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rEKlAMA rEKlAMA  

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

Nareszcie coś 
konsekwentnie

Referendum to jedno, a  życie 
miasta to drugie… Bez względu 
na to, co się wydarzy 13 paździer-
nika, jeszcze przez wiele miesię-
cy będziemy kończyć te inwesty-
cje, które zaczęliśmy. Ja cieszę 
się z jednego, że zapadła decyzja 
o  dokończeniu obwodnicy. Czy 
mogło być inaczej? Oczywiście. 
A mało to było takich budów, które 
zostały zamrożone przed finałem 
i rzucaliśmy się na inne?

Wszystkie większe miasta Euro-
py mają swoje tzw. ringi – czyli au-
tostradowe obwodnice, pozwalają-
ce na przepuszczenie całego ruchu 
tranzytowego opłotkami, a nie przez 
centrum.  My wybraliśmy drogą 
wersję – z ponad 2,5 kilometrowym 
tunelem na Ursynowie. Nie oburzał-
bym się na to. Przez kilkadziesiąt 
lat będzie to podstawowy sposób 
przemieszczania się rosnącego sta-
le ruchu na osi wschód-zachód. 
Zróbmy to raz a dobrze. Drogo, ale 
z naddatkiem przewidującym to, co 
się będzie działo za kilka dekad.

Oczywiście obwodnica – nie-
stety – oznacza brak środków na 
tzw. wylotówki – w kierunku Gdań-
ska i  Krakowa oraz Katowic. Do 
2020 roku jakoś znajdziemy so-
bie alternatywne metody poru-
szania się po dotychczasowych 
drogach, potem może przypłynie 
nowa gotówka… A  może na tyle 
dźwigniemy się z ekonomią, że już 
wcześniej będzie można coś w tej 
sprawie zaplanować?

Ja cieszę się teraz z  konse-
kwencji decyzyjnej. Bo jej brak 
owocowałby tym, co już teraz wi-
dzimy: wielkimi korkami w  miej-
scach, gdzie obwodnica „tymcza-
sowo” się kończy. Czyli niby mie-
libyśmy „coś” zrobione, ale tak, 
że nie chce się z  tego korzystać. 
A pod tym względem mamy spo-
re osiągnięcia, powiedziałbym na-
wet na światową skalę.

Tomasz Szymański
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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

PAT NA „ROgATCE”

 czytaj na str. 2

Premier Donald Tusk był 1 paź-
dziernika br. gościem uroczyste-
go rozpoczęcia nowego roku aka-
demickiego w AON, gdzie wygło-
sił wykład inauguracyjny.

dokończenie na str. 2

Premier w Rembertowie

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

www.maxipizza.pl

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%   

USUNIĘCIE KAMIENIA 
NAZĘBNEgO  
z fluoryzacją

79 zł (całość) 
KLINIKA STOMATOLOGICZNA
ul. Kordeckiego 79 (Grochów)
tel. (22) 673-20-13 (od 1000) 

* Ilość zabiegów ograniczona

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

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

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

Tel. 606 591 047

F.U.H. „MIKROL”                                              
Warszawa, ul. Jarocińska 17

Tel. 602-190-368
l  Konstrukcje z aluminium  

(witryny sklepowe, przegrody, drzwi, itp.)
l Okna, drzwi – PCV         
l Szafy wnękowe, garderoby, itp. zabudowy                                                                     
l Usługi remontowo – wykończeniowe

www.mikrol.waw.pl

ZAMIESZKAJ
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 Kro ni Ka po li cyj na
Był „przypał”, ale nie uciekli

Dochodziła godzina 9.00, kiedy to wywiadow-
cy zostali zaalarmowani przez mieszkańca Gro-
chowa, który podczas porannego spaceru z psem 
zaobserwował jak dwóch mężczyzn próbuje 
okraść pobliską posesję. Jeden z nich przygoto-
wywał łup do wyniesienia, a drugi go ubezpieczał 
i nerwowo rozglądał się wokół, czy nikt ich nie 
obserwuje. Kiedy zorientował się, że zostali na-
mierzeni krzyknął do swojego wspólnika: „Jest 
przypał, uciekamy!” Sam jednak nie zdążył uciec, 
został ujęty przez mieszkańca i przekazany w rę-
ce wywiadowców. Dalsze czynności na miejscu 
zdarzenia wykazały, że 26-letni Michał Ś. i jego 
znajomy próbowali ukraść myjkę ciśnieniową, 
butle gazowe, kable i przewody, a nawet… wa-
rzywa i owoce. Policjanci zapewniają, że drugi 
sprawca jest im znany.

Działali „na gazownika”
Wiosną tego roku, sukcesywnie zgłaszały się 

do komisariatu w Wawrze osoby, które powia-
damiały o tym, że zostały okradzione przez męż-
czyzn podających się za pracowników gazowni. 
W sumie wpłynęło pięć zawiadomień o popełnie-
niu przestępstw. W każdym przypadku pokrzyw-
dzeni utracili biżuterię i pieniądze. Były to stra-
ty rzędu od 500 do 8 tysięcy złotych. Ustaleniem 
sprawców zajęli się policjanci pionu kryminal-
nego.  Pokrzywdzonymi każdorazowo byli star-
si ludzie. Nie byli oni w stanie podać charakte-
rystycznych szczegółów, które mogłyby pomóc 
w ustaleniu podejrzanych. Punktem wyjścia dla 
kryminalnych i tak naprawdę jedynym tropem, 
jaki wskazywali zawiadamiający okazał się mały 
tatuaż, który posiadał jeden z mężczyzn podają-
cych się za pracownika gazowni. A jednak udało 
się i żmudna praca operacyjna przyniosła rezul-
taty. 33-letni Marcin B. i 37-letni Mariusz M. zo-
stali zatrzymani.

Zatrzymany tuż po kradzieży 
Około godziny 6.00 policjanci zostali powia-

domieni przez ekspedientkę jednej z placówek 
handlowych, że okradziono jej szefa. Pokrzyw-
dzony przyjechał do swojego sklepu samocho-
dem. W aucie miał pasażera, młodego czło-
wieka, którego chwilę wcześniej zabrał z ulicy 
i chciał go podwieźć. Kiedy mężczyzna poszedł 

do sklepu, pasażer przeszukał auto, po czym 
wysiadł i zaczął uciekać. Wszystko zaobserwo-
wała ekspedientka i wezwała policję. Funkcjo-
nariusze natychmiast wszczęli pościg. Dosłow-
nie po kilku minutach zatrzymali opisywanego 
mężczyznę, znaleźli przy nim zarówno telefon 
komórkowy jak i okulary, które zginęły z sa-
mochodu pokrzywdzonego. Przedmioty powró-
ciły do prawowitego właściciela, który wycenił 
je na kwotę 2100 złotych. 33-letni Ryszard P. 
trafił do policyjnej celi. 

Hurtowo wyłudzała kredyty
Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością 

gospodarczą otrzymali informację, że kobieta 
ubiegająca się o 60 tys. złotych kredytu przedło-
żyła w banku zaświadczenie o zatrudnieniu i za-
robkach, które najprawdopodobniej zostało sfał-
szowane. Policyjne ustalenia potwierdziły suge-
stie pracowników banku. 52-letnia Grażyna O. 
nie działała sama. W sprawę uwikłane były jesz-
cze cztery inne osoby. Dwie z nich, 47-letnia Do-
rota K. i 49-letnia Ewa M. pojawiły się w ban-
ku razem z koleżanką, kiedy ta miała już podpi-
sywać umowę i odbierać gotówkę. Wtedy wła-
śnie policjanci pionu operacyjnego z wydziału do 
walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 
wszystkie trzy kobiety. 

W dalszej kolejności stróże prawa dotarli do 
35-letniego Pawła W., właściciela firmy, w której 
rzekomo Grażyna O. była zatrudniona. Policjanci 
ustalili, że Grażyna O. wcześniej, w tym samym 
banku dwukrotnie już wyłudziła kredyty na kwo-
ty 20 i 40 tysięcy złotych. Śledczy zabezpieczyli 
odpowiednie dokumenty. 

Rodzinna tragedia
Do tragedii doszło w nocy 7 października 

w bloku przy ulicy Nasielskiej. Funkcjonariu-
sze policji zostali poinformowani o awanturze 
pomiędzy byłymi małżonkami. Po przyjeździe 
na miejsce znaleźli zwłoki kobiety, natomiast 
mężczyzna wziął obecną tam również pięcio-
letnią córkę i wyszedł z nią na gzyms budyn-
ku, po czym skoczył zostawiając dziecko na gó-
rze. Mężczyzna zmarł o 2.00 w nocy w szpita-
lu, przyczyny śmierci kobiety nie zostały jeszcze 
wyjaśnione. Śledztwo prowadzi policja pod nad-
zorem prokuratury. toms

– To od was, od waszych kwali-
fikacji, będzie zależało bezpieczeń-
stwo przyszłych pokoleń. Czuję, 
będąc dzisiaj z wami, że Polska bę-
dzie naprawdę w dobrych rękach 
– powiedział do studentów Aka-
demii Obrony Narodowej premier 
Donald Tusk.

W imieniu Akademii premiera 
i wszystkich gości przywitał rek-
tor-komendant gen. dyw. dr hab. 
Bogusław Pacek. Rektor przypo-
mniał osiągnięcia uczelni w minio-
nym roku oraz zapewnił o konty-
nuacji wielu już rozpoczętych ini-
cjatyw, również tych o charakterze 
międzynarodowym - Ściślej współ-
pracować będziemy z państwami 
Grupy Wyszehradzkiej, szczegól-
nie w realizacji zadania, jakie na-
sza uczelnia otrzymała od NATO 
– przygotowania systemu eduka-
cji wojskowej Ukrainy do poziomu 
obowiązującego w Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckim. Z akademiami 
obrony Niemiec, Francji i Wielkiej 

Brytanii tworzymy wspólną plat-
formę edukacyjną – powiedział 
gen. Pacek. Podkreślił również, jak 
dużą wartością jest fakt, że uczel-
nia w dobie niżu demograficzne-
go ma stuprocentowe obłożenie na 
wszystkich kierunkach.

Rozpoczęcie nowego roku aka-
demickiego zbiegło się ze świę-
tem Akademii Obrony Narodo-
wej. Z tej okazji kadrze i pracow-
nikom AON wręczono medale 
i odznaczenia resortowe, a także 

odznaki i pierścienie honorowe. 
Inauguracja  nowego roku akade-
mickiego nie mogła się odbyć bez 
ślubowania studentów I roku. Po 
złożeniu przyrzeczenia odebrali 
oni z rąk rektora indeksy. 

Ostatnimi akcentami uroczystej 
inauguracji było złożenie kwiatów 
i zapalnie zniczy przed pomnikiem 
pamięci wykładowców Akademii 
sztabu Generalnego oraz otwar-
cie Parku Militarnego-Rembertów. 
 (mr)

dokończenie ze str. 1

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

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

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

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MAteRiAły  

budowlAne i wykończeniowe
 MieSzAlniA fARb

RAbAty!!! tRAnSpoRt!!!
konkuRencyJne ceny – pRoMocJe

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

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

Premier w Rembertowie

rEKlAMA rEKlAMA  

Chaszcze w miejscu obiecywanej trzy lata 
temu hali handlowej. Niepewność jutra zamiast 
handlu. Zdezorientowanie klientów. Tak wygląda 
dzień na Targowisku Rogatka.

 Sprawę opisaliśmy w poprzednim „Mieszkańcu” 
(artykuł na naszej stronie www.mieszkaniec.pl). 
Miał być szczęśliwy finał – prywatny dzierżawca 
zdecydował się zawiesić działalność i targowiskiem 
miało zarządzać Miasto, ale urzędnicy nie przejęli 
działki przy ul. Grochowskiej. Głównym powodem 
takiej decyzji było to, że dotychczasowy dzierżaw-
ca, spółka Tran Ngoc Thanh „Transpol” nie zlikwi-
dowała tzw. naniesień, czyli części pawilonów stoją-
cych na targowisku. – Miasto nie może przejąć czy-
ichś zabudowań – argumentowali urzędnicy. Jerzy 
Mokry, prezes „Transpolu” odpowiadał: - A ja nie 
mogę zlikwidować części pawilonów, gdyż wszystkie 

stojące tu pawilony stanowią jedną całość. Likwi-
dacja części oznacza likwidację całego targowiska 
i utratę przez wszystkich kupców miejsc pracy. Sy-
tuacja jest patowa, gdyż obecnie nikt nie pełni funk-
cji administratora targowiska. Kupcy obawiają się 
odcięcia dostaw mediów. Już się zaczęły problemy 
z usuwaniem śmieci, bo nie ma kto zawrzeć umowy 
na ich wywóz. – W trybie jednorazowej interwencji 
śmieci zostaną usunięte – obiecuje Ewelina Buczyń-
ska z dzielnicowego Ratusza. Kupcy starają się na 
własną rękę zawrzeć umowy na prąd, wodę i wywóz 
nieczystości. 

– Moje dzieci wychowały się na tym targowisku 
– mówi jedna ze stałych klientek – Przychodzimy tu 
od dwudziestu lat. Jeśli zlikwidują bazarek, to gdzie 
będziemy robić zakupy…? Podobne opinie wyraża-
ją inni klienci tego lokalnego targowiska. Władze 
Miasta i Pragi Południe zapewniają, że myślą jak 
rozwiązać powstały problem. – Oby rozwiązanie 
przyszło jak najszybciej, bo niepewność i wegetacja 
wykończą nas bardzo szybko… – mówią niepewni 
kolejnego dnia kupcy. – To są dla nas życiowe decy-
zje – albo mamy pracę, albo idziemy na bruk…

 Magda K.

PAT NA 
„ROgATCE”
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- W październiku 
w szkołach odbywa się 
ważna uroczystość – 
Dzień Edukacji Naro-
dowej, potocznie zwany 
Dniem Nauczyciela. Pro-
szę powiedzieć jak obcho-
dzony jest w Szkole Pod-
stawowej Nr 163?

- Jak co roku tego dnia 
zaplanowaliśmy uroczy-
ste przyjęcie uczniów klas 
pierwszych do naszego gro-
na. Odbywa się wtedy uro-
czyste ślubowanie – to taka 
dobra okazja, aby pokazać, 
że dzieci są dla nas ważne. 
Poświęcamy im czas, bo nie 

prowadzimy wtedy lekcji. 
Spotykamy się też z rodzi-
cami. Każdorazowo planu-
jemy też część szkoleniową, 
gdyż jest to też taka chwila, 
którą możemy poświęcić na 
doskonalenie zawodowe. 

- W dzielnicy Praga-Po-
łudnie trwają uroczystości 

KALINA – całą dobę!
Elegancki i  znakomicie za-
opatrzony sklep KALINA 
w nowej lokalizacji naresz-
cie otworzył swoje podwoje 
dla klientów! 

Sklep znajduje się przy przystan-
ku autobusowym, z wygodnym wej-
ściem, otwarty przez siedem dni w ty-
godniu, przez całą dobę. Zaprasza po 
zakupy i  – uwaga! – bezprowizyjne 
wnoszenie opłat miesięcznych!

KALINA EXPRESS MARKET mie-
ści się bezpośrednio przy przystan-
ku autobusów 102 i 315, z szerokim, 
dogodnym miejscem do zaparkowania samochodu. To niezwykle wygodny sklep, taki na za-
kupy „z ostatniej chwili”, ale też na te duże, cotygodniowe. Znana marka – w nowej odsłonie!

Sklep to około 60m² powierzchni sprzedaży, pięknie zagospodarowanej, z regałami i pół-
kami w eleganckim, ciemnym drewnie. Jest odpowiednia ilość lodówek i chłodni, więc mro-
żonki i nabiał będą najwyższej jakości, a piwo – zimne!

Można tu zaopatrzyć się w świeże warzywa, owoce, soki i szeroką gamę napojów (sklep po-
siada koncesję na sprzedaż alkoholi). Są świetne sery, jaja, mleko, kefiry i jogurty a także wy-
bór gwarantowanie świeżego masła. Do kuchni przyda się także coś z makaronów, kasz, ryżu 
w smacznych odmianach a dla zapracowanych – świeża, pyszna garmażeria. Oliwy i oleje, wy-
borne przyprawy do domowych dań, sosy zimne i te do przygotowania na gorąco. No i znako-
mite pieczywo, od chrupiących bułek i bułeczek z różnych rodzajów mąki, z ziarnami i bez, po 
chleby – te zwykłe, pięknie pachnące bochenki lub pełne smaku, zdrowe razowce.

Ale to nie wszystko! KALINA EXPRESS MARKET oferuje także tak zwaną chemię gospo-
darczą – do zmywania, szorowania, polerowania, do kuchni i łazienek, do podłóg i kafelków. 
Rzecz jasna, nie brakuje chusteczek jednorazowych, papieru toaletowego czy ścierek. 

Jest też kosmetyka pielęgnacyjna dla pań i dla panów – już nie trzeba się martwić, gdy 
raptem zabraknie lakieru do włosów czy dezodorantu, bo sklep jest czynny przez całą dobę 
i przez cały tydzień!

Czy na przykład kupimy tu baterie? Oczywiście! KALINA EXPRESS MARKET oferuje nie tyl-
ko rozbudowany dział spożywczy i chemiczny, ale też masę przydatnych drobiazgów, o któ-
rych zwykle nie pamiętamy, dopóki ich nie zabraknie, jak na przykład nożyków do maszynek 
do golenia. 

Korzystając z wielu lat doświadczeń, przygotowano najlepszą z możliwych ofert dla miłego, 
niezawodnego sklepu „przy domu”. A biorąc pod uwagę promocje i niskie ceny – warto tu 

przyjechać nawet, gdy mieszka się dalej. Przez całą dobę!

związane z 70. rocznicą 
utworzenia Batalionu AK 
„Zośka”. Skąd pomysł, 
aby szkoła miała właśnie 
takiego patrona? 

- Można powiedzieć, że 
to stare dzieje. Dokładnie 
13 czerwca 1992 roku, po 
dwuletniej pracy wycho-
wawczej z uczniami, której 
celem było poznanie patrona, 
szkoła przyjęła to zaszczytne 
imię. Jak wiadomo Batalion 
„Zośka” jest nierozerwalnie 
związany z historią Warsza-
wy, jego żołnierze walczyli 
w Powstaniu Warszawskim, 
a wywodzili się z harcerstwa. 

- Uczniowie podstawów-
ki to jednak tylko dzieci. 
Czy mają oni świadomość, 
kim byli ludzie tworzą-
cy ten batalion? Czy chcą 
wiedzieć więcej o historii 
tych osób? Czy dzięki temu 
bardziej interesują się hi-
storią tego okresu?

- Staramy się im przybli-
żyć patrona szkoły w for-
mie i metodami dla nich 
dostępnymi, na poziomie 
odpowiednim, dla dzieci 
w wielu 7–12 lat. Organizu-
jemy spotkania z „zośkow-
cami”, którzy opowiadają 
o czasach wojny i okupa-
cji i muszę stwierdzić, że 
nasi uczniowie słuchają 
z uwagą. Organizujemy 
wycieczki śladami Batalio-
nu „Zośka”, uczestniczymy 
w lekcjach muzealnych, 
np. w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, zapozna-
jemy z losami bohaterów, 
uczymy piosenek powstań-
czych. Mam przekonanie, 
że nasi uczniowie, częściej 
niż uczniowie innych szkół, 
słyszą o tym okresie histo-
rii, który wiąże się z losami 
żołnierzy Batalionu „Zoś-
ka”, Szarymi Szeregami, 
Powstaniem Warszawskim 

i II wojną światową. Wie-
rzę, że nasza praca wycho-
wawcza sprawia, iż nasi 
uczniowie wiedzą i czują 
więcej niż uczniowie, któ-
rzy mają za swoich patro-
nów inne postacie. 

- Uczestniczycie Państwo 
w uroczystościach związa-
nych z Batalionem „Zoś-
ka”?

- Staramy się uczestniczyć 
we wszystkich uroczysto-
ściach rocznicowych, towa-
rzyszyć naszym bohaterom, 
być wszędzie tam, gdzie 
bywają żołnierze tego Bata-
lionu. Mamy to szczęście, że 
część z nich jeszcze żyje. Ta-
kie spotkania uczą naszych 
uczniów najwięcej szacun-
ku, związku z przeszłością, 
patriotyzmu, właściwego 
zachowania. Staramy się 
dawać świadectwo pamięci 
tamtych dni. 

Anna Krzesińska

Dzień Święta Edukacji Narodowej

Lekcja patriotyzmu
Szkoła to nie tylko mury, sale lekcyjne i plany zajęć do zreali-
zowania. To przede wszystkim przekazywanie wartości – 
takich jak patriotyzm, szacunek do historii i  ludzi, którzy ją 
tworzyli. Z okazji Święta Edukacji Narodowej „Mieszkaniec” 
rozmawia z Danutą Czarnecką, dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 163 im. Batalionu „Zośka” na Pradze-Południe.

Tym, którzy uczą i wychowują,
zachęcają, aby poznawać świat,
przekazują wiedzę i inspirują,
i tym, którzy ich w tej trudnej 

i odpowiedzialnej pracy wspierają

Nauczycielom, Wychowawcom,  
Pracownikom Administracji i Obs³ugi  

oraz wszystkim Przedstawicielom Oœwiaty  
na Pradze-Po³udnie

z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy najserdeczniejsze życzenia sukcesów w pracy i w życiu osobistym,  

pasji nauczania i satysfakcji z osiągnięć uczniów.

w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

                        Marcin Kluś                                               Tomasz Kucharski
Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe         Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

KALINA EXPRESS MARKET  
ul. Siennicka 23, wejście od ul. Dwernickiego. 

Czynny siedem dni w tygodniu,  
przez całą dobę!
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 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

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

TaDEx  
 oPoNy

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

W sobotę 5 października na 
zjeździe władz stołecznej Plat-
formy Obywatelskiej wybra-
no nową szefową. Zosta-
ła nią Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Stanowi-
sko objęła po Małgo-
rzacie Kidawie-Błoń-
skiej. Głosowało na nią 
80 proc. uczestników par-
tyjnej konwencji.  

z�z�z
Sojusz Lewicy Demokratycz-

nej stoi na stanowisku, aby de-
cyzję o udziale w referendum 
i sposobie głosowania pozosta-
wić naszym wyborcom i sympa-
tykom, mieszkańcom Warszawy. 
Jesteśmy przekonani, że podej-
mą ją nie tylko zgodnie z wła-
sną oceną władz miasta, ale 
również intencji i politycznych 
celów organizatorów referen-
dum – czytamy w stanowisku 
Rady Warszawskiej SLD z dnia 
6 października br. w sprawie re-
ferendum w Warszawie.

z�z�z
2 października br. ks. Abp 

Henryk Hoser, biskup war-
szawsko-praski, odwołał ks. 
dr. Wojciecha Lipkę z funk-
cji Kanclerza Kurii Warszaw-
sko-Praskiej, a na jego miej-
sce mianował ks. dr. Dariusza 
Szczepaniuka, dotychczaso-
wego Notariusza Kurii War-
szawsko-Praskiej.

z�z�z
Warszawiacy podróżują-

cy metrem mogą już korzystać 
z najnowszych pociągów Inspi-
ro. Dwa z nich rozpoczęły nor-
malne kursowanie na I linii me-
tra, a już wkrótce dołączą kolej-
ne pojazdy. W niedzielę 6 paź-
dziernika podczas pierwszego 

kursu w pociągu rozbrzmie-
wała muzyka Chopina, Mozar-
ta i Straussa. – Rozwój komuni-
kacji miejskiej, a w szczególno-
ści metra, to dla nas priorytet. 
Metro oprócz tego, że jest naj-
bardziej efektywnym środkiem 
transportu, to również ma cha-
rakter miastotwórczy. Widać to 
doskonale w dzielnicach, w któ-
rych funkcjonuje I linia – mó-
wiła prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz.

z�z�z
Dom Development S.A., 

wiodący deweloper na polskim 
rynku, opublikował wstęp-
ną informację o wynikach za 
III kwartał 2013 roku. Sprze-
daż spółki wzrosła w tym okre-
sie do 414 mieszkań z 386 w II 
kwartale, dając łączną sprze-
daż w ciągu trzech kwartałów 
2013 roku – 1139 mieszkań. Na 
sprzedaż III kwartału składały 
się przede wszystkim mieszka-
nia w warszawskich projektach: 
Saska, Żoliborz Artystyczny 
oraz Derby. 

z�z�z
Do 14 października na tere-

nie Mazowsza prowadzona jest 
przez Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii akcja szczepienia 
lisów przeciwko wściekliźnie. 
Szczepionka jest zrzucana z sa-
molotów na lasy, pola i łąki wo-
jewództwa. Zrzuty nie obejmują 
akwenów wodnych, dróg i tere-
nów zabudowanych. Szczepion-
ka uodparnia na wirus wściekli-
zny wyłącznie lisy. Szczepionki 
nie wolno dotykać, każdy, kto 
zetknie się z nią powinien na-
tychmiast skontaktować się z le-
karzem. Należy zwrócić uwagę 
na zwierzęta domowe, których 
przypadkowy kontakt z prepa-
ratem należy zgłosić do leka-
rza weterynarii. Po wyłożeniu 
szczepionki przez dwa tygo-
dnie psy należy wyprowadzać 
na smyczy, a koty trzymać w za-
mkniętych pomieszczeniach.

z�z�z
25 września br. na Saskiej Kę-

pie przy ul. Walecznych (przy 
budynku Liceum Francuskie-
go) odsłonięto pierwsze w Pol-
sce popiersie René Goscinny-
`ego, twórcy m.in. komiksów 
o Asteriksie i książek o przygo-
dach Mikołajka. Realizacji pro-
jektu pomnika podjął się Jacek 
Kowalski. Na uroczystości od-
słonięcia popiersia obecna by-
ła córka pisarza Anne Goscin-
ny, a także ambasador Francji 
w Polsce Pierre Buhler. Pod-
czas akademii uczniowie Li-
ceum Francuskiego odczytali, 

z podziałem na role, fragmenty 
utworów René Goscinnego.

z�z�z
Podczas Koncertu Galowe-

go w Teatrze ROMA 30 wrze-
śnia 2013 r. ogłoszono wyni-
ki 16. Konkursu „Pamiętajmy 
o Osieckiej”. I miejsce przyzna-

no Pawłowi Ruszkowskiemu, II 
Julii Rybakowskiej, a III miej-
sce zespołowi Nieczuli Gentel-
mani w składzie: Michał Bojar-
ski, Grzegorz Duszak, Mateusz 
Menich, Łukasz Rosiński. Ple-
biscyt Publiczności wygrała Ju-
lia Rybakowska, nagrodę spe-
cjalną ufundowaną przez Mu-
zeum Polskiej Piosenki w Opo-
lu otrzymała Karolina Czarnec-
ka. Wręczono statuetkę – auto-
graf Agnieszki Osieckiej za za-
sługi dla popularyzacji polskiej 
piosenki Adamowi Sławińskie-
mu (na zdjęciu), kompozyto-
rowi, autorowi muzyki do wie-
lu niezapomnianych piosenek 
z tekstami Agnieszki Osieckiej. 

z�z�z
Rodzice, dla których ważny 

jest aktywny rozwój ich dziec-
ka, mogą teraz przyjść do CH 
King Cross Praga wraz ze swo-
ją pociechą na drugi semestr 
bezpłatnych warsztatów wspie-
rających rozwój dzieci w wieku 
do lat 4. Dzieci poznawać bę-
dą kolory i tworzyć skojarzenia 
z barwami, prowadzone rów-
nież będą ćwiczenia koordyna-
cji ruchowej, motoryki i senso-
ryki dziecka. Warsztaty odby-
wają się w co drugą środę, naj-
bliższe rozpoczną się w środę 
16 października o godz. 10.00, 
ich tematem będzie Słoneczny 
żółty, kolejne 30 października 
również o godz. 10.00, temat 

zajęć - Morski niebieski. Około 
45-minutowe zajęcia odbywać 
się będą na placu przed restau-

racją McDonalds. 
z�z�z

Osoby borykają-
ce się z problemami 
natury psychologicz-

nej, mogą uzyskać po-
moc podczas bezpłatnych 

konsultacji, które pomogą im 
zdiagnozować przyczyny złe-
go stanu psychicznego. Zain-
teresowani udziałem w kon-
sultacjach, mogą skontakto-
wać się z Akademickim Cen-
trum Psychoterapii i Rozwoju 
przy SWPS pod numerem tel. 
22 517-99-65 lub napisać na 
adres: acp@swps.edu.pl Wię-
cej informacji na stronie: www.
swps.pl /psychoterapia

z�z�z
10 października o godz. 17.00 

w Muzeum Łazienki Królew-
skie, w Pałacu na Wyspie, roz-
pocznie się wykład prof. Tere-
sy Kostkiewiczowej „Galeria 
portretów w Pamiętnikach Sta-
nisława Augusta”. „Pamiętniki 
króla Stanisława Augusta” to je-
den z najważniejszych i najcie-
kawszych dokumentów epoki, 
w której powstały. Wykłady bę-
dą odbywać się raz w miesiącu, 

do 12 czerwca 2014 r., w Pałacu 
na Wyspie, o godz. 17.00. Wstęp 
wolny.

z�z�z
W ramach Festiwalu „Praska 

Jesień w Świątyniach`2013” 
odbędą się kolejne koncerty - 
13 października o godz. 14.00 
w bazylice NSJ przy ul. Kawę-
czyńskiej 53 zagra zespół EL 
CAMINO – Jose Maria Escrivo 
w konwencji jazzowej; 20 paź-
dziernika o godz. 19.00, w ko-
ściele MB Loretańskiej przy ul. 
Ratuszowej 5a, koncert kame-
ralny „Uczniowie i ich mistrzo-
wie” w wykonaniu zespołów 
kameralnych i solistów Zespo-
łu Szkół I st. im. St. Moniuszki. 

 (ab) (um) 

Z mIASTA  Dom Kultury „Orion” ul. Egipska 7 – w środę 21 paździer-
nika w godz. 18.00-20.00 – otwarta debata społeczna dla miesz-
kańców Saskiej Kępy o bezpieczeństwie w dzielnicy. W deba-
cie wezmą udział przedstawiciele policji, straży miejskiej i urzędu 
dzielnicy Praga-Południe;
 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 13.10. godz. 19.00 - Koncert jazzowy. Bilety: 10 
zł, 15 zł w dniu koncertu; 16.10. godz. 17. 00 - Spotkania ze sztu-
ką, wstęp wolny; 17.10. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Fi-
lipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 zł; 20.10. godz. 15.00 – 
Brzydkie kaczątko – spektakl dla dzieci, wstęp 5 zł; 22.10. godz. 
18.00 – Wieczór autorski wokół książki „Tajemnica medalionu”, 
wstęp wolny; 23.10. godz. 11.00 – „Kto pokona smoka” spektakl 
dla dzieci; godz. 17.00 - Spotkania ze sztuką, wstęp wolny; godz. 
19.00 - Klub Mola Książkowego, wstęp wolny; 
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 –11.10. godz. 
18.00 - Kino Kępa „Alpy”, wstęp 10 zł; godz. 20.00 - Kino Kę-
pa „Minister”, wstęp 10 zł; 12.10. godz. 11.00 - Smyki na Kępie. 
Zajęcia muzyczne dla dzieci i rodziców. Bilet dla rodziny 10 zł; 
godz. 13.00 - Witold Lutosławski – piosenki dla dzieci, wstęp wol-
ny; 13.10. godz. 12.00 - Słowem granie na dywanie. Zabawa dla 
dzieci w wieku 9-12 lat, wstęp 10 zł; godz. 19.00 - Piosenki „Der-
wida” Janusz Radek z zespołem, wstęp 40 zł; godz. 20.30 - Potań-
cówka w stylu retro, wstęp wolny; 14.10. - Ciekawi i lubiani. Le-
szek Fidusiewicz – jeden z najlepszych polskich fotografów spor-
towych, wstęp wolny; 15.10. godz. 10.00 - „Taką nas ścieżką po-
prowadź”. Przesłuchania konkursowe Przeglądu Artystycznych 
Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej, wstęp wolny; godz. 
19.00 - Cały ten Jazz: LIVE! Anna Serafińska/Artur Dutkiewicz 
Duo, wstęp 15 zł; 17.10. godz. 18.00 - Kino Kępa „Żądza bankie-
ra”, wstęp 10 zł; godz. 20.00 - Kino Kępa „Wodne dzieci”, wstęp 
10 zł; 18.10. godz. 18.00 - Wernisaż wystawy Henryka Chylińskie-
go „Znaki i obrazy”; godz. 19.00 - Kino Kępa „Gerhard Richter”, 
wstęp 10 zł; 19.10. godz. 16.00 - Koncert Galowy „Taką nas ścież-
ką poprowadź” Przeglądu Artystycznych Inspiracji Twórczością 
Agnieszki Osieckiej, wstęp wolny; 20.10. godz. 13.00 - Mały Teatr 
„Calineczka”. Spektakl dla dzieci od lat 5, wstęp 10 zł; godz. 18.00 
- Duet gitarowy: Maciej Kopczyński i Radosław Bołtuć, wstęp 5 zł; 
21.10. godz. 19.00 - Spotkanie z Andrzejem Muszyńskim – repor-
terem, prozaikiem, podróżnikiem, wstęp wolny; 22.10. godz. 19.00 
- Spektakl Teatru Improwizowanego Klancy, wstęp 15 zł; 23.10. 
godz. 19.00 - Wernisaż wystawy akwareli Heleny i Lecha Grześkie-
wiczów w 100-lecie urodzin Lecha Grześkiewicza; 16.10; 23.10; 
30.10 w godz. 18.00-21.00 - Środy na parkiecie, wstęp 12 zł. 
 Klub Kultury Gocław (Filia CPK), ul. abrahama 10 – 14.10. 
godz. 19.00 - Mon Amour. Koncert poświęcony pamięci Edith 
Piaf, połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Wstęp 
wolny; 21.10. godz. 19.00 - Kabaret LEYEK. Wstęp – 5 zł; 
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 11.10. godz. 
10.00 – 12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp 
wolny; 15.10. godz. 12.00 - Wykład z historii sztuki. ” Tajemni-
czy faraon Echnaton”. Wstęp wolny; 16.10. godz.12.00 - „Podró-
że w nieznane – „Brazylia”. Wstęp wolny; 17.10. godz. 12.00 - 
Wołyńskie Ateny. Krzemienieckie imperium oświatowo-wycho-
wawcze.  Wstęp wolny; 18.10. godz. 10.00–12.00 - Piątek z gra-
mi planszowymi i kartami. Wstęp wolny; godz. 15.00 - Kwia-
ty ozdobne. Tulipany. Ogród przed zimą. Wstęp wolny; 21.10. 
godz. 18.00 – Spotkanie ze Stanisławem Janickim pisarzem, 
dziennikarzem i scenarzystą, krytykiem filmowym. Wstęp 10 zł; 
22.10. godz. 16.00 - Trening pamięci. Wstęp wolny; 
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – w każdy piątek, w godz. 17.0-
21.00 – wieczorki taneczne. Wstęp 25 zł. Kontakt 606 839 305;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 - 19.10. godz. 13.00 
– Spacer po Cmentarzu Bródnowskim. Zbiórka: przed kościo-
łem (murowanym) p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. św. 
Wincentego 81.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAń Ców

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, 

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

  nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany, 
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin i transport
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400

rEKlAMA rEKlAMA  
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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

* 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

Zarząd SM „Przyczółek Grochowski” z  siedzibą w  Warszawie  
ul. Ostrzycka 2/4 na podstawie obowiązującego w Spółdzielni „Regu-
laminu przeprowadzania przetargów o ustanowienie prawa do lokalu 
w  SM „Przyczółek Grochowski”– ogłasza przetarg nieograniczony 
na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:
l  ul. Bracławska 10 m 22 – pow. użyt. 37,5 m2 składającego się 
z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Usytuowanego na 
I piętrze,
l  ul. Motorowa 3 m 36 – pow. użyt. 37,5 m2 składającego się  
z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Usytuowanego na 
II piętrze.

Cena wywoławcza 187 000 złotych za każdy lokal.
Osoby zainteresowane przetargiem winny składać swoje oferty w za-
mkniętych kopertach w biurze Zarządu Spółdzielni pok. nr 8 w termi-
nie do dnia 29.10.2013 r. do godziny 15.00. Lokal można oglądać po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 22 810-40-73. Informacja  
o przetargu umieszczona jest na stronie: www.przyczolek.waw.pl

- Witam, witam… Kazimierz Główka zobaczywszy swojego 
kolegę Eustachego Mordziaka, jak zwykle nie ukrywał rado-
ści… Ale, ale – co pan taki markotny? Boli pana coś?

- Dusza Polaka mnie boli, panie Kazimierzu.
- To poważna sprawa, a tak konkretnie?
- Zarobić coraz trudniej. I jak tak patrzę po bazarze, to każ-

dy ma coraz bardziej pod górkę. 
- No, co pan! Kręci się przecież. 
- Już ja widzę, jak się kręci. Kobity dobrze się zastanowią, 

zanim kawałek pręgi kupią. Owszem, są tacy, co się nie ogra-
niczają, ale są w mniejszości, niestety.

- A ja przeczytałem właśnie, że jesteśmy szczęśliwi. Panie, 
takich wiadomości od lat w gazetach nie było: aż 81 proc. Po-
laków jest bardzo lub dość szczęśliwych, a 79 proc. dobrze 
ocenia swoje życie. Że ludzie mają mniej pieniędzy? – to się 
zgadza, ale trzy czwarte z nas uważa, że i tak jest nieźle. Tylko 
w co trzecim domu odczuwa się pewne trudności, a zaledwie 
w co piątym nie wiadomo, jak dotrwać do pierwszego. 

- A gdzie pan, panie Kaziu, to wyczytał?
- W „Gazecie Wyborczej”.
- To ja się nie dziwię, że im sprzedaż ciągle spada i spada. 

Powiem panu tak: może my tu z Krysią majtkami handluje-
my, ale swój rozum mamy. Jak oni mogą mówić, że jest dobrze 
i jednocześnie tego Balcerka pod niebiosa wynosić? To lipa 
jest. I ja im jeszcze mam za to płacić? 

- A co pan nagle ma do Balcerowicza? Człowiek wielkich 
zasług. 

- Jak dla kogo panie Kaziu, jak dla kogo. Mój szwagier praco-
wał w „Kasprzaku” – jak na tamte czasy niezły sprzęcior robili – 
już nie ma „Kasprzaka”, bo go Balcerek popiwkiem wykończył. 
Cioteczna siostra mojej Krysi w „Cemi” pracowała – przodująca 
firma elektroniczna w naszej części Europy to była. I ich w popiw-
ku utopił. Kuzyn sąsiada z bloku technikiem w pegeerze na Pomo-
rzu był – nie ma pegeerów, tylko ludzie zostali i biedę klepią już 
w drugim pokoleniu. Tak ich ten Balcerek urządził.

- Panie Eustachy, takie zmiany, jak on przeprowadził, wyma-
gały ofiar, ale ogólnie nie jest źle. Powiem panu, ja to go nawet 
z ciekawością słucham, jak o tych emeryturach teraz mówi. 

- To ja panu mówię, że dla ludzi nic dobrego z tego nie wy-
niknie. Dla banków, dla tych, co w pieniądzach robią, owszem, 
ale prosty człowiek będzie miał z tego co najwyżej zasiłek spo-
łeczny. 

- Wie, pan, tak sobie myślę, że jakby ktoś z boku słuchał na-
szej rozmowy, to na pewno przypomniałby mu się dowcip o pe-
symiście i optymiście; Pesymista widzi ciemny tunel. Optymi-
sta widzi światło w tunelu. Realista widzi nadjeżdżający po-
ciąg. A maszynista widzi trzech idiotów stojących na torach. 

- Nie śmiej się pan, bo to poważne sprawy są. Wystarczy, jed-
no pokolenie wychować w przekonaniu, że taki Balcerek zbaw-
ca nasz jest i całkiem się damy przerobić na Amerykanów.

- To znaczy, bo nie nadążam?
- O poziom ogólny społeczeństwa chodzi. Amerykanin jest 

dumny ze swojej ojczyzny, która pokonała Hitlera w wojnie 
wietnamskiej w Czeczenii… Znaczy, żebyśmy ciemni byli jak 
tabaka w rogu. Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Tabaka

Kobiecym okiem

wśród licznych tego dnia wóz-
ków, które porzucali klienci, 
rezygnując z zakupów na wi-
dok wyjątkowych kolejek do 
kas. Ustawiłam się w jednej 
z nich, nie spieszyło mi się ni-
gdzie.

Szło szybko, choć protestują-
cy ustawiali się do kas, a gdy 
pracownica podliczyła ich to-
wary, usiłowali płacić bilo-

nem, a konkretnie 
- jednogroszów-
kami, które w mo-
zole i bez wielkiej 
wprawy przeli-
czali, by uzyskać 
wymaganą kwo-
tę. Jedne kasjerki 
w tym czasie nie 
robiły nic, i tu ko-
lejka faktycznie 
była sparaliżowa-
na. Inne w mię-
dzyczasie obsługi-
wały w kolejności 
pozostałe osoby. 
Nie umiem zrozu-
mieć, jakie uczu-
cia zamierzali wy-
wołać we mnie 
protestujący. Wo-
kół kas rozlewa-

ła się ogromna kałuża czegoś 
kleistego i żółtego (może jakiś 
koncentrat soku?), której nikt 
nie sprzątał, podobnie jak nikt 
nie opróżniał wózków porzu-
conych przez klientów. 

Gdy zapłaciłam (kartą, co 
wywołało komentarz rozpy-
chającego się pana, asystu-
jącego biernie koledze liczą-
cemu jednogroszówki) i wy-

szłam ze sklepu, nie słuchałam 
ani obelg pod adresem krążą-
cych przed wejściem protestu-
jących, wygłaszanych przez 
niektórych wzburzonych klien-
tów, ani okrzyków balonikowe-
go pana „Ku..aaa!!!” Chowa-
jąc się przed deszczem zapako-
wałam sprawunki, odstawiłam 
koszyk i odjechałam.

To pewnie naprawdę był 
protest. Szkoda, że nie dano 
mi nawet szansy bym zorien-
towała się, o co chodzi. 

Niebo zaczęło się wypoga-
dzać. Poszłam na spacer, by 
to przemyśleć. Zostawiłam za 
sobą jegomościa z czerwo-
ną twarzą i kilkoma tylko ta-
tuażami, zostawiłam rozdy-
gotane z nerwów starsze pa-
nie, które nie umiały odnaleźć 
się w tym chaosie, bezradne 
i przestraszone. 

Kochani, szkoda zdrowia. 
Można być za lub przeciw, 
można okazać zrozumienie lub 
potępiać, ale przedtem zawsze 
warto zastanowić się, o co 
chodzi. Warto iść na spacer… 
Polecam, naprawdę warto. 
Kto wie ile jeszcze dni słonecz-
nych przed nami?! żu

Kilka dni temu podjecha-
łam pod jeden ze sklepów przy 
ul. Grochowskiej. Lał deszcz; 
po parkingu kręciła się grup-
ka osób, zaczęły wyć ręcznie 
„kręcone” syreny, a osobnik 
z żywoczerwoną twarzą mio-
tał się przed wejściem do skle-
pu wrzeszcząc do kolegów: 
„Ku..aaa, no ku..aaa!!! Roz-
dawaj te balony, ku..aaa! No 
żesz ku..a, rozdawaj!!!”

Nie jestem miłośniczką wul-
garnego słownictwa, więc 
wchodząc do sklepu zwróciłam 
mu uwagę, że chamskie wrza-
ski nie służą dobrze żadnej 
sprawie, ale pan nie podzielał 
mojego zdania w tej kwestii. 

W sklepie zorientowałam 
się, że to protest pracowni-
ków. Mówiąc między nami, 
ja tego z czerwoną twarzą nie 
zatrudniłabym nigdzie, ale za-
jęłam się zakupami, klucząc 

Nie idę
Nikogo do niczego nie nawołuję i nie za-

chęcam, ale jako polityk, senator warszaw-
sko-praski czuję się w obowiązku przed-
stawić swój pogląd na referendum w spra-
wie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Oczywiście, Hanna Gronkiewicz-Waltz 
nie jest idealnym prezydentem (czy w ogó-
le jest ktoś taki?). Można mieć do niej pre-
tensje o różne rzeczy. Ja też mam. Np. o to, 

że do dziś ratusz nie uregulował spraw związanych z działalnością klu-
bu GKP Targówek. Z powodu braku dobrej woli ze strony odpowie-
dzialnych urzędników ratusza, ten zasłużony klub sportowy nie otrzy-
mał dotacji i zmuszony był zawiesić w tym roku pracę z dziećmi. 

Prawdą jest także, że wielu mieszkańców stolicy ma poczucie, że coś 
im zostało odebrane. Np. kilkakrotnie niższą dotację otrzymali z Urzę-
du Miasta organizatorzy odbywającego się co roku na dziedzińcu Zam-
ku Królewskiego festiwalu „Ogrody Muzyczne”, co znacznie obniżyło 
poziom tej unikalnej i znakomitej imprezy. Były także inne potknię-
cia, a z drugiej strony były także liczne sukcesy: rozmach inwestycyj-
ny, znaczny wzrost liczby wybudowanych mieszkań komunalnych, 
dobra komunikacja miejska, rowery miejskie, weekendowe remonty 
ulic.  Wszystko to powinno być sprawiedliwie wyważone i ocenione 
po upływie kadencji, za rok. Wtedy znani także będą inni kandyda-
ci i warszawiacy będą mieli tzw. „materiał porównawczy”. „Rzeczpo-
spolita” zamieściła niedawno wywiad ze szwajcarskim politologiem, 
prof. Wolfem Linderem, który poinformował, że w Szwajcarii, ojczyź-
nie referendów, w ogóle nie ma takiej instytucji, jak odwołanie polity-
ka! „Bądźmy poważni” – mówi prof. Linder – „przecież zagłosowali-
śmy na danego polityka, żeby przez cztery lata mógł realizować swój 
program. Rozliczymy go przy wyborach.”

No dobrze – powie ktoś – w takim razie, po co ustawa dopuszcza od-
wołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji?  Odpowiem py-
taniem: a co zrobić z prezydentem czy burmistrzem, który nie stosuje 
się do ustaw, lekceważy uchwały rady gminy, prowadzi samochód po 
pijanemu, popełnił przestępstwo,  molestuje podwładnych?  Gdyby nie 
instytucja referendum, taki włodarz miasta mógłby nadal pełnić swoją 
funkcję, ku zgorszeniu mieszkańców, podrywając zaufanie obywateli 
do państwa i do prawa. W Szwajcarii takie prawo nie jest potrzebne, bo 
tam burmistrz, który się skompromituje, podaje się do dymisji, a w Pol-
sce zaśpiewa „Polacy, nic się nie stało” i dzielnie trwa na stanowisku.

Czy w Warszawie mamy do czynienia z którymś z tych – albo podob-
nym – przypadkiem skandalicznego postępowania prezydenta? Oczy-
wiście nie! Dlatego to konkretne referendum, choć prawnie dopusz-
czalne, jest pozbawione sensownego uzasadnienia. O ważności referen-
dum przesądza frekwencja. To jedyny przypadek głosowania, w któ-
rym obowiązuje taki wymóg. Zatem są trzy opcje: iść na referendum 
i głosować za odwołaniem prezydent, iść i głosować przeciw, nie iść. 
Ja wybieram tę trzecią możliwość, bo uważam, że to referendum jest 
niepotrzebne i gdybym wziął w nim udział, legitymizowałbym całą tę 
akcję. Pozostając w domu, daję jasny sygnał autorom wniosku referen-
dalnego: bez względu na to, co myślę o Hannie Gronkiewicz-Waltz, nie 
widzę powodu, aby oceny jej działalności dokonywać po trzech, a nie 
po czterech latach, czyli po kadencji.

Dodatkowym argumentem jest to, że początkowo niepolityczna akcja 
referendalna szybko przekształciła się w polityczną bijatykę, w której nie 
chodzi już o Warszawę, ale o to, czyje będzie na wierzchu. Zza zatroskanej 
twarzy Piotra Guziała wyłonili się i zdominowali go politycy Ruchu Pali-
kota i przede wszystkim PiS-u. Pojawił się skandaliczny plakat z godziną 
W, tak jakby jakiś okupant rządził stolicą. W ten sposób referendum zamie-
nia się w polityczną farsę, co tym bardziej skłania do pozostania w domu.

Marek Borowski
Senator warszawsko-praski

Z perspektywy Izby Wyższej
Na spacer, 
po s³oñce
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OGłOSZENIE OGłOSZENIE

APEL O UDZIAŁ 
w gŁOSOwANIU  

REFERENDALNYM
choć różnimy się w ocenie sposobu sprawowania urzędu prezydenta m. st. 
warszawy, to jesteśmy zgodni w przekonaniu, że wzywanie do bojkotu war-
szawskiego referendum jest niszczące dla cnoty społecznej aktywności. 

Rozumiemy, że wezwanie do nieuczestniczenia w  referendum to najprost-
sza metoda obrony Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Choć najprostsza 
i być może najskuteczniejsza, ma jednak szkodliwe efekty uboczne. Apele pły-
nące ze strony jednej z partii politycznych, by osoby zadowolone ze sposobu 
sprawowania urzędu przez Hannę Gronkiewicz-Waltz nie uczestniczyły w refe-
rendum, popularyzują obstrukcję jako metodę walki politycznej.

Czy rok trwania na urzędzie wart jest psucia obyczajów politycznych? Czy 
obrona urzędu uzasadnia stosowanie tak szkodliwego narzędzia? Na skutek sto-
sowania obstrukcji samorządność i obyczaj uczestnictwa w sprawach publicz-
nych ucierpią w stopniu znacznie przewyższającym korzyści, jakie w przypadku 
niepowodzenia referendum odniosłaby partia polityczna, do której należy Pani 
Prezydent.

Wzywamy osoby uważające, że Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna po-
zostać na stanowisku Prezydenta m. st. Warszawy, do rezygnacji z najłatwiej-
szej, lecz destrukcyjnej dla demokracji formy obrony. Wzywamy do uczestnic-
twa w referendum!

Bojkot pozostawmy w arsenale broni przeciwko ustrojom niedemokratycznym!

piotr Guział – przewodniczący Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej
konrad Rytel – prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

paweł kukiz – lider ruchu Platforma Oburzonych 

Jeśli ktoś ma nadzieję, że w niedzielę ucieknie od tego pytania jest w błę-
dzie. W referendum dotyczącym odwołania prezydent miasta Hanny Gron-
kiewicz-Waltz wypowie się każdy dorosły warszawiak. Jest to chyba pierw-
sza sytuacja w historii wszystkich dotychczasowych głosowań, gdzie bę-
dzie stuprocentowa frekwencja. Nareszcie nie będę musiał wysłuchiwać 
osób, które powiedzą, że „wie Pan, ja nie wiem, nie interesuje mnie to, nie 
idę”. Pani prezydent już dawno w jasny sposób określiła zasady głosowa-
nia: „Ten, kto zostaje w domu 13 października, ten popiera mnie i to co robię 
w Warszawie od siedmiu lat.” Wtórują pani prezydent: premier, prezydent, 
wiele osób z establishmentu oraz par tia rządząca naszym krajem i miastem. 
Możemy protestować i mówić, że to obniża jakość naszej demokracji, że im 
nie wolno tego robić, że wzmacnianie bierności obywateli w imię doraźnych 
korzyści politycznych, tej czy innej par tii, jest na dłuższą metę bardzo złe 
dla naszego kraju. Jednak nie zmienia to faktu, że taka jest logika niedziel-
nego referendum. Wszystkie badania wskazują, że Hanna Gronkiewicz-Waltz 
przegra 13 października głosowanie. W urnach znajdzie się więcej głosów za 
jej odwołaniem, niż za pozostaniem. Jednak czy to nasze głosowanie będzie 
skuteczne? Czy pani prezydent będzie musiała złożyć swój urząd w poniedzia-
łek? To zależy od liczby oddanych głosów. Jeśli będzie ich ponad 400 tysięcy, 
to Hanny Gronkiewicz-Waltz w poniedziałek, a najdalej we wtorek, nie będzie. 
Jeśli mniej, to, mimo iż przegra głosowanie, będzie jeszcze rządzić naszym 
miastem przez ponad rok. W tym kontekście pytanie TAK CZY NIE dla dalszych 
rządów pani Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczy każdego z nas. Tak, drogi czy-
telniku. Nie robiąc nic, też wybierasz. Twoja bierność i nieobecność w loka-
lu wyborczym 13 października w niedzielę jest głosem za pozostaniem Hanny 
Gronkiewicz-Waltz na stanowisku prezydenta naszego miasta. Tak więc pytam 
wszystkich. Jaka jest wasza odpowiedź? TAK czy NIE? 

Marek zwierzyński  
warszawska wspólnota Samorządowa  

praga południe

TAK CZY NIE? – PYTANIE,  
PRZED KTóRYM NIE MOŻNA UCIEC
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ZAMIESZKAJ  KUP 
 SPRZEDAJ 

 WYREMONTUJ

rEKlAMA rEKlAMA  

Jednak ta klimatyczna róż-
norodność nie jest jedynym 
atutem mieszkania w tej czę-
ści stolicy, jest ich o wiele 
więcej. Jednym z nich są ce-
ny. Rdzenni mieszkańcy pra-
wej strony na lewą stronę Wi-

sły przeprawiają się tylko kie-
dy muszą, a jakiekolwiek za-
kupy wolą robić „u siebie”, 
tu po prostu jest taniej - mó-
wią. Chociaż na komunika-
cję miejską nie można narze-
kać, ponieważ dzielnice są 

bardzo dobrze skomunikowa-
ne z centrum dzięki dużej ilo-
ści autobusów i tramwajów. 
II linia metra jeszcze bardziej 
przyczyni się do polepsze-
nia infrastruktury i ułatwie-
nia połączeń z lewym brze-

giem. Na metrze się nie skoń-
czy. Zapowiedzią kolejnych 
wielkich zmian rozwojowych 
jest zagospodarowanie tere-
nów nad brzegiem Wisły. Ma-
jąca powstać „Dolina Wisły”, 
nowoczesne, zielone dzielni-
ce mieszkaniowe, plaże miej-
skie, ścieżki rowerowe i edu-
kacyjne znacznie przyczynią 
się do wzrostu atrakcyjności 
wizualnej i rekreacyjnej pra-
wej strony brzegu.

W ostatnim czasie prawa 
strona rozwinęła się również 
pod względem kulturalno-roz-
rywkowym. Powstaje coraz 
więcej knajpek i klubów, które 
chętnie odwiedzają wielbicie-
le bardziej alternatywnej for-
my rozrywki z całej Warsza-
wy. Prężnie działają również 
kluby kultury oferujące miesz-
kańcom w różnym wieku cie-
kawe zajęcia, spotkania, poka-
zy filmowe, koncerty itp.

Przyjazna 
mieszkańcom  

Praga Południe

Dzielnica cieszy się bardzo 
dobrą opinią, jest chętnie za-
mieszkiwana przez nowych 
mieszkańców i dzięki temu 
powstaje w niej dużo nowych 
inwestycji. Mieszka tu wielu 
przedstawicieli świata kultu-
ry i sztuki, celebrytów, po-
lityków i obcokrajowców, 
którzy szczególnie chętnie 

osiedlają się na Saskiej Kę-
pie. Historyczne powiązanie 
Saskiej Kępy z obcokrajow-
cami przełożyło się na dużą 
liczbę ambasad i konsulatów 
zlokalizowanych wzdłuż ci-
chych, wąskich uliczek. Ich 
nazwy: ul. Meksykańska, 
Francuska, Afrykańska odda-
ją jej międzynarodowy cha-
rakter. Saska Kępa jest rów-
nież centrum kulturalnym – 
bliskim sercu wielu warsza-
wiaków.

Praska historia…

Praga Północ to jedna 
z dzielnic, która najmniej 
ucierpiała podczas walk sto-
czonych w czasie drugiej woj-
ny światowej. Można tu zo-
baczyć wiele przedwojen-
nych budynków, które nadają 
jej charakterystyczny klimat, 
a lokalni mieszkańcy uważa-
ją, że to jedyna dzielnica, któ-
ra oddaje wygląd przedwojen-
nej Warszawy. Dzięki central-
nej lokalizacji Pragi – w sa-
mym sercu miasta, wielu in-
westorów poważnie zastana-
wia się nad długoterminowy-
mi inwestycjami na Pradze 
Północ.

Nowoczesna  
Białołęka…

Warszawska Białołęka to 
dzielnica, która intensyw-

nie się rozbudowuje. W no-
woczesnych budynkach co 
roku osiedla się tu kilka ty-
sięcy nowych mieszkańców, 
najczęściej są to ludzie mło-
dzi. Dzielnica dynamicz-
nie się rozwija. Wielką zale-
tą Białołęki jest również są-
siedztwo rozległych rezerwa-
tów przyrody: Ławice Kieł-
pińskie i Łęgi Czarnej Stru-
gi oraz kompleksu Lasów Ja-
błonowskich. Zieleń, spokoj-
na okolica a także niewygó-
rowane ceny nowoczesnych 
mieszkań, sprawiają, że wiele 
osób chętnie osiedla się w tej 
dzielnicy.

Wawer  
– „zielone płuca” 

Warszawy

Jest największą pod wzglę-
dem powierzchni dzielnicą 
Warszawy. Charakterystycz-
ne w Wawrze są niskie domy 
jednorodzinne oraz tereny 
zielone stanowiące znaczny 
obszar dzielnicy. Wśród nich 
jest także duża część Mazo-
wieckiego Parku Krajobra-
zowego z licznymi rezerwa-
tami. Dzięki zieleni i niskiej 
zabudowie Wawer wyróżnia 
się kameralnością na tle po-
zostałych dzielnic Warszawy, 
przyciągając kolejnych chęt-
nych do mieszkania w ciszy 
i spokoju.

Emilia KressoProjekt inwestycji „Dolina Wisły” autorstwa JEMS Architekci – widok od strony ul. Jagiellońskiej.

NA PRAwO ZwROT!
Pełna uroku i kontrastów Praga Północ, przyjazna mieszkańcom Pra-
ga Południe, dynamicznie rozwijająca się Białołęka, kameralny Rem-
bertów, a także zielony Wawer – to tylko część miejsc, które nadają 
prawej stronie miasta niepowtarzalny, zróżnicowany  klimat, który jest 
niepodważalnym atutem mieszkania po prawej stronie Wisły.  
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Własne mieszkanie w NOVUM
Firma NOVUM, istnieje na rynku od 1985 roku. Od początku priorytetem w działalności spółki jest jakość realizacji.  Wiarygod-
ność i sumienność NOVUM doceniła Kapituła przy Krajowej Izbie Budownictwa, dwukrotnie honorując firmę Certyfikatem Dewe-
lopera. Inwestycje Novum zdobyły kilka tytułów Mistera Budownictwa oraz liczne wyróżnienia branżowe. 

Nie ma jednak lepszego potwierdzenia jakości firmy, jak ilość dobrze zrealizowanych inwestycji i liczba klientów, którzy zaufali 
marce, powierzając jej swoje mieszkaniowe marzenia.

NOVUM to firma znana nie tylko w Warszawie, ale też m.in. w podwarszawskim Otwocku, jak i wielu innych miastach Polski. 
Pośród kluczowych inwestycji są m.in.: Os. przy Heroldów na Bielanach, Os. Ceramiczna na Białołęce, Os. Rodziewiczówny 
na Pradze Południe, jak również ulokowane w Otwocku: Os. domków jednorodzinnych - Pogodna, Os. Andriollego, Os. Sopli-
cowo, Os. Kasztelanka. Wybór jest zatem ogromny. 

Dla osób ceniących sobie nowoczesną architekturę, dogodną komunikację i dostęp do centrów handlowych, firma w szczegól-
ności proponuje inwestycję, jaką jest OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY, położone na Pradze Południe w pobliżu Parku „Leśnika” 
oraz trasy Siekierkowskiej i Łazienkowskiej. Znakomita komunikacja, bliskość punktów handlowo-usługowych - to główne atuty 
tej inwestycji. Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z I kondygnacją podziemną i VI kondygnacjami 
nadziemnymi. Na I kondygnacji znajdować się będą pomieszczenia usługowe oraz garaże naziemne, na wyższych kondygna-
cjach zaprojektowano 101 mieszkań o powierzchni od 48 do 84 m2.

 Na działce przewidziano plac zabaw dla dzieci oraz miejsce rekreacyjne. Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał br.
Drugą potężną i niezwykle nowoczesną inwestycją jest OSIEDLE CERAMICZNA na Białołęce. W realizacji jest budowa VI-VIII 

kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i dwukondygnacyjnym parkingiem podziem-
nym. Lokale mieszkalne od 32 m2 do 98 m2. Inwestycję cechują m.in. funkcjonalność, oryginalność i nowoczesność. Inwestycja 
już jest zakończona.

Szczegółowe informacje na stronie www.novum-developer.pl

Marzenie:  
mieszkanie

Warszawę zamieszkuję od 
czterech lat, choć poprzez ro-
dzinę związany jestem z nią 
dużo dłużej. Prawa strona Wi-
sły nie od razu mnie do siebie 
przekonała, dopiero po pew-
nym czasie zacząłem ją po-
znawać. „Kupiło mnie” bez 
reszty nowe mieszkanie – nie-
tuzinkowy budynek, inspiru-
jące otoczenie, bliskość ko-
munikacyjna z resztą stoli-
cy. Najpewniej z początkiem 
nowego roku stanę się peł-
noprawnym (z tzw. wpisem 
do dowodu) Prażaninem. To 
brzmi dumnie.

Nie zawsze jestem prak-
tyczny, zawsze – estetyczny. 
Takie też będzie moje miesz-
kanie. Pewnie trochę odstają-
ce od najbardziej powszech-
nych rozwiązań. Choć z dru-
giej strony – „do bólu powta-
rzalne” w sporej części kwe-
stii mieszkaniowych. Gdyby 
tak nie było, bezprzedmioto-
wa byłaby ta pisanina.

Niektórzy mają to szczę-
ście, że trafiają do fryzje-
ra, gdzie „każde strzyże-
nie jest przygodą” (czasem 
mocno wątpliwe). Podobnie 
jest z mieszkaniami. W mo-
im przypadku był to wielko-
płytowy wieżowiec, gdzie 
się urodziłem i przez spo-
rą część życia egzystowa-
łem, kilka wynajmowanych 

mieszkań w różnych czę-
ściach naszego pięknego 
kraju. Teraz skupiam się na 
swoim pierwszym własnym. 
Wniosek: każde takie do-
świadczenie jest inne – te-
mat mieszkania zawsze po-
trafi czymś zaskoczyć.

Spoglądając wstecz (bo 
szukanie mieszkania rozpo-
cząłem przeszło dwa lata te-

mu), nie mogę się nadziwić, 
jak dużo, nie zawsze przy-
datnej, wiedzy i praktyki 
zdobyłem. W związku z kre-
dytami, w sprawach formal-
no-notarialnych, technika-
liach i nowych słówkach, 
wreszcie – na temat urzą-
dzania, sklepów, dostaw-
ców… i innych zagadnień 
tego budowlano-mieszkal-
nego wszechświata. Nadal 

się uczę, nadal staram się nie 
dać zaskoczyć. Przywołu-
jąc wspomniane strzyżenie – 
włosy odrosną w ciągu kilku 
miesięcy, decyzje związane 
z własnym „M” mogą zacią-
żyć na dużo dłużej. 

Najistotniejsze jednak to 
czuć, że mieszkanie, które się 
ogląda (choćby na wizuali-
zacjach) – jest nasze. Można 

analizować położenie, rzuty, 
patrzeć na lokalizację i mnó-
stwo innych kryteriów. Ale 
bez nienamacalnego poczu-
cia, że to jest to - nie warto 
rozpoczynać przygody zwa-
nej „inwestycją mieszkanio-
wą”.

To wrażenie miałem pierw-
szy raz wchodząc do miesz-
kania, które teraz wynajmuję, 
miałem dokładnie takie sa-

mo odczucie, gdy oglądałem 
na wizualizacjach mój no-
wy budynek. Gdy byłem na 
miejscu, oglądając wyrasta-
jące fundamenty, gdy oglą-
dałem zdjęcia dokumentu-
jące kolejne etapy budowy. 
Gdy wreszcie, w zeszłym ty-
godniu, pierwszy raz wsze-
dłem do środka. Niewykoń-
czone jeszcze mury (tzw. stan 
deweloperski), widok z okna 
na inną budowę, ale też drze-
wa, okolica, poczucie, że jest 
się na swoim. To właśnie jest 
własne mieszkanie.

W kolejnych odsłonach po-
staram się opisać aspekty i bo-
lączki tej drogi. Będzie o wy-
borze mieszkania, mękach 
notarialno-kredytowych, wy-
bieraniu, dobieraniu, prze-
róbkach wnętrza, wizytach 
w sklepach, pomiarach i od-
biorach… i całym tym „po”, 
które realnie stanowi „przed” 
lub w najlepszym wypadku 
„w trakcie”.

Finał opowieści, podanie 
szczegółowego adresu miesz-
kania, zostawiam na koniec. 
To nowa rola dla mnie, tak 
jak nowy jest dla mnie temat 
mieszkania i z chęcią poznam 
każde zdanie Państwa na te-
mat powyższych wynurzeń, 
jak i doświadczenia i spostrze-
żenia. Piszcie proszę, dzielcie 
się opinią i swoimi przeżycia-
mi. Bo każde mieszkanie to in-
na przygoda…

 Krzysztof Bober

Każde mieszkanie jest inną przygodą…
Te artykuły nie będą dla każdego. Wręcz nie powinny dla każdego być. To bardzo 
subiektywna opowieść, a właściwie „spowiedź-w-ruchu” (bo proces się jeszcze nie 
zakończył), która, mam nadzieję, będzie dla niektórych pomocna. Nie silę się na 
obiektywizm, nie piszę o  mieszkaniu idealnym, czyli – pozbawionym elementu 
ludzkiego. To opowieść o moim mieszkaniu – i drodze do niego.

Biuro sprzedaży 
ul. Serocka 27 lok. 1

04-333 Warszawa
tel.: 22 509 65 06
        22 509 65 65 
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.–pt. 8–17; sob. 9–13 
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własny ogródek, 
kominek 

i 0 zł czynszu!
Na rynku są już dostępne innowacyjne mieszkania, 
w których nie trzeba co miesiąc płacić czynszu. Jak 
to możliwe? Firma Dolcan w  swoich osiedlach 
mieszkań bezczynszowych zaprojektowała budynki 
tak, że nie ma w nich części wspólnych. Mieszkań-
cy nie muszą więc płacić kosztów administracji 
i oszczędzają nawet do 500 zł miesięcznie.

Idea osiedli bezczynszowych to nowatorskie podejście do budow-
nictwa mieszkaniowego w Polsce. Mieszkania bezczynszowe to osie-
dla kameralnych budynków, w których nie ma części wspólnych, jak 
klatki schodowe, korytarze, garaże. Mieszkańcy nie muszą więc co 
miesiąc płacić za sprzątanie, oświetlenie, ogrzewanie i zarządzanie 
nieruchomością. 

Plusem takich 
osiedli są nie tyl-
ko oszczędności, 
w wysokości kil-
kuset złotych mie-
sięcznie, ale przede 
wszystkim komfort, 
wygoda i kameralna 
atmosfera. W każ-
dym budynku po-
wstaje jedynie 4 lub 
6 mieszkań. Loka-
le mają metraże ty-
powe dla mieszkań 
w blokach, ich powierzchnia wynosi  od 58 do 90  m kw., ale standard 
mieszkania jak w domku jednorodzinnym. Do każdego lokalu przyna-
leży w cenie odrębny ogród i miejsce postojowe, duże balkony lub ta-
rasy. Dodatkowo mieszkania na piętrze mają wysokie poddasze, które 
można zaaranżować na użytkowe. 

– Wiele osób marzy o własnym domu, ale nie stać ich na jego kupie-
nie. Stąd nasza propozycja, łączy marzenia o własnym domku, z aktu-
alnymi możliwościami finansowymi klientów. Mieszkania bezczynszo-
we nie tylko gwarantują komfort życia jak w domku, za niższą cenę, ale 
także znacznie mniejsze koszty związane z utrzymaniem nieruchomości 
– podkreśla Robert Ziółek, Dyrektor Generalny Dolcan. 

Osiedla mieszkań bezczynszowych deweloper oferuje obecnie 
w 6 lokalizacjach, na terenie Warszawy i jej okolic – Kamyk Zielo-
ny i Konik Polny na Białołęce, Rudy Rydz i Rudy Rydz Las w Rem-
bertowie, Czerwona Jarzębina na Targówku i Pasikonik w Markach. 
Ceny mieszkań zaczynają się już od 5 tys. zł/m kw. na Osiedlu Konik 
Polny, przy ul. Lewandów.  

Więcej informacji na stronie www.mieszkania-bezczynszowe.pl AS
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Na razie, poszukiwania part-
nera do realizacji tej inwestycji 
trwają, a parkować trzeba! Do 
niedawna tutejszymi parkinga-
mi w większości zawiadowa-
ło „Uniwersum”. Abonamenty 

rosły, nakłady na utrzymanie 
parkingów malały, aż wreszcie 
„Uniwersum” oświadczyło, że 
ich działalność jest dalece de-
ficytowa, więc rezygnują z niej 
na tym terenie!

Spółdzielnia, po nieudanej 
próbie powierzenia tego zada-
nia wybranej firmie zewnętrz-
nej (sprawa obecnie jest w są-

dzie), desperacko postanowiła 
sama wziąć za nie odpowie-
dzialność. Cóż, kiedy kwoty, 
odprowadzane do miejskiej 
kasy z tytułu czynszu dzier-
żawnego za teren były ogrom-

ne! Prośba o obniżkę, argu-
mentowana między innymi 
tym, iż Spółdzielnia już nie 
podnajmuje gruntów „Uni-
wersum” lecz prowadzi par-
kingi sama, nie zyskał przy-
chylności, lecz „Ostrobram-
ska” się nie poddała.  

Do batalii z wielką energią 
włączył się burmistrz Pragi 

Południe, Tomasz Kucharski; 
nie bez znaczenia była też lip-
cowa wizyta pani prezydent 
Warszawy w osiedlu – ot, pół-
prywatnie, po sąsiedzku. Były 
miłe, zaskakujące spotkania, 

gdy pukała wprost do drzwi 
mieszkańców, gościnnie za-
praszających na herbatę. Był 
czas na zupełnie inne, nie – 
urzędowe i formalne rozmo-
wy o problemach i o życiu.

Pomysł - znakomity! Po tej 
wizycie, będącej spojrzeniem 
na miasto i mieszkańców z in-
nej perspektywy – sąsiedzkiej, 

kobiecej, ludzkiej, nie „zza 
biurka”, ruszyły zmiany i no-
wości na wielu frontach. 

Przede wszystkim przyszła 
upragniona zgoda na obniże-
nie czynszu za tysiące metrów 
parkingów (na decyzję cze-
ka jeszcze ostatni, odzyskany 
niedawno). To pozwoli na ra-
cjonalną gospodarkę, a w per-
spektywie - pewnie nawet ob-
niżenie abonamentów! Wła-
dze Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Ostrobramska” wysto-
sowały gorące podziękowania 
na ręce pani prezydent, wielce 
zasłużone!

Ponadto, po 20 latach od za-
brania „Ostrobramskiej” jedy-
nej drogi dojazdowej do spół-
dzielczej nieruchomości przy 
ul. Ostrobramskiej 73 – oka-
zuje się, że obecne władze 
stolicy nie tylko drogę oddały, 
ale też w szybkim tempie bu-
dują znakomity dojazd piękną 
ulicą, zamiast koślawych wy-
bojów. To bardzo trafna decy-
zja!

Ale to nie wszystko! Decy-
zją Pani Prezydent w progra-
mie realizacji 100 warszaw-
skich siłowni na otwartym 
powietrzu, 9 z nich będzie 
na Pradze Południe, a jedna 
z nich proponowana jest na 
pięknych, rozległych i zie-
lonych terenach przy Ostro-

bramskiej. Ostatecznie zdecy-
dują mieszkańcy, głosując na 
stronie www.wdobrejkondy-
cji.waw.pl

Każda spółdzielnia jest 
częścią lokalnej, dzielnico-
wej społeczności a ta z ko-
lei – częścią organizmu miej-
skiego. Dlatego budujące są 
podobne przykłady dobrej 
współpracy i zrozumienia, 
gdzie dzięki wytrwałości i do-
brej woli, połączone siły Za-
rządu Spółdzielni Mieszka-
niowej „Ostrobramska”, bur-
mistrza Tomasza Kucharskie-
go i prezydent Miasta Hanny 
Gronkiewicz-Waltz korzyst-
nie wpływają na jakość życia 
mieszkańców.

– Tak, tzw. sprawa parkin-
gów to nasz wielki sukces – 
mówi prezes SM „Ostrobram-
ska” Roman Redelbach – gdy 
tylko wyrównamy dotychczas 
poniesione straty, będziemy 
myśleć o obniżeniu abona-
mentów i o udogodnieniach, 
których brak użytkownikom: 
może urządzenia do rozruchu 
w zimie, może odkurzacze czy 
sprężarka do pompowania kół 
– będziemy to konsultować. 
W Spółdzielni dzieje się wiele 
dobrego, a mieszkańcy to do-

ceniają i wspierają nas. Pod-
nosimy i estetykę, i poziom 
bezpieczeństwa, to nasze prio-
rytety.

– Na przykład szybkie za-
kończenie procesu termomo-
dernizacji budynków będą-
cych w zasobach Spółdziel-
ni Mieszkaniowej było moż-
liwe dzięki decyzji samych 
członków, którzy zaakcepto-
wali realizację tego projektu 
z wykorzystaniem finansowa-
nia z kredytu z „premią ter-
momodernizacyjną” - dodaje 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej Aleksander Pawlak. 
– Służby techniczne spółdziel-
ni podołały zadaniu z suk-
cesem, zmienił się krajobraz 
tej części Grochowa. Jednak 
stan ponad 30-letnich instala-
cji i przestarzałych rozwiązań 
inżynierskich wymaga wielu 
działań. Po latach „zamroże-
nia” konieczna była podwyż-
ka stawek na fundusz remon-
towy. W tym roku planujemy 
też rozpocząć remonty parte-
rów klatek schodowych. Jeste-
śmy przekonani, że te działa-
nia poprawią standard, zdecy-
dowanie wpływając na wzrost 
wartości naszych nierucho-
mości. Marcin Polak

OSIEDLE – DZIELNICA – STOLICA 
– O DOBREJ wSPóŁPRACY

Miejsc parkingowych zawsze było brak, od lat. O te na parkingach strzeżonych toczyły się 
prawdziwe batalie, a na ulicy nie można było wcisnąć szpilki. To z powodu tego właśnie 
deficytu w planie zagospodarowania przestrzennego, teren przy ul. Tarnowieckiej prze-
znaczono na parking wielopoziomowy, dzięki któremu ulice i uliczki Spółdzielni Mieszka-
niowej Ostrobramska (ponad 10 tys. mieszkańców!), nie byłyby tak bardzo zatłoczone. 
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Nowe oblicze Pragi
Praga Południe, leżąca na prawym brzegu Wisły, to piękna, pamiętająca 
wiele historycznych wydarzeń i stale zmieniająca swoje oblicze część War-
szawy. Za sprawą powstających tu, nowoczesnych inwestycji, przeżywa dy-
namiczny rozwój, plasujący Pragę na szczycie listy popularnych lokalizacji 
mieszkaniowych w stolicy. – Inwestycja przy ulicy Kiprów na praskim Grocho-
wie, to wysokiej klasy apartamentowiec. Wybór lokalizacji, podyktowany był 
mnogością możliwości, wygodą szybkiego dojazdu w każde miejsce Warsza-
wy i komfortem życia przyszłych mieszkańców – mówi Michał Kulka, wice-
prezes zarządu firmy COGIK.  Usytuowany zaledwie 1500 m od Ronda Wia-
traczna, sąsiadujący z wieloma punktami handlowo – usługowymi – pozwo-
li spełnić wszystkie potrzeby. Michał Kulka podkreśla – Celem projektantów 
– obok wygody mieszkańców, było stworzenie kameralnej atmosfery, dzięki 
której będą mogli korzystać z uroków spokoju i relaksującej ciszy w przytul-
nym klimacie zabudowy jednorodzinnej w sercu miasta.

Za Pragą Południe od zawsze stały ogromne perspektywy i możliwości roz-
woju.  Dostrzeżone przez inwestorów i firmy z branży deweloperskiej, umoż-
liwiły tchnięcie w Pragę drugiego życia, przywracając jej nowoczesną świet-
ność. Budowy na tym terenie rozpoczęły zarówno największe, ogólnopolskie 
firmy, jak również lokalni deweloperzy – przykładem może być dynamicznie 
rozwijająca się ulica Kiprów, przy której prowadzone są aktualnie trzy interesu-
jące inwestycje, całkowicie zmieniające wizerunek zaniedbanej wcześniej uli-
cy.  Oblicze tej okolicy już teraz jest nie do poznania – stare zastępowane jest 
nowym. Po ukończeniu projektów okolica nabierze zupełnie nowego charak-
teru, jej forma całkowicie się odmieni – podobnie, jak całej Pragi.

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa 
z prośbą o interwencję w spra-
wie niezwykle bulwersują-
cej, nie tylko mnie, a związa-
nej z planowaną jeszcze w br. 
budową Osiedla Saska II nie-
opodal Jeziora Gocławskie-
go, na ostatnim większym te-
renie zieleni na Gocławiu, po 
b. ogródkach działkowych. In-
westycja firmy Dom Dewelop-
ment, według projektu Her-
manowicz-Rewski Architekci 
(http://www.hermanowicz.pl/
strona/zespol-mieszkaniowy-
-saska-ii-2013-333), to kom-
pleks 6 budynków o wysokości 
6 pięter (700 mieszkań), która 
ma powstać na miejscu daw-
nych ogródków działkowych, 
gdzie rośnie wiele drzew 
i krzewów nie tylko owoco-
wych, gdzie znajduje się wiele 
gniazd ptaków. Budowa tego 
osiedla spowoduje wycięcie 
niemal całego drzewostanu, 
a ponadto duża bliskość Je-
ziora Gocławskiego może za-
szkodzić jego ekosystemowi, 
czyli np. wpłynąć na obniżenie 
się wód gruntowych, tym bar-
dziej, że inwestycja ma mieć 
podziemne garaże. Ten teren, 
choć trochę zaniedbany, jest 
praktycznie ostatnim terenem 
zielonym na Gocławiu, który 
stał się już nieodwracalnie ty-
powym blokowiskiem z rachi-
tycznymi drzewkami, np. wo-
kół Balatonu.

Proszę Państwa, sprawa 
jest o tyle pilna i ważna, że już 
obecnie, specjalnie dla os. Sa-
ska II stawiane są ekrany aku-
styczne przy Al. Stanów Zjed-
noczonych w kier. ul. Ostro-
bramskiej. Ekrany o wys. 4,5 
m, które mają chronić przed 
hałasem przyszłych lokatorów 
tegoż osiedla stawiane są na-
wet na chodniku i przepuście 
nad Kanałem Gocławskim, 
utrudniając pieszym, rowe-
rzystom poruszanie się! Wy-
danie pozwolenia na budowę 
osiedla przy samej ruchliwej 
ulicy - Al. Stanów Zjednoczo-
nych jest działaniem nieroz-
sądnym, podobnie jak budowa 
przy samym Jeziorku Gocław-
skim. Nigdzie w cywilizowa-
nej Europie, a sporo podróżu-
ję, nie buduje się nowych osie-
dli przy ruchliwych trasach 
komunikacyjnych, a potem, 
stawia się ekrany akustycz-
ne, które de facto oszpecają 
krajobraz. Po pierwsze - tam 
szanuje się przyrodę! A czyż 
gęsta, prawie leśna zabudo-
wa, nie jest dla miasta, jego 
mieszkańców istotna, choćby 
z powodu pochłaniania hała-
su, nie mówiąc o innych walo-
rach ekologicznych. Przecież 
zieleń, to płuca miasta!

Być może jest już zbyt późno 
na interwencję, ale przez roz-
poczęcie w tym tygodniu budo-
wy ekranów akustycznych do-
wiedzieliśmy się, że taka nie-
koniecznie potrzebna, zwłasz-

cza w takim miejscu (według 
szacunkowych, gazetowych 
danych, w Warszawie jest oko-
ło 12 tys. niesprzedanych no-
wych lokali mieszkalnych wy-
budowanych w ostatnich latach 
przez deweloperów) inwestycja 
będzie rozpoczęta. Jeszcze raz 
proszę Państwa o interwencję. 

Z poważaniem 
(dane do wiadomości redakcji)

Szanowny  
Panie Redaktorze,

W odpowiedzi na przesłany 
list do redakcji „Mieszkańca” od 
czytelnika chciałbym w imieniu 
spółki Dom Development SA 
odnieść się do jego treści.

Warszawa jest jedną z naj-
dynamiczniej rozwijających 
się metropolii europejskich. 
To właśnie Warszawę cenią 
sobie fundusze inwestycyjne 
oraz zagraniczni inwestorzy 
i wymieniają ją, jako najbar-
dziej atrakcyjne miejsce gdzie 
należy inwestować pieniądze. 
To warszawskie renomowa-
ne uczelnie przyciągają naj-

większą liczbę studentów. Co-
dziennie do naszego miasta 
wjeżdża i wyjeżdża kilkaset 
tysięcy osób, którzy dostali 
tutaj pracę. Każde duże euro-
pejskie miasto podatne jest na 
naturalny rozwój i tak właśnie 
dzieje się w Warszawie. 

Wraz z naturalnym rozwo-
jem miasta musi powstawać 
infrastruktura miejska – skle-
py, przedszkola, powierzchnie 
biurowe, przestrzenie miej-
skie, a także mieszkania, bez 
których to wszystko nie mia-
łoby sensu. Warszawa, chcąc 
utrzymać swoją wysoką pozy-
cję rozwijającej się metropolii 
musi zapewnić inwestorom, 
studentom, przyszłym miesz-
kańcom pełną infrastrukturę.

Osiedle Saska powstaje 
w rejonach ulic Bora Komo-
rowskiego, Generała Skal-
skiego, Nowaka Jeziorańskie-
go, a od północy Alei Stanów 
Zjednoczonych. Dom De-
velopment planując osiedle 
w tym rejonie był zobowią-

zany uzyskać wszystkie nie-
zbędne decyzje i pozwolenia 
do realizacji swojej inwesty-
cji. Każdy etap osiedla jest 
przygotowywany i realizo-
wany w oparciu o wszystkie 
niezbędne pozwolenia i decy-
zje narzucone przez wymogi 

prawa, a w szczególności pra-
wo budowlane obowiązujące 
w Polsce.

W ramach osiedla powsta-
ły również dwie ulice Gen. 
Skalskiego oraz przedłużenie 
Jana Nowaka Jeziorańskiego. 
Zostało także przebudowane 
skrzyżowanie z ul. Bora- Ko-
morowskiego. Wszystkie te 
inwestycje sprawiają, że osie-
dle Saska wpisuje się w strate-
gie rozwoju miasta w najlep-
szym tego słowa znaczeniu.

Pierwsze zrealizowane eta-
py cieszyły się dużą popu-
larnością wśród nabywców, 
którzy zachwalali to miej-
sce jako najlepsze do miesz-
kania i codziennego funk-
cjonowania. Po rozpoczęciu 

sprzedaży osiedla pierwszy-
mi klientami byli sąsiedzi, 
którzy chcieli zainwestować 
w mieszkania dla swoich 
dzieci oraz powiększyć swo-
ją przestrzeń życiową. 

Radosław Bieliński
Dom Development

Ekrany – łączą czy dzielą?
Niedawno pisaliśmy na temat konfliktu związanego z  budową ekranów przy ul. Marsa. 
Dziś piszemy o kolejnym „ekranowym” problemie – przy Al. Stanów Zjednoczonych. Spra-
wa ta bardzo Państwa poruszyła, czego dowodem były wizyty w redakcji, liczne telefony 
i maile. Poniżej publikujemy list naszego Czytelnika i odpowiedź dewelopera.
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I właśnie dlatego należy zło-
żyć im szczególne, najszczersze 
gratulacje. W sobotnie popołu-
dnie 5 października w Ośrodku 
Kultury Wesoła odbyła się ju-
bileuszowa feta z okazji 55-le-
cia  Polskiego Komitetu Pomo-
cy Społecznej – oddział w We-
sołej. Ach, ileż było wzruszeń, 
ileż życzeń i podziękowań! Nie 
sposób nie wspomnieć, że ro-
dzinna, ciepła atmosfera wyda-
rzenia to zasługa prezes PKPS 
Heleny Kaźmierczak, której 
charyzma i silna osobowość nie 
pozwalają przejść obok spo-
łecznej działalności organizacji 
obojętnie. 

Na uroczystościach pojawiło 
się wielu znamienitych gości. 
Za zaproszenie dziękowali mię-
dzy innymi senator RP Marek 
Borowski, burmistrz dzielnicy 
Wesoła Edward Kłos, naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia Piotr Zieliński oraz 
prezes Mazowieckiego Zarzą-
du Wojewódzkiego PKPS Ma-
rek Nowak. 

Jak podkreślała wielokrot-
nie, prowadząc oficjalną część 
wydarzenia pani prezes, poma-
ganie ludziom to ciężka praca, 
ale udaje się dzięki wspania-
łym członkom PKPS w Weso-
łej i dobrej współpracy z wła-

dzami dzielnicy i firmami, które 
tak jak pewna znana i duża pie-
karnia (ofiarowali samochód), 
przekazują dary na rzecz orga-
nizacji wspomagając ją w co-
dziennej działalności. Podkre-
ślała także, że mimo wielu trud-
ności – z brakiem pieniędzy, 
sprzętu takiego jak kompute-
ry czy drukarka, wciąż chce by 
organizacja mogła się rozwijać 
dla ludzi i dzięki nim. 

Po części oficjalnej goście 
przenieśli się do Irlandii. Tak, 
właśnie tak. A to wszystko za 
sprawą występu zespołu IN-
IS AN RINCE, który zapre-
zentował tańce irlandzkie za-
praszając do zabawy także go-
ści – kilka osób, w tym ksiądz 
(należy podkreślić stopień trud-
ności tańca w sutannie) tańczy-
li na scenie wspólnie z koloro-
wymi tancerkami, co wzbudzi-
ło ogromny aplauz wśród gości. 

Tym Państwu należą się brawa 
za odwagę!

Po części oficjalnej, gości za-
proszono do wspólnego biesiado-
wania przy stołach zastawionych 
jedzeniem. Ileż pracy musiały 
poświęcić panie z PKPS, by to 
wszystko przygotować! Pyszne 
sałatki, nóżki w galarecie, mięsi-
wa, jaja faszerowane, ciasta, cia-
steczka, owoce i napoje zachwy-
cały i zachęcały do świętowania. 
Gdy na salę wniesiono tort, rozle-
gły się wielkie oklaski, dodajmy 
że zasłużone. To miłe, gdy się wi-
dzi ludzi starszych, którzy trakto-
wani są z szacunkiem i godno-
ścią. Jest to ważne, zwłaszcza że 
wielu z nich życie nie przyniosło 
zbyt wiele szczęścia, i gdyby nie 
PKPS w Wesołej, jesień ich życia 
nie miałaby kolorów pięknych li-
ści spadających z rozzłoconych 
słońcem drzew. 

Sandra Borowiecka

Jesienne urodziny w wesołej
Nie ma co ukrywać, pomagać innym zupełnie bezinteresownie nie jest wcale łatwo. Są jednak tacy, co 
im się ta sztuka udaje nieprzerwanie od 55 lat.

wokół odwróconej hipoteki zdążyło już 
powstać wiele mitów. czym jest to po-
jęcie finansowe, na czym polega i jak je 
odróżnić od innych usług? na te pytania 
odpowiadają eksperci, którzy dokonali 
dokładnej analizy odwróconej hipoteki, 
budzącej coraz większe zainteresowanie 
wśród osób starszych poszukujących po-
prawy jakości życia na emeryturze. 

Odwrócona hipoteka, to usługa finansowa 
od lat ciesząca się popularnością w krajach za-
chodnich. Na świecie występuje w dwóch mo-
delach: sprzedażowym (tzw. renta dożywotnia) 
oraz kredytowym (tzw. odwrócony kredyt hipo-
teczny). Oba rozwiązania funkcjonują na świe-
cie równolegle, a główną różnicą między nimi 
jest długość wypłacanych świadczeń. 

na naszym podwórku  
W Polsce funkcjonuje obecnie jedynie od-

wrócona hipoteka w postaci renty dożywot-
niej. Oferowana jest przez wyspecjalizowa-
ne fundusze hipoteczne i proponowana jest 
osobom, które ukończyły 65 lat oraz będą-

ce właścicielami nieruchomości (miesz-
kania, domu lub działki). Renta dożywotnia 
polega na dożywotnim pobieraniu pieniędzy 
czyli renty, w zamian za przeniesienie prawa 
własności do nieruchomości. Jednocześnie, 
osoba korzystająca z usługi renty dożywot-
niej, otrzymuje prawo dożywotniego użytko-
wania nieruchomości, co jest zapisywane 
w umowie spisanej w formie aktu notarialne-
go i ujawniane w księdze wieczystej. 

Warto zaznaczyć, że fundusze hipoteczne 
oferujące rentę dożywotnią działają w świe-
tle prawa, o zapisy kodeksu cywilnego: i ar-
tykuł 903, dotyczący renty dożywotniej. 

Tymczasem, drugie rozwiązanie, tj. model 
kredytowy w  postaci odwróconego kredy-
tu hipotecznego, jeszcze w Polsce nie funk-
cjonuje i żaden z podmiotów finansowych tej 
usługi nie oferuje. – Emeryci, politycy, również 
dziennikarze często mylą oba pojęcia i nie wi-
dzą różnicy pomiędzy rentą dożywotni, a od-
wróconym kredytem hipotecznym. Chcę za-
znaczyć, że są to dwa różne produkty finanso-
we. Tylko renta dożywotnia zapewnia wypłatę 
świadczeń do końca życia emeryta i pozwa-
la na zapewnienie godnego życia dożywotnio 
– podkreśla Katarzyna Brzeska – Miksa, pre-
zes Funduszu Hipotecznego Familia, prekur-
sora bezpiecznej renty dożywotniej opartej na 
trzech filarach zabezpieczeń seniora. 

W  krajach europejskich, w  odwróco-
nym kredycie hipotecznym, senior otrzymu-
je świadczenia pieniężne tylko przez z  gó-
ry określony czas na przykład 5 czy 10 lat 
i dzięki temu pozostaje właścicielem swoje-
go mieszkania.

 
czym się różni renta dożywotnia od odwró-
conego kredytu hipotecznego?

Pierwsza i główna różnica polega na tym, 
że renta dożywotnia jest świadczeniem wy-
płacanym dożywotnio, natomiast odwró-
cony kredyt hipoteczny jest to świadczenie 
wypłacane, tylko na z góry określony czas. 

W  przypadku renty dożywotniej wszystkie 
dodatkowe koszty, takie jak: podatek od nie-
ruchomości, użytkowanie wieczyste, czy 
ubezpieczenie tej nieruchomości oraz re-
monty, są ponoszone, przez fundusz hipo-
teczny. Natomiast w przypadku odwrócone-
go kredytu hipotecznego, koszty te spoczy-
wają na kliencie. 

– Seniorzy nie muszą jednak czekać na 
ustawę, ponieważ już teraz mogą skorzy-
stać z bezpiecznej renty dożywotniej w  za-
mian za przeniesienie prawa własności do 
nieruchomości. Warto jednak sprawdzić, 
czy firma, która ją oferuje, gwarantuje se-
niorowi wszystkie trzy filary zabezpiecze-
nia klienta, czyli prawo dożywotniego użyt-
kowania, ustanawianie hipoteki umownej na 
rzecz klienta na 100% wartości nieruchomo-
ści oraz poddanie się przez firmę egzekucji 
z art. 777 kodeksu cywilnego – przestrzega 
prezes Funduszu Hipotecznego Familia. 

Zarówno renta dożywotnia, jak i odwróco-
ny kredyt hipoteczny są rozwiązaniami, które 
poprawiają jakość życia seniorów. Oba roz-
wiązania są potrzebne, gdyż dedykowane są 
różnym interesom seniora. Dzisiaj jedno jest 
pewne. Z bezpiecznej renty dożywotniej ofe-
rowanej przez fundusze hipoteczne możemy 
skorzystać już teraz, a na odwrócony kredyt 
hipoteczny emeryt będzie musiał poczekać. 
Jak długo? Tego nikt nie wie. Seniorzy cze-
kają już cztery lata, może poczekają następ-
ne cztery? Rodzi się jednak pytanie, czy pol-
ski emeryt ma czas, aby czekać? 

Przemysław Adamowicz 

odwrócona hipoteka. dwa modele, różne prawa, 
jeden cel – godne życie seniora

Masz pytania dotyczące renty dożywotniej? 
zadzwoń do eksperta: 801 801 841 

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

W sobotę, 5 paź-
dziernika, na boisku 
szkolnym Gimna-
zjum nr 20 przy ul. 
Afrykańskiej odbył 
się Piknik Rodzinny. 
Dzięki imprezie inte-
grują się okoliczne 
społeczności.

Głównymi organizatora-
mi pikniku były Spółdzielnia 
Budowlano-Mieszkaniowa 
„Ateńska” i wspomniane 
Gimnazjum im. Bohaterów 
Olszynki Grochowskiej. Im-
preza trwała kilka godzin. 
– W takiej, osiedlowo-ro-
dzinnej, piknikowej konwen-
cji spotykamy się już po raz 
drugi – mówił „Mieszkańco-
wi” Paweł Jaworski dyrektor 
gimnazjum – To bardzo fajna 

inicjatywa i mimo, że mamy 
początek października, to po-
goda nam bardzo dopisała. 
Na pikniku prezentowało się 
wiele grup i instytucji dzia-
łających na Pradze Południe.  
– Tu są harcerze z symula-
torem lotu, a obok, zabawne 
monologi i piosenki prezentuje 

Ryszard Kowalski, jeden z pen-
sjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej „U Matysiaków”  
– dyrektor Jaworski oprowa-
dzał nas po atrakcjach pikniku. 
W części sportowej festynu 
można było sprawdzić, czy ma 
się zadatki na wioślarza, a tak-
że kibicować ciężarowcom 

podnoszącym naprawdę duże 
ciężary oraz podziwiać trenu-
jących sporty walki.

Swoje stoisko miał działają-
cy przy spółdzielni „Ateńska” 
Klub Orion. Na pikniku zapre-
zentowały się m.in. Młodzieżo-
wy Klub Spadochron i Miejski 
Ośrodek Sportu. Były też lote-
rie, smaczne ciasta i wojskowy 
bigos. – Czy może być słowo 
„owy”? – przy wielkiej planszy 
scrabble zastanawiał się głośno 
jeden z chłopców. Przeprowa-
dzono akcję promującą odda-
wanie szpiku kostnego. Dyrek-
tor Jaworski chwali współpracę 
z władzami spółdzielni „Ateń-
ska” i prezesem Jarosławem 
Machlewskim. Zdradza nam, 
że w przyszłym roku piknik 
będzie jeszcze ciekawszy, gdyż 
być może uda się uhonorować 
specjalną pamiątkową tablicą 
jednego z byłych mieszkańców 
spółdzielni – Mirona Biało-
szewskiego.  ar

Piknik na Afrykańskiej
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 BA RAN 21.03-21.04

Druga połowa miesiąca upłynie Ci pod znakiem od-
rabiania zaległości i  wykonywania wcześniejszych 
zobowiązań. Systematycznie pozbywaj się starych 
spraw, nie licz natomiast, że uda Ci się wymigać od 
pracy. W firmie zaprezentuj się z jak najlepszej stro-
ny, by przełożeni mogli w pełni docenić Twoje kwa-
lifikacje. Część gotówki zainwestuj w  uzupełnienie 
swojego wykształcenia, poprawienie swojego wize-
runku lub unowocześnienie warsztatu pracy.

 BYK 22.04-21.05
Nadmiar energii możesz wyładować w pracy. Musisz 
tylko uważać, aby nie robić zbyt wielu rzeczy naraz. 
Propozycje dodatkowego zarobku i  różne finanso-
we okazje będą teraz do Ciebie płynąć ze wszystkich 
stron. Wybieraj te najlepsze! W  cenie będzie teraz 
konsekwencja. Dlatego jeśli już się na coś zdecydu-
jesz, to się tego trzymaj. Życiowym porządkom powi-
nien towarzyszyć jesienny przegląd garderoby, w po-
szukiwaniu cieplejszych kurtek, czapek i szalików.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Możesz mieć teraz szansę nawiązania ciekawych, 
nowych kontaktów zawodowych oraz odświeżenia 
starych znajomości, które obecnie mogą się okazać 
przydatne dla Twoich interesów. Może dzięki nim ja-
kieś sprawy potoczą się szybciej albo uzyskasz po-
trzebne i  niezbędne informacje. Powinny udać się 
ważne negocjacje lub rozmowy, dzięki którym weź-
miesz udział w  targach, konferencjach lub innych 
służbowych imprezach wyjazdowych. 

 RAK 22.06-22.07
Wrażliwość i uczuciowość (jedne z Twoich podsta-
wowych cech charakteru) nie zawsze będą sprzyjały 
rozgrywkom w sprawach zawodowych. Nie możesz 
poddawać się urokowi chwili i pod wpływem emo-
cji podejmować natychmiastowych decyzji. Tutaj nie 
słuchaj serca, ale rozumu. W sprawach rodzinnych 
będziesz mógł liczyć na wsparcie ze strony bliskiej 
osoby, której do tej pory o to nie podejrzewałeś. Nie 
odkładaj trudnych spraw na potem, bo możesz mieć 
jeszcze większe problemy.

 LEW 23.07-23.08
Przed Tobą udany miesiąc, powinieneś kontynu-
ować to, czym zajmowałeś się ostatnio i spróbuj nie 
wyrywać się z niczym nowym. Twoje obecne priory-
tety to dokładność i systematyczność. Nie trać opty-
mizmu i poczucia realizmu i jeśli pojawią się proble-
my, postaraj się nadać im właściwy wymiar. Wszyst-
ko wygląda lepiej niż Ci się zdaje, więc spokojnie 
szukaj rozwiązania swoich aktualnych problemów.

 PAN NA 24.08-23.09
Wykorzystaj najbliższy czas na załatwienie zale-
głych spraw w  urzędach, nie odkładaj na potem 
opłacania rachunków i  wypełnienia deklaracji po-
datkowych. Nie będziesz żałować swojej decyzji, 
wszystko co zrobisz teraz, zwróci Ci się podwójnie. 
W uczuciach same pozytywy - możesz się spodzie-
wać dużej wdzięczności, chociaż to Ty uwielbiasz 
uszczęśliwiać swoją drugą połowę i  okazywać jej 
dowody swojego uczucia. 

 WA GA 24.09-23.10
Nie poddawaj się złudzeniom, zwłaszcza w  sferze 
spraw miłosnych. W pracy polegaj przede wszyst-
kim na sobie. W najbliższym czasie możesz w swo-
ich działaniach odnosić spore sukcesy, ale nadmiar 
obowiązków zawodowych może niekorzystnie od-
bić się na atmosferze domowej i Twoim zdrowiu. Re-
kompensatą może być ciekawe życie uczuciowe, 
a Twój niepokojący urok sprawi, że łatwiej możesz 
nawiązywać nowe znajomości. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Na Twojej życiowej drodze zapali się zielone świa-
tło. Jako osoba ambitna zapewne ostro dodasz ga-
zu i zaczniesz odcinać kupony od swojej działalno-
ści. Może to dotyczyć zarówno Twoich spraw osobi-
stych jak i  zawodowych. W Twoim sercu zapanuje 
równowaga, będziesz w pogodnym nastroju, otwar-
ty na ludzi, chętny do rozmowy i zabawy. I koniecz-
nie zadbaj o zdrowie, Twój organizm dopomina się 
o swoje prawa... 

 STRZE LEC 24.11-22.12
W pierwszej połowie miesiąca musisz zająć się za-
gadnieniami finansowymi i karierą, ponieważ otwo-
rzą się przed Tobą nowe możliwości. Wola działania 
i siła przebicia będą teraz bardzo duże, a energia, 
która Cię rozpiera spowoduje, że pewne sprawy mo-
gą potoczyć się gładko i po Twojej myśli. W spra-
wach sercowych nie dramatyzuj zbytnio, może zbyt 
wiele wymagasz od swojego partnera? 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Spróbuj skorzystać ze sprzyjających Ci okazji. Mo-
gą się one zdarzyć w  pracy, podczas załatwiania 
spraw prywatnych, a może warto zainwestować na 
giełdzie. Charakter i zdecydowanie sprawią, że trud-
ności, jakie możesz napotkać na swojej drodze po-
konasz bez większych trudności. W sprawach ser-
cowych może być wiosennie, chociaż za oknem już 
jesień… 

 WO DNIK 21.01-19.02
Sprzyjające chwile na podjęcie ważnych dla Ciebie 
decyzji w sprawach zawodowych. Istnieje szansa na 
podniesienie kwalifikacji i poznanie nowych ludzi. To 
może być dla Ciebie dodatkowym bodźcem do dal-
szej pracy nie tylko nad sobą. W sprawach uczuć 
nie powinna spotkać Cię większa niespodzianka. 
Zadbaj o swoje zdrowie, zacznij ubierać się odpo-
wiednio do temperatury na zewnątrz i zaszczep się 
przeciw grypie, albo zainwestuj w czosnek i sok ma-
linowy.

 RY BY 20.02-20.03
Skoncentruj się w najbliższym czasie na sprawach, 
które trzeba pozałatwiać w  jedwabnych rękawicz-
kach. Teraz najtrudniejsze negocjacje pójdą Ci jak 
z  płatka. Możesz uczestniczyć w  pertraktacjach, 
zażegnywać spory. Może warto wybrać się w  po-
dróż służbową, bo okaże się korzystna, głowę bę-
dziesz miał pełną ciekawych pomysłów, a przy tym 
prostych i praktycznych, takich, co od razu dają się 
wcielić w życie. W sprawach sercowych nie pora się 
oszczędzać. Tu stać Cię na szczodrość.    Merlin

By nie przepłacać, jeżdżąc 
samochodem, przestrze-
gaj kilku zasad. Jeśli Twój 
bak ma pojemność 45 litrów 
i tankujesz 2-3 razy w mie-
siącu, paliwo tańsze o 20-
30 groszy pozwala zaosz-
czędzić nawet kilkadziesiąt 
zł miesięcznie, co w skali roku 
daje kilka setek. 

Niekontrolowanie większe 
zużycie paliwa to także źle 
napompowane opony. War-
to kontrolować ciśnienie, to 
oszczędność i bezpieczeń-
stwo. Opróżnij bagażnik! Im 
cięższy samochód, tym wię-
cej pali: wyjmij wszystko, co 
niepotrzebne, nawet, gdy 
z pozoru niewiele waży, bo 
mnożąc te gramy przez kilo-
metry i to w skali roku… wia-
domo! 

Rozważnie kontroluj otwie-
ranie okien w samochodzie: 
ten sam dystans z zamknię-
tymi oknami to wyraźna róż-
nica w koszcie jazdy. Polecam 
zamontowanie owiewek, jest 
ciszej i oszczędniej. Ostat-
nia sprawa – nie siedź przy 
włączonym silniku! Czekając 
na kogoś lub stojąc przed 
zamkniętym kolejowym szla-
banem, wyłączaj silnik. To się 
opłaca!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Wiele osób uważa, że najlepsze jedzenie powsta-
je na patelni. Zgoda, ale pod warunkiem, że nie 
pływa w tłuszczu. 

✓Zapiekanka ziemniaczana I: Przygotować ciasto jak na 
placki ziemniaczane: ziemniaki obrać, zetrzeć, dodać sól, po 
kwadransie odcisnąć (sok przyda się gdyby ciasto było za gę-
ste). Dodać tartą cebulę, pieprz, jajko, łyżkę mąki i wyrobić. 
Dwie patelnie podobnej średnicy wysmarować oliwą, a gdy będą rozgrzane, roz-
prowadzić warstwę ziemniaczanego ciasta tak, by powstał wielki placek ziemnia-
czany. Gdy spód się zrumieni, na wierzchu jednego placka układamy gorące mie-
lone mięso drobiowe podduszone z pieprzem, czosnkiem, papryką mieloną, kuku-
rydzą, korniszonem, oprószamy żółtym serem i nakrywamy drugim plackiem tak, 
by rumiana strona była na wierzchu. Po kilku minutach smażenia na małym ogniu 
pod przykryciem, podajemy. Jako farszu można użyć przesmażonego pasztetu al-
bo drobno siekanego gulaszu czy też mięsa z  rosołu podduszonego z  dobrymi 
przyprawami, można włożyć malutkie klopsiki z gęstym sosem. Podawać zsuwając 
zapiekankę na duży, okrągły talerz i kroić na części, jak pizzę. Można podać obok 
sos pomidorowy i kwaśną śmietanę.

✓Zapiekanka ziemniaczana II: Ugotowane ziemniaki, na przykład pozostałe 
z wczorajszego obiadu, rozgnieść z surowym jajkiem i podsmażoną cebulką, doda-
jąc pieprz, gałkę muszkatołową oraz tyle mleka i mąki, by wyszło dość gęste ciasto. 
Kto lubi, może do środka dodać tartego żółtego sera o  wyrazistym smaku. Patel-
nie przygotować, jak w poprzednim przepisie. Na niezbyt grubej warstwie ciasta od 
razu rozsmarować nadzienie - może być jedno z proponowanych powyżej - i przy-
kryć kolejną warstwą ciasta. Trzymać przykryte na małym ogniu aż spód zbrązowieje 
a wierzch się zetnie. Posypać obficie szczypiorkiem, podawać z surówką z kiszonej 
kapusty. 

✓Pizza polska: gotowe ciasto na pizzę (kto umie, niechaj zrobi własne) rozwałko-
wać i ułożyć na dnie wysmarowanej tłuszczem patelni. Smażyć powoli na złoto, na-
stępnie odwrócić i położyć dowolny, ulubiony farsz: może to być typowy farsz do pizzy, 
ale mogą też być aromatyczne i świeże grzyby leśne uduszone z cebulką i śmietaną, 
ułożone na krojonej w paski szynce, posypane żółtym serem. PysznaJózia
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War to wie dzieć
Czego nie należy dawać w prezencie? Całego mnóstwa przedmiotów, 
i to z bardzo różnych powodów. Po pierwsze - bo „nie wypada”.

Nie wypada dawać prezentów zbyt osobistych tym, którzy nie są 
naszymi najbliższymi, bo to może być bardzo krępujące, dla obu 
stron. Te prezenty to na przykład intymna bielizna. 

Nie każdy senior ucieszy się z przypominania mu jego wieku buteleczką Geriavitu, na-
wet pięknie opakowaną. Ostrożnie z prezentami, odnoszącymi się jednoznacznie do gu-
stu osoby obdarowywanej. Zbyt często ich gust jest radykalnie inny, niż gust ofiarodawcy. 
Dotyczy to perfum i kosmetyków, płyt, książek, obrazów czy porcelany. Taki prezent spra-
wi ogromną radość jeśli uda się przedtem dokładnie sprawdzić, jakich perfum ta osoba 
używa czy jakiej muzyki słucha.

Inna sprawa to przesądy: nie dajemy noży i ostrych przedmiotów, chusteczek do nosa, 
a jeśli książka, to koniecznie z dedykacją, choćby na osobnej, luźnej kartce. Osoba obda-
rowana „pechowym” prezentem powinna za niego symbolicznie zapłacić, choćby jednym 
grosikiem. To ma odwracać pecha.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
- Dziadku, czy to prawda, że wszystkie grzy-

by są jadalne? 
- W zasadzie tak, ale niektóre tylko jeden 

raz!
��

Egzamin poprawkowy. Pod salą studenci z wisielczymi hu-
morami rzucają w siebie indeksami. Raptem jeden z nich 
prześlizguje się pod drzwiami i wpada do środka! Po krót-
kiej chwili indeks wylatuje tą samą drogą. Patrzą - a tam 4 
z egzaminu! Zachęcony, inny spróbował szczęścia. Dostał 4-! 
Kolejny 3+, następny 3, potem 3-... Wszyscy zaczęli się wa-
hać, lecz jeden wrzucił jednak swój indeks. Wtem w drzwiach 
staje profesor i mówi:

- Piątka za odwagę!
��

Wykład inaugurujący nowy rok akademicki. 
- Proszę państwa, dziś będziemy mówić o kłamstwie. Ale 

przedtem, skoro już się widzimy: kto z was już przeczytał mo-
ją książkę?

Na sali - las rąk.
- Tak myślałem. Moja książka jeszcze jest w druku…
 WesołyRomek

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

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

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty uka-
zania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 17/2013: „Wojna to loteria”. Zestaw 
upominków wylosował p. Marek Nowakowski z al. Solidarności. Po odbiór (z do-
wodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 18 października br.
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO

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

FINANSE

l Doświadczona księgowa – do-
radca podatkowy poprowadzi 
księgowość małych i średnich 
firm - od 100 zł. 
 Tel. 606-763-006; 601-237-563 
 www.podatkizglowy.pl

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
l Stare pocztówki, zdjęcia, mo-
nety, banknoty, odznaczenia, sre-
bro.  Tel. 792-077-648
l Znaczki, monety, banknoty, 
pocztówki, książki, srebro, me-
ble, obrazy i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 601-235-118

SPRZEDAM

l Drewno opałowe pocięte z roz-
biórki, worek 12 zł. Transport 
gratis.  Tel. 721-002-710. 
l Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konserwa-
cja, akcesoria. Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
l Odzież używana Hurtownia. 
oleba.pl  Tel. 731-983-617
l Odzież z Ameryki dla chłopca 
8-15 lat. Tanio!  Tel. 604-506-293

INNE

l Dekupaż - Sklep i Pracownia 
Craftroom zaprasza od 8.00 do 
19.00, W-wa ul. Chrzanowskie-
go 8 B wejście od Przeworskiej. 
 www.craftroom.pl  
 Tel. 22 870-57-15
l Drewno pobudowlane i inne 
uprzątnę.  Tel. 503-338-448
l Geodezja – Usługi: tyczenia, 
inwentaryzacje, mapy, podziały, 
inne.  Tel. 604-979-172
l 15 ubezpieczycieli, OC od 349, - 
 Tel. 608-878-829
l Sprzedam używane z Niemiec 
pralki, lodówki, zmywarki, rowery, 
zamrażarki i inne. Tel. 502-188-233

MEDYCZNE

l Alkoholowo-narkotykowe od- 
trucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
l Dom Seniora pobyty długo 
i krótko terminowe. 
 Tel. 22 773-17-86

NAUKA

l AA Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41  
l Angielski, dojazd. 
 Tel. 693-427-846
l Angielski – konwersacje, przy-
gotowanie do egzaminów (gim-
nazjalny, maturalny, FCE, CAE, 
CPE, BULATS, doktoraty).
 Tel. 505-164-786
l Fizyka, matematyka – dojazd. 
 Tel. 22 615-81-50; 603-581-282 
l Fizyka, matematyka – matury, 
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 obsłudze kom-
putera, internetu i telefonu. Osoby 
starsze – promocja!  Student.  
 Tel. 533-404-404
l SZKOŁa JĘZYKOWa GO-
CŁaW.  TEL. 508-66-44-20

NIERUCHOMOŚCI

l Firma deweloperska COGIK 
Sp. z o.o. poszukuje działek inwe-
stycyjnych na terenie Warszawy, 
pod budownictwo wielorodzinne 
spełniające następujące parame-
try: powierzchnia działki od 700 
m2 w górę, cena działki do 2 mln 
zł, oczekiwana ilość p. u. m po-
wyżej 600 m2. Preferujemy dział-
ki objęte miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego 
lub z ważną decyzją o warunkach 
zabudowy. Adres do korespon-
dencji: COGIK Sp. z o.o. 03-532 
Warszawa ul. Obwodowa 5 lok 9. 
 Tel. 22 824 43 33 wew. 105

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Lokal komercyjny na Płowiec-
kiej.  Tel. 660-281-236
l Kawalerka na Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236
l Wynajmę ładny lokal w Rado-
ści, 160 m kw.  Tel. 601-481-713 

NIERUCHOMOŚCI/wynajmę/szukam

l Małżeństwo wynajmie miesz-
kanie - 2 pokoje – do 1500 zł. 
 Tel. 692-885-279

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.  Tel. 728-925-966
l Segment Gocław 2000 r., 
171/350 m kw., 990 tys. 
 Tel. 604-225-245 

DAM PRACĘ

l Dwóm osobom w nowo otwar-
tym sklepie.  Tel. 22 813-01-85
l Firma Słodkie Upominki za-
trudni na zlecenie osoby bardzo 
sprawne manualnie do konfekcjo-
nowania słodyczy i pakowania ze-
stawów świątecznych. Wymagana 
aktualna książeczka badań Sane-
pid. Kontakt: dorota.o@slodkieu-
pominki.pl  Tel. 605-417-351

SZUKAM PRACY

l Doświadczona opiekunka – 
z referencjami, b. odpowiedzial-
na, ciepła, uczciwa, rzetelna, 
o wysokiej kulturze osobistej – 
zaopiekuje się dziećmi od zaraz. 
 Tel. 22 612-44-63; 601-869-782
l Do pracowni cukierniczej przyj-
mę energiczną panią do prac po-
mocniczych (8 zł/h), jak również 
do pracy w godzinach popołu-
dniowych (13-21) panią do lepie-
nia pierogów (stawka do uzgod-
nienia). Praca na Marysinie Wa-
werskim. Telefon 22 815-64-23. 
Proszę dzwonić do godziny 13. 
l Emerytka jako pomoc domo-
wa.  Tel. 517-685-957
l Sprzątam, myję okna. 
 Tel. 511-210-315
l Zaopiekuję się starszą osobą, 
zrobię zakupy, ugotuję, posprzą-
tam.  Tel. 503-693-118

OGRODNICZE

l Zakładanie i pielęgnacja ogro-
dów, trawniki z siewu lub z rolki, 
wykaszanie, rekultywacja, wy-
cinka drzew i gałęzi z lin, drena-
że od rynien, układanie kostki, 
naprawa.  Tel. 509-199-927

PRAWNE

l BIEGŁY RZECZOZNaW-
Ca MaJĄTKOWY. WYCENa 
NIERUCHOMOŚCI. 
 TEL. 600-438-844
l Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
l Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

RÓŻNE

l OPIEKa NaD GROBaMI 
W WaRSZaWIE – TaNIO 
I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607
l Pralkę i telewizor przyjmę.
  Tel. 504-440-110
l Sól drogowa w workach 25 kg. 
Możliwość dostawy. 
 Tel. 697-104-304

TŁUMACZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23, 
 609 105 940
l Anteny satelitarne naziemne; 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej.  
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 Lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
l aNTENY, TELEWIZORY – 
NaPRaWa. TEL. 602-216-943
l a-z Meble na wymiar. Na-
prawy.  Tel. 602-126-214
l Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów – Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
l Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja – skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki.  Tel. 601-936-805
l Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
l Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63.  Tel. 22 610-23-05

l Hydrauliczne, gazowe – solid-
nie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, 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 Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-658-523

l Lodówki, pralki, telewizory – 
naprawa.  Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NaPRaWa. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464 

l Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
l MEBLE NA WYMIAR. PRO-
DUKCJA, PRZERÓBKI, NA-
PRAWY.  TEL. 22 773-15-13; 
 504-824-568

l Odbiór agd, lodówki, pralki, 
telewizory i inny złom. 
 Tel. 697-104-304
l Ogrodzenia betonowe pełne 
i ażurowe, ogrodzenia siatką na 
podmurówce prefabrykowanej, 
montaż, transport na gotowo, 
montaż bram i furtek. 
 Tel. 509-199-927
l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
l Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej, samochodo-
wej.  Tel. 500-753-803
l PRZEPROWaDZKI. 
 TEL. 669-834-024
l STOLaRZ – KUCHNIE, 
SZaFY, PaWLaCZE, ZaBU-
DOWY ORaZ NaPRaWY. 
 TEL. 602-126-214
l Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie vertica-
li.  Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l Brukarstwo, ogrody, malowa-
nie.  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 Komputero-
wy 18 zł/h 24 h. Dojazd 0 zł.
  Tel. 506-480-505
l Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

l Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie. 
 Tel. 503-630-035
l Remonty domów, mieszkań, 
malowanie, naprawa dachów, 
ogrodzeń, przebudowy, murowa-
nie itp. Wycena gratis. 
 Tel. 509-199-927

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprzątanie 

piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio!  Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz 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 asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

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

Domowy hydraulik – 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy.  
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli.  
 Tel. 22 499-20-62 
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Gaz, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53;  662-065-292 
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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

Kancelaria Doradców Prawnych 
Krislex zaprasza w każdy czwar-
tek na Porady Prawne w cenie 
10 zł. Telefoniczne umawianie 
spotkań 22 242 85 65

Klimatyzacja, wentylacja – mon-
taż, projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplekso-
wa obsługa, doradztwo technicz-
ne, szybkie terminy realizacji, 
gwarancja.  Tel. 502-904-708

Transport – przeprowadzki – 
sam. o wymiarach – 4,2 dł./2,2 
wys. – kontener. Kraj, zagrani-
ca, konkurencyjne ceny. 
 Tel. 502-904-708
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Stwierdza się silną zależ-
ność pomiędzy astmą a inny-
mi chorobami alergicznymi, 
np. atopią, nieżytem nosa, 
atopowym zapaleniem skóry. 

Dlatego też okres, w którym 
wysokie jest stężenie pyłków 
w atmosferze sprzyja nie tyl-
ko rozwojowi astmy, ale tak-
że może mieć bezpośred-

ni wpływ na pogorszenie się 
stanu osób już chorujących. 

Na nasilenie się objawów 
chorobowych mają wpływ 
także choroby infekcyjne, 

zwłaszcza wywołane zakaże-
niami wirusowymi. W okre-
sie jesienno-zimowym, kiedy 
ryzyko wystąpienia tego typu 
infekcji jest bardzo wysokie, 
osoby chorujące na astmę są 
dodatkowo narażone na po-
gorszenie stanu zdrowia. 
Może wówczas dojść do tzw. 
zaostrzenia astmy, co wią-
że się z nasileniem duszno-
ści i kaszlu, występowaniem 
świszczącego oddechu i uci-
sku w klatce piersiowej. 

Zaostrzenia występują 
w zróżnicowanym nasile-
niu, od łagodnych po zagra-
żające życiu. Z powodu za-
ostrzeń astmy chorzy dodat-
kowo cierpią, tracą produk-
tywność, zwiększa się ich 
absencja w szkole i pracy. 
Należy pamiętać, że dobrze 
leczona choroba przebiega 
bez zaostrzeń, bez ograni-
czania aktywności fizycznej 
i bez częstszego niż dwa razy 
w tygodniu sięgania po leki 
rozszerzające oskrzela. 

Przy wystąpieniu zaostrzeń 
pacjenci zwykle mogą unor-
mować swój stan w warun-
kach domowych, poprzez 
zwiększenie dawek leków 
wziewnych, które stosują re-
gularnie, a jeżeli to nie jest 
wystarczające powinni zgło-
sić się po pomoc do lekarza. 

W razie pojawienia się cięż-
kiej postaci zaostrzenia, ko-
nieczna może być hospitali-
zacja, często w ramach inten-
sywnej opieki medycznej. 

Ciężkie zaostrzenia ast-
my występują u pacjentów 
we wszystkich grupach wie-
kowych. Astma rozpozna-
wana jest częściej u kobiet, 
dlatego również zaostrzenia 
u kobiet występują częściej 

niż u mężczyzn. Kobiety też 
dwukrotnie częściej od męż-
czyzn wymagają hospitaliza-
cji z powodu zaostrzeń ast-
my. Zróżnicowanie to wyni-
ka z odmienności w zakre-
sie gospodarki hormonalnej 
u obu płci.

W przypadku astmy nawet 
gdy chorzy nie mają żadnych 
objawów w ścianie oskrzeli 
trwają zmiany zapalne. Dla-
tego istotne jest regularne le-
czenie, wdrażanie leczenia 
tylko w okresie klinicznych 
zaostrzeń jest mało  efektyw-
ne. Istotne jest zrozumienie 
problemu przez chorego i je-
go współpraca z lekarzem.  

Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.zaostrzenie-
astmy.pl

Centrum Medyczne Syne-
xus w Warszawie, zaprasza 
dorosłych pacjentów z ast-
mą na bezpłatne badania spi-
rometryczne oraz konsultacje 
lekarskie: 

centrum Medyczne  
SyneXuS  
warszawa 

ul. leszno 12 
tel. 22 644 41 63  
      22 644 41 61

AS 2013

Astma to choroba która wciąż pozostaje problemem zarówno 
dla chorych jak i dla lekarzy. Ważna jest szybka reakcja cho-
rego na chorobę i nie lekceważenie schorzenia. Astma jest 
chorobą zapalną układu oddechowego i obecnie jedną z naj-
częściej występujących chorób przewlekłych. Szacuje się, że 
w Polsce z powodu astmy cierpi 2 mln osób, co oznacza, że 
w naszym kraju dolegliwość ta dotyka 1 na 20 osób.

Astma – ryzyko zaostrzeń 
WARSZAWA

w walce z astmą najważ-
niejsze jest, żeby podać 
właściwy lek w odpowied-
nim czasie. dzięki właści-
wemu leczeniu i  okreso-
wej kontroli (badanie spi-
rometryczne) możliwa jest 
stabilizacja choroby.

przebadaj się!  
Miej astmę pod kontrolą!!! 

rEKlAMA rEKlAMA  
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Pawła Lecha – przewodniczącego Komisji Sportu 
m. st. Warszawy.

- Chciałem porozmawiać na temat miejskich siłowni plene-
rowych, ale medal na Pana szyi sprawia, że muszę zacząć od 
„Biegnij Warszawo”…

- Tak, właśnie wracam z tej największej w Warszawie i w Polsce 
imprezy biegowej. Dystans 10 km pokonałem w 47 minut. Jestem 
bardzo zadowolony z rezultatu, bo ja nie biegam żeby bić kolejne 
rekordy, tylko żeby zachować dłużej sprawność fizyczną. „Biegnij 
Warszawo” to świetnie przygotowana impreza, za każdym razem 
zwiększa się frekwencja uczestników. Bardzo przyczyniła się do 
popularyzacji aktywności ruchowej. Przy okazji biegu odbywa się 
także marsz „Maszeruję-Kibicuję”.

- Przejdźmy do głównego tematu naszego spotkania – 10 
października jest ostatnim dniem, w którym mieszkańcy, za 
pośrednictwem internetu oraz w urzędach dzielnic, mogą za-

głosować na konkretne lokalizacje miejskich siłowni plenero-
wych…

- Urząd Miasta wybuduje 100 takich siłowni, a o tym gdzie one 
staną decydują właśnie mieszkańcy. W pierwszym etapie warsza-
wiacy wysłali kilka tysięcy zgłoszeń miejsc. Niektóre lokalizacje 
wskazywało po kilkadziesiąt osób, a to świadczy o tym, że kilku-
dziesięciu mieszkańców danego rejonu jest zainteresowanych tym 
żeby tam taka siłownia powstała. Zachęcam jeszcze do głosowania 
poprzez stronę wdobrejkondycji.waw.pl

- Słychać czasami głosy, że te siłownie będą stały puste, a cały 
projekt jest jedynie akcją przed nadchodzącym referendum. Co 
Pan sądzi o takich opiniach?

- Ja podchodzę do takich opinii bardzo spokojnie. Referendum 
mamy za kilka dni, a te siłownie przez wiele lat będą służyły miesz-
kańcom stolicy. Czy będą świeciły pustkami? To zależy tylko i wy-
łącznie od warszawiaków, od tych którzy chcą aktywnie spędzać 
czas na świeżym powietrzu. Wystarczy spojrzeć na urządzenia 
siłowni przy której rozmawiamy. Tutaj, nad Balatonem, stoją już 
kilka lat i widać, że są użytkowane, ale nie zniszczone. W naszym 
mieście jest coraz więcej mieszkańców chcących dbać o sprawność 
i kondycję. Rozmawiał Adam Rosiński

W minioną sobotę w Wesołej 
odbył się VI Turniej Szachowy 
im. Jana Brustmana. W impre-
zie wzięło udział ponad stu mło-
dych szachistów.

– Dzisiaj pada rekord frekwen-
cji – w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej Nr 353, która zmie-
niła się w szachową arenę, mówi-
ła „Mieszkańcowi” Teresa Osy-
piuk, prezes działającego przy 
szkole UKS „Gambit” – Wesoła. 
W imprezie wzięło udział aż 112 
zawodników w wieku od 5 do 19 
lat.

Najlepszymi zawodnikami 
turnieju zostali szachiści Ksz 
Polonia Warszawa: Kinga Pa-
stuszko, Mariusz Szewczyk 
i Igor Kowalski. Kinga okazała 
się także najlepszą zawodnicz-
ką z Wesołej, a Michał Bazan 
najlepszym szachistą z Wawra. 
To właśnie urzędy tych dwóch 
dzielnic, wraz z „Gambitem” 

i Mazowieckim Związkiem Sza-
chowym, były organizatorami 
turnieju. Impreza, prócz popu-
laryzacji szachów, ma na celu 
uczczenie pamięci Jana Brust-

mana, znakomitego trenera sza-
chowego, który działał w dziel-
nicach Wawer i Wesoła.

– Szachy przeżywają wielki 
boom. Jest to w dużej mierze za-

sługa internetu. Są portale inter-
netowe, które umożliwiają grę na 
żywo z przeciwnikami na całym 
świecie, są transmisje z najważ-
niejszych światowych turniejów… 
–  z pasją relacjonowała nam ar-
cymistrzyni Agnieszka Brustman. 
– Ale oczywiście nic nie zastąpi 
turnieju na żywo, takiego, jak ten. 

Cieszę się, że pamięć o moim ta-
cie jest tak pielęgnowana w tych 
dzielnicach, gdzie przez wiele 
lat oddawał się pracy z dziećmi 
i młodzieżą…  ar

Szachy w wesołej

rEKlAMA rEKlAMA  

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

Dobiegają końca rozgrywki turnieju EURO-
PRaGa 2013 – Liga na Trawie. Za tydzień ru-
sza turniej piłki halowej.

W sobotę, 12 października, na przyszkol-
nym boisku przy ul. Zbaraskiej, zostanie ro-
zegrana ostatnia kolejka tegorocznej Ligi na 
Trawie dla drużyn ośmioosobowych. Dzień 
później, na orliku przy ul. Szaserów, po raz 
ostatni zagrają zespoły sześcioosobowe. Do-
biegają końca męskie zmagania piłkarskie 
na trawiastych boiskach. Ale piłka nożna nie 
znosi próżni, dlatego organizatorzy turniejów 
Praska Liga Piłki Halowej i ZHR Praga-Połu-
dnie już za tydzień uruchamiają kolejny, jubi-
leuszowy turniej futsalu (szczegóły na stronie 
plph.waw.pl).

W Lidze na Trawie liderem rozgrywek przy 
Zbaraskiej jest drużyna Praga, zaś przy Szaserów 
niepodzielnie króluje Batmez, który w ostatnim 
meczu (na zdjęciu) pokonał m.in. zespół Alcur. 
Było to bardzo emocjonujące spotkanie. Prawie 
do końca meczu utrzymywał się rezultat remiso-
wy, a w ostatniej minucie Batmez strzelił dwie 
bramki i zwyciężył 5 do 3.

– W tym roku drużyny prezentują wyjątkowo 
wysoki poziom gry – przyznaje Wiesław Leszko, 
współorganizator turnieju i zawodnik zespołu Al-
cur. – Choć czasami emocje biorą górę i dochodzi 
do jakichś kłótni, ale wtedy świetnie radzą sobie 
sędziowie. Jarosław Borkowski, który na boisku 
przy Szaserów sędziował większość spotkań oce-
nia, że zawodnicy stosują się do reguł fair play.
 rosa

Liga się kończy, liga się zaczyna
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