustalili, że ten właśnie mężczyzna 
najprawdopodobniej kilka tygodni wcześniej zerwał 
kobiecie z szyi złoty łańcuszek warty 1200 złotych. 
Podczas przeprowadzonego okazania pokrzywdzo-
na rozpoznała Adriana K. Policjanci przedstawili 
zatrzymanemu zarzut kradzieży. Obu przestępstw 
podejrzany dopuścił się w warunkach recydywy. 
W prokuraturze zastosowano wobec niego policyj-
ny dozór.

„Wnuczek” zatrzymany  
na gorącym uczynku

Na alarmowy numer telefonu Policji zadzwoniła 
kobieta, która zgłosiła podejrzenie, że ktoś chce ją 
oszukać metodą „na wnuczka”. Reakcja funkcjona-
riuszy była błyskawiczna. Wywiadowcy przyjechali 
do zgłaszającej, poinstruowali ją, jak ma się zacho-
wywać, gdy „wnuczek” się zgłosi ponownie. Kiedy 
na miejscu pojawił się „znajomy krewnego”, został 
zatrzymany. Kamil G. przyszedł po obiecane 2200 

złotych. 23-latek ma na swoim koncie więcej po-
dobnych oszustw. Z dotychczas uzyskanych infor-
macji wynika, że mężczyzna na przestrzeni ostatnie-
go miesiąca jeszcze dwukrotnie oszukał metodą „na 
wnuczka” mieszkańców Pragi Południe i raz dopu-
ścił się tego przestępstwa na Bielanach.

Zatrzymany chwilę po kradzieży
Patrolowcy otrzymali zgłoszenie o kradzieży ro-

weru na terenie Saskiej Kępy. Jednoślad zniknął 
spod sklepu. Pracownicy placówki zauważyli jednak 
moment kradzieży i podjęli pościg za sprawcą. Ten 
po drodze porzucił swój łup. Świadkowie ujęli męż-
czyznę w pobliskim parku. Tam też policjanci za-
trzymali 32-letniego Macieja W. i zabezpieczyli ro-
wer. Jak wynika ze zgromadzonych informacji męż-
czyzna nie po raz pierwszy dopuścił się kradzieży 
roweru. Dwa miesiące temu funkcjonariusze z Pra-
gi Południe zatrzymywali Macieja W. za popełnie-
nie tego samego przestępstwa. W sądzie podjęto de-
cyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 
podejrzanego. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

„Nie zejdę stąd, bo się boję”
Policjanci z Pragi Południe otrzymali zgłoszenie 

dotyczące rozboju, do którego doszło w klatce scho-
dowej jednego z bloków na terenie Grochowa. Na 
miejscu mundurowi ustalili, że młody mężczyzna 
zaatakował kobietę wracającą do domu, uderzył ją 
w twarz i zerwał z szyi złoty łańcuszek. Pokrzyw-
dzona złożyła zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa. Policjanci z wydziału kryminalnego poja-
wili się pod drzwiami mieszkania podejrzewanego 
28-latka i zastali tam jego matkę. Kobieta poinfor-
mowała ich, że owszem syn jest w domu, ale gdzieś 
się schował. Funkcjonariusze przeszukali lokal, ale 
mężczyzny nie znaleźli. Kiedy jednak wyszli na bal-
kon zobaczyli, że na czwartym piętrze siedzi skulo-
ny 28-letni Kamil Z. Mężczyzna na widok policjan-
tów powiedział, że nie wróci na swój balkon i nie 
zejdzie, bo się... boi. Kryminalni wezwali Straż Po-
żarną i w asyście strażaków sprowadzili 28-latka 
z czwartego piętra, a następnie zatrzymali.  toms

Okazuje się, że wbrew suge-
stiom przedstawicieli najwyż-
szych władz 13 października 
do stołecznych urn wybierają 
się zarówno przeciwnicy, jak 
i zwolennicy Pani Prezydent. 
Co, oczywiście, nie przesądza 
ani o frekwencji, ani o wyniku 
referendum.

Oto co usłyszeliśmy w piąt-
kowe południe na targowiskach 
przy rondzie Wiatraczna:

– Warszawa się zmienia 
i zmienia się nasza Praga. Być 
może przy innym prezydencie 
zmieniałaby się szybciej, ale 
ja wielkich pretensji nie wno-
szę do pani Gronkiewicz. I na 
referendum się nie wybieram.

Zygmunt, emeryt  
z Grochowa

– Oczywiście, że pójdę i za-
głosuję za panią prezydent. 
Widział Pan trasę na ul. Mar-
sa? Musi dokończyć jej budo-
wę. Będę miała wygodniej do-
jechać do pracy. Denerwują 
mnie korki na Marsa, ale wi-
dzę, że koniec budowy już jest 
bliżej niż dalej i jakoś to prze-
cierpię.

  Halina, ekspedientka 
z Nowego Rembertowa

– Odwołać natychmiast! Tyl-
ko urzędasom potrafi nagro-
dy dawać z naszych pieniędzy, 
a ci, których pozwalniała, to 
wylądowali na ciepłych posad-
kach. To wszystko to kolesio-
stwo i klika. Posłać ich wszyst-
kich na bezrobocie! I to bez za-
siłku, bo się już nachapali.

Robert, kierowca  
z Gocławia

– Nie wiem jeszcze, czy pój-
dę na referendum. Nie jestem 
zdecydowana, bo nie bardzo 
wierzę, że coś się zmieni na 
lepsze. Zresztą Tusk i tak po-
wiedział, że ją powoła na ko-
misarza, więc jaki jest sens re-
ferendum? To może lepiej nie 
iść. Ale z drugiej strony, jak 
się nie pójdzie, to władza bę-
dzie myślała, że jest pięknie, 
a przecież w Warszawie różo-
wo się nie żyje…

Barbara, fryzjerka 
z Wawra

– To będzie dla mnie pierw-
sze głosowanie i chyba pój-
dę zobaczyć jak to wygląda. 
Polityka mnie nie interesuje 
i nie mam zdania, czy prezy-
dent Warszawy dobrze rządzi 
miastem, czy źle. Są dni kiedy 
wydaje mi się, że to przyjazne 
miasto, ale są też takie, w któ-
rych najchętniej bym się stąd 
wyprowadził. Na przykład do-
brze się jeździ do Centrum, 
ale ceny biletów są jakieś ko-
smiczne. Ale czy za wszyst-
ko odpowiada prezydent? Nie 
wiem, ale zagłosować pójdę.

Marcin, student  
z Saskiej Kępy

- Ja byłem przeciwny refe-
rendum. Bo to i koszty i awan-
tura niepotrzebna. Nawet od-

mówiłem podpisania jak zbie-
rali podpisy. Jednak zmieni-
łem zdanie jak Tusk i Komo-
rowski mówili żeby nie gło-
sować. Chcą chronić swoją 
koleżankę. Nikt mi nie będzie 
mówił, co mam robić. A już na 
pewno nie władza. Pójdę i za-
głosuję za odwołaniem. Niech 
wiedzą, że mam prawo samo-
dzielnie dysponować swoim 
głosem.

Grzegorz, wolny zawód 
z prawobrzeżnej Warszawy

– To referendum już daje 
efekty. Chyba pani Waltz się 
przestraszyła. Albo przejrza-
ła na oczy. Słyszałam, że tak 
się boi, że nawet wstrzymała 
podwyżkę biletów na autobu-
sy. Na referendum pójdę, ale 
w ostatniej chwili zdecyduję, 
jak zagłosować. Zobaczę jak 
bardzo pani Waltz się stara te-
raz dla warszawiaków. A nie 
można tak było przedtem?

Anna, matka  
z Rembertowa

- Panie, sprzedała STOEN, 
polikwidowała szkoły, na mie-
ście brudno i korki, a Pan mnie 
pyta, czy ja chcę taką prezydent? 
Oczywiście, że nie. Z ludźmi się 
trzeba liczyć!

Anonimowo, mężczyzna 
z Pragi Południe

dokończenie ze str. 1

P

NARZyNki gwiNtowNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
Metal−Market

rEKlAMA rEKlAMA 

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

l  soczewki z antyrefleksem
l soczewki do pracy biurowej
l  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

tAdex  
 opoNy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Referendum coraz bliżej

rEKlAMA rEKlAMA 

Nowym komendantem KRP Warszawa VII został 
podinspektor Jarosław Misztal (na zdjęciu). W Policji 
od 1994 roku, od 2006 r. związany z KRP Warszawa I,  
najpierw jako zastępca naczelnika sekcji operacji po-
licyjnych, potem naczelnik Sztabu. W 2011 roku zo-
stał z-cą Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, 
a w 2012 roku I z-cą Komendanta Rejonowego Policji 
Warszawa I. 

Rozkaz powołania  przez Komendanta Stołecznego 
Policji nadinsp. Dariusza Działo - wręczył 24 września 
br. w siedzibie KRP VII - I zastępca KSP insp. Robert 
Szydło. W imieniu przybyłych na uroczystość samorzą-
dowców z Wawra, Rembertowa, Wesołej gratulacje no-
wemu komendantowi złożył burmistrz Pragi Południe 
Tomasz Kucharski. (ab)

NOwY KOmENDANT KRP VII 
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ul. ¯ó³kiewskiego 44 (róg Boremlowskiej)
pon.–pt. 9–19, sob. 9–15; 

tel. 22 424-64-35; 515-178-030
www.komissezam.pl 

e-mail: biuro@komissezam.pl

SEZAM: NOWE MIEJSCE,  
NOWE MOŻLIWOŚCI!

To ostatnie dni, by w  WYJĄTKOWO 
korzystnych cenach zrobić zakupy 
w komisie SEZAM. 

Dlaczego?! Ponieważ na ul. Żółkiew-
skiego funkcjonuje tylko do końca wrze-
śnia, a potem zaprasza do nowej siedzi-
by! W związku z tym tu, w starym miejscu, 
otworzyły się nowe możliwości negocjowa-
nia cen i polowania na fantastyczne okazje; 
od mebli salonowych (także lata 20. i  30.) 
przez sypialnie, kuchnie a  także – altany, 
balkony i werandy. 

Ostatnie dni września na Żółkiewskiego, 
to nie tylko większe rabaty i upusty, ale też 
– znacznie większa elastyczność komisu SEZAM na cenowe sugestie klientów. Taka gratka 
nieprędko się powtórzy, a dotyczy także znakomitej oferty mebli biurowych i wyposażenia 
dla sklepów i firm!

Jakieś wyjątkowe okazje? Oczywiście! Domowy elektryczny „piec” do chleba firmy Mo-
ulinex, sprawny i wielofunkcyjny za niecałe 100 zł! Są tu zegary ścienne i stojące (w różnych 
stylach), parawany rzeźbione i lżejsze, bibeloty kryształowe, porcelanowe, mosiężne, a także 
malarstwo – trafiają się prawdziwe perełki, na przykład piękny samowar gotowy do użycia 
(i uprzednio używany!) wielkości normalnej, przystosowanej do mieszkań a nie pałacowych, 
wschodnich salonów. Na zimę w sam raz, stylowo i nastrojowo!

Nowa siedziba, przestronna i wygodna, z dwoma parkingami dla klientów – wewnętrz-
nym i zewnętrznym – jest położona blisko przystanków autobusowych na ul. Szaserów, 
przystanek przy Wspólnej Drodze. Idąc w stronę torów, na ul. Makowskiej 139/141, a do-
kładniej – na rogu Makowskiej i Nasielskiej, widzimy nową siedzibę komisu SEZAM. 

Podobnie jak dotychczas, będą tu prawdziwe skarby podzielone na trzy działy: dla domu, 
dla biura i dla sklepu. Ale kreatywni powinni zajrzeć wszędzie, bo wystawowy manekin dam-
ski lub męski może być ozdobą awangardowego przedpokoju, a wiele wnętrz korzystniej (i ta-
niej!) da się urządzić meblami rattanowymi. Jeśli ich stan pozostawiałby cokolwiek do życze-
nia i wymagał drobnej renowacji – cena jest o wiele, wiele niższa!

Przeprowadzka komisu SEZAM przebiegnie szybko i sprawnie, bo, jak chwalą liczni Czytel-
nicy i klienci, SEZAM to także skuteczna i profesjonalna forma przeprowadzkowa. Tym ra-
zem przeprowadzi sama siebie.

Pokój dla studenta, lokum pod wynajem czy śliczna toaletka w sypialni albo nowy komplet 
wypoczynkowy? W SEZAMIE bez trudu znajdziesz coś dla siebie. Nawet, jeśli to tylko porząd-
ny, komfortowy i ergonomiczny fotel do biurka – do wyboru, do koloru. Biurka też!

Jest parę minut przed po-
łudniem. Pociąg wolno wjeż-
dza na stację PKP Międzyle-
sie. Dookoła pełno pary, któ-
ra zamieniając się w mgłę 
tworzy filmową atmosferę. 
Z okien zabytkowych wago-
nów wyglądają pasażerowie, 
machając żwawo do tłumnie 
stojących na peronach, czeka-
jących żeby wsiąść do pocią-

gu, w końcu nie byle jakiego. 
Konduktorzy ostrożnie otwie-
rają drzwi wagonów, z restau-
racyjnego wyskakują aktorzy 
w przebraniach z dawnych lat, 
śmiejąc się i krzycząc biega-
ją po peronie z walizkami, 
wzbudzając tym ogromne za-
interesowanie. Wspomniane 
wagony z drewnianymi sie-
dzeniami, pachnące przygo-

dami i historią, które pamię-
tają niejedną podróż i niejed-
nego pasażera, ciągnie zabyt-
kowy parowóz z 1912 roku, 
kierowany przez usmolonego 
węglem maszynistę o dum-
nym spojrzeniu. Mali chłop-
cy z tatusiami za wszelką ce-
nę chcą zajrzeć do parowozu, 
a dziewczęta z mamusiami 
zajmują ostatnie wolne miej-

sca siedzące w przedziałach, 
jeśli jest możliwość, jak naj-
bliżej starych, drewnianych 
okien, przez które świat wy-
gląda całkiem inaczej.

Nagle szum, nagle gwizd, 
i pociąg rusza wolno w stro-
nę stacji PKP Falenica, gdzie 
zgodnie z rozkładem kończy 
się trasa, by jeszcze raz po-
nownie wyruszyć do stacji 
Warszawa Gdańska. W mię-
dzyczasie do wagonu restau-
racyjnego wsiada prezydent 
Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Jest miło i we-
soło, fotoreporterzy pstryka-
ją zdjęcia, i szkoda tylko, że 
Pani prezydent wysiada tak 
szybko. 

Na stacji w Falenicy na 
uczestników przejazdu czeka-
ją kolejne atrakcje. Występy, 
przedstawienia, czyli jak sa-
ma nazwa imprezy wskazuje 
Letnisko z Artystami w pełni. 

Jeśli ktoś ma ochotę popatrzeć 
na teatr i biegającego po sce-
nie starszego pana w gatkach, 
w Kinokawiarni Stacja Fale-
nica ma taką możliwość. Moż-
na też pozwiedzać pociąg, po-
stać na peronie albo przejrzeć 
plan wydarzeń, które odbywa-
ją się przez cały dzień w róż-
nych miejscach, a których jest 
tak dużo, że właściwie ciężko 
zdecydować co wybrać. Z te-
go nadmiaru, wielu uczestni-
ków wraz z dziećmi rezygnu-
je z kolejnych atrakcji i po ge-
nialnej przejażdżce zabytko-
wym składem wsiada w no-
woczesne pociągi SKM, by 
wrócić do domów. Kilku pa-
sażerów marudzi, że woleliby 
kupić bilety na przejażdżkę 
tylko na jedną lub dwie stacje, 
a nie na całą trasę z dworca 
Gdańskiego do Falenicy, nie-
stety takiej możliwości orga-
nizatorzy nie przewidzieli. 

Było ciekawie, było mi-
ło. Chwilami z lekkim zamie-
szaniem, ale przy podróżach 
w czasie to całkiem wybaczal-
ne. Szkoda, że pociąg jechał 
tylko trzy razy w ciągu dnia 
i wiele wydarzeń kulturalnych 
odbywało się poza składem 
zabytkowych wagonów. Zbyt 
mało w całej podróży było 
opowieści o historii kolei i sa-
mym zabytkowym parowozie, 
ale może to my coś przeoczyli-
śmy przez pyszne ciastka, któ-
rymi częstowano dziennikarzy.  

Podsumowując całokształt 
imprezy, uczestnicy wyglą-
dali na usatysfakcjonowa-
nych. O wietrze we włosach 
nie mogło być mowy, ale 
o radości i uśmiechach na 
twarzach pasażerów pocią-
gu zapomnieć się nie da. To 
ważne, bo cała ta impreza od-
była się przecież dla nich.

Sandra Borowiecka

PARA BUCH, 
KOŁA w RUCH

Co to jest? Jest stare, klekoce, wolno się porusza 
i często psuje – nie, to nie teściowa, ale zabytkowa 
lokomotywa, która wyjechała na tory w  sobotę  
14 września, ciągnąc za sobą skład równie starych 
wagonów pełniutkich rozradowanych pasażerów.
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Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

OgŁOSZENIE O PRZETARgU!
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9 ogłasza PRZETARG OTWARTY 
w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego:
  Afrykańska 10 m 37, pow. użytkowa 52,00 m² – I piętro, wartość rynkowa 

– 347.400,00 zł (5% wadium – 17.370,00 zł)
  Ateńska 6 m 107, pow. użytkowa 38,30 m² – X piętro, wartość rynkowa  

– 245.000,00 zł (5% wadium – 12.250,00 zł)
  Saska 4 m 103, pow. użytkowa 30,00 m² – X piętro, wartość rynkowa 

– 215.000,00 zł (5% wadium – 10.750,00 zł)
Lokale można oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spółdzielni, 
pokój nr 1, tel. 22 671-81-98. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej 
lokalu należy wpłacać na konto: PKO BP S.A. XV O / W-wa 11 1020 1156 0000 
7202 0011 3795.
Ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu. Oferty w zamkniętej kopercie 
wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać do dnia 09.10.2013 r. do 
godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni  
dnia 09.10.2013r. o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (termin do 
negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wpłacić deklarowaną 
kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje utratę wpłaconego 
wadium.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) lub na 
stronie internetowej: www.sbm-atenska.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

Tym razem nie będziemy 
pisać o hucznie rozgłaszanym 
remoncie dworca, który to 
remont okazał się tzw. liftin-
giem. Ale zapewne przyjdzie 
czas i na podsumowanie re-
montu. Tym razem zajmiemy 
się okolicą Wschodniego, 
gdyż Czytelnicy nas prosili 
żeby właśnie na nią zwrócić 
szczególną uwagę. 

– Najadłem się wstydu za 
nie swój bałagan – mówi 
„Mieszkańcowi” jeden z roz-
żalonych mieszkańców Pragi 
Południe, który odwiózł sa-
mochodem na „Wschodni” ro-
dzinę z Gdańska. Gdyby poje-
chał od strony ul. Kijowskiej, 

to wstydu by się nie najadł 
– tam jest gdzie zaparkować. 
Ale przed dworzec zajechał 
od dogodnej dla mieszkań-
ców Pragi Południe ul. Lubel-
skiej. Nawet znalazł tabliczkę 
informującą o parkingu, ale 
wjechać nań już się nie da. 
Bał się, że straci zawieszenie 
auta. I słusznie, że nie podjął 
ryzyka bo dojazd na dworco-
wy parking przedstawia obraz 
nędzy i rozpaczy (na zdję-
ciu). Ostatecznie jakoś zniósł 
wstyd przed rodziną, która po 
stolicy dużego europejskie-
go państwa spodziewała się 
w XXI wieku troszkę bardziej 
nowoczesnych dróg…

Z kolejnym problemem 
zwrócił się do nas pasażer 
pekaesów. Prosił żeby nie po-
dawać jego danych, „bo na 
autobusowy Wschodni dojeż-
dża codziennie w drodze do 
pracy” i obawia się złośliwo-
ści ze strony kierowców auto-
karów. O co chodzi? Ano o to, 
że wielu z tych kierowców nie 
wyłącza autobusowego sil-
nika, gdy stoi pod dworcową 
wiatą. Przez zadaszenie spa-
liny nie mają gdzie uchodzić, 
a pasażerowie i przechodnie 
ledwo oddychają. 

– Przecież są przepisy, któ-
ra zabraniają takich praktyk, 
a oni często smrodzą nawet 
po pół godziny! – nasz roz-
mówca nie kryje rozżalenia 
i pyta retorycznie. – Gdzie 
jest policja, straż miejska lub 
choćby służba ochrony kolei? 
Sprawdziliśmy również i ten 
sygnał. Faktycznie, pod auto-
busową wiatą trudno wytrzy-
mać. Ale na szczęście już jest 
po Euro i duszą się tylko sami 
swoi… ar  

Koleiny przy kolei
Przed mistrzostwami UEFA Euro 2012 
wyremontowane zostały niektóre dwor-
ce kolejowe. Wśród nich był również 
nasz „Wschodni”. Ale najbliższa okolica 
dworca pozostawia wiele do życzenia…

Urząd Pragi Południe każ-
dego roku organizuje obcho-
dy rocznicy zamachów na 
WTC. To bowiem w tej dziel-
nicy, przy głównym wejściu 
do Parku Skaryszewskiego 
(od ronda Waszyngtona), 
znajduje się obelisk z tablicą 
upamiętniającą tragedię i pol-
skie ofiary tego zbrodniczego 
aktu. Przypomnijmy, że 11 
września 2001 r. w samoloto-
wych atakach zginęło blisko 
trzy tysiące osób. – Na tablicy 
pamiątkowej wykute są nazwi-
ska polskich ofiar zamachu na 
World Trade Center, ale towa-
rzyszy nam milcząca obecność 
wszystkich, którzy płacąc naj-
wyższą cenę byli przypadko-
wym celem posłańców obłą-
kańczych ideologii i fanatycz-
nych idei – burmistrz Pragi 
Południe, Tomasz Kucharski 

podkreślał, że uroczystość 
nie ma jedynie na celu upa-
miętnienie śmierci naszych 
rodaków. Wspomniał także 
o poświęceniu i zaangażowa-
niu strażaków, którzy starali 
się ratować ofiary zamachów 
i wielu oddało życie wykonu-
jąc służbowe obowiązki.

- Choć jestem w Polsce od 
niedawna, to w chwilach, ta-
kich jak ta szczególnie czuję, że 
jestem wśród przyjaciół – przed 
pomnikiem ofiar WTC mówiła 
Orna Blum, która w oficjalnych 
uroczystościach była przedsta-
wicielką Ambasady Stanów 
Zjednoczonych. Kilka godzin 
przed tą uroczystością cześć 
ofiarom oddał ambasador USA 
Steven Mull oraz attaché lotni-
czy Mathew Willis. Towarzy-
szył im wiceburmistrz dzielni-
cy Jarosław Karcz.

W czasie tegorocznych 
obchodów nie zabrakło gło-
śnego wycia strażackich sy-
ren i trąbkowego wykonania 
„Ciszy”, utworu, który często 
odgrywany jest na żałobnych 
ceremoniach w Stanach Zjed-
noczonych. Nad obeliskiem 
dumnie powiewała wielka 
amerykańska flaga. W uroczy-
stości wzięli udział przedsta-
wiciele służb mundurowych, 
samorządowcy i mieszkańcy. 
Wśród nich, prócz wcześniej 
wymienionych, byli m.in. po-
seł RP Adam Kwiatkowski, 
wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski, przewodniczący 
rady Pragi Południe Marcin 
Kluś wraz z zastępcami. Bur-
mistrz Kucharski złożył przed 
pomnikiem wieniec w imieniu 
prezydent stolicy Hanny Gron-
kiewicz-Waltz. rosa

Syreny nad „Skaryszakiem”
11 września minęła kolejna rocznica terrorystycznych 
zamachów na World Trade Center. W Parku Skaryszew-
skim została oddana cześć ofiarom tej zbrodni.

rEKlAMA rEKlAMA  

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

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

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

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer
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16 września przy pomni-
ku 21. pp. „Dzieci Warszawy” 
u zbiegu al. Waszyngtona 
i ul. Grenadierów odbyły 
się uroczystości upa-
miętniające 74. rocz-
nicę Obrony War-
szawy – Pragi 1939 
r. W rejonie Grocho-
wa mieściła się jedna z li-
nii obronnych stolicy. Na tym 
odcinku polscy żołnierze do-
wodzeni przez płk Stanisława 
Sosabowskiego bronili aż do 
kapitulacji Warszawy „Redu-
ty Skrzyżowanie”, utrzymując 

ją niezdobytą. W obchodach 
rocznicowych uczestniczy-
li m.in. kombatanci, władze 
dzielnicy Praga Południe, rad-
ni, młodzież szkolna i miesz-
kańcy Warszawy.  

z�z�z
Stanowisko Wojewódz-

kiego Inspektora Farmaceu-
tycznego objęła Mariola Ko-
stewicz - absolwentka Aka-
demii Medycznej w Warsza-
wie, gdzie ukończyła anali-
tykę farmaceutyczną. Pracę 
zawodową rozpoczęła w Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno 
˗Epidemiologicznej w War-
szawie. Kontynuowała ją 
w Szpitalu Praskim jako far-
maceuta. Od 2002 roku zwią-
zana jest z Wojewódzkim In-
spektoratem Farmaceutycz-
nym. Dotychczas, jako star-
szy inspektor farmaceutycz-
ny, odpowiadała za nadzór 
nad aptekami i jakością oraz 
obrotem produktami leczni-
czymi.

z�z�z
W niedzielę 29 września 

br. na Torze Służewiec od-
będzie się Gonitwa Wielkiej 
Warszawskiej. Tegoroczna 

gonitwa będzie miała charak-
ter jubileuszowy i odbędzie 
się po raz setny. W walce 
o zwycięstwo pobiegną naj-
lepsze trzyletnie i starsze ko-
nie pełnej krwi angielskiej. 
Szykuje się pełna wyścigo-
wych emocji, bogata w to-
warzyszące atrakcje i niespo-
dzianki impreza.

z�z�z
W poniedziałek 30 wrze-

śnia w Teatrze ROMA odbę-
dzie się Koncert Galowy 16. 
Konkursu i Festiwalu Pamię-
tajmy o Osieckiej. W pierw-
szej części koncertu wystąpią 
młodzi wykonawcy, spośród 
których wyłoniony zostanie 
zwycięzca. Podczas drugiej 
części, zatytułowanej Archi-
pelag Sław, można będzie wy-
słuchać piosenek skompono-
wanych przez Adama Sławiń-
skiego. Finalistami 16. Kon-
kursu są utalentowani, młodzi 
wykonawcy: Karolina Czar-
necka, Aleksandra Długosz, 
Agata Góral, Justyna Grzywa-
czyk, Justyna Kunysz, Alek-
sandra Kwiatkowska, Jakub 
Pawlak, Paweł Ruszkowski, 
Julia Rybakowska, Wiktoria 
Węgrzyn oraz zespół Nieczuli 
Gentelmani. 

z�z�z
Dzięki współpracy m.in. 

Urzędu Dzielnicy Wawer, 
Nadleśnictwa Celestynów 
i straży leśnej w wawerskich 
lasach pojawiły się pierw-

sze patrole konne policji. Ich 
obecność ma zapobiec nisz-
czeniu i zaśmiecaniu lasów. 
Pierwszy z takich patroli po-
jawił się na terenie lasu w Le-
śnictwie Zbójna Góra.

z�z�z
Warszawski Szpital dla 

Dzieci, dzięki dotacji z bu-
dżetu Miasta, otrzyma nowe 
czterokondygnacyjne skrzy-
dło budynku. W nowym bu-
dynku C od strony ul. Koper-
nika umieszczone będą: Blok 
Operacyjny z dwiema salami 
operacyjnymi, Izba Przyjęć, 
Oddział Rehabilitacji Neu-
rologicznej, Dział Farmacji, 
Laboratorium i Diagnostyka 
Obrazowa. Dotacja z budżetu 
Miasta wyniesie 21,4 mln zł 
i obejmie koszt robót budow-
lanych, zakup pierwszego 
wyposażenia oraz pozostałe 
koszty inwestycji. Koszt bu-
dowy wyniesie 16,7 mln zł. 

Prace mają być realizowane 
przez 18 miesięcy. Moder-
nizacji doczekają się rów-
nież znajdujące się w zabyt-
kowym budynku A, pomiesz-

czenia przeznaczone na po-
trzeby Zespołu Intensywnej 
Opieki Pooperacyjnej, Pod-
oddziału Dzieci Młodszych, 
Oddziału Dzieci Starszych, 
zaplecza administracyjno-
-biurowego, socjalnego oraz 
technicznego.

z�z�z
W ramach corocznej ak-

cji czipowania warszaw-
skich psów i kotów, wła-
ściciele chcący oznakować 
swoje zwierzę mogą to zro-
bić w kilkudziesięciu wybra-
nych lecznicach na terenie 
Warszawy. Akcja potrwa do 
15 grudnia br. lub do wyczer-
pania środków. By oznako-
wać psa lub kota, właściciel 
zgłaszanego zwierzaka mu-
si wypełnić wniosek o wy-
konanie zabiegu elektronicz-
nego oznakowania. Wnioski 
są dostępne we wszystkich 
gabinetach zgłoszonych do 
udziału w akcji. Opiekun po-
winien mieć przy sobie swój 
dowód tożsamości, książecz-
kę szczepień psa lub kota, ro-
dowód lub jakikolwiek inny 
dokument, który potwierdza 
prawa do zwierzęcia. Nale-
ży również pamiętać o aktu-
alnym potwierdzeniu szcze-
pień przeciw wściekliźnie. 
Po zaczipowaniu właści-
ciel otrzymuje potwierdze-
nie elektronicznego oznako-
wania psa i kota, a dane do-
tyczące jego i zwierzęcia są 
wprowadzane do Międzyna-
rodowej Bazy Danych Safe-
-Animal.

z�z�z
W sobotę 28 września 

o godz. 17.00 rozpocznie się 
druga edycja projektu kultural-
nego Legendy Olszynki, któ-
ry w formie inscenizacji Te-
atr Akt przybliży uczestnikom 
interesujące epizody z historii 

Olszynki Grochowskiej i kon-
frontuje je z sytuacją współ-
czesną tych terenów. Na za-

kończenie przewidzia-
no mini koncert gru-
py Entuzjazd. Począ-
tek spotkania na pę-
tli autobusowej PKP 

Olszynka Grochowska, 
wstęp wolny.

z�z�z
Praska Giełda Spożywcza 

w Ząbkach tradycję organi-
zacji wystawy produktów re-
gionalnych podtrzymuje od 
2005 roku. Od tego czasu 
z każdym rokiem przybywa 
zainteresowanych zarówno 
wystawców jak i zwiedzają-
cych. W tym roku 20 wrze-
śnia swoje produkty pokaza-
ło i poddało degustacji po-
nad 50 wystawców z całej 
Polski. Wszystkie prezento-
wane wyroby produkowa-
ne są w oparciu o tradycyjne 
receptury ze świeżych, na-
turalnych, wysokiej jakości 
półproduktów, co gwarantu-
je wysoką jakość. Duża ilość 
zainteresowanych zwiedza-
jących pokazuje, że trady-

cyjna, regionalna, zdrowa 
żywność jest coraz bardziej 
popularna. Ma to ogromne 
znaczenie zarówno dla zdro-
wia Polaków jak i rozwoju 
polskiej produkcji i handlu. 
Cieszy fakt, że Praska Giełda 
Spożywcza znalazła sposób, 
aby połączyć obopólne ko-
rzyści: promocję zdrowych, 
polskich produktów regio-
nalnych wśród warszawia-
ków oraz stworzenie moż-
liwości producentom wyro-
bów regionalnych na popu-
laryzację swoich specjałów.

z�z�z
W niedzielę 29 wrze-

śnia rozpocznie się Festi-
wal „Praska Jesień w Świą-
tyniach  ,2013”. Do 10 listo-
pada w świątyniach warszaw-
skiej Pragi rozbrzmiewać bę-
dzie m.in. muzyka organowa. 
29  września  o  godz.  14.00, 
w katedrze warszawsko-pra-
skiej przy ul. Floriańskiej 3 
rozpocznie się koncert po-
ezji Karola Wojtyły i Ernesta 
Brylla – w wykonaniu Marci-
na Stycznia; 6  października 
o godz. 13.30 w kościele MB 
z Lourdes przy ul. Wileńskiej 
69 koncert organowy zagra-
ją: Piotr Grinholc (organy), 
Agnieszka Wachnik (obój), 
Leszek Wachnik (fagot). 

(ab) (emka) (wm) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 28.09. godz. 19.00 – W cyklu „Młoda Kultura w CPK” 
koncerty zespołów „Titanium” i „Dreamspace”, wstęp 5 zł; 29.09. 
godz.  15.00  –  „Alicja w krainie czarów” – spektakl dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Proscenium im. Aleksandry Ford, wstęp 5 zł; 
2.10. godz. 16.00–20.00 – Konsultacje literackie z krytykiem i re-
daktorem Janem Zdzisławem Brudnickim. Zaproszenie dla wszyst-
kich piszących, wstęp wolny; godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką 
– wykład, wstęp wolny; 5.10. godz. 13.00-18.00 – Stowarzysze-
nie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Trwać w Nadziei” 
– „IV Warszawskie Spotkania Integracyjne”, wstęp wolny; 6.10. 
godz. 17.00 – Spotkanie z podróżnikiem – „Gwatemala, czyli przy-
goda w Ameryce Środkowej”. Prelekcje i zdjęcia przedstawi po-
dróżnik, archeolog Marek Łasisz, wstęp wolny; 9.10. godz. 17.00 
– Spotkania ze sztuką – wykład, wstęp wolny; 10.10. godz. 17.00 
– Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy, wykład z cy-
klu „Warszawskie Dni Zdrowia”, wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 - 26.09. godz. 
18.30 – Wernisaż wystawy plakatu Wiesława Rosochy; godz. 
19.00  – Kino Kępa „Raj: Nadzieja” reż. Ulrich Seidl Austria/
Francja/Niemcy 2013, 91 min., wstęp 10 zł; 27.09. godz. 19.00 
– Teatr Twojej Wyobraźni. Inauguracja cyklu spotkań z Teatrem 
Polskiego Radia Słuchowisko „Czarne podniebienie”. Po emisji 
spotkanie z autorem i reżyserem spektaklu, wstęp wolny; 28.09. 
godz. 13.00-19.00 – „Luzomania, spotkanie z Portugalią”. Kul-
tura, historia i dzień dzisiejszy Portugalii, wstęp wolny; 29.09. 
godz. 18.00 – Niedziela z muzyką klasyczną. Katarzyna Sabuda 
- saksofon sopranowy, Grzegorz Bil - saksofon barytonowy, Pa-
weł Kozyra – saksofon altowy, Kamil Wiącek – saksofon tenoro-
wy, wstęp 5 zł;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 26.09. godz. 
17.00-20.00 – Wieczorek taneczny. Dj Marcel. Wstęp 5 zł; 27.09. 
godz.  10.00–12.00 – Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. 
Wstęp wolny; 2.10. godz. 11.00 – Psychologia Złotego Wieku. 
Emocje a zdrowie i choroba. Prowadzenie Małgorzata Wawrzy-
niak – psycholog, wykładowca SWPS. Wstęp wolny; 4.10. godz. 
10.00-12.00 – Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Akcja ma 
na celu promowanie gier planszowych nie tylko wśród seniorów, 
ale również wśród tych, dla których gry planszowe to cały czas 
chińczyk, warcaby i szachy. Można przynieść ze sobą własne gry 
i karty. Wstęp wolny; godz. 12.00 – Gocławska Akademia Zdro-
wia: „Jak zadbać o własne serce”. Dr Jerzy Piwoński – Instytut 
Kardiologii. Wstęp wolny; 8.10.  godz.  12.00 – Działka – two-
ja pasja? Przyjdź do nas! Praktyczne porady dla działkowców”. 
Choroby iglaków i metody ich zwalczania. Spotkanie poprowa-
dzi dr Hanna Legutowska – wykładowca SGGW oraz ekspert 
miesięcznika „Działkowiec”. Wstęp wolny; 9.10. godz. 11.00 – 
Henryk Wars. Pieśniarz Warszawy. Pokaz filmu wraz z prelekcją. 
Opowieść o jego twórczości na tle Warszawy międzywojennej, 
jej teatrów i kabaretów życia codziennego miasta. Przedstawione 
będą również wojenne losy kompozytora i malarza, życie i twór-
czość w Hollywood. Wstęp wolny; 
 Klub Kultury w Aninie ul. V Poprzeczna 33 – 5.10 (sobota) 
godz.17.00 – wernisaż malarstwa i rzeźby Hanny Gancarczyk; 
www.hanna-gancarczyk.netgaleria.pl ;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 27–29.09. – „Po-
szukiwania 2013: LUTOSLAWSKI”. Cykl wydarzeń zorganizo-
wanych w związku z setną rocznicą urodzin Witolda Lutosław-
skiego, jednego z największych kompozytorów XX wieku, hi-
storia czasów, w których żył i tworzył z naciskiem na przełom lat 
50. i 60.; 27.09. godz. 18.00 – Pokaz filmu Jeden dzień w PRL 
(2005, 58’), reż. Maciej Drygas; 28.09. godz. 12.00 – spacer po 
Warszawie śladami Witolda Lutosławskiego; 28.09. godz. 16.00 
– Spotkanie Ferment eksperymentu. Rozmowa o polskiej muzyce 
przed i po 1956 roku. Historia narodzin polskiej szkoły kompozy-
torskiej (Lutosławski, Bacewicz, Penderecki, Górecki) i festiwali 
Warszawska Jesień i Jazz Jamboree. Gośćmi spotkania będą mu-
zycy i krytycy muzyczni; 28.09. godz. 20.00 – Impreza klubowa 
inspirowana muzyką Witolda Lutosławskiego w klubie Basen, ul. 
Konopnickiej 6; 29.09. godz. 12.00 – Gra miejska Jeden dzień - 
inspirowana filmem Jeden dzień w PRL. Zapisy: gra@dsh.waw.
pl. ; godz. 16.00 – „Kino, kawa i Warszawa” – Niedzielny pora-
nek oraz Eroica. Symfonia bohaterska w dwóch częściach, reż. 
Andrzej Munk. 
 Łazienki Królewskie, Pałac na Wyspie – 26.09. godz. 17.00 
– wykład dr Agaty Roćko „Pamiętniki króla Stanisława Augusta 
na tle pamiętnikarstwa epoki”. Wykłady będą odbywać się raz 
w miesiącu, do 12.06.2014 r., wstęp wolny.

ZA PRO SZE NIA DLA mIE SZKAń Ców

Komitet Prawo i Sprawiedliwość 
Praga Południe

serdecznie zaprasza na spotkania
„Porozmawiajmy o Warszawie”

 z mieszkańcem Saskiej Kępy, 
profesorem Piotrem Glińskim.  

Spotkanie odbędzie się w Technikum Łączności 
przy al. Stanów Zjednoczonych 24 w czwartek 26 września 2013 r.  

o godz. 18.30.

 z byłym ministrem w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
Maciejem Łopińskim.  

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 77 (Liceum im. Prusa) 
przy ul. Zwycięzców 7/9 w środę 9 października 2013 r. o godz. 18.30.

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

Fot. wizualizacja

rEKlAMA rEKlAMA  
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- Patrz pan, panie Kaziu – było lato i nie ma…
- Już starożytni mówili: Tempus fugit, odpowiedział Eustachemu 

Mordziakowi, swojemu koledze, nieco nostalgicznie, pan Kazimierz 
Główka, 

- Fugit, to jeszcze kapuję, bo moja Krysia łazienkę niedawno odna-
wiała i pilnowała, żeby fachowiec równe fugi robił…

- „Czas ucieka” - takie powiedzonko po łacinie. Z fugami mało ma 
wspólnego.

- Trzeba było tak od razu… Jasne, że ucieka. Jeszcze niedawno 
gdzieś tu na słupie takie ogłoszenie widziałem: „Słońce, piasek, wo-
da… zapraszam do pracy przy betoniarce”. A dziś? Po herbacie. Za-
wsze tak jest – jak na naszym bazarze kobity ubrane po szyję, a stra-
gany uginają się pod śliwkami, jabłkami i gruszkami, to znaczy, że 
betoniarki powoli milkną. Jesień. Nie ma to jak lato, powiem panu. 
Śliwek nie ma, ale za to jest na co popatrzeć.

- Niby wszystko jest, jesień pyszni się swoimi owocami… a tego-
rocznego chrzanu grubo startego, jak nie było, tak nie ma. A tylko na 
bazarze można dostać taki bez wynalazków – bez kwasku cytrynowe-
go i innego badziewia. 

- Będzie, będzie, spokojna głowa. Moja też niedawno marudziła, 
że buraczków tartych nie ma, a już są. Powolutku, wszystko w swo-
im czasie.

- Tylko, kto to będzie kupował, panie Eustachy. Ludzie kasy nie ma-
ją, co widać.

- A gdzie, panie Kaziu, to widać, bo nie u nas, nie na bazarze.
- Sami przecież wiele razy mówiliśmy, że pusto między straganami, 

i że kupców więcej niż kupujących. 
- W tygodniu tak, ale jak ludzie robią masowe zakupy w piątek, albo 

w sobotę, to kilka dni musi minąć, żeby wszystko zjedli. Tak to się kręci.

- Mówisz pan, jak nie przymierzając premier Tusk: kryzys, jaki kry-
zys?, owszem łomotał do drzwi, ale żeśmy go nie wpuścili. Taki mą-
drala! To ja się go pytam, co w takim razie robiło w Warszawie te sto 
tysięcy ludzi na ulicach. Na wycieczkę przyjechali? 

- Faktycznie tłum był. Ale wiesz pan, jak na nich patrzyłem, to przy-
pomniał mi się taki dowcip, podobno z Odessy, która jak wiadomo 
zawsze z żydowskich kupców słynęła: – Kupujcie u nas, gdzie indziej 
oszukają was bardziej. 

Pan, panie Kaziu wie, że ja polityki z zasady nie lubię i wolę się 
trzymać od tego z daleka. Odnosiłem jednak wrażenie, że ci, co tak 
demonstrowali, jakby mówili: chodźcie z nami, ci z rządu oszukują 
was bardziej. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, panie Ka-
ziu.

- Czasem też od kasy… Jeśli nie masz pan roboty i choć zęby 
w ścianę wbij – zarobić nie ma gdzie, to inaczej świat wygląda. Jeśli 
młodziaki muszą pracować za tysiąc pięćset, na śmieciowej umowie, 
bez świadczeń, to jeszcze inaczej. A zupełnie inaczej wygląda to zza 
szyb BMW. Tylko, że ja wiem jedno - jak człowiek głodny, to na wiele 
jest gotów. Dlatego, ci co rządzą i ci, co mają kasę, powinni uczyć się 
historii. Unikną wtedy kłopotów.

- Pan to zawsze mi dojedzie z grubej rury. Owszem, każdy chce żyć 
i najlepiej dobrze. Ale nie każdemu tak samo chce się robić, ot co. 

To inna sprawa i w ogóle, to wszytko nie jest takie proste. Ale od te-
go, panie Kaziu, mamy rząd, żeby jakoś wszystko poukładał. A, a pro-
pos tego, że niektórym włos do roboty wpadł i obrzydzenia dostają 
na samą myśl, że mogliby się za coś wziąć… Rapaport spotyka Ro-
senkranca:

- Gdzie pracujesz?
- Nigdzie. 
- A co robisz?
- Nic.
- Jak Boga kocham, fajne zajęcie.
- Tak, tylko, że ogromna konkurencja.

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Babie lato

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie,  
ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 10.10.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg 
na ustanowienie praw odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem  gruntu 
dla lokali  mieszkalnych położonych w Warszawie przy ulicach:
1. Ostrobramska 84 m 38 – pow. użyt. – 60,80  m2, 3 pokoje, I piętro.

Cena wywoławcza – 304.851,00 zł
2. Ostrobramska 80 m 197 – pow. użyt. – 46,90  m2, 2 pokoje, parter.

Cena wywoławcza – 236.751,00 zł

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:
1.  złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób jej wnie-

sienia, 
2.  zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej, jeżeli uczestnik przetargu nie 

jest członkiem Spółdzielni,
3.  dołączenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 1.000 zł. przekazanej na konto 

Spółdzielni, Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 
4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
5.  inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stronie inter-

netowej Spółdzielni – smo.waw.pl 

Oferty można składać w terminie do dnia 9.10.2013 r. do godz. 1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i obowiązującego regulami-
nu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-51-39 lub na stronie internetowej Spółdzielni  
smo.waw.pl 
Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr (22) 
612-56-66.

Zarząd  Spółdzielni

Czy dochowamy się 
polskich tamadów?

Zapomnieliśmy już wprawdzie o waka-
cjach, znowu pochłonęły nas problemy dnia 
codziennego, demonstracje związkowców, 
referendum, polityczne roszady, czy po pro-
stu korki na jezdniach. Pozwolą Państwo, 
że ja jednak powrócę na chwilę do letnich 
wrażeń. W tym roku krótki urlop spędziłem 
w Gruzji, kraju niedawno odkrytym dla pol-

skich biur podróży. Nie zamierzam oczywiście opowiadać o Batumi, Kau-
kazie czy zabytkach - w tym są ode mnie lepsi inni podróżnicy. Chciał-
bym natomiast powiedzieć coś o... winie, a ściślej o toastach, które – jak 
powszechnie wiadomo – w Gruzji są aforyzmami i rodzajem sztuki reto-
rycznej, a zatem częścią kultury tego kraju. Polskie toasty na tle gruziń-
skich to czwarta liga. „Na zdrowie!”, „No to siup” (ewentualnie z samo-
krytycznym dodatkiem „w ten głupi dziób”), „Nasze kawalerskie!”, „No 
to bęc”, „Zdrowie wasze w gardło nasze” – to prawie wszystko. Na tym 
tle niezwykłą wręcz inwencją wyróżniają się takie toasty, jak „Za błędy 
na górze” (dzięki Rynkowskiemu), czy „Tak młodo się już nie spotkamy” 
(chyba najbardziej inteligentny z naszych toastów).  Tymczasem dla Gru-
zinów picie bez inteligentnego, zabawnego czy przewrotnego toastu – za 
które odpowiedzialny jest tzw. tamada –  to po prostu pijaństwo. Weźmy 
np. taki: „Była noc. Księżyc i cisza. On i Ona. On powiedział: – Tak? Ona 
powiedziała: – Nie. Minęły lata. I znów noc, księżyc i cisza. On i Ona. Ona 
powiedziała: – Tak? On powiedział: – Nie. I znów minęły lata. On powie-
dział: – Tak? Ona odpowiedziała: – Tak! Cóż, kiedy lata już były nie te…  
Wypijmy za to, byśmy wszystko w życiu robili w porę!” 

A oto przykład toastu nieco przewrotnego: „Żmija na grzbiecie żół-
wia przepływała przez rzekę. Żmija pomyślała: ugryzłabym, ale mnie 
zrzuci. Żółw pomyślał: zrzuciłbym ją, ale ugryzie. Wypijmy za wza-
jemne zaufanie!             

A teraz przejdźmy do wesela. Czego życzymy w Polsce młodej pa-
rze? „Stu lat życia w szczęściu!”, „Wielu radosnych dni razem!” – ta-
kie i temu podobne toasty dominują w naszych salach weselnych. Gru-
zin czymś tak banalnym się nie splami i wznosząc kielich wina powie: 
„Bądźcie razem tak długo, aż ryba znienawidzi wodę!”. Niby to samo, 
a przecież jakże inaczej.

Przejdźmy teraz do ulubionego toastu polskich mężczyzn, czyli do: 
„Zdrowie pięknych pań!”. Toast ten, pozornie niewinny, natychmiast 
wywołuje serię seksistowskich uzupełnień, np.: „...ale najpierw gospo-
dyni domu (w wersji á la Kiepski: „ale najpierw mojej starej”), poja-
wiają się pytania: „A mają przyjść?”, wreszcie sam wznoszący toast nie 
daje się wyprzedzić i od razu wali: „Zdrowie pięknych pań i tu obec-
nych”. Seksistowskie zachowania są w Gruzji zapewne bardziej ugrun-
towane niż w Polsce, są więc i w toastach, ale jakże lekko jest to poda-
ne. Oto przykład: „Jest wśród nas wiele pań. Chciałbym im powiedzieć, 
że kobieta dla mężczyzny jest jak kotwica dla okrętu. Wypijmy zatem 
za krążownik „Aurora”, który miał aż cztery kotwice!” 

Zwykłe, neutralne „Zdrowie pań” także nabiera w Gruzji głębszego 
znaczenia i jest dla kobiet zdecydowanie milsze: „Jakie są fazy życia ko-
biety? Jest ich siedem: niemowlę, dziewczynka, podlotek, młoda dziew-
czyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta. Wypijmy za nasze 
zawsze młode panie!”. Panowie – proponuję rozszerzyć repertuar!

A na koniec, zamiast naszego lakonicznego „Zdrowie gości!”, propo-
nuję coś znacznie lepszego: „Jeśli w smutku wspierają was przyjacie-
le, to zostaje z niego tylko połowa. Jeżeli przyjaciele się z wami radu-
ją, to ta radość staje się podwójna. Proponuję zatem toast za przyjaciół, 
którzy się tutaj zebrali, aby dzielić z nami smutki i mnożyć radości!”. 
Dużo pracy jeszcze przed nami, ale przecież Polak potrafi. Pod warun-
kiem, że się przyłoży.

Marek Borowski
Senator Warszawsko-pRASKI

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

niezaprzeczalne uroki jesieni, 
choć w przeciwieństwie do na-
szych prababek mamy do wybo-
ru wiele nowych możliwości, na 
przykład zamrażarki, znakomi-
te do przechowywania owoców, 
warzyw, ziół, o mięsiwie, serach 
i rybach nie wspominając.

Dlatego, zamiast narzekać 
że pada, wieje, siąpi, dżdży 
i w ogóle chwilami jest paskud-
nie – co nie powinno nikogo za-
skakiwać, bo każdy tak ma rok 
w rok od urodzenia, o ile uro-
dził się w Polsce – zatem za-

miast narzekać, korzystajmy! 
Nic tak pięknie nie tworzy cie-
płego klimatu w domu, jak je-
sienne przetwory. Choćby tylko 
słoiczek własnoręcznych kon-
fitur czy buteleczka znakomi-
tej nalewki na aromatycznych, 
złocistych pigwach albo żura-
winie. O gęstej, gorącej czeko-
ladzie nie zapominam, choć do 
przetworów nie należy. Ale też 
wypełnia dom miłym zapachem.

Warto skupić się na pozytyw-
nych, jasnych stronach jesieni, 
zamiast złościć się na kałuże, 

przez które musimy brnąć co ro-
ku (tak, co roku w tych samych 
miejscach, bo jakoś nikt nie 
umie nad nimi zapanować; ot, 
XXI wiek), albo zamiast ubie-
rać się na buro w obawie, że 
znów któryś bezmyślny czy zło-
śliwy kierowca wjedzie z rozpę-
dem w kałużę przy krawężniku 
i ochlapie nas błotem. Bo je-
mu sucho jest i czysto. Być mo-
że, w dobie wszechobecnych 
aparatów fotograficznych, do-
czekamy się gdzieś w Interne-
cie mapy praskich, wawerskich 
czy rembertowskich „odwiecz-
nych” kałuż albo galerii foto-
grafii numerów rejestracyjnych 
„buraków za kierownicą”. Mo-
je typy to Łukowska przed par-
kingiem przy Tarnowieckiej, 
kilka miejsc na Grochowskiej, 
Paderewskiego w Remberto-
wie, również kilka rozległych 
kałuż przy Patriotów, oraz pe-
wien zadowolony z siebie pan 
w bmw. Jechałam za nim przez 
jakiś czas i wiem, jakie ma hob-
by, gdy ulice pełne deszczu. 
Wstyd! Ale dość o tym. Wracam 
w krainę łagodności i biorę się 
za placek ze śliwkami. Lubię…
 żu

Taki miły czas, to czas jesie-
ni. Nie tylko w kuchni. Bo to 
wyjątkowe spacery w skąpa-
nych w złocie, purpurze i brą-
zie parkach, bo to lasy pachną-
ce grzybami, to jesienne trofea 
dzieci: kasztany z lśniącą, brą-
zową skórką w kolorze mocnej, 
rozgrzewającej herbaty po spa-
cerze i zgrabne, śliskie żołę-
dzie w twardych, ciasnych cza-
peczkach w kształcie berecików 
z dziwnej, dębowej dzianiny.

To taki miły czas w kuch-
ni, bo nawet jeśli lekceważy-
my gromadzenie zapasów na zi-
mę to jednak lubimy, gdy w do-
mu pachnie powidłami śliwko-
wymi, które właśnie się smażą, 
albo słynnym dżemem ze śli-
wek, jabłek i gruszek zarazem, 
który ma kolor i zapach mio-
du. Zapach suszonych grzybów, 
ziół i przypraw, półki zapełnia-
ne kolejnymi słoiczkami - to 

Taki mi³y 
czas

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
GUILLERMo TAVERES
Absolwent Paramedycznego I  Technicznego TRINIVILLE 
CENTRAL COLLEGE, INC. w Trinidad na Filipinach. Pochodzi 
z długowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-
dzi z pokolenia na pokolenie i mimo młodego wieku jest 
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. 

Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów w ciele 
człowieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne organizmu, udrażnia i oczysz-
cza kanały energetyczne. Działa na wszystkich poziomach energii duchowej likwidując całe spectrum 
choroby. Poświęca choremu około pół godziny, ale zależy to od stanu chorego. Od tego też uzależ-
nia wybór techniki. Raz są to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne 
bądź magnetyzacja tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiński uzdrowiciel robi na ciele ete-
rycznym. Pacjenci są zdumieni umiejętnością bezbłędnego dotarcia do źródła choroby oraz tym, że 
często, już po pierwszej wizycie u niego ustępują wieloletnie schorzenia.

GUILLERMO skutecznie pomaga w  leczeniu wielu chorób. Między innymi: nowotworowych, cho-
robach organów wewnętrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach 
i zmianach reumatycznych, chorobach układu nerwowego, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkin-
sona, paraliżu, problemach z krążeniem, chorobach kobiecych, bólach kręgosłupa, drętwienie rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie na Za ci szu: 26–28, 30 IX oraz 1–5, 7–11 X br.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia „NA TU RA”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

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

691−616−515
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Niewiele czynności wkurza mnie tak, 
jak codzienne wyjmowanie porcji ulotek 
reklamowych ze skrzynki pocztowej 
tylko po to, aby wylądowały w koszu na 
śmieci…

Frustracja z cykliczności tejże czyn-
ności osiąga oczywiście apogeum 
w okresie wyborów, gdy różnej maści 
kandydaci na samorządowców i polity-
ków zasypują wręcz nasze skrzynki to-
nami swoich uroczych facjat i mrzonka-
mi ujętymi w (niczym się praktycznie od 
siebie nie różniących) programach wy-
borczych. Pomiędzy kampaniami wybor-
czymi zmorą, a właściwie zmorami ulot-
kowymi są pizzerie, firmy inwestycyjne 
i telekomunikacyjne, montażyści okien 
i drzwi, super i hipermarkety… Każdy 
chce mi w jakiś sposób pomóc. A to po-
przez założenie tańszego internetu, oka-
zyjną sprzedaż telefonu, wymianę (za pół 
darmo) drzwi i okien. Chcą, abym ode-
brał darmowy napój do podwójnej pizzy 
lub przybył z małżonką na darmowy po-
kaz jakiegoś rewelacyjnego urządzenia, 
które zmieni nasze życie (i dodatkowo 
za udział w takim spotkaniu czeka mnie 
jeszcze bonus!)… 

Nie ma co, wszyscy się starają. A ja, 
oporny, nie bardzo chcę skorzystać 
z zaśmiecających moją skrzynkę ofert. 
I codziennie, nawet nie przeglądając, 
przekładam plik ulotek ze skrzynki wprost 
do śmieci. Nooo, może nie do końca jest 
dokładnie tak. Owszem, na tych małych 
ulotkach (z kategorii wkładanych za 
wycieraczki samochodowe) zawieszam 
oko na kilka sekund. Ale właściwie to nie 
wiem, czy dlatego, że każdy facet lubi 
czasami zerknąć na zdjęcie nie do końca 
ubranej ładnej babki, czy dlatego, że 
z samochodu mam jednak kawałek drogi 
do kosza na śmieci…

Ale tak zupełnie serio – wydaje się, że 
ulotki czas swojej skuteczności mają już 
dawno za sobą. Dlaczego tak sądzę? Bo 
widzę, że tak samo jak ja postępują z nimi 
moi sąsiedzi. Bo obserwuję w innych 
budynkach stosy kolorowych papierków 
albo na skrzynkach pocztowych, albo 
pod nimi w specjalnie ustawionym 
kartonie. I zastanawiam się, dlaczego 
ci wszyscy ulotkowi bohaterzy, mający 
tyle wspaniałości do zaoferowania, 
bezsensownie marnotrawią pieniądze 
na coś, co skuteczne było w latach 
90 ubiegłego wieku? Nie neguję prób 
dotarcia do potencjalnego klienta. Takie 
próby są konieczne. Ale można to robić 
z głową i skutecznie. Choćby poprzez 
reklamę w gazetach lokalnych, które są 
czytane przez setki tysięcy mieszkańców. 
Przecież to takie proste...  
 Adam Rosiński  

ulotkowe marnotrawstwo

Jako pierwsi na scenie po-
jawili się aktorzy krakow-
skiego teatru „Duet”, któ-
rzy zaprezentowali spektakl 
„Pomarańczowa pantera”. 
Do udziału w tej muzyczno-
-słownej zabawie, na podsta-

wie przygód Różowej Pante-
ry, zostały zaproszone dzieci 
z widowni. Szalały na sce-
nie, a oklaskiwali je nie tyl-
ko rodzice, ale wszyscy zgro-
madzeni. Oklasków nie bra-
kowało także podczas pre-
zentacji uczestników zajęć 
wokalno-tanecznych, które 
odbywają się w Klubie Kul-
tury Gocław oraz artystycz-
nego pokazu „Krzywa baj-
ka” w wykonaniu członków 
Teatru Paradox, który na co 
dzień współpracuje z tym 
gocławskim klubem. Sal-
wy śmiechu wzbudził z kolei 

program satyryczny w wyko-
naniu mieszkańca Gocławia, 
znanego ze szklanego ekranu 
m.in. z roli Fabiana Bohaty-
rowicza z „Nad Niemnem” 
– Jerzego Zygmunta Nowa-
ka. Tego dnia nie zabrakło 

również wspólnych tańców 
pod sceną – tańczyli nie tyl-
ko najmłodsi, ale w wir za-
bawy włączyła się także mło-
dzież. A po tych tanecznych 
szaleństwach można było po-
silić się nie tylko typowo jar-
marcznymi przysmakami ty-
pu popcorn i wata cukrowa, 
ale też rogalami świętomar-
cińskimi czy kołaczem ślą-
skim. Sporym zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty 
plastyczne, a także malowa-
nie buziek. Na zakończenie 
organizatorzy przygotowali 
muzyczną atrakcję – występ 

Katarzyny Dereń, półfinalist-
ki drugiej edycji programu 
telewizyjnego „The Voice of 
Poland”.

– Kasia Dereń przyciągnę-
ła wielu widzów, a jej kon-
cert był naprawdę znakomity. 
Podczas imprezy spodziewa-
łem się większej frekwencji, 
ale pogoda nam trochę po-
krzyżowała plany. Na szczę-
ście obyło się bez deszczu. Mi-
mo tego stali bywalcy dopisali 
i nie zawiedli. Cel, czyli pro-
mocja Gocławia i utalento-
wanych zarówno wokalnie jak 
i tanecznie dzieci, które tu za-
mieszkują, został osiągnięty. 
Zresztą była to promocja nie 
tylko Gocławia, ale również 
Pragi Południe, bo uczestnicy 
pochodzili z całej dzielnicy – 
podsumowuje Szymon Tokar-
czyk, kierownik Klubu Kultu-
ry Gocław, współorganizatora 
imprezy.

Kierownik Klubu podkre-
śla, że w tym roku przeżywają 
prawdziwe oblężenie, jednak 
zachęca chętnych do przyjścia 
do nich. Szczególnie poleca 
warsztaty Teatru Paradox, łą-
czące taniec, śpiew i naukę 
obycia na scenie. 

Patronat honorowy nad 
Dniem Gocławia pełnił bur-
mistrz dzielnicy Praga Po-
łudnie – Tomasz Kuchar-
ski, zaś święto zorganizowa-
ło Centrum Promocji Kultu-
ry w dzielnicy Praga Południe 
i Klub Kultury Gocław.

Anna Krzesińska

wesoło na gocławiu
Na terenie boiska przy Gimnazjum nr 27 w sobotę 14 września 
już przed rozpoczęciem Dnia Gocławia gromadziły się dziecia-
ki. I miały rację, bo tego dnia atrakcji dla nich nie brakowało. 
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KORTy TeNISOWe
ognisko TKKF „olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON ZImOWy!

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

 Sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3d 4d
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

Aż  9 miesięcy  komunikacyj-
nego  horroru  czeka mieszkań-
ców Wawra. Związane są z re-
montem traktu Lubelskiego, 
który rozpoczął się 22 września. 
Zamknięcie  głównego  skrótu 
dla  kierowców  z  południowo-
-wschodniej  części  Warszawy 
spowodowało  spore  utrudnie-
nia komunikacyjne, które po-
trwają do końca br.  (  o  ile po-
goda nie popsuje planów dro-
gowcom…).

Od nowego roku planowany 
jest remont ul. Zwoleńskiej. Na 
wyłączonych z ruchu odcinkach 
ulic będzie możliwy jedynie dojazd do posesji. Inwestycja i związa-
ne z nią utrudnienia dają jednak nadzieje mieszkańcom Wawra, że 
po remoncie będzie lepszy dojazd. Fragmenty rozkopanej ulicy przez 
budowę kolektora W, rozjechana droga przez ciężki sprzęt, wyboje, 
dziury i koleiny to była codzienność. O równej drodze marzą nie tyl-
ko mieszkańcy „zielonej dzielnicy Warszawy”, ale i przejeżdżający 
nią kierowcy.

Prace będą realizowane etapami – w pierwszym etapie zamknięty 
jest Trakt Lubelski między Kombajnistów a Lebiodową. Potem pra-
ce będą się przesuwać na północ w kierunku ulicy Kadetów. W póź-
niejszych etapach remontowane będą Trakt Lubelski i Zwoleńska od 

ul. Kombajnistów do ul. Wiązanej 
oraz ul. Zwoleńska od ul. Wiąza-
nej do ul. Rogatkowej.

Swoje trasy zmienią autobusy 
komunikacji miejskiej. Trasa linii 
119 zostanie skrócona do tymcza-
sowej pętli przy skrzyżowaniu ulic 
Trakt Lubelski i Bronowskiej. Au-
tobusy linii 142 i 702 pojadą ob-
jazdem ulicami: Lucerny, Szpo-
tańskiego i Zwoleńską; linii 147 
Wałem Miedzeszyńskim, Traktem 
Lubelskim i ul. Zwoleńską, a li-
nia 219 ulicą Bronowską, Wałem 
Miedzeszyńskim i Traktem Lubel-
skim. Na trasy objazdowe ulicami 

Szpotańskiego i Lucerny zostaną  skierowane autobusy linii 305 i N72, 
natomiast ul. Bronowską autobusy linii nocnej N75.  

Przebudowa ulic będzie kompleksowa. Powstanie odwodnienie – 
przez lata tworzące się kałuże były utrapieniem pieszych i kierowców, 
bo woda deszczowa nie miała żadnego odpływu. Wybudowane zostaną 
nowe chodniki, będą one także tam, gdzie nie ma ich teraz. Przy przej-
ściach dla pieszych (których będzie więcej niż dotychczas) będą azyle 
zwiększające bezpieczeństwo osób przechodzących przez jezdnię. Na 
skrzyżowaniach ul. Trakt Lubelski ze Zwoleńską i Bronowską wybudo-
wane będą ronda. Nowa nawierzchnia jezdni ułożona zostanie na nowej 
podbudowie. (um)

Na koncert zapraszał To-
masz Kucharski, który wystę-
pował w podwójnej roli, jako 
burmistrz dzielnicy Praga Połu-
dnie i jako wiceprzewodniczą-
cy Prezydium Sejmiku Mazo-
wieckiego. 

Tomasz Kucharski powitał 
gości, a także wręczył przygo-
towane dla Dostojnego Jubilata 
odznaki: nadawaną przez Sej-
mik Województwa Mazowiec-
kiego Odznakę Honorową „Za-

służony Dla Mazowsza” oraz 
nadane przez Radę Warszawy 
wyróżnienie „Zasłużony dla 
Warszawy”.

Niestety, sam Jubilat nie 
mógł nam towarzyszyć, lecz re-
prezentowały Go dzieci: Ma-
ria, Stanisław i Jakub. Urodzi-
nowym prezentem dla profe-
sora był koncert fortepianowy 
w wykonaniu Piotra Paleczne-
go, któremu towarzyszył kwar-
tet Prima Vista (na zdjęciu). 

Owacja po koncercie na stojąco 
była wielce zasłużona! Szkoda, 
że sam Jubilat nie mógł nam to-
warzyszyć, choć przed koncer-
tem Jakub Ekier odczytał skie-
rowany do nas piękny i mądry 
list swego Ojca.

Wspomniano też „recital” 
Jana Ekiera, który w 1944 r. 
przechodząc wśród ruin zoba-
czył w salonie bez ściany for-
tepian. Wszedł i zagrał Etiudę 
Rewolucyjną! Grał, jak nigdy 

w życiu, choć dookoła szala-
ło powstanie. Kulę, która mu 
świsnęła koło ucha i spadła na 
podłogę, ma do dziś. Na ulicy 
skupiło się kilkadziesiąt osób, 
które nie zważając na niebez-

pieczeństwa, płonące domy, 
kanonady słuchały. Był wśród 
nich trzynastoletni wówczas, 
obecny na Jubileuszu Ryszard 
Kalkhoff – który, jak mó-
wi, wiele razy słuchał Chopi-

na, ale ten koncert pamięta do 
dziś...  

– Trudno wyobrazić sobie 
trafniejsze uczczenie setnych 
urodzin Ojca – powiedział Ja-
kub Ekier, poeta i tłumacz.  
– Lepsze, adekwatniejsze, cie-
plejsze, bliższe Ojcu i temu, jaki 
jest i co robi. Ojciec jest czło-
wiekiem, w którym zawsze mo-
głem odkrywać rzeczy nowe, 
imponujące, a po dziesiątkach 
lat ciągle nowe, inne. Mieć ko-
goś tego formatu obok nie jest 
łatwo, ale każdemu życzę takich 
problemów. 

Wszyscy byli szczęśliwi, że 
na Brukselską trafiła naprawdę 
wielka sztuka, i długo jeszcze 
przeżywali i komentowali wraże-
nia z tego niezwykłego koncertu. 

Panie Profesorze, serdeczne 
życzenia zdrowia i wielu rado-
ści! (egob)

TRUDNE 9 mIESIĘCY w wAwRZE

Urodzinowy koncert
W Klubie Kultury Saska Kępa w ostatnią sobotę lata odbyła się 
wyjątkowa uroczystość: pod honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowano uroczysty koncert 
z  okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Ekiera, miesz-
kańca Saskiej Kępy od czasów przedwojennych!

telefOny  
     kOmórkOwe

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl
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 BA RAN 21.03-21.04

W uczuciach towarzyszyć Ci będzie zmienne szczę-
ście, a  w  Twoje relacje z  partnerem może wkraść 
się zazdrość. Bywając na spotkaniach, bawcie się 
ze znajomymi, ale nie wciągajcie ich w wasze pry-
watne relacje. Jeżeli narastające napięcie stanie się 
zbyt uciążliwe, wzajemne żale i pretensje wyjaśnij-
cie sobie w cztery oczy. Zawodowo warto zainwe-
stować w siebie i szukać nowych kontaktów bizne-
sowych. Dbaj o finanse, przecież nikt tego nie zrobi 
lepiej od Ciebie.

 BYK 22.04-21.05
Świetne samopoczucie i  pogodny nastrój będą Ci 
towarzyszyć przez najbliższe dni, a  jesienna, desz-
czowa aura nie wpłynie na zmianę Twojego pozytyw-
nego nastawienia do świata i ludzi. Kontakty z nowo 
poznanymi osobami mogą sprawić Ci wiele radości 
i  satysfakcji. W  sprawach uczuć możesz liczyć na 
uśmiech losu i osobę, która niespodziewanie pojawi 
się w Twoim życiu.... Nie zmarnuj takiej szansy.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W  najbliższym czasie pomyśl jak poprawić swo-
je warunki pracy. Może warto zainwestować w no-
wocześniejszy sprzęt. Obecnie Twoja sytuacja jest 
stabilna, ale chwilowo fortuna może Ci nie sprzy-
jać, więc uzbrój się w cierpliwość. Warto poddać się 
okresowym badaniom, przyda się również wizyta 
u  stomatologa. Unikaj stresu i  staraj się wypoczy-
wać czynnie. Gwiazdy radzą ostrożność przy podró-
żowaniu zarówno komunikacją zbiorową (uwaga na 
portfel!) lub za kierownicą samochodu.

 RAK 22.06-22.07
Zdarza ci się nieraz postępować lekkomyślnie i fry-
wolnie, przez co jesteś postrzegany przez otoczenie 
jako osoba niepoważna, której nie można zaufać. 
Jest to denerwujące, ale nie martw się, powoli uda 
się zmienić ten wizerunek i efekt zaskoczy Ciebie sa-
mego. W sprawach zawodowych nie podejmuj teraz 
poważnych decyzji, zaczekaj i poproś o radę kogoś 
zaufanego i znającego się na rzeczy. 

 LEW 23.07-23.08
Możesz liczyć na nieoczekiwaną pomoc w sprawie, 
która wymaga fachowej znajomości. Ważne spotka-
nie na początku października może stać się począt-
kiem jakiegoś większego biznesu. Może to będzie 
jakaś ciekawa propozycja, która pozwoli Ci wypły-
nąć na szersze wody i zapoczątkuje zupełnie nowe 
zdarzenia. Jeśli trudno Ci będzie podjąć właściwą 
decyzję, zdaj się na swoją intuicję. 

 PAN NA 24.08-23.09
Cały czas narzekasz, że masz za mało czasu. Wresz-
cie powinieneś pomyśleć o jakiejś zmianie w swoim 
życiu. Spróbuj wyjść naprzeciw ciekawej znajomości, 
która może poprawić Twój nastrój i może stać się po-
czątkiem ciekawego związku. W  pozostałych spra-
wach postaraj się zachować umiar i swoje obowiązki 
traktuj odpowiedzialnie. Niewykluczone, że w najbliż-
szym czasie może spotkać Cię miła niespodzianka.

 WA GA 24.09-23.10
Najbliższe tygodnie upłyną w  atmosferze zmian, 
głównie w  kontaktach zawodowych. Nie będzie to 
korzystny czas na podejmowanie nowych zadań, 
natomiast wcześniej rozpoczęte projekty mają szan-
sę powodzenia. Masz zdolność przystosowywania 
się do nowych warunków, dlatego powinieneś sto-
sunkowo szybko „odnaleźć się” w  nowej sytuacji. 
W sprawach osobistych powrót dobrej passy. Rów-
nowaga między uczuciami a zdrowym rozsądkiem 
zapewni Ci harmonię.

 SKOR PION 24.10-23.11
Dobre chwile na załatwienie kilku trudnych spraw – 
możesz być w bojowym nastroju i chyba nie warto 
z Tobą zadzierać. Ale powinieneś trochę przystopo-
wać i postarać się o więcej elastyczności i dyploma-
cji w kontaktach międzyludzkich. Jeśli chcesz gdzieś 
spożytkować swoją złość lub frustrację, zrób to przy 
domowych porządkach. Jakiś dywan do trzepania, 
szafki kuchenne do powieszenia lub podłoga do fro-
terowania zawsze się znajdą!

 STRZE LEC 24.11-22.12
W sprawach finansowych nie grozi Ci ryzyko nie-
przemyślanych decyzji, nauczyłeś się wreszcie 
w miarę rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Ci, 
którzy zajmują się biznesem mają szansę zbudo-
wać fortunę opartą na solidnych fundamentach. 
Jeśli zamierzasz się zakochać – wykorzystaj nad-
chodzące tygodnie, bo potem może się okazać, 
że ominęła Cię szansa na znalezienie „drugiej po-
łówki”.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
W  pracy będzie stabilnie i  mniej stresowo, mogą 
się nawet poprawić kontakty z „trudnymi klientami”. 
Uważaj jednak na nieoczekiwane zdarzenia i  sytu-
acje. Zachowaj czujność. Przyszłość rysuje się cie-
kawie, ale to nie oznacza, że już natychmiast mu-
si stać się rzeczywistością. Warto poczekać na coś 
dłużej, aby potem być bardziej zadowolonym i cie-
szyć się zmianami.

 WO DNIK 21.01-19.02
Najbliższe dni powinieneś wykorzystać w  sposób 
bardziej twórczy. Będziesz mieć wiele możliwości 
i  wszystkie powinny być sprzyjające. Wzbudzić to 
może Twój entuzjazm, a jednocześnie pewien niepo-
kój, że tyle spraw nagle układa się zbyt łatwo. W spra-
wach sercowych możesz liczyć na uśmiech losu, w fi-
nansowych też szykują się zmiany na lepsze.

 RY BY 20.02-20.03
W najbliższych dniach powinna Ci dopisywać dobra 
forma, możesz więc śmiało planować ważne spo-
tkania i  pracę umysłową. Zapala się zielone świa-
tło i w zawodowych i osobistych sprawach. Niewy-
kluczone jednak, że warunkiem osiągnięcia sukce-
su będzie zmiana planów albo inne spojrzenie na 
związki z  ludźmi. Może to Cię czegoś nauczy, np. 
tego, że życie jest kolorowe, a nie tylko czarne lub 
białe. Merlin

Okazuje się, choć to prawdy 
znane, że jesienią, gdy koń-
czy się letni sezon utonięć 
i porażeń słonecznych, za-
czyna się sezon zatruć grzy-
bami. Dlatego Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna przy ul. Żelaznej 79 
otworzyła czynną do końca 
września (godz. 10-17, week-
end 9-14.30) wystawę 63 
grzybów jadalnych i trują-
cych pokazującą ich złudne 
podobieństwo. 

To przyda się nie tylko 
zbieraczom, ale też kupują-
cym grzyby na bazarach. Ale 
ci drudzy powinni dopytać 
się o atest, wydawany grzy-
bom przez Inspektora Sani-
tarnego. Uwaga! Sprzedaw-
ca powinien umieścić widocz-
ną karteczkę ze swoim na-
zwiskiem, adresem oraz ga-
tunkiem oferowanych grzy-
bów!

W lesie nie niszczmy grzy-
bów niejadalnych i trujących, 
wiele z nich jest pod ochro-
ną. Jeśli mamy wątpliwości 
co do zebranych grzybów, le-
piej niech je oceni specjali-
sta, a nie jakaś „Goździko-
wa”. Wytrawni zbieracze też 
padają ofiarą braku ostroż-
ności!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dziś przepisy Józi w barwach i smakach jesieni.

✓Pasta do chleba, naleśników ze świeżych grzybów: grzy-
by leśne oczyścić, szybko opłukać w zimnej wodzie, by nie na-
siąkały, pokroić w kawałki (ogonki też). Na patelni na odrobince 
oliwy lub masła (1 płaska łyżka) udusić siekaną cebulę z poło-
wą łyżeczki cukru, dodać grzyby (1/2 cebuli, 3/4 grzybów) i du-
sić 10 minut, potem dodać sól i pieprz, dobrze odparować sos. 
Dodajemy serek topiony, mieszamy, miksujemy. Świetne na gorąco, do chrupiących 
tostów, i na zimno. Zamiast serka można dać kwaśnej śmietany. W wersji lżejszej w 5 
minut po wrzuceniu grzybów dodajemy drobno krojoną cukinię ze skórką i dokładnie 
wydrążonym środkiem – bez pestek i otaczającej je „waty”. W tym przypadku odpa-
rowanie sosu trwa ciut dłużej.

✓Grzybowy serek: oczyszczone aromatyczne grzyby leśne (podgrzybki i praw-
dziwki) posiekać bardzo drobno, włożyć na patelnię posmarowaną oliwą lub masłem, 
dodać pieprz i sól. Smażyć powoli, mieszając, aż odparuje sok. Po około 15 minutach 
zdjąć z ognia, przełożyć do miseczki a gdy ostygną, dodać jedno opakowanie serka 
mascarpone (może być zwykły „homo”, ale to nie to samo) w proporcji 2/3 sera, 1/3 
grzybów. Wymieszać, nie miksować. Podając do pieczywa, posypać mieszanką sie-
kanego szczypiorku i natki.

✓Lekki gulasz grzybowy: w garnku o grubym dnie lub na patelni (oliwa lub masło 
klarowane, polecam zwłaszcza to drugie!) zrumienić lekko cebulkę i krojony w kost-
kę filet z indyka lub kurczaka. Posolić, dodać pieprz, liść laurowy i siekane w podob-
nej wielkości kostkę grzyby leśne, dusić przykryte około 10-15 minut. Dosypać sieka-
ny świeży tymianek i natkę, zaprawić maślanką lub gęstym jogurtem wymieszanym 
ewentualnie z odrobiną mąki lub – jeszcze lepiej – tartego chleba razowego. Poda-
wać z grubą kaszą.

✓Owoce – śliwki, jabłka, gruszki - jeśli brak czasu, mrozimy. Potem spokojnie 
można z nich robić dżemy, powidła, sosy owocowe. Albo układamy cząstki na cie-
ście francuskim czy kruchym i pieczemy do zrumienienia ciasta, posypując cukrem 
pudrem, cynamonem i, jak lubią niektórzy, odrobiną chili. Można też je „marynować” 
przez kilka godzin z cukrem i przyprawami a potem zalać galaretką, przybrać serkiem 
waniliowym.  PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Jeździsz na wczasy, na wycieczki all inclusive, do sanatorium? 
Warto wiedzieć, jak uniknąć dość powszechnych a kompromitu-
jących sytuacji. 

Wchodzisz rano do stołówki czy restauracji na śniadanie? Grzecz-
nie jest powiedzieć „dzień dobry”, bo to wszak pora spotkań tutej-

szych „domowników”. Natomiast nie ma obowiązku mówić „smacznego”, ponieważ wie-
le osób uważa to za nieeleganckie, klasyfikujące jakość podanego jedzenia na poziomie 
kiepskiej stołówki. Inni natomiast uważają to za przejaw dobrego zachowania. Wybór 
mówić czy nie należy do Ciebie. 

Jeśli posiłki są podawane w porcjach, nie porównuj tego, co masz na talerzu z tale-
rzem sąsiada, ponieważ zawsze ktoś ma czegoś więcej albo czegoś nieco mniej. Nie od-
bieraj więc sobie apetytu, nie warto! Jeśli jest to szwedzki stół, nabieraj niewielkie por-
cje, by nie zostawiać resztek na talerzu i nie wahaj się podchodzić kilka razy zamiast od 
razu układać ogromny stos jedzenia na talerzu. 

W większości miejsc nie jest dobrze widziane wynoszenie do pokoi talerzyków i jedze-
nia, respektuj te zwyczaje, by nie zwrócono Ci publicznie uwagi.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Klientka ogląda kurczaki mrożone. Przebiera, 

wybiera, wreszcie pyta ekspedientkę:
- Jak pani myśli, jutro będą większe?
- Z pewnością nie będą. Wszystkie są martwe!

��
- Mamo, mamo, chodźmy do McDonald’s!!!
- A lekcje odrobione?!
- Tak!
- Dobrze, ale najpierw mi to prawidłowo przeliterujesz. 
- Yyy… To może pójdziemy do KFC?

��
- Dziadziu, dlaczego mówisz do babci „moja rybko, mój 

ptaszku, mój koteczku”?
- No bo tylko popatrz, jak wciąż wytrzeszcza te swoje wod-

niste gały, jak trzaska dziobem bez sensu i jak całymi dnia-
mi śpi na kanapie!

��
- Słuchaj, stary, muszę dziś wyjść punktualnie z pracy: Kupi-

łem synowi latawiec - strasznego smoka. Będziemy go pusz-
czać w powietrze!

- A wiesz, że ja podobnie: o piątej odwożę teściową na 
lotnisko! WesołyRomek

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

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

Rozwiązania prosimy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 16/2013: „Prawda boli”. Zestaw 
upominków wylosowała p. Maria Mizia z ul. Majdańskiej. Po odbiór (z dowodem 
tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 4 października br. 
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO

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

FINANSE

l Doświadczona księgowa – 
doradca podatkowy poprowa-
dzi księgowość małych i śred-
nich firm - od 100 zł. 
Tel. 606-763-006; 601-237-563 

www.podatkizglowy.pl
l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.   Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48
l Stare pocztówki, zdjęcia, 
monety, banknoty, odznacze-
nia, srebro.  Tel. 792-077-648
l Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.   Tel. 22 253-38-79; 
  601-235-118

SPRZEDAM

l Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, kon-
serwacja, akcesoria. 

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu

l Odzież używana Hurtow-
nia. oleba.pl Tel. 731-983-617

INNE

l  Dekupaż  -  Sklep  i  Pra-
cownia Craftroom zaprasza 
od  8.00  do  19.00,  W-wa  ul. 
Chrzanowskiego  8  B  wejście 
od Przeworskiej. 

www.craftroom.pl  
Tel. 22 870-57-15

l Drewno po budowlane i in-
ne uprzątnę. Tel. 503-338-448
l Geodezja – Usługi: tycze-
nia, inwentaryzacje, mapy, po-
działy, inne.  Tel. 604-979-172
l 15 ubezpieczycieli, OC od 
349, -  Tel. 608-878-829

MEDYCZNE

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

NAUKA

l AA Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41  
l Angielski, dojazd. 
 Tel. 693-427-846
l Angielski – konwersacje, 
przygotowanie do egzami-
nów (gimnazjalny, maturalny, 
FCE, CAE, CPE, BULATS, 
doktoraty).  Tel. 505-164-786
l Fizyka, matematyka – do-
jazd.  Tel. 22 615-81-50; 
 603-581-282 
l Fizyka, matematyka – ma-
tury, studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
l Francuski z Francuzem, do-
jazd.  Tel. 798-013-515
l Francuski, dojazd. 
 Tel. 693-427-846 
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l  Pomoc  i  nauka  w  obsłu-
dze komputera, internetu 
i  telefonu.  Osoby  starsze  – 
promocja!  Student. 
  Tel. 533-404-404
l  SZKOŁA  JĘZYKOWA 
GOCŁAW. 
  TEL. 508-66-44-20

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Lokal komercyjny na Pło-
wieckiej.  Tel. 660-281-236
l Mieszkanie 2 pokoje 
z kuchnią ul. Komorska od za-
raz.  Tel. 602-636-664

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio – 60 m kw. 3 
pokoje, ul. Łukowska. Cena 
do negocjacji. 
 Tel. 601-677-660  
l Segment Gocław 2000 r., 
171/350 m kw., 990 tys. 
 Tel. 604-225-245 

DAM PRACĘ

l Brukarzy i pomocników. 
 Tel. 601-967-550 
l Do drobnych prac domo-
wych wyłącznie samotną 
emerytkę.  Tel. 22 617-00-84
l Firma Słodkie Upomin-
ki zatrudni na zlecenie osoby 
bardzo sprawne manualnie do 
konfekcjonowania słodyczy 
i pakowania zestawów świą-
tecznych. Wymagana aktual-
na książeczka badań Sanepid. 
Kontakt: dorota.o@slodkieu-
pominki.pl  Tel. 605-417-351

SZUKAM PRACY

l Doświadczona opiekun-
ka (53 lata) – z referencja-
mi, b. odpowiedzialna, ciepła, 
uczciwa, rzetelna, o wysokiej 
kulturze osobistej – zaopieku-
je się dziećmi od zaraz. 

Tel. 22 612-44-63; 
601-869-782

l Emerytka jako pomoc do-
mowa.  Tel. 517-685-957
l Emerytka dobrze gotująca 
ugotuje dwa, trzy razy w ty-
godniu. 
 Tel. 22 810-14-79 (po 19.00)
l Sprzątam, myję okna. 
 Tel. 511-210-315

OGRODNICZE

l Piach, żwir, ziemia, gruz. 
 Tel. 602-701-973

PRAWNE

l  BIEGŁY  RZECZO-
ZNAWCA  MAJĄTKOWY. 
WyCeNA NIeRUCHo-
MOŚCI.   TEL. 600-438-844
l Doradca Podatkowy – po-
rady, kłopoty z urzędem skar-
bowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody. War-
szawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Prawna, szero-
ki zakres usług. Czynna co-
dziennie oprócz wtorków. Ul. 
Grochowska 207 (Universam, 
antresola od strony pętli auto-
busowej) 

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

22 810-00-61 w. 252

l Kancelaria Adwokac-
ka  adw.  Teresa  Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne,  spadkowe. Wawer  - 
Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

RÓŻNE

l Dezynsekcja, dezynfek-
cja, deratyzacja. Zwalczanie 
szkodników: prusaków, ka-
raluchów, itp. Wykonujemy 
również dezynfekcję po zgo-
nach.  Tel. 693-666-574
l opIeKA NAd GRoBA-
MI W WARSZAWIE – TA-
NIO I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607
 

TŁUMACZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 609 105 940
l Anteny satelitarne naziem-
ne; nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-
ziemnej.  Sprzedaż, montaż, 
naprawa. Lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
l ANteNy, teLeWIZo-
RY – NAPRAWA. 
  TEL. 602-216-943
l A-z Meble na wymiar. Na-
prawy.   Tel. 602-126-214
l Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
l Czyszczenie Karcherem 
dywanów,  wykładzin,  tapi-
cerki.   Tel. 694-825-760

l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
l  Futra  –  kożuchy,  odzież 
skórzana  – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie napra-
wy. Ul. Zamieniecka 63.
   Tel. 22 610-23-05

l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, prze-
glądy gazowe, kominiarskie. 
Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
l HYDRAULIK. 
  TEL. 502-031-257
l Hydraulik - 24 h usługi 
wodno-kan. Co., gazowe. 

Tel. 22 416-64-49; 
516-491-258

l Lodówki, pralki, telewizo-
ry – naprawa. 
  Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NAPRAWA. 
  TEL. 22 842-97-06; 
  602-272-464 
l Lodówki Tel. 22 671-80-
49; 604-910-643. Pralki. Tel. 
601-361-830
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.   Tel. 22 615-76-97; 
  695-679-521 
l Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
l Malowanie, tapetowanie, 
gładź. Doświadczenie. 
  Tel. 22 810-90-22

l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
l PRZEPROWADZKI. 
  TEL. 669-834-024

l STOLARZ – KUCHNIE, 
SZAFy, pAWLACZe, ZA-
BUdoWy oRAZ NApRA-
WY.   TEL. 602-126-214
l Tapicerskie. 
  Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery - naprawy, pranie 
verticali.  Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe 
i naprawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
l  Układanie,  cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
  Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l Brukarstwo, ogrody, malo-
wanie.  Tel. 733-508-126; 
 www.smartbud-warszawa.pl
l Gładź, malowanie i panele. 
 Tel. 609-982-675
l Hydrauliczne, gazowe. 
 Tel. 505-356-425

USŁUGI/komputerowe

l AAA Tani Serwis Kompu-
terowy 18 zł/h 24 h. Dojazd 0 
zł.  Tel. 506-480-505
l Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gru-
zu,  sprzątanie  piwnic,  stry-
chów, wycinka  drzew, małe 
rozbiórki.  Tel. 22 224-22-63; 
  888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, me-
bli, śmieci, gałęzi itp. Sprzą-
tanie piwnic, wycinanie 
drzew, małe  rozbiórki  z  za-
ładunkiem. Tanio! 
  Tel. 721-002-710
l  Przeprowadzki  24  h/7. 
Wywóz i utylizacja starych 
mebli, agd, rtv. 
  Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 
  TEL. 722-990-444

ZIELARSTWO

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

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

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

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, maku-
laturę, stłuczkę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli.  Tel. 22 499-20-62 
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Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. 
Tel. 22 610-18-53;  662-065-292 

twój CZas jest dla Nas beZCeNNy!
Nadaj drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl
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USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY 
DYŻUR TELEFONICZNY
516-084-130 

WARSZAWA RAdOść 
ul. PANNY WOdNEJ 46/48

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 ul. Grochowska 156 

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

UsŁUGi Pogrzebowe

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

DrEWNo
– opałowe – kominkowe
– klocki dębowe
– BRYKiET PACZKOWANY
   od 530 zł/tona
Atrakcyjne ceny – transport
Nadma, ul. Jaworówka 44
Tel. 514-202-038; 882-840-184

Francuski, rosyjski  
– tłumaczenia. 

Tel. 22 815-44-91; 
601-35-18-64
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet�

stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

ZAPRASZAMY SENIORÓW
NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

• PROFESJONALNA I MIŁA OBSŁUGA
• DIAGNOSTYKA SŁUCHU
• URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE
• NAPRAWA APARATÓW SŁUCHOWYCH
• INDYWIDUALNE WKŁADKI USZNE
• WIZYTY DOMOWE
• SPRZEDAŻ RATALNA
• BATERIE, FILTRY I INNE AKCESORIA DO APARATÓW SŁUCHOWYCH

ul. Ostrołęcka 4, tel. 22 498 74 80
ul. Br. Czecha 39, tel. 22 353 42 50
ul. Szaserów 128, tel. 22 245 59 93; 882 190 636 – Wojskowy Inst. Med., II piętro, 
gab. L 254 (wejście z kl. schodowej) 

ZAPISZ SIĘ 

JUŻ DZIŚ

Nie da się ukryć, że lata 
świetności „Rogatka” dawno 
ma już za sobą, ale też praw-
dą jest, że to dość ważny ele-
ment życia dla mieszkańców 
tej części Pragi Południe. Tutaj 
dokonują codziennych zaku-
pów i nie wyobrażają sobie, 
aby to co jeszcze pozostało 
z dawnej „Rogatki” przestało 
istnieć. – Nie umiem robić za-
kupów w marketach – mówi 
pani Anna, która codziennie 
zagląda na bazarek. – Z usług 
pawilonów na „Rogatce” ko-
rzystam od ponad dwudziestu 
lat. Tu wiem co kupuję, znam 
sprzedawców, a często zdarza 
się, że rozmawiamy o osobi-
stych sprawach i problemach. 

Poważne problemy „Ro-
gatki” zaczęły się, gdy za-
rządzającemu targowiskiem 
stowarzyszeniu skończyła 
się umowa dzierżawy terenu. 
W 2010 r. stołeczny Ratusz 
wystawił działkę do przetar-
gu. – Stawka wyjściowa była 
kilkakrotnie wyższa od płaco-
nej dotychczas. Wiedzieliśmy, 
że jest nierealna do zapłacenia 
dlatego nie przystąpiliśmy do 
tego przetargu. Można było 
jedynie liczyć na to, że żaden 
podmiot nie będzie się starał 
o teren „Rogatki” i w konse-
kwencji Miasto będzie musiało 
obniżyć stawkę do wysokości 
jaką będziemy mogli zapła-
cić – szczerze tłumaczy jeden 
z byłych członków zarządu 
Stowarzyszenia Kupców „Ro-
gatka”. Ale znaleźli się chętni 
do dzierżawy działki. Firma 
Tran Ngoc Thanh Transpol, 
wcześniejszy zarządca jedne-
go z targowisk przy Stadionie 

Dziesięciolecia, przebiła nawet 
kilkakrotnie wyjściową stawkę 
i stała się zarządcą terenu.

Do samorządowej kasy mia-
ło wpływać miesięcznie ponad 
70 tysięcy złotych. – To jakaś 
bzdura – komentowali kupcy 
z targowiska, którzy znali re-
alia jego funkcjonowania.

– Absolutnie nie ma mowy, 
że Transpol „wyciągnie” takie 
pieniądze z administrowania 

tak małym i tak lokalnym tar-
gowiskiem. Nie wspominając 
już o tym, że prócz czynszu bę-
dzie musiał pokryć inne zobo-
wiązania, jak opłaty za prąd, 
wodę, ochronę, no i zapewne 
firma też myśli o jakimś zysku. 
Miasto dało się nabrać i pew-
nie nie zobaczy ani jednej zło-
tówki z góry obiecywanych ko-
kosów! Zdaje się, że urzędnicy 
Ratusza też mieli taką świado-
mość, ale bezradnie rozkładali 
ręce i tłumaczyli, że takie są 
przepisy i nic więcej zrobić nie 
mogą.

Gdy prezes Transpolu, Je-
rzy Mokry, zdradził plan, że 
na „Rogatkę” chce ściągnąć 
Bułgarów i Rumunów handlu-

jących dotychczas przy likwi-
dowanym Stadionie Dziesię-
ciolecia, wśród okolicznych 
mieszkańców rozpętała się 
burza. Nie szczędzili ostrych 
słów: – Z podstadionowego 
syfu funduje nam się drugi!

Transpol zobowiązał się do 
ustawienia na „Rogatce” za-
daszonej hali targowej. Spra-
wę opisywaliśmy na łamach 
„Mieszkańca”. Obiecywana 

hala nigdy nie stanęła, Buł-
garzy wybrali bardziej in-
tratne targowiska, a połowę 
bazarku, który jeszcze kilka-
naście lat temu uznawano za 
wzorcowy zarosły wysokie 
na dwa metry chwasty.  Do 
kasy urzędu nie popłynął też 
obiecywany strumień pienię-
dzy, gdyż dzierżawca nie re-
gulował zobowiązań. Zadłu-
żenie stało się na tyle duże, 
że urzędnicy wypowiedzieli 
umowę i starali się odzyskać 
teren. Dzierżawca się opierał, 
aż nagle, w ubiegłym tygo-
dniu kupcy zostali poinfor-
mowani, że 1 października 
postanowił przekazać targo-
wisko Miastu.

Wszyscy zostali zaskoczeni 
takim obrotem sprawy. – Nie 
wiemy, czy od nowego miesią-
ca będziemy mieli gdzie pra-
cować – mówią kupcy z „Ro-
gatki” i obawiają się przy-
szłości. – Nawet jeśli samo-
rząd przejmie targowisko, to 
czy zdąży podpisać stosowne 
umowy choćby z dostarczy-
cielem prądu? Kupcy uwa-
żają, że najlepszym rozwią-
zaniem byłoby administro-
wanie bazarkiem przez jakąś 
jednostkę miejską. – Wcale 
nie trzeba powoływać nowe-
go stowarzyszenia, a lepiej 
abyśmy czynsz płacili bezpo-
średnio do urzędu dzielnicy 
– mówi Lidia Lewandowska 
(na zdjęciu), która od lat pro-
wadzi na „Rogatce” kiosk 
z gazetami. Z prośbą o wy-
jaśnienie aktualnej sytuacji 
i pomoc kupcy zwrócili się do 
burmistrza Pragi Południe. – 
Sytuacja jest skomplikowana, 
ale postaramy się zrobić co 
w naszej mocy, aby ci przed-
siębiorcy nie stracili swoich 
miejsc pracy, a mieszkańcy 
miejsca robienia zakupów – 
mówił w ubiegłym tygodniu 
naszej gazecie burmistrz To-
masz Kucharski. Do 1 paź-
dziernika pozostało niewiele 
czasu. Zobaczymy, czy wła-
dzom samorządowym uda się 
znaleźć rozwiązanie sytuacji.
 Magda K.
Z ostatniej chwili: Tuż przed 
wysłaniem gazety do druku 
dowiedzieliśmy się, że kupcy 
otrzymali pisemne zapew-
nienie od Urzędu Dzielnicy 
o przejęciu administrowania 
targowiskiem.

ZBóJECKIE
JANOSIKOwE

Nie od dziś wiadomo, że zbyt wysokie 
podatki potrafią zniszczyć każdą firmę. 
Mogą także zniszczyć… województwo.

- Mazowsze jest zarzynane janosikowym! – alarmuje marsza-
łek sejmiku Adam Struzik. Choć o tym specyficznym systemie 
dodatkowych podatków pobieranych od naszego województwa 
było już głośno wielokrotnie wcześniej, to we wrześniu spra-
wa powróciła z wielkim hukiem. Okazało się bowiem, że woje-
wódzka kasa świeci pustkami. Do końca roku Mazowsze powin-
no, tytułem janosikowego, wpłacić do budżetu państwa ponad 
200 mln zł. To olbrzymia kwota, której nie ma z czego zapłacić. 
Branie zaś kredytu na spłatę tego specyficznego podatku nie jest 
mądrym rozwiązaniem. Na jednym z ostatnich posiedzeń za-
rządu Mazowsza zdecydowano się zapłacić tyle ile jest w kasie 
urzędu, czyli niewiele ponad 100 tysięcy złotych…

Janosikowe polega na tym, że bogatsze województwa muszą 
oddawać część swoich dochodów, aby, teoretycznie, wyrów-
nywać szanse na rozwój i poprawę egzystencji biedniejszych 
województw. Idea ta może i jest słuszna, co zresztą potwierdził 
Trybunał Konstytucyjny, ale niesłuszna, a wręcz nieludzka jest 
skala w jakiej odciska ona piętno na tych „bogatszych” woje-
wództwach. Szczególnie na Mazowszu. Nie wchodząc w zawi-
łości prawne, warto sobie uświadomić jak wiele janosikowe od-
biera Warszawie i Mazowszu. Ten swoisty podatek, od pewnego 
pułapu, może wynosić od 80 do 95 groszy z każdej zarobionej 
złotówki! Taka konstrukcja przepisów powoduje, że choćbyśmy 
byli, jako Mazowsze, przysłowiową kurą znoszącą złote jajka, to 
zamiast wyjątkowego dbania o nas, po prostu by nas zarżnięto…

O potrzebie zmiany tych przepisów bogatsze samorządy mó-
wią od dawna. Taką konieczność przyznają też rządzący. Ostat-
nio nawet premier Donald Tusk nazwał Janosikowe „przesta-
rzałym systemem”. I co z tego? Na razie nic się nie zmienia, 
a w oczy Mazowsza zagląda widmo bankructwa. Skarbnik wo-
jewództwa, Marek Misztalski, liczy, że uda się nie wpłacać do 
budżetu państwa znacznej części kwoty tegorocznych zobowią-
zań: – Państwo może zastosować instytucję prawa podatkowe-
go, jaką jest zaniechanie poboru janosikowego. Ale czy skarb 
państwa pójdzie na rękę Mazowszu? Nie wiadomo. Tym bar-
dziej, że „niezatapialny” marszałek Adam Struzik i władze sa-
morządu Mazowsza często ściągają na siebie powszechną kry-
tykę za gospodarowanie publicznymi środkami. A to za lotnisko 
w Modlinie, a to za ekskluzywne służbowe samochody, a to 
choćby za niedawne wypłaty kilkudziesięciotysięcznych nagród 
dyrektorom zadłużonych przedsiębiorstw i instytucji… ar 

Zaskoczenie na „Rogatce”
Ważą się losy południowopraskiego Targowiska „Rogatka” przy ul. Grochowskiej. Czy kup-
cy stracą swoje miejsca pracy, a mieszkańcy możliwość dogodnego robienia zakupów?
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
l zdrowa ¿ywnoœæ
l s³odycze, wêdliny, wina i soki
l chemia gospodarcza

CodZIeNNIe promoCja towarów
l obuwie, bielizna poœcielowa, koce
l dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
l sprzêt AGD
l art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

67lattradycji

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

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

osZCZędZaj 
pIeNIĄdZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

oKNa drewNIaNe 
I pCV

www.instal−diament.pl

 Żaluzje
   roletki 

materiałowe
 moskitiery
 Verticale

autoryzowany punkt sprzedaży

biuro handlowe: 
warszawa 

ul. zamieniecka 76 
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:  
biuro@instal-diament.pl 
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Do tej pory w przedszko-
lach było tak, że dzieci do 
13.00 brały udział w obo-
wiązkowych zajęciach pro-
wadzonych przez nauczyciel-
ki z przedszkola, a po 13.00 
w większości, jeśli nie we 
wszystkich placówkach, od-
bywały się zajęcia dodatko-
we, płatne osobno, poza kwo-
tą 3 zł za każdą godzinę po-
bytu dziecka w placówce. Na 
zajęcia dodatkowe dzieci mo-
gły chodzić, ale nie musiały. 
Wszystko zależało od chęci 
i zasobności portfela rodzi-
ców, albo gdy kogoś nie było 
stać na wniesienie opłaty, od 
dobrej woli dyrektora czy ra-
dy rodziców. 

Z nadejściem 1 września, 
przepisy się zmieniły. Za po-
byt dziecka w przedszkolu po 
godzinie 13.00, wszyscy ro-
dzice bez wyjątku płacą tyl-
ko 1 zł. za godzinę (wcze-
śniej była to kwota 3 zł). Za-
jęcia dodatkowe są opłacane 
z opłaty podstawowej i nikt 
nie ma prawa żądać od ro-
dziców ani grosza więcej. 
Co z tego wynika w prak-
tyce? A to, że przedszkola 
nie mogą już zatrudniać ze-
wnętrznych firm ani instruk-
torów z agencji do prowadze-
nia dodatkowych zajęć, bo po 
pierwsze nie wystarczy im na 
to pieniędzy, a po drugie, za-
brania im tego ustawa. Czy to 
powód do paniki? Czy od te-
raz przedszkola staną się wy-
łącznie przechowalniami dla 
dzieci? Odpowiedzieć moż-
na na trzy sposoby – tak, nie, 
nie wiem. Tak, jeśli dyrekto-
rzy placówek swoją działal-
ność opiekuńczo˗edukacyjną 
opierali wyłącznie na zaję-
ciach dodatkowych. Nie, je-
śli dyrektorzy mają dobrą ka-
drę nauczycieli, którzy bę-
dą w stanie w części zastąpić 
instruktorów, albo wspoma-
gać ich w prowadzeniu cie-
kawych zajęć. Nie wiem, je-
śli okaże się, że do dwóch po-
wyższych rozwiązań dojdzie 
trzecie – na rynku zabraknie 

wykwalifikowanych specjali-
stów, mających uprawnienia 
do pracy w przedszkolach. 
Na dzień dzisiejszy zajęcia 
dodatkowe z maluchami mo-
gą prowadzić nauczyciele ze 
szkół publicznych, z domów 
kultury i z ośrodków pracy 
pozaszkolnej. W przypadku 
wielu zajęć, predyspozycje 
do ich prowadzenia posiada-
ją nauczycielki przedszkolne, 
których wykształcenie i wy-
sokie kwalifikacje często są 
naprawdę imponujące i stwa-
rzają ogromne możliwości do 
tworzenia nowych progra-
mów edukacyjnych. W przy-

padku zajęć dodatkowych ta-
kich jak – judo, karate, śpiew, 
taniec, plastyka czy szachy, 
należy najpierw zastanowić 
się czy naprawdę maleńkim 
4-latkom, które ledwo od-
rosły od podłogi są one na-
prawdę niezbędne, a później 
krzyczeć, że oto rozgrywa się 
skandal na naszych oczach. 
Co innego w przypadku zajęć 
z rytmiki, angielskiego czy 
umuzykalnienia – dla roz-
woju dziecka mają ogromne 

znaczenie i muszą w progra-
mie zajęć się pojawić. 

Zajęcia dodatkowe w licz-
bie dwóch godzin tygodnio-
wo dla każdej placówki, sfi-
nansuje w Warszawie urząd 
miasta, który przeznaczył na 
to dodatkowo 10 milionów 
złotych. 

Po stronie dyrektorów 
placówek, we współpracy 
z urzędami dzielnic leży zna-
lezienie nauczycieli i podpi-
sanie z nimi umów. Jak tłu-
maczy dyrektorka przedszko-
la nr 51 „Miś Czarodziej” na 
Pradze Południe Krystyna 
Smolińska, do sprawy zmian 

w ustawie przedszkolnej na-
leży podejść spokojnie, bez 
zbędnych emocji. – 1 wrze-
śnia do przedszkola trafia-
ją po raz pierwszy maleńkie 
dzieci, wystraszone samym 
faktem, że zostają bez rodzi-
ców w nowym miejscu. To 
dla nich ogromne wydarze-
nie i stres, a my, pracownicy 
przedszkola, musimy w tym 
czasie być gotowi wspierać 
dzieci, i ich rodziców w ada-
ptacji z nowym otoczeniem. 

Priorytetem jest, by umieć 
mądrze odpowiedzieć dziec-
ku na pytanie: Czy mama po 
mnie wróci?,  tak by czuło się 
bezpiecznie. Pechowo złożyło 
się, że już 1 września w życie 
weszła zmiana ustawy, i pro-
blem jest nie w jej zapisach, 
ale w krótkim czasie, w jakim 

należy te zapisy wprowadzić 
w życie. Wszystko trzeba zor-
ganizować niemal z dnia na 
dzień, i to jest trudne, ale je-
śli się chce, to się da – tłuma-
czy pani Smolińska. 

Dodaje także, że na dzień 
dzisiejszy udało jej się zna-
leźć nauczycielkę od angiel-
skiego, i jest w trakcie szu-
kania nauczycielki od rytmi-
ki, a we wszystkim pomaga-
ją urząd dzielnicy i ognisko 
pracy pozaszkolnej. Rodzi-

ce dzieci z przedszkola „Miś 
Czarodziej” których pytamy 
o zdanie tłumaczą, że na po-
czątku września denerwowali 
się zmianami, ale odkąd pani 
dyrektor wyjaśniła im spra-
wę i zapewniła, że znajdzie 
instruktorów, spokojnie cze-
kają. 

Niestety są w Warszawie 
przedszkola, które nie ma-
ją tak dobrej sytuacji. Pro-
wadziły po cztery, pięć za-
jęć dodatkowych i teraz ma-
ją ogromny problem z zapeł-
nieniem dziur w programie 
i uspokojeniem rodziców. 
Są też takie, które obawiają 
się, że nie wystarczy im pie-
niędzy na pokrycie kosztów 
utrzymania przedszkola i za-
płacenie nowym nauczycie-
lom, bo miasto i samorząd nie 
dokładają wcale aż tak du-
żych pieniędzy, a liczba dzie-
ci w placówkach wzrasta. Ca-
łą sytuacją są zbulwersowani 
instruktorzy i prywatne fir-
my z Warszawy i okolic, któ-
rzy dotąd zarabiali naprawdę 
niezłe pieniądze, obsługując 
często po kilka przedszkoli 
w dzielnicy. 

Jedni się ze zmian cie-
szą, inni nie. Rodzice dwój-
ki 5 latków z Wesołej, któ-
rych spotykamy w drodze do 
przedszkola, mówią że dla 
nich ta zmiana nie ma zna-
czenia, bo i tak przedszko-
le miało ciekawe zajęcia, ale 
od znajomych z Remberto-
wa słyszeli, że przedszkole 
nie zaproponowało nic w za-
mian, i dyrektorka powie-
działa wprost, że nie będzie 
miała skąd wziąć dobrych na-
uczycieli do muzyki czy gim-
nastyki, na których najbar-
dziej zależało rodzicom.

Jeśli w dzielnicy jest tyl-
ko kilka domów kultury czy 
ośrodków społecznych z ofer-
tą zajęć dla dzieci, a nauczy-
ciele z okolicznych szkół pra-
cują w pełnym wymiarze go-
dzin i nie mogą czasu pra-
cy dopełnić godzinami pracy 
w przedszkolach, to faktycz-
nie może pojawić się problem. 

Takiej możliwości nie wi-
dzi jednak dyrektorka przed-
szkola nr 261 „Pod Dębami” 
z Wesołej, Małgorzata Rie-
del. - Odkąd pracuję jako 
dyrektorka przedszkola, sta-
ram się tak dobierać kadrę, 
by z dziećmi pracowały na-
uczycielki z pasją. A gdy jest 
pasja, jest też chęć do pra-
cy i motywacja do wymyśla-
nia nowych programów edu-
kacyjnych, których mamy 
w przedszkolu kilka, i każde 
prowadzone przez wykwali-
fikowaną nauczycielkę któ-
ra zna dzieci, ich możliwości 
i talenty. Dla mnie jako dyrek-
torki to dużo bardziej komfor-
towa sytuacja gdy powierzam 
dzieci komuś, kogo znam 
i kogo sama przyjmowałam 
do pracy. O sytuacji innych 
przedszkoli nie chcę się wy-
powiadać, każdy z nas dyrek-
torów, ma inną sytuację, uza-
leżnioną od ilości dzieci, wa-
runków finansowych czy wła-
śnie zespołu nauczycielskiego 
– tłumaczy Riedel. 

Do pierwszego października 
zostało jeszcze kilka dni. Wy-
gląda na to, że w Wawrze, na 
Pradze Południe, w Wesołej 
i Rembertowie jakoś to będzie. 
Byle tylko jakoś nie zastapiło 
jakości, a dzieci mogły wciąż 
cieszyć się z bycia w przed-
szkolach czy do, czy po 13.00.

Sandra Borowiecka

PRZEDSZKOLAKU  
BAw SIĘ SAm?

A może nie baw się wcale? Zamieszanie wokół usta-
wy przedszkolnej dało się w ostatnich tygodniach we 
znaki i rodzicom maluchów i dyrektorom przedszko-
li w całej Warszawie. I znów poszło o to, że jeśli nie 
wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
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Przychodnia zlokalizowana 
była do tej pory w starym bu-
dynku  i przyjmowała rocznie 
blisko 50 tysięcy pacjentów. 
Teraz będą oni diagnozowani 
w wygodnym, nowym budyn-
ku, w którym  znajdują się ta-
kie specjalistyczne poradnie 
jak: nefrologiczna, urazowo-or-
topedyczna, urologiczna, gine-
kologiczno-położnicza, prokto-
logiczna, leczenia bólu, chirur-
gii ogólnej i naczyniowej oraz  
pracownie: RTG, gipsownie, 

gabinety zabiegowe i diagno-
styczne.

Do przychodni zakupiono 
wyposażenie za kwotę około 
1,2 mln złotych. Są to: apa-
rat do ultrasonografii, aparat 
do USG, sprzęt do pracowni 
gipsowej, zestawy narzędzi, 
stół do opasek gipsowych, ze-
staw do cystoskopii, uroflo-
metr, ssak elektryczny, diater-
mii chirurgicznej, defibrylator 
oraz meble i zestawy kompu-
terowe.

Modernizacja objęła 515,66 
m2 budynku, wykonano nowy 
strop dzięki czemu uzyskano 
około 200 m2 dodatkowej po-
wierzchni na potrzeby zaple-
cza technicznego i administra-
cyjnego, zmodernizowano ele-
wację budynku oraz wykona-
no prace budowlane zewnętrz-
ne: pochylnie i podesty przy 
wejściu do przychodni, wjazd 
i dziedziniec, chodniki. Dotacja 
Miasta na ten remont wyniosła 
4,4 mln zł. W Szpitalu  Praskim 

modernizacją zostanie objęty 
jeszcze stary budynek A, które-
go remont prowadzony etapami 
przewidziany jest do 2016 roku, 
Miasto przeznaczyło na ten cel 
blisko 43 mln złotych. 

– Szpital Praski modernizu-
jemy od kilku lat. Powstało już 
tam nowe skrzydło z SOR-em 
i wieloma oddziałami, teraz od-
dajemy pacjentom przychodnię, 
niedługo gruntownemu remon-
towi zostanie poddany stary bu-
dynek A. W sumie na moderni-
zację tego szpitala przeznaczy-
liśmy już ponad 103 mln złotych 
– podkreśliła Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, prezydent Warsza-
wy.

26 września br. odbędzie się 
uroczyste otwarcie nowego 
budynku przychodni, w któ-
rym udział zapowiedzieli: abp 
Henryk Hoser, z-ca prezyden-
ta Warszawy Jacek Wojciecho-
wicz oraz z-ca burmistrza dziel-
nicy Praga Północ Edyta Fedo-
rowicz. (um)

16 września br. przychodnia Szpitala Praskiego przyjęła pierwszych 
pacjentów.  Historyczny budynek po dawnej kotłowni ma nową elewa-
cję, estetyczne, jasno szare korytarze, wysokospecjalistyczny sprzęt 
w wygodnych gabinetach  i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

Nowa przychodnia  
w Szpitalu Praskim

tURnUSY 
ReHaBiLitacYJne 

Lp. Terminy  turnusów 
rehabilitacyjnych

Cena turnusu               
w pok. 2, 3 os.  

oraz 1 os. w Studio

Cena turnusu 
w pok. 2 os. 

z przedpokojem
Cena turnusu 
w pok. 1 os.

Cena turnusu         
w pok. 2 os. 

w Studio

1 10.10 – 24.10 1372 1470 1568 1274

2 24.10 – 07.11 1232 1330 1428 1134

3 07.11 – 21.11 1232 1330 1428 1134

4 21.11 – 05.12 1232 1330 1428 1134

5 05.12 – 19.12 1302 1400 1498 1204

6 20.12.13 – 03.01.14 1652 1750 1848 1554

W cenie:  14 noclegów  ca³odzienne wy¿ywienie  Konsultacja lekarska  
 Zabiegi lecznicze  Gimnastyka grupowa  ca³odobowa opieka medyczna  

 Góralskie ognisko z kapel¹ regionaln¹  Wycieczka autokarowa  
 Spacer z przewodnikiem  Warsztaty z kosmetologii i wiza¿u dla Seniorek  internet

Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spó³ka z o.o.
ul. Pi³sudskiego 42, 33-380 Krynica-Zdrój 

tel./fax 18 471 20 76,  18 471 63 73 
recepcja-zgoda@wp.pl, marketingzgoda@wp.pl, www.zgoda-krynica.pl

Z gazet¹ 

„mieszkaniec”  

10% RaBatU!

SENIORZE,  
ZASZCZEP SIĘ  
PRZECIw gRYPIE!

„Grypa 65+” – to program szczepień 
ochronnych przeciwko grypie dla osób od 
65 roku życia. Jego celem jest zapobiega-
nie przypadkom zachorowań na grypę 
wśród populacji z grupy podwyższonego 
ryzyka (osób od 65. roku życia) oraz pro-
filaktyka powikłań pogrypowych, m.in. 
zapalenia płuc i  oskrzeli, zapalenia ucha 
oraz zaburzeń pracy serca.

– Wiemy, jak ważna jest profilaktyka, zwłaszcza wśród ludzi 
starszych, dlatego promujemy wśród seniorów bezpłatne szcze-
pienia jako niekłopotliwy i łatwy sposób na uniknięcie, być mo-
że, ciężkich zachorowań – powiedziała Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, Prezydent Warszawy. Celem programu finansowanego 
przez m.st. Warszawę jest zapobieganie przypadkom zachoro-
wań oraz profilaktyka powikłań pogrypowych. 

W tym roku, seniorzy, którzy chcą się zaszczepić przeciwko 
grypie, mogą przyjść na zabieg do 166 przychodni znajdujących 
się na terenie Warszawy. 

Na Pradze  Południe można się zaszczepić w przychod-
niach specjalistycznych przy ul. Saskiej 61, ul. Abrahama 16, 
ul. Kickiego 24, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Grochowskiej 339, ul. 
Ateńskiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Sygietyńskiego 3, ul. Za-
mienieckiej 73. W Rembertowie bezpłatnie można się szcze-
pić w przychodniach przy ul. Zawiszaków 23, ul. Dwóch Mie-
czy 22a, ul. Chełmżyńskiej 27/35.  W Wawrze seniorzy będą 
mogli się zaszczepić w przychodniach specjalistycznych przy 
ul. Strusia 4/8, ul. Patriotów 170, ul. Patriotów 40/48, ul. Kor-
kowej 87, ul. Trakt Lubelski 167, ul. Żegańskiej 2, a w We-
sołej w przychodni specjalistycznej przy ul. Kilińskiego 50  
i ul. Warszawskiej 55. (m)

rEKlAMA rEKlAMA  

WARSZAWA
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo
Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Piotra Dziwiszka – brązowego medalisty Mi- 
strzostw Europy Weteranów w Lekkiej Atletyce.

– Urząd Warszawy będzie w każdej dzielnicy stawiał po kilka 
plenerowych siłowni. To oferta skierowana głównie do dojrza-
łych wiekiem i starszych mieszkańców, czyli do tych, którzy po-
winni szczególnie zadbać o kondycję?

– Program budowy takich plenerowych siłowni jak najbardziej wpi-
suje się w poprawę kondycji mieszkańców naszego miasta. Większość 
czasu ludziom z nazwijmy to „ustabilizowaną sytuacją życiową” nie-
stety pochłania praca. Często praca siedząca, na przykład w biurze. 
Wielką sztuką dla osób w średnim wieku jest znalezienie, wygospo-
darowanie czasu na aktywność fizyczną, ruch, dbałość o zdrowie. Ja 
w każdy poniedziałek spotykam się z kolegami w Hali OSiR-u przy ul. 
Siennickiej na zajęciach siatkarskich. Prócz tego staram się przynaj-
mniej raz, dwa razy w tygodniu znaleźć czas, samemu lub z rodziną, 

na rower, siłownię lub chociażby spacery. W wakacje jest o to łatwiej, 
ale jesienią, czy zimą, gdy pogoda nie zachęca do takiej aktywności, to 
siłownie plenerowe mogą być dobrą alternatywą. 

Piotr Dziwiszek (po prawej) na podium Mistrzostw Europy.

OG£OSZENIE  OG£OSZENIE

Choć siedziba Polskiego 
Związku Alpinistycznego znaj-
duje się w naszym mieście, to 
temat wysokogórskich wypraw 
rzadko trafia na łamy lokal-
nych mediów.

Niedawno PZA opublikował 
raport dotyczący tegorocznej, 
zimowej wyprawy na Broad 
Peak, w czasie któ-
rej zginęło dwóch 
naszych alpinistów – 
Maciej Berbeka i To-
masz Kowalski (spra-
wa była bardzo na-
głośniona przez me-
dia). Ciężarem winy 
za tę tragedię obar-
czono ich towarzyszy 
(Adama Bieleckiego 
i Artura Małka), któ-
rzy przeżyli schodząc 
wcześniej ze zdobyte-
go szczytu. Nie pocze-
kali na kolegów.

Wszelkie odmiany 
wspinaczki są wspa-
niałym wyzwaniem 
i przeżyciem. Są też 
bardzo niebezpiecznym spor-
tem, w którym liczą się wyni-
ki. Wcześniej wyznaczony cel 
chce osiągnąć każdy zawodnik. 
I w tym dążeniu, niestety, cza-
sami zawodzi instynkt samoza-
chowawczy. Łatwo jest błęd-
nie ocenić swoje możliwości 
techniczne, aktualną kondycję, 
warunki pogodowe i tysiąc in-
nych czynników, od których za-
leży, czy z takiej wyprawy uda 
się szczęśliwie powrócić. A do 
tego dochodzi presja rywaliza-
cji. Ciążą już poniesione koszty 
finansowe wyprawy. Sponsorzy 
oczekują wyników…

Na wspinaczce w górach, 
w momentach, które mogą 
decydować o naszym życiu, 
wspinacz zawsze jest sa-
motny. To on tak naprawdę 
decyduje, czy i kiedy zrobić 
kolejny krok. I czy będzie to 
krok w górę, czy w dół. Nie 
uważam się za wybitnego spe-

– Dzięki zachowaniu dobrej kondycji, mimo, że kariera spor-
towa już jest za panem, to wciąż udaje się godnie reprezentować 
biało-czerwone barwy. Kilka lat temu stanął Pan na podium Mi-
strzostw Europy..

– Tak, w skoku o tyczce wywalczyłem brązowy medal na Mi-
strzostwach Europy Weteranów w Lekkiej Atletyce. I powiem 
szczerze, że pokonałem wielu młodszych zawodników. Każdy były 
sportowiec, a nawet osoba która nie uprawiała sportu, może regu-
larnie sprawdzać swoją tężyznę fizyczną, wytrenowanie, kondycję 
w ramach zawodów dla weteranów. Warunkiem udziału jest wiek. 
Kobiety muszą mieć skończone 30 lat, a mężczyźni 35. Zdarzają 
się zawodnicy w mocno podeszłym wieku, nawet 85˗90 lat. Ka-
tegorie wiekowe podzielone są na pięcioletnie przedziały. Zdoby-
wając dla Polski brąz startowałem w kategorii 35˗40 lat, ale byłem 
najstarszym zawodnikiem, gdyż trzy tygodnie później kończyłem 
„czterdziestkę”. Udało mi się pokonać „młodzież”, a prócz medalu 
miałem dodatkową satysfakcję i dzięki takiemu rezultatowi sprawi-
łem sobie dodatkowy prezent na nadchodzące okrągłe urodziny…

– Świadomość konieczności zdrowego i sprawnego trybu ży-
cia wśród dojrzałych ludzi, szczególnie wśród byłych sportow-
ców, przekłada się u nich na szczególną dbałość o takiż sam roz-
wój dzieci. W jednej z pańskich córek, Sandrze, która również 
trenowała  skoki  o  tyczce,  m.in.  na  stadionie  naszego  „Orła”, 
pokładano wielkie nadzieje, że jest tą sportsmenką, która zde-
tronizuje „Carycę Tyczki” Jelenę Isinbajewą…

– To prawda. Sandra cały czas jest rekordzistką Polski w katego-
rii do lat 16. Niestety, sport to także kontuzje i niefortunny zbieg 
okoliczności uniemożliwił jej dalszą karierę. Nie będzie mogła już 
zajmować się zawodniczo sportem, ale mimo wszystko również 
znajduje czas, aby zadbać o aktywność fizyczną. Uważam, że rolą 
rodziców jest zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej. Warto też 
robić to wspólnie. Wtedy wzmacniają się więzi, a dzieci które zaj-
mują się sportem potrafią na przykład znacznie lepiej zorganizo-
wać sobie czas. Harmonogram dnia wzbogacony o zajęcia sportowe 
owocuje później łatwiejszym usystematyzowaniem dnia, gdy dzieci 
podrosną. Niestety, same zajęcia wychowania fizycznego w szkole 
nie wystarczają. Nie jest ich, że tak powiem, w nadmiarze. Dzieci 
trzeba angażować i mobilizować do sportu.

Rozmawiał Adam Rosiński

WSPINACZ ZAWSZE 
JEST SAM cjalistę od wspinaczki wyso-

kogórskiej. Nigdy nie nazwa-
łem się alpinistą, ani nawet 
taternikiem, choć kilkanaście 
lat temu rozpocząłem zdo-
bywanie Korony Ziemi. Po 
dwóch szczytach przestałem, 
gdyż wiem, że na każdym wy-
jeździe ryzykowałbym życiem 
dla osiągnięcia celu. I za-
pewne gdybym uczestniczył 
we wspomnianej wyprawie na 

Broad Peak, gdybym wiedział, 
że szczyt jest w zasięgu ręki, 
to atakowałbym nie bacząc 
na analizę wszystkich wymie-
nionych wcześniej czynników. 
To bardzo samolubne, gdy 
w Warszawie czeka rodzina...

A dlaczego piszę ten tekst? 
Nie dlatego żeby kogokol-
wiek odwieść od wspinaczki. 
Redagując sportową rubrykę 
„Mieszkańca” nawet nie wy-
pada mi odwodzić kogokolwiek 
od jakiegokolwiek sportu. Chcę 
tylko powiedzieć, że czasami 
największym zwycięstwem w tej 
dyscyplinie jest rezygnacja 
z wcześniej wyznaczonego celu. 
Do dziś dla mnie bohaterem jest 
pewien Rosjanin, który czwar-
tego dnia wspinaczki, gdy do 
szczytu zostało nam półtorej go-
dziny przyznał się przed samym 
sobą, że musi zawrócić. To była 
decyzja trudniejsza niż atak na 
szczyt. Adam Rosiński


