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

l  KINDERBALE z atrakcjami
l  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

l  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Puchu marny
Nikt nie bywa tak arogancki jak 

urzędy państwowe i  samorządo-
we. Firmy „rynkowe” już się na-
uczyły, że trzeba być miłym dla 
człowieka, a  tzw. trudne komu-
nikaty (np. o  podwyżkach) nale-
ży ubrać w grzeczną formę wyja-
śnień, obietnic itp.

A jak informuje o wzroście cen 
urząd? „Wypowiadam z  dniem 
31 grudnia 1 proc. stawkę opła-
ty rocznej… Ustalam z  dniem 1 
stycznia stawkę 3 procentową… 
Opłatę należy wnosić do 31 mar-
ca bez uprzedniego wezwania… 
Nieterminowe opłaty będą skut-
kowały doliczeniem odsetek”. Ko-
niec, kropka.

Urzędnik powie: wypełniłem 
dyrektywę prawną. A ja mu odpo-
wiadam: a nie mogłeś dołączyć li-
stu przewodniego, w  którym wy-
tłumaczysz dlaczego, grzecznie 
poprosisz o zrozumienie itp.?

Drugi przykład. Wjechałem na 
skrzyżowanie, z  którego miałem 
skręcić w prawo, zapaliło się żół-
te, postanowiłem nie jechać dalej. 
Zatrzymałem się metr za linią tzw. 
warunkowego zatrzymania, cze-
kając na zieloną strzałkę. Radar 
mnie ostrzelał: 500 złotych kary i 6 
pkt, choć na tym skrzyżowaniu od 
linii zatrzymania do faktycznego 
rozgałęzienia dróg jest 15 metrów. 
Przycupnąłem w  martwym po-
lu, nikomu nie wadząc, dostałem 
karę jakbym przerżnął prze całe 
skrzyżowanie i jeszcze na nim wy-
przedzał. Ustawodawca przewi-
duje za to od 300 do 500 pln kary, 
a ja bym wycenił w tym przypadku 
na maksymalnie 50 złotych, bo ja-
kie wprowadziłem zagrożenie dla 
ruchu? Straż miejska, operator ra-
darów, wali z  urzędu najwyższą 
stawkę. Alternatywa? Sąd. Po ta-
kich kontaktach z  urzędem czuję 
się jak drobny pyłek. A mówi się, 
że tworzymy społeczeństwo oby-
watelskie… Tomasz Szymański
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

ŻEgNAJ mISIU...?

Ważą się losy wybiegu dla niedźwiedzi przy Al. Solidarności.  
Najprawdopodobniej już zimą młode niedźwiedzice „Mała” i „Sabina” zostaną przeniesione 

do innego ZOO. Na wybiegu do końca swych dni pozostanie misiowa seniorka „Tatra”.

Harcerski Batalion AK „Zośka”, jeden 
z  najsłynniejszych oddziałów Armii 
Krajowej, obchodził w  tym roku 
70-lecie swojego powstania. Z  tej 
okazji na Pradze Południe zorganizo-
wano trzydniowe uroczystości.

dokończenie na str. 8

Służba całym życiem

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

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

KLINIKA STOmATOLOgICZNA
ul. Kordeckiego 79 (grochów)

Tel. (22) 672-12-71 (8.00-20.00)
 Wypełnienie światłoutwardzalne (plomba) – 105 zł
 Wypełnienie punktowe  – 70 zł
 Usunięcie zęba – 90 zł
 Usunięcie kamienia nazębnego (całość) – 59 zł
* Obowiązuje do końca listopada 2013 r. Zapraszamy! 
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 Kro ni Ka po li cyj na
Postrzelony policjant  

na Gocławiu
Policjanci zostali wezwani na osiedle Go-

cław-Lotnisko przez ekipę pogotowia ratunko-
wego, która nie mogła sobie poradzić z agre-
sywnie zachowującym się mężczyzną. Kiedy 
patrol pojawił się na miejscu zdarzenia, został 
zaatakowany przez 38-latka, który wyjął broń 
(potem okazało się - własnoręcznie przerobio-
ną) i postrzelił jednego z funkcjonariuszy. Zra-
nił go w policzek i w przedramię. Kolega z pa-
trolu wyciągnął partnera z mieszkania. Ranny 
policjant natychmiast został przewieziony do 
szpitala. Wezwano na pomoc antyterrorystów. 
Napastnik w międzyczasie próbował popełnić 
samobójstwo. Okazało się, że wcześniej leczył 
się psychiatrycznie, a w mieszkaniu miał zgro-
madzoną sporą kolekcję militariów. Też tra-
fił do szpitala. Rannego policjanta odwiedzili 
w szpitalu nadinsp. Marek Działoszyński, ko-
mendant główny Policji oraz nadinsp. Dariusz 
Działo, komendant stołeczny Policji. Życzy-
li powrotu do zdrowia, pogratulowali odwagi, 
podziękowali za zaangażowanie.

Z nożem w ręku
Policjanci z komisariatu w Wawrze zatrzy-

mali Dariusza B. Mężczyzna po libacji alkoho-
lowej zaatakował śpiącego znajomego i zażą-
dał oddania zegarka. Kiedy pokrzywdzony nie 
wyraził chęci pozbycia się swojej własności 
napastnik sięgnął po kuchenny nóż i zagroził, 
że go użyje, jednocześnie sam ściągnął zega-
rek z ręki swej ofiary. Ten zawiadomił policję.  
45-letni Dariusz B. trafił do  celi. Policjanci 
pionu kryminalnego i dochodzeniowego zgro-
madzili materiał dowodowy, który dał podsta-
wy do przedstawienia zatrzymanemu w proku-
raturze zarzutu dokonania rozboju z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia.

Dozory za rozbój
Do komisariatu w Rembertowie wpłynęło 

zawiadomienie o rozboju, do którego doszło 
w okolicach stacji kolejowej. Pokrzywdzone-
go zaatakowało dwóch mężczyzn, którzy prze-
wrócili go na ziemię, pobili i okradli ze wszyst-
kiego, co miał wartościowego. Zabrali telefon 
komórkowy, srebrny łańcuszek, kurtkę i ple-

cak. W sumie wartość strat wyniosła 2 tysiące 
złotych. Dzięki czynnościom operacyjnym po-
licjanci najpierw dotarli do pasera telefonu ko-
mórkowego, a niedługo później, po weryfikacji 
kilku informacji zatrzymali samych podejrze-
wanych o dokonanie rozboju. Okazali się ni-
mi 18-latkowie, Dominik R. i Mateusz O. Poli-
cjanci w trakcie przeszukań odzyskali i zabez-
pieczyli skradzione przedmioty należące do po-
krzywdzonego. Część z nich znaleziona została 
już w lombardzie. W prokuraturze podejrzani 
zostali objęci policyjnymi dozorami.

Policjanci weszli przez okno
Z kolei na Pradze Południe  doszło do rozboju, 

w wyniku którego pokrzywdzony utracił między 
innymi telefon komórkowy i pieniądze. Dzięki 
czynnościom operacyjnym już po kilku dniach 
policjanci byli na tropie jednego z napastników. 
Gdy przyszli po niego, zastali zamknięte miesz-
kanie, wiedzieli jednak, że napastnik ukrywa się 
w domu. Więc oknem dostali się do mieszka-
nia i w jednym z pokoi odnaleźli młodego męż-
czyznę. Podejrzewany o rozbój ma 16 lat i po-
winien przebywać w placówce wychowawczej. 
Funkcjonariusze zajmują się ustaleniem, kto 
jeszcze brał udział w tym rozboju. 

Poznali tajny kod
Policjanci zajmujący się przestępczością 

narkotykową w trakcie prowadzonych czyn-
ności zgromadzili materiał operacyjny  świad-
czący o tym, że pewien 33-latek trudni się han-
dlem narkotykami. Mężczyzna był już wcze-
śniej zatrzymywany i karany za posiadanie 
środków odurzających, a także ich sprzedaż. 
Marcin M. nie przebywał w miejscu zamiesz-
kania, unikał spotkania ze stróżami prawa, po-
dejrzewał, że może być poszukiwany i przy 
jakimkolwiek spotkaniu z policjantami zosta-
nie zatrzymany. Po przeprowadzeniu licznych 
czynności operacyjnych policjanci uzyskali 
informację, która pozwoliła im dostać się do 
mieszkania, w którym miał przebywać Marcin 
M. Stróże prawa poznali „tajne” hasło i kod, 
po podaniu których zostali wpuszczeni do in-
teresującego ich lokalu. Znaleźli przy męż-
czyźnie działkę marihuany. Sąd aresztował 
Marcina M. na trzy miesiące. toms

1 listopada ma swoją no-
stalgię: odrywane wiatrem 
spadające liście z drzew, 
płonące świece, świat jest 
cichszy jakby i on wpadał 
w zadumę. 

Przystajemy w biegu, przy-
pominamy sobie najbliższych: 
nie tak ogólnie, ale w konkret-
nych sytuacjach: Ala miała ta-
ki charakterystyczny uśmiech, 
Krzysztof zawsze pierwszy 
się kłaniał, Jolanta najładniej 
wyglądała w tej niebieskiej 
sukience… Po odwiedzeniu 
grobów najbliższych idziemy 
ze zniczami na groby Wiel-
kich: obrońców Ojczyzny, lu-
dzi których podziwialiśmy, 
szczególnie lubiliśmy, do tych 
do których mieliśmy zaufa-
nie. I do tych, którzy zginęli 
przedwcześnie, niesprawie-
dliwie, w katastrofach.

My w „Mieszkańcu” też 
wspominamy tych, którzy by-
li nam i bliscy i podziwiani za-
razem. Z różnych względów: 
Agnieszka Osiecka, Henryk 
Machalica i Zygmunt Kęsto-
wicz, podniesieni przez na-
szych Czytelników do rangi 
„Zacnych Mieszkańców” wy-
rastali ponad miarę talentem. 
Profesor Leszek Ceremużyń-
ski, twórca Kliniki Kardiolo-
gii w Szpitalu Grochowskim 
wzbudzał szacunek swą wie-
dzą i traktowaniem każdego 
pacjenta jak kogoś niezwykle 
ważnego. Biskup Zbigniew 
Kraszewski miał majestat 
i wielką mądrość. Zygmunta 
Broniarka można było łyżkami 
jeść, o Wacku  Świątku, preze-
sie „Społem” WSS Praga Po-
łudnie mówiło się nie inaczej, 
niż chodząca dobroć. Marzen-

na Koraszewska zwana „naszą 
Marzenką”, długoletnia rad-
na Pragi Południe, animatorka 
kultury, była wielkim przyja-
cielem ludzi, do Ryśka Ryba-
kiewicza, dyrektora Damisu 
szło się z prośbą o pomoc nie-
mal w każdej sprawie, podob-
nie jak do Henryka Kalińskie-
go, właściciela baru restaura-
cyjnego „Fregata”. 

Stanisław Goszczurny to 
był „ktoś”, jeśli chodzi o li-
teraturę. Orest Pęgierski był 
pierwszym burmistrzem 
Wawra, Tadeusz Janiszewski 
działał w Komitecie Obywa-
telskim Solidarności, był wi-
ceburmistrzem Pragi Połu-
dnie, Elżbieta Woźniak prze-
wodniczyła radzie dzielnicy 
w Wawrze…

W katastrofie TU 154 pod 
Smoleńskiem zginęli inni na-
si przyjaciele, którzy często 
gościli na łamach „Mieszkań-
ca”: Katarzyna Doraczyńska, 
harcerka, pracownica Kance-
larii Prezydenta i radna Pragi 
Południe, harcerz z Pragi Po-
łudnie, minister Paweł Wy-
pych, Stefan Melak - głęboko 
zaangażowany w restytucję 
tradycji patriotycznych, gen. 
dr Wojciech Lubiński, rzecz-
nik prasowy Wojskowego In-
stytutu Medycznego przy ul. 
Szaserów.

Pamiętamy o nich. O lu-
dziach różnych zawodów, 
różnych opcji politycznych, 
różnych życiowych wyborów, 
jednak każdy z nich wzbu-
dzał w nas wielki szacunek 
za to jakim był człowiekiem. 
Brakuje ich. Pamiętamy.

Redakcja

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl
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JT: – Księgowość przez internet? Skąd pomysł na specjali-
zacje w obszarze obsługi księgowej dla firm jednoosobowych? 
Czy to przypadek czy działanie celowe?

WS: – To zidentyfikowana potrzeba. Nikt się tym poza nami, tak 
naprawdę nie zajmuje. A przedsiębiorcom trzeba pomóc. Nie tyl-
ko poprzez dotacje, dostępne dla nielicznych, ale przede wszystkim 
przez narzędzia ułatwiające ich pracę. Sami, kiedy rozpoczynali-
śmy swoją przygodę z biznesem jako podmioty jednoosobowe po-
trzebowaliśmy takiej usługi, więc ją stworzyliśmy dla siebie, a tak-
że dla innych. 

– Czyli pełne zrozumienie problemu leżało u źródeł budowa-
nia waszych aplikacji i usług?

– Na pewno nie jest to problem. Raczej nazwałbym to wyzwa-
niem i chęcią niesienia pomocy innym. 

– Dlaczego firma wywodząca się z Małopolski tak bardzo 
chce utrzymać pozycję głównego rozgrywającego w obszarze 
księgowości dla małych firm?

 – Nie postrzegamy siebie jako firmy o znaczeniu lokalnym, a ra-
czej o znaczeniu ogólnopolskim. Mamy, co prawda swoją siedzibę 
w Krakowie, ale zasięg naszego działania jest nakierowany na ca-
ły kraj.

 – A jak pozycjonujecie się względem klasycznych księgo-
wych, dochodzących do klientów kilka razy w miesiącu lub 
przyjmujących w biurach, u siebie na miejscu?

 – …Księgowi to nie jest nasza konkurencja. To nasi partnerzy. 
Chcemy, mamy od czterech lat taką ideę, by księgowość była mo-
bilna. Możesz być w sklepie, urzędzie, teatrze i masz dostęp do 
swoich danych księgowych non-stop, zawsze kiedy tylko jest to po-
trzebne.

 – …brzmi niemal jak idylla...
 – Bo tak ma właśnie być. To, co zrobiliśmy, powstało z myślą 

o klientach. To oni często są całym swoim biurem, dlaczego więc 
mają nie mieć dostępu do swoich dokumentów.

 – Ale w swojej ofercie macie nie jedną usługę, ale macie ich 
kilka.

 – Tak. Najprostszą jest usługa fakturowania. Pierwotnie wy-
dawało się, że ta usługa nie jest przyszłościowa, ale swoje zda-
nie szybko musieliśmy zweryfikować. Okazało się i tym razem, że 
w prostocie jest siła – produkt używany jest powszechnie i zawsze 
stanowi punkt wyjścia do przyszłościowego wykorzystywania ko-
lejnych oferowanych przez nas usług. Dostęp do wybranych sza-
blonów faktur i przede wszystkim rozmaite podpowiadacze… za-
warte w mechanizmach wystawiania faktury, kody towarów i usług, 
zgodne z oznaczeniami GUS, stawki VAT, etc., okazały się bardzo 
oczekiwane przez rynek… a my to klientom oferujemy.

 – To proszę mi powiedzieć, dla kogo przeznaczona jest usługa 
Programu do Księgowości (PdK)?

 – To drugi nasz sztandarowy (drugi z trzech) produkt. Aplika-
cja przeznaczona jest dla osób, które chcą samodzielnie księgować 
swoje przychody i wydatki. Sądziliśmy, że nadzór profesjonalnych 
doradców w tym przypadku jest niezbędny, ale nie jest. Z reguły 
jest jedynie wskazany. A mimo to klienci są bardzo zainteresowani 
tą właśnie usługą. Są to z reguły klienci na początku rozwoju swoje-
go biznesu, którzy nie przeliczają stawek za usługi na godziny swo-
jej pracy. A cenią sobie zwłaszcza możliwość konsultowania roz-
maitych decyzji z naszymi doradcami, działającymi 6 dni w tygo-
dniu w godzinach 7.00-22.00. Ale to nie jest jedyna grupa naszych 
użytkowników. Drugą znacznie bardziej świadomą grupą użytkow-
ników są klienci, którzy mają swoją księgową tradycyjną, w posta-
ci ulubionej pani Basi. De facto to księgowa zajmuje się księgowa-
niem, ale klient, dzięki aplikacji ma dostęp do swoich dokumentów, 
z dowolnego smartfonu lub komputera podłączonego do internetu. 
Dzięki księgowej pracującej na tej naszej aplikacji, klient ma moż-
liwość śledzenia procesu księgowego oraz stanu swojego konta roz-
liczeniowego czy stanu przygotowywanej deklaracji podatkowej. 

I tu znowu pojawił się pewien paradoks. Nie sądziliśmy, bowiem, 
żeby PdK wykorzystywali księgowi, a jednak… klienci cenią sobie 
możliwość samodzielnego księgowania, jak i tę formułę współpracy.

 – A ten trzeci pakiet?
 – I tu przechodzimy do sztandarowego produktu InFaktu, do 

usługi Ogólnopolskiego Biura Księgowości (OBR). Początki by-
wały trudne, bo działalność jest wirtualna, ale stoi za nami kilkana-
ście tysięcy klientów, którzy nam zaufali i ciągle z nami pracują. Są 
dwie formy współpracy w ramach tej usługi: współpraca poprzez 
odbieranie dokumentów od klienta przez kuriera, dostarczającego 
nam je, już następnego dnia lub druga forma, przekazywanie doku-
mentów za pośrednictwem skanów komputerowych. Wybór, co do 
wariantu następuje w momencie zawierania umowy i podpisywa-
nia warunków ją stanowiących. Obydwie te formuły są równie do-
bre, choć na terenie Polski jest pewne zróżnicowanie geograficzne. 
Zwykle, na początku współpracy jest to kurier, później wystarczają 
same skany.

– I to są wszystkie wasze usługi? Te trzy, które wymieniliśmy?
– Usług mamy znacznie więcej. Serwis prawniczy, zarządzany 

pod osobnym brandem na stronie: www.umownie.pl, zakładanie 
firm i inne, a pracujemy już nad nowymi usługami. Wkrótce będzie 
można dzięki nam, rozliczać delegacje zagraniczne, a także przy-
mierzamy się do uruchomienia usług profesjonalnego wsparcia dla 
samych księgowych. To jest pokłosie współdziałania klientów z ni-
mi w ramach księgowości samoobsługowej PdK. Chcemy szkolić 

naszych klientów, w ramach pewnych biznesowych pakietów i da-
wać im merytoryczne  wsparcie na odległość, poprzez wykorzy-
stywanie takich materiałów jak e-booki, e-learning, no i regularne 
bezpośrednie szkolenia. Zapewnimy, że osoby wykorzystujące na-
sze produkty będą na bieżąco uzupełniały swoją wiedzę i umiejęt-
ności. Chodzi tu o stanowienie dla nich bezpieczeństwa ustawowe-
go, w ramach programu dla księgowych. Właśnie w tę stronę idzie 
rynek.

– Czy klienci chętnie przystępują do waszych programów?
– Tak, choć podstawowym problemem jest dotarcie do nich z rze-

telną informacją. Klient, który z nami współpracuje, w sytuacji, kie-
dy okazuje się, że produkt nie jest dla niego, przechodzi bez proble-
mu na niższy lub znacznie rzadziej na wyższy pakiet usług.

– Firma z Krakowa, działająca w Warszawie...?
– Nie, nie. Jeszcze raz podkreślam: działamy w całym naszym 

kraju, a Warszawa jest wielkim rynkiem. Są tu bardzo doświadcze-
ni klienci, ceniący sobie swój cenny czas i przeliczający go często 
na właśnie zarobione lub właśnie niezarobione w tym czasie pie-
niądze.

– Ciekawa inicjatywa. Będziemy ją zatem śledzić na bieżąco.
– Oczywiście zapraszamy. Chętnie będziemy o tym informo-

wać. Najłatwiej jest wejść na naszą stronę: www.infakt.pl lub 
skontaktować się z nami telefonicznie pod nr (012) 295 25 25. 
O powstawaniu biur podawczych na terenie kraju będziemy in-
formować na bieżąco. W pierwszej kolejności będą to największe 
miasta w Polsce.

– Dziękuję zatem za rozmowę. Czy mamy coś specjalnego dla 
naszych czytelników?

– Na hasło „Mieszkaniec” można rozpocząć test. Za dwa mie-
siące księgowania zapłacimy jedyne 1 zł. Do końca drugiego mie-
siąca będzie jednak trzeba podjąć decyzje czy i który wariant 
usług będzie dalej wykorzystywany. Ceny są bardzo atrakcyjne, 
zapraszam do sprawdzenia na naszej stronie  internetowej. No 
i zapraszamy do testu tych, którzy chcą sobie ułatwić życie. Ży-
cie nowoczesnego i dobrze zorganizowanego przedsiębiorcy. Na-
prawdę warto spróbować.  AS

Przyszłość należy do podmiotów jednoosobowych

Księgowość przez internet
Jakub Trochim rozmawia z Wiktorem Sarotą – prezesem firmy InFakt, dostawcą oprogramowania 
i usług księgowych dla jednoosobowych podmiotów gospodarczych.

Prezes Wiktor Sarota
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POMYŚL O DOMU!
Wydatki wakacyjne już za 
nami a  świąteczne - przed 
nami. To dobry czas, by po-
myśleć o domu. A  jeśli my-
śleć o  domu, to najlepiej 
najpierw odwiedzić miejsce, 
w  którym spotkamy tysiąc 
podpowiedzi, co możesz 
zrobić, by mieszkało się le-
piej, przyjemniej, ładniej.

Nie, nie chodzi mi o  molochy 
hale z  materiałami budowlanymi 
bo, wbrew pozorom, nie dostanie-
cie w nich tego wszystkiego, co w słynącym z dobrego, niezwykle różnorodnego za-
opatrzenia sklepie „Kalinka” PAWILON przy ul. Dwernickiego 33, tuż przy autobusowym 
przystanku. To miejsce świetnie znane i fachowcom budowlano-remontowym, i majster-
kowiczom i tym, którzy czasem po prostu muszą coś naprawić, poprawić, wymienić. 

Mają tu nie tylko olbrzymi wybór farb do ścian, drewna, metalu, nie tylko olbrzymią 
paletę nawet bardzo subtelnych odcieni profesjonalnie przyrządzanych farb wszelkich 
kolorów. Zdumiewające mnóstwo wałków do malowania! „Kalinka” zaprasza po ceraty 
tradycyjne i okleiny samoprzylepne (na metry, barwne, stonowane czy wytwornie czar-
no-złote, we wzory rozmaite; na przykład do oklejenia na nowo szafek albo też witrażo-
we, półprzejrzyste, do szyb i luster). Do tego gipsy, tynki, listwy, drabiny no i kleje! Tych 
jest wybór ogromny, zarówno przydatnych podczas remontu jak i do wszelkich napraw 
wyposażenia domowego, drewna, szkła, porcelany czy trudnych do skutecznego skleje-
nia plastików, ale też naprawy tynków czy glazury. Nie ma problemu! W „Kalince” można 
dostać nawet specjalne, szalenie modne dekoracje do naklejania na ścianach w salonie, 
przedpokoju czy kuchni. Jest w czym wybierać, bo mają tu nawet jakby welurowe, floko-
wane. Łatwe do naklejenia czy przeklejenia.

Są również uszczelniacze, i to w wielkim wyborze: do rusztów, do rynien i o wiele wię-
cej! Pasty, piany, silikony. Odrdzewiacze, papiery ścierne, farby do zaprawek, czy w ae-
rozolu, by odświeżony przedmiot w mig był suchy i wyglądał jak nowy? Oczywiście! 

Nie ma napraw bez narzędzi, a tych jest tu w bród, także profesjonalnych; prostych 
jak klucze czy cążki ale i elektrycznych. Są wielkie płyty gipsowe i malutkie kołki, śrub-
ki, gwoździe. No i rarytas - przyjazne i miłe, tradycyjne żarówki o różnej mocy, choć te 
„energooszczędne” są także! Przed zimą warto zadbać o uszczelki do okien - w dwóch 
kolorach i w kilku profilach, by móc wybrać najlepsze dla naszych mieszkań. A to wszyst-
ko to tylko mały wycinek oferty! Dlaczego „Kalinka” ma tak wyjątkowe zaopatrzenie? Bo 
jest w rękach prywatnych, praktycznych, doświadczonych. Tu wiedzą, że ceny nie mogą 
być wysokie za to asortyment - musi być różnorodny i przebogaty! 

SKLEP FARBY „KALINKA” ul. Dwernickiego 33 (pawilon).  
Czynny pon.-pt. 8.00-19.00; sob. 8.00-16.00. Tel. 22 813-01-85. 

Opadły już emocje związane 
z referendum przeprowadzo-
nym 13 października w Warsza-
wie. Nadszedł czas na krótką, 
chłodną analizę próby odwo-
łania ze stanowiska prezydent 
Hanny Gronkiewicz-Waltz. 
Choć warszawiacy zdecydowa-
li, że Pani Prezydent nie straci 
swojego fotela, to jednak zbyt 
różowo nie jest…

Ponad 322 tysiące mieszkań-
ców stolicy zagłosowało za od-
wołaniem prezydent Warszawy, 
a tylko 17,5 tysiąca opowie-
działo się za pozostawieniem jej 
na stanowisku. W referendum 
wzięło udział blisko 344 tysię-
cy osób. Frekwencja (25,66%) 
okazała się trochę zbyt niska, 
aby referendum zostało uznane 
za ważne. Do odwołania prezy-
dent Hanny Gronkiewicz-Waltz 
zabrakło około 45 tysięcy gło-
sujących. To niezbyt duża ilość 
w mieście liczącym prawie pół-
tora miliona uprawnionych do 
głosowania…

Odrzucając wszelkie po-
lityczne aspekty, a niestety, 
samorząd warszawski stano-
wi mały klocek w układance 
wielkiej polityki, przyznać 
trzeba, że jedną z podstawo-
wych przyczyn dużego spadku 
poparcia i akceptacji działań 
Hanny Gronkiewicz-Waltz był 
brak odpowiedniej komunikacji 
urzędu z mieszkańcami. Dosyć 
powszechne jest odczucie, że 
władza odcięła się od wyborcy 
i kieruje się tylko swoimi inte-
resami. I zapewne, w takim od-
biorze najważniejszych samo-
rządowych urzędów jest sporo 
racji, gdyż reelekcje powodują 
efekt utwierdzenia władzy, że 

jest najlepsza, a jej linia jedynie 
słuszna… W poreferendalnych 
wypowiedziach prezydent Han-
na Gronkiewicz-Waltz przyzna-
ła, że dopiero w okresie przed 
głosowaniem komunikacja jej 
urzędu z mieszkańcami wyglą-
dała tak, jak należy. I obiecała 
utrzymać oczekiwany przez 
mieszkańców standard.

Na koniec, gwoli rzetel-
ności, odnotujmy, jak w re-
ferendum głosowały nasze 
dzielnice. Państwowa Komi-
sja Wyborcza najwyższą fre-
kwencję (27,91%) odnotowała 
w dzielnicy, w której mieszka 
Pani Prezydent, czyli w Waw-
rze. Sprawdza się sentencja, że 
najtrudniej być prorokiem we 
własnym kraju. Zresztą, tak też 
było z jedną z głównych twa-
rzy tego referendum, Piotrem 
Guziałem, liderem Warszaw-

skiej Wspólnoty Samorządo-
wej – w Ursynowie, dzielni-
cy, w której jest burmistrzem, 
odnotowano jedną z najniż-
szych frekwencji – 24,64%. 
Frekwencja w Rembertowie 
wyniosła 24,74%, a w Weso-
łej 25,20%. Bardzo wysoki 
udział w głosowaniu na Pradze 
Północ (27,84%) i Targówku 
(27,31%) oraz, także powy-
żej średniej warszawskiej, na 
Pradze Południe (26,28%) po-
winien zwrócić uwagę władz 
Miasta, że w tych dzielnicach 
prawobrzeżnej Warszawy 
mieszkańcy oczekują na zde-
cydowane zmiany. I należy 
do tego podejść realnie, a nie 
tylko w sferze werbalnej, tym 
bardziej, jeśli Pani Prezydent 
poważnie myśli o kandydowa-
niu na następną kadencję...

ar 

I PO referendum…
Warszawiacy zdecydowali, że Hanna Gronkiewicz-Waltz pozostaje 
na stanowisku prezydent stolicy. Jak głosowały nasze dzielnice?

Prezydent Warszawy doceniła rolę prawidłowej komunikacji Urzędu z mieszkańcami. 
Dobrze by była to zmiana trwała, a takie postrzeganie przeniosło się na innych urzęd-
ników…

„Ludzie oczekują rozmowy, dialogu… Na trwałe zmieniłam sposób komunikowania 
się z mieszkańcami…” – takie wypowiedzi prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz domino-
wały w wywiadach udzielanych przez nią po wygranym referendum. Nie ma co kryć, że 
jedną z platform prawidłowego komunikowania się z mieszkańcami są niezależne media 
lokalne. To za ich pośrednictwem możliwy jest prawdziwy dialog władzy z ludem. Dialog 
prawdziwy, bo szczery. Niestety, często władza prowadzi dialog pozorny. Odbywa się to 
za pośrednictwem urzędowych wydawnictw imitujących prasę lokalną tzw. „dworskich 
gazetek”, jak mawiał premier Jerzy Buzek.

 Tak się dzieje w wielu stołecznych dzielnicach. Całkowicie nadzorowane przez urzęd-
ników gazetki, to laurki, które lokalne władze wystawiają same sobie i puszczają w obieg 
wierząc, że lud kupi wszystko co jest ładnie opakowane. Ale lud takiego pozornego dia-
logu, takiego sposobu komunikacji nie trawi. A dodatkowo lud czuje się trochę wyko-
rzystywany, gdyż te gazetki opiewające sukcesy lokalnych decydentów wydawane są za 
pieniądze tegoż właśnie ludu. I urzędowe biuletyny zalegają w ratuszach, „osirach”, 
dzielnicowych klubach kultury…

Klasycznym przykładem poważania tego typu wydawnictw była sytuacja w jednym z na-
szych urzędów dzielnicowych, kilka lat temu, w czasie, gdy stołeczny Ratusz także wy-
dawał i rozsyłał do dzielnic coś w rodzaju gazetki. Otóż te „gazetki”, złożone na cztery, 
służyły dzielnicowym urzędnikom do blokowania drzwi, aby się nie zatrzaskiwały… Hi-
storię tę przytaczam nie bez kozery. Skoro zmienia się sposób komunikowania Najwyższej 
Samorządowej Władzy z mieszkańcami, to może warto, aby swoje działania w tej materii, 
także zrewidowały Dzielnice. Bo ludzie naprawdę oczekują dialogu…

Adam Rosiński 

Wysokiego Urzędu dialog 
z mieszkańcami…
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Dlatego musimy radzić so-
bie bez wjazdu na Trasę Ła-
zienkowską od strony Pragi, 
bo prace zaczną się „zgodnie 
z harmonogramem” i na ra-
zie nikt nie widział tam ani 
jednego robotnika. Niedaw-
no w związku z budową me-
tra wprowadzono też zakaz 
wjazdu na Most Świętokrzy-
ski od strony Powiśla. Jeśli 
do tego dodamy ograniczo-
ny ruch na Trasie W-Z, to 
zamknięcie na Moście Gro-
ta-Roweckiego wjazdu od 

strony Tarchomina jawi się, 
jako koszmar. Niestety, po  
8 listopada będzie jeszcze 
gorzej. Wtedy Most Gro-
ta-Roweckiego zostanie 
zwężony do dwóch pasów 
w każdym kierunku.

Mamy na szczęście in-
ne mosty. Wątpliwe jest czy 
wytrzymają one wzmożony 
ruch? Co prawda meteorolo-
dzy zapowiadają srogą zimę, 
ale czy tylko zamarznięta Wi-
sła daje nadzieję na spokojną 
przeprawę w obie strony?  

Remont Trasy AK – 
zmiany w organizacji 

ruchu drogowego

18 października wieczo-
rem Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
rozpoczęła przebudowę Tra-
sy Armii Krajowej do pa-
rametrów drogi ekspreso-
wej S8. Zamknięte zostały 
trzy łącznice trasy – dwie po 
stronie praskiej i jedna na le-
wym brzegu Wisły. 

W związku z tym zwięk-
szył się ruch na Moście M. 
Skłodowskiej–Curie (Pół-
nocnym), na którym wy-
znaczono dodatkowy pas do 
zjazdu w Wisłostradę w kie-
runku Centrum (teraz są 
dwa pasy zjazdowe); rów-
nież na Wisłostradzie poja-
wił się dodatkowy pas dla 
zjeżdżających z mostu (tak-
że są dwa pasy ruchu). Za-
rząd Dróg Miejskich usta-
wi na trasie mostu dodatko-
we tablice pokazujące nowy 

sposób zjazdu, bo nie wszy-
scy kierowcy zwrócili uwa-
gą na zmianę oznakowania 
poziomego. 

Zarząd Transportu Miej-
skiego zwiększył do 5 mi-
nut w godzinach szczytu 
porannego częstotliwość 
kursowania tramwajów li-
nii nr 2. Odbyło się też 
spotkanie prezydent Han-
ny Gronkiewicz–Waltz 
z wojewodą mazowieckim, 
przedstawicielami GDD-
KiA, Inspekcji Transpor-
tu Drogowego poświęco-
ne wprowadzeniu zakazu 
wjazdu ciężkich pojazdów 
na Trasę AK w czasie re-
montu. Taki zakaz miałby 
obowiązywać od 8 listo-
pada w godz. 6-22, kiedy 
GDDKiA planuje wprowa-
dzić największe utrudnie-
nia na trasie. Wtedy za-
mknięte zostaną kolejne es-
takady, połowa Mostu gen. 
S. Grota-Roweckiego oraz 
zwężony odcinek trasy od 
ul. Gwiaździstej do Po-

wązkowskiej. – Obserwu-
jemy sytuację w otoczeniu 
remontu i będziemy wpro-
wadzali konieczne zmiany 
w organizacji ruchu popra-
wiające drożność ulic – do-
daje Wiesław Witek, dyrek-
tor Biura Koordynacji In-
westycji i Remontów w Pa-
sie Drogowym.

Szczegółowe informa-
cje o zmianach w organiza-
cji ruchu spowodowanych 
remontami i inwestycja-
mi można znaleźć na stro-
nie Biura Koordynacji In-
westycji i Remontów w Pa-
sie Drogowym pod adresem 
www.infoulice.um.warsza-
wa.pl, www.facebook.com/
infoulice. Tam też można 
zamówić bezpłatną usługę 
powiadamiania SMS oraz 
newsletter o utrudnieniach 
w ruchu w Warszawie. Na-
tomiast szczegółowe infor-
macje na temat zmian w ko-
munikacji miejskiej znajdu-
ją się na stronie: www.ztm.
waw.pl (bano)

O jeden most za daleko…
Drogowcy zafundowali nam istny Armagedon. Jeśli warszawiacy myśleli, że zbu-
rzone estakady na Trasie Łazienkowskiej to początek i  koniec drogowych utra-
pień, są w błędzie. Chociaż estakady zostały zburzone w ekspresowym tempie – 
to ich odbudowa odbywa się nieśpiesznie i etapami. Na razie odbudowywane są 
tylko dwie, bo tak zakłada harmonogram prac ustalony z wykonawcą…
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Kuria Biskupia Warszawsko-
-Praska informuje, że Stolica 
Apostolska dekretem Kongre-
gacji ds. Duchowieństwa 
z dnia 7 października 
2013 r., odrzuciła re-
kurs ks. Wojciecha 
Lemańskiego z dnia 
19 czerwca 2013 roku, 
przeciwko nałożonemu na 
niego zakazowi wypowiada-
nia się w mediach. Tym samym 
potwierdziła decyzję admini-
stracyjną w tej sprawie wyda-
ną przez Biskupa Warszawsko-
-Praskiego abp. Henryka Hose-
ra z dnia 24 maja 2013 r. Kuria 
przeprasza wszystkich, którzy 
doświadczyli moralnego za-
mętu wskutek kwestionowania 
w mediach przez ks. Wojciecha 
Lemańskiego samych podstaw 
nauczania Kościoła w zakresie 
bioetyki.

z�z�z
O środkach ostrożności przed 

zatruciem tlenkiem węgla przy-
pominają wojewoda mazowiec-
ki i mazowiecki komendant 
wojewódzki Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Ryzyko śmiertel-
nego zatrucia tlenkiem węgla 
wzrasta w okresie jesienno-zi-
mowym, zwłaszcza w domach, 
gdzie urządzenia grzewcze oraz 
przewody kominowe i wentyla-
cyjne są wadliwe lub źle użyt-
kowane. Zarządcy budynków 
lub właściciele mają obowią-
zek przeglądu instalacji wen-
tylacyjnej nie rzadziej niż raz 
w roku. Państwowa Straż Po-
żarna rekomenduje zabezpie-
czanie mieszkań poprzez za-
instalowanie czujników tlenku 
węgla, które skutecznie wykry-
wają zagrożenie. Więcej infor-
macji na stronie: www.mazow-
sze.straz.pl

z�z�z
Od lipca trwa remont placu 

Piłsudskiego. Inwestycja bę-
dzie oddana do użytku przed 
Świętem Niepodległości i za-
kłada wykonanie m.in. badań 
geotechnicznych, projektu kon-
cepcyjnego placu, czyszczenie 
i monitoring kanalizacji. Re-
mont obejmuje również wy-

mianę nawierzchni, która po-
kryta zostanie płytkami z gra-
nitu strzegomskiego. Między 
płytami, pośrodku placu, wbu-
dowane zostaną wąskie opra-
wy z oświetleniem typu LED. 
Na potrzeby organizowanych 
uroczystości zainstalowane zo-
staną także urządzenia elektro-
energetyczne i teletechniczne. 

z�z�z
Rozbudowa II linii metra 

w kierunku wschodnich i za-
chodnich obrzeży miasta, 
obejmująca wszystkie stacje, 
jak i termin sięgający 2022 
roku, pozostaje priorytetem 
dla Miasta. – Od kilkunastu 
miesięcy osobiście nadzoru-
ję kwestię środków, na jakie 
może liczyć Warszawa z ko-
lejnego budżetu unijnego. Za-
pewnienie dofinansowania dla 
wariantu 3+3 potwierdziła już 
m.in. minister Elżbieta Bień-
kowska – tych pieniędzy mo-
żemy być pewni i mamy za-
pewnione w budżecie środki 
na przygotowanie tych prac. 
To pozwala mieć pewność re-

alizacji tego zakresu. O kolej-
nych pieniądzach rozmawia-
my. Zakończenie budowy całej 
II linii podziemnej kolejki ma 
kluczowe znaczenie dla War-
szawy i obiecuję, że dopilnu-
ję, by warszawiacy mogli od 
2022 r. podróżować dwoma 
pełnymi liniami metra – mó-
wi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
Prezydent m.st. Warszawy. 

z�z�z
„Drodzy Przyjaciele! Roz-

poczynam intensywną che-
mioterapię. Będę potrzebo-
wał dużo krwi o grupie ARH+. 
Zwracam się do Państwa, aby-
ście wsparli mnie przez odda-
nie krwi do banku krwi. Krew 
można oddać w Regional-
nym Punkcie Krwiodawstwa, 
ul. Saska 63/75 w Warszawie. 
Trzeba zarejestrować się pod 
nr. tel. 22 514 60 26” – napisał 
do nas poseł RP Artur Górski. 
U 43-letniego polityka stwier-
dzono ostrą białaczkę limfo-
blastyczną. To nowotwór ukła-
du krwionośnego. Chorobie to-
warzyszy rozrost tkanki limfa-
tycznej, niedokrwistość, ogól-
ne osłabienie, objawy infek-
cyjne, brak łaknienia.

z�z�z
25 specjalnych linii autobu-

sowych i dwie linie tramwa-
jowe „C” będzie obsługiwało 

stołeczne nekropolie w okre-
sie Wszystkich Świętych, od 
1 do 3 listopada. Dodatkowo 
zostaną wprowadzone zmia-
ny w kursowaniu niektórych 

linii tramwajowych i autobu-
sowych, które ułatwią dojazd 
do cmentarzy. Pierwsze zmia-
ny zostaną wprowadzone już 
w najbliższy weekend (26–27 
października). Na trasę wyru-
szy wówczas linia C09, łączą-
ca Metro Młociny z Cmenta-
rzem Północnym, pierwsza 
ze specjalnych autobusowych 
linii „cmentarnych”, dodat-
kowo zostaną zmienione tra-
sy wybranych linii tramwa-
jowych i autobusowych. Po-
nadto w niedzielę wszystkie 
tramwaje będą kursowały we-
dług sobotniego rozkładu jaz-
dy. Szczegóły na stronie: ztm.
waw.pl

z�z�z
Podczas kadencji Hanny 

Gronkiewicz-Waltz w Warsza-
wie powstało więcej miesz-
kań komunalnych niż za cza-

sów wszystkich jej poprzed-
ników od 1990 roku. Od 2007 
roku zostało oddanych do użyt-
ku 2347 mieszkań komunal-
nych. Wydatki na budowę no-
wych lokali komunalnych w la-
tach 2007 – 2013 to 455 mln 
zł. Tylko w ostatnim roku no-
we mieszkania zostały przeka-
zane w dzielnicach Białołęka 
(ul. Marywilska – 80 miesz-
kań), Bielany (ul. Nocznickie-
go – 48 mieszkań), Rember-
tów (ul. Chruściela – 21 miesz-
kań). Kończą się inwestycje na 
Pradze Północ (228 mieszkań) 
i Ursynowie (ul. Kłobucka – 
191 mieszkań).

z�z�z
Trwa budowa nowej siedziby 

Komisariatu Policji w Wesołej 
przy ul. 1. Praskiego Puł-

ku 21, w związku z tymi 
pracami dotychczasowa 
siedziba została prze-
niesiona do Komisaria-

tu Policji w Rembertowie 
przy ul. Plutonowych 6. Tele-

fony do dyżurnego komisariatu 
Policji 22 773-40-80; 22 603-24-
21. Dzielnicowi Komisariatu Po-
licji Warszawa Wesoła pełnią dy-
żury w Urzędzie Dzielnicy We-
soła od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00-14.00; 16.00-
18.00, pokój 102.  

z�z�z
21 października, w osie-

dlowym klubie „Groszek” na 
Przyczółku Grochowskim zo-
stała zorganizowana debata 
w sprawie przyszłości terenów 
wokół jeziorka Gocławskiego. 
Klub pękał w szwach (na zdję-
ciu). Nic w tym dziwnego, gdyż 
wspomniane jeziorko i zielona 
okolica, to od dekad popularny 
teren rekreacyjny dla tutejszych 
mieszkańców. Mieszkańców 
bardzo zaniepokojonych ostat-

nimi zmianami – m.in. posta-
wieniem olbrzymich ekranów 
przy Trasie Łazienkowskiej 
i zagrodzeniem znacznej części 
terenów zielonych oraz wpada-
jącego do jeziorka kanałku.

z�z�z
W środę 23 października 

w Galerii Porczyńskich swo-
je 15. urodziny świętował ma-
gazyn Krajowej Rady Spół-
dzielczej „Tęcza Polska”. Za-
proszonych znamienitych go-
ści powitał dr Jerzy Jankowski, 
przewodniczący Zgromadzenia 
Ogólnego KRS i Alfred Doma-
galski, prezes Zarządu KRS. 
Goście wysłuchali m.in. kon-
certu zespołu „Dereń” z Domu 
Kultury SM „Imielin”. 

z�z�z
W ramach Festiwalu „Praska 

Jesień w Świątyniach`2013” 
odbędą się kolejne koncerty: 
27 października o godz. 13.30 
w kościele MB z Lourdes przy 
ul. Wileńskiej 69 rozpocznie 
się koncert kameralny „Jesien-
ne nastroje – od Bacha do Luto-
sławskiego” – wystąpią zespo-
ły kameralne i soliści Zespołu 
Szkół I st. im. St. Moniuszki; 3 
listopada o godz. 14.00 w ba-
zylice NSJ ul. Kawęczyńska 53 
– koncert Magdaleny Frączek, 
która wykona utwory z najnow-
szej płyty „Effatha”; 

(ab) (ar) (um) (wm)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 - 26.10. godz. 19.00 - Młoda kultura w CPK - kon-
cert zespołu „Stillo”, wstęp 5 zł; 4.11. godz. 18.00 – „Msza Wę-
drującego” – program poetycko-muzyczny. „Msza” oparta jest 
na tekstach „Missa Pagana” Edwarda Stachury. Wstęp 5 zł; 6.11. 
godz.16.30–20.30 – Konsultacje literackie z krytykiem i redakto-
rem Janem Zdzisławem Brudnickim, wstęp wolny; godz. 17.00 – 
W „cyklu spotkania ze sztuką” wykład pt. Romantyczny buntow-
nik w mieszczańskich realiach. O artystach w XIX wieku”, wstęp 
wolny; 7.11. godz. 17.00 – 18-lecie CPK; 9.11. godz. 18.00 – 
Koncert kameralny w wykonaniu młodych muzyków z Chorwa-
cji -  studentów akademii muzycznej w Zagrzebiu. W programie 
utwory: J. Haydna, S. Glojnarića, C. Reinecke`a, J. J. Grade`a, 
I.J. Skendera, M. Mowera. Wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa (filia CPK), ul. Brukselska 23 - 
25.10. godz. 18.00 - Kino Kępa „Yes-Meni naprawiają świat” reż. 
Andy Bichlbaum, Mike Bonnano, Francja 2008., Z dużą dawką 
humoru dokument przedstawia opowieść o gospodarce światowej 
i globalnym rynku; godz. 19.00 - Teatr Twojej Wyobraźni. Słu-
chowisko Polskiego Radia „Jerzy Wasowski. Inżynier nieprak-
tykujący”. Po emisji spotkanie z autorem i reżyserem oraz ak-
torami, wstęp wolny; 26.10. godz. 11.00 - Smyki na Kępie. Za-
jęcia muzyczne dla dzieci i rodziców odkrywające świat dźwię-
ków. Bilet dla rodziny 10 zł; godz. 12.00 - Otwarte spotkanie 
Związku Szlachty Polskiej - Michał Niemirowicz-Szczytt: „Moja 
Białoruś - relacja z wycieczki na Białoruś (lipiec 2013)” Iwona 
Zawisza-Chrzanowska: „Chrystianizacja Litwy w świetle stosun-
ków z sąsiadami”; godz. 19.00 – Śladami Mistrzów ….Wielkie 
Postacie na Saskiej Kępie. „Rzeźba, medalion …Fryderyk Cho-
pin oczami Mistrza Józefa Gosławskiego”, wstęp wolny; 27.10. 
godz. 12.00 – Słowem granie na dywanie. Wstęp 10 zł; godz. 
18.00 –Niedziela z muzyką klasyczną - Modern Trio. W pro-
gramie utwory m.in. Georges’a Bizeta oraz Luigi Tomasiniego, 
wstęp 5 zł; 28.10. godz. 17.00 – Wykład prof. Andrzeja Budaja 
„Choroby układu krążenia. Lepiej zapobiegać niż leczyć”, wstęp 
wolny; 30.10. godz. 18.00 –21.00 – Środy na parkiecie, wstęp 12 
zł. W cenie biletu bon konsumpcyjny o wartości 9 zł do wyko-
rzystania w kawiarni. W Klubie działa Europejskie Centrum Uni-
wersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, kontakt: p. Elżbieta Ka-
mińska 696 479 778;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 25.10. godz. 
10.00-12.00 – Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp 
wolny; 28.10. godz. 18.00 – Salon Kulturalny. Beata Tyszkie-
wicz. Wstęp 10 zł; 30.10. godz. 12.00-14.00 – Warsztaty kulinar-
ne - nauka gotowania potraw kuchni afrykańskich, samodzielne 
przygotowywanie dań. Zapisy do 25.10. pod nr tel. 604 561 376; 
Zapisy na zajęcia pod nr tel. 604 561 376 lub w KKS;
 Klub Kultury Gocław – Filia CPK ul. Abrahama 10 (wej-
ście od ul. Bora-Komorowskiego) - 28.10. godz. 19.00 - Życie 
Codzienne w Syczuanie i Junnanie – Chiny. Spotkanie z cyklu 
,,Pomysł na podróż”, prowadzone przez podróżnika i fotografa – 
Bogumiła Rzucidło. Wstęp wolny; 4.11. godz. 19.00 - Viva Italia. 
Niezwykły wieczór, pełen najpiękniejszych włoskich utworów. 
Wstęp 5 zł. Liczba miejsc ograniczona! 
 Klub Kultury „Zastów” ul. Lucerny 13 – 8.11. godz. 20.30 
– Autobusem nad Bajkał – Syberia 2013. Opowieści podróżni-
cze połączone z pokazem zdjęć uczestników wyprawy. Bezpłat-
ne wejściówki do odbioru w dniach 4-7.11. w godz. 10.00-20.00;
 Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 7.11. godz. 14.00 
- Gala rozdania nagród i wystawa nagrodzonych prac w konkur-
sie plastycznym „Eko-obrazy”; 9.11. godz. 17.00 - Terminal kul-
tury „Sanatorium” – spektakl satyryczny w wykonaniu kabaretu 
„A’la kabaret”; 13.11.  godz. 17.30 - Terminal kultury. „Rysunek 
i malarstwo” – wystawa prac Darii Adamczyk uczestniczki sekcji 
rysunku sztalugowego;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 24.10. godz. 18.00 
– Aldo Moro – świecki męczennik. Dyskusja na temat porwania 
i zabójstwa Aldo Moro, włoskiego polityka, prawnika i profeso-
ra uniwersytetu w Bari, uprowadzonego w 1978 roku przez ter-
rorystów z Czerwonych Brygad; 25-26.10 – Polskie tango – 100 
lat tanga w Polsce – spotkania festiwalowe; 27.10. godz. 16.00 – 
Moda w czasach prababci i pradziadka – zajęcia dla dzieci w wie-
ku 4–12 lat; 29.10. godz. 18.00 – „Lilpop i jego świat” – Prekur-
sorzy kolorowej fotografii w Polsce; 30.10. godz. 18.00 – „Spo-
tkanie z książką” – Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie 
i pamięć wojny; 31.10. godz. 18.00 – Noc horrorów – Halloween 
w DSH. Filmowa historia horroru; 

ZA PRO SZE NIA DLA mIE SZKAń Ców

ZAK£Ad US£UG 
TAPICERSKICh I SToLARSKICh

d. „Redom” 
ul. Walecznych 76, 

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

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

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

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

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
l zdrowa ¿ywnoœæ
l s³odycze, wêdliny, wina i soki
l chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

kuPuj w dOmu HandlOwym „Fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

TADex  
 OPOny

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

rEKlAMA rEKlAMA  

ul. Chruściela



mIesZKaNIeC 7

* 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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 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

rEKlAMA rEKlAMA  

- Jak zdrówko, panie Eustachy?… Kazimierz Główka na widok swo-
jego kolegi Eustachego Mordziaka, jak zwykle nie ukrywał radości. 
Szczerze mówiąc, to szedł na bazar po części z potrzeby uzupełnienia 
domowych zapasów, ale, kto wie czy nie bardziej, z chęci pogadania 
z kolegą… – Jakiś pan marny w oczach, panie Eustachy, coś nie tak?

- Smutno mi, bo właśnie umarł jeden z moich kumpli.
- Znałem? 
- Niewykluczone. Fryzjer, pan Zygmunt. Zaczynał jako młody chło-

pak u nas na Grochowskiej, vis a vis Żółkiewskiego. Potem nosiło 
go po całej Warszawie i to po najlepszych salonach, taki dobry był. 
Strzygł mnie prawie 50 lat.

- Nie kojarzę, powiem szczerze, ale wie pan, jak to jest z ludźmi 
w naszym wieku? Jak w tym dowcipie:

- Dziadku, na jakim filmie ostatnio byłeś. 
- Na filmie? A tak, nazywał się… Jak on się nazywał?… Tak jakoś, 

jak kwiat, taki z kolcami, płatki ma, różne kolory?
- Róża?
- O, to, to! Dziadek odwrócił się w stronę kuchni: - Róża, jak się 

nazywał ten film, co to na nim wczoraj byliśmy?
- Śmieją się, powiem panu, z tego Alzhaimera, ale od pewnego wie-

ku, każdy coś z niego ma. Jednych dotyka tragicznie, innych zabaw-
nie, ale dotyka każdego. Ten mój kolega to umarł normalnie, na raka. 
Cholerne raczysko… Skąd to się bierze? 

- I patrz pan, panie Eustachy – ludzie w kosmos latają, Internet wy-
myślili, a na to nie mogą poradzić. A ten pański fryzjer, to konkretnie?

- Raka płuc miał. Palił od dziecka. Rację mają lekarze, gdy prze-
strzegają przed papierochami. Jak się dowiedziałem o Zygmuncie, od 
razu rzuciłem.

- Wiesz pan, czyta się i ciągle słyszy, że wszystko zależy od tego, 
kiedy się go wykryje. Jak wcześnie, to człowiek ma szansę, bo jednak 
postęp w medycynie jest ogromny.

- Drobiazg - wcześnie wykryć… Jak, skoro do specjalisty nie moż-
na się dostać…

- Rozmawiałem niedawno ze znajomym lekarzem. Badał na przy-
kładzie nowotworu jelita grubego, jak to jest z tymi specjalistami? 
Wyszło mu, że na prawie 300 przypadków 10 proc. chorych nie czeka-
ło dłużej niż dziesięć dni. 

- I tym się udało?
- Otóż nie – dostali się do specjalisty, gdy choroba była już w pełni 

rozwinięta. Gdyby jednak od początku dobrze prowadzili ich lekarze 
pierwszego kontaktu, mieliby szanse. No, ale badanie profilaktyczne 
dla żadnej ze stron przyjemne nie jest. Niewielu umie i chce to robić. 

- Oj, uczenie pan mówisz, nie bardzo rozumiem. 
- Chodzi o to, że na przykładzie tego schorzenia, widać, jak wiele 

zależy od podstawowej opieki zdrowotnej, od tego lekarza, do które-
go pan idzie, jak panu coś w krzyżach strzyka, od lekarza pierwszego 
kontaktu znaczy.

- O rany! Jak pan mówisz o tych specjalistach, to mi się przypomnia-
ło, że muszę Krysię na straganie zastąpić, bo ona do lekarza leci!

- A co jej jest?
- Na szczęście nic, ale obiecała siostrze, że siostrzeńcowi ortodon-

tę załatwi, wiesz pan – w Centrum Stomatologii, nad Wisłą, koło Ma-
riensztatu. Siostra nie za bogata jest i musi dzieciakowi zrobić aparat 
na ubezpieczalnię. 

- A ile chłopiec ma lat?
- Cztery.
- To, po co mu ortodonta? Przecież to grubo za wcześnie.
- No tak, ale pierwsze terminy, na które teraz zapisują, to rok 2018. 

Jak się dziś Krysi uda, to za pięć lat dzieciak będzie w sam raz do 
obejrzenia przez specjalistę.  

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Samo ¿ycie

Warto wyrazić 
uznanie

W 2020 roku Olimpiada odbędzie się 
w Tokio. Z tej okazji prasa przypomniała o in-
nych tokijskich igrzyskach, które odbyły się 
w 1964 r. Ech, łza się w oku kręci. Byliśmy 
wtedy prawdziwą potęgą w sporcie. W To-
kio w klasyfikacji medalowej zajęliśmy siód-
me miejsce!!! A dziś? Pięć lat temu w Pekinie 

zajęliśmy 20-ste miejsce, a rok temu w Londynie – trzydzieste. Po każdym 
takim „sukcesie” wybucha u nas ożywiona dyskusja na temat przyczyn sła-
bości polskiego sportu. Wybucha i szybko gaśnie. Dyskutanci nieodmiennie 
dochodzą do tego samego wniosku, a mianowicie, że nie będzie dobrych 
wyników bez masowego szkolenia młodzieży, a do tego trzeba pieniędzy, 
których nie ma. Oczywiście, to nieprawda, pieniądze są, tyle, że zawsze, na 
co innego, a nie na sport młodzieży. W efekcie każdy kolejny minister sportu 
dostaje co roku mizerny budżet i udaje, że zarządza polskim sportem.

Dlatego wysoko trzeba cenić te imprezy sportowe dla dzieci i mło-
dzieży, które nam jeszcze pozostały. Z pewnością należy do nich do-
roczna Warszawska Olimpiada Młodzieży (WOM), która odbywa się 
nieprzerwanie od 47 (!) lat. W tym roku rozpoczęła się biegami przeła-
jowymi, zorganizowanymi w Wesołej na tamtejszym hipodromie. Star-
towały wszystkie, czyli osiemnaście, dzielnice Warszawy, przy czym 
każdą dzielnicę reprezentowała jedna szkoła, która w danej dzielnicy 
okazała się najlepsza. 9-go października, „w tak pięknych okoliczno-
ściach przyrody” – cytując Jana Himilsbacha z „Rejsu” - udałem się 
do Wesołej celem obejrzenia zawodów. I nie żałuję. Współzawodniczy-
ły ze sobą dziesięcioosobowe sztafety dziewcząt i chłopców, ze szkół 
podstawowych i gimnazjów, każda zmiana musiała przebiec 800 lub 
1000 (chłopcy z gimnazjów) metrów. Zaangażowanie tych dzieciaków 
było niebywałe. Po przebiegnięciu mety niemal każdy padał na trawę 
i przez chwilę przypominał sobie, jak się nazywa i co tu robi. 

Zawody były świetnie zorganizowane, a przecież „ogarnąć” trzeba 
było ponad 700 zawodników i zawodniczek! Ja dopingowałem oczywi-
ście drużyny z Prawego Brzegu i nie zawiodłem się. Wśród chłopców 
z podstawówek trzecie miejsce zajął Targówek, a konkretnie szkoła nr 
84 z Radzymińskiej. Dziewczęta z Targówka otarły się o podium, zaj-
mując wysokie czwarte miejsce. W biegach gimnazjalistów pierwsze 
miejsce zajął Wawer, a drugie – Wesoła! Wśród gimnazjalistek tak do-
brze nie poszło, ale jednak czwarte, piąte i szóste miejsca zajęły kolej-
no: Białołęka, Praga Płd. i Wawer.

A teraz trochę dziegciu. Wydawać by się mogło, że władze tych 
dzielnic powinny być zadowolone z wyników swojej młodzieży. Po-
winny, ale chyba nie są, bo coś mi się zdaje, że nic o tych sukcesach nie 
wiedzą. Przejrzałem strony internetowe wymienionych dzielnic – i nic. 
Żadnych informacji, zdjęć zawodników, nazwisk trenerów. A przecież 
WOM to nieformalne mistrzostwa Warszawy! Jeśli brakuje pienię-
dzy, to niech przynajmniej nie brakuje wyrażonej publicznie pochwały 
i uznania. To ogromna zachęta dla zawodników, ich kolegów i wycho-
wawców do dalszego uprawiania sportu. Wiem coś o tym, bo chociem 
niemłody, to jeszcze skleroza mnie nie dopadła i pamiętam, jakim do-
pingiem były dla mnie pochwały, wygłaszane „przed frontem kompa-
nii”. Dziś takich możliwości jest znacznie więcej i trzeba z nich korzy-
stać. Dotyczy to zresztą nie tylko osiągnięć sportowych.

Dlatego proponuję burmistrzom naszych prawobrzeżnych dzielnic, aby 
pilnie zlecili zainstalowanie na dzielnicowych stronach internetowych za-
kładki „Nasze sukcesy”, w której odnotowywano by wszelkie osiągnię-
cia uczniów i mieszkańców dzielnicy w różnego rodzaju zawodach, kon-
kursach czy turniejach o wymiarze ponaddzielnicowym. W naszym społe-
czeństwie, w którym tak wielu ludziom się nie chce – są też tacy, którym 
się chce. Ale im też się odechce, jeśli nikogo to nie będzie obchodzić.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

tek ornitologiczny. Bo ptak zo-
stawia ślady swojej bytności to 
tu, to tam, jak popadnie; bez re-
spektu i szacunku dla zabytku 
czy uroku miejsca. Czasem na-
wet nie musi „przysiąść”, ale 
puszcza „pieczęć” w locie. Na 
fasadę, samochód, ubranie.

Wspomniany 
przeze mnie wą-
tek ornitologicz-
ny dotyczy istot 
mających – po-
dejrzewam – ro-
zumu ciut więcej, 
niż przysłowiowy 
ptasi móżdżek. 
A jednak i one 
pstrzą śladami 
swojej bytności 
całe miasto. Uro-
czy fragment uli-
cy Saskiej na Sa-
skiej Kępie – jak 
widać na zdjęciu, 
upstrzony! Nowo 
otynkowane bu-
dynki, przystan-
ki, ba, nawet ko-
sze na śmieci! 
Choć może w tym 
ostatnim przy-
padku to właści-

wa rzecz na właściwym miej-
scu.

Wiele osób już się znie-
czuliło, nawet nie zauważają 
tych paskudnych sprayowa-
nych śladów, niestety znacz-
nie większych niż gołębie 
„pamiątki”. Lecz równie bez-

myślnie pacniętych gdziekol-
wiek. 

Jest w Warszawie mur wzdłuż 
toru wyścigów konnych, na któ-
rym takie działania są dozwo-
lone i pożądane. A dokładniej 
- nie „takie”, czyli nie koślawe 
wywijasy, ale wykonywane tą 
techniką prawdziwe dzieła, ma-
lowane przez ludzi, którzy mają 
coś do przekazania, do powie-
dzenia, do wyrażenia. A tępak 
psikający sprayem po domach 
itp. ma do powiedzenia mniej 
więcej tyle, ile banalny gołąb. 
Czyli nic. Po prostu złośliwie 
niszczy cudze mienie i cudzą 
pracę. Czemu łatwiej usprawie-
dliwiam gołębia…?!

Tolerancja? Tak, ale nie śle-
pota i głuchota. Jako osoba 
zwykła i normalna, nie zga-
dzam się na podobne obrzydli-
we niszczenie cudzego mienia 
i kaleczenie estetyki miasta. Po-
dobnie, jak nie zgadzam się na 
wszechobecne wulgarne słow-
nictwo. Bo nie po to idę do mi-
łej kawiarni na espresso, żeby 
wysłuchiwać biernie przy są-
siednim stoliku bagna polszczy-
zny. Reaguję i proszę o umiar. 
To działa! żu

Gołąb, wiadomo, naturę ma 
dość prostą. Fruwa, grucha, 
dziobie to tu to tam, pozuje do 
zdjęć w parku, a w wolnych 
chwilach dorabia jako symbol. 
Nie mam na myśli symboli re-
ligijnych. Ale pojedynczy bia-
ły gołąb to symbol pokoju, dwa 
gołąbki oznaczają czułą miłość 
zaś trzy i więcej, zwłaszcza na 
parapecie lub balkonie – pa-
skudne powody do sprzątania, 
niestety. Nie jest to nic zaskaku-
jącego dla mieszkańców miast, 
w których zwykle gołębi jest du-
żo, dokarmianych, mających 
wiele możliwości bezpiecznego 
schronienia. 

Kiedyś określenie „niebie-
skie ptaki” oznaczało pasożyty 
społeczne, żerujące na zdrowej 
tkance społeczeństwa. Wszela-
kie nieroby, kombinatorów, po-
dejrzane typki. Dziś to już po-
szło w zapomnienie.

A jednak od ładnych kilku lat 
obserwuję w Polsce narastają-
cy - nazwałabym to tak - wą-

Ptaki

KONKuRS  
NA PROWADZeNIe  
KAWIARNI
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe 
m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na pro-
wadzenie kawiarni znajdującej się w Klubie Kultu-
ry Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2 w Warszawie. 

Lokal przeznacza się na prowadzenie działalności w zakresie małej ga-
stronomii oraz cateringu (jako działalności towarzyszącej), z wymogiem 
sprzedaży tanich obiadów dla seniorów.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta konkursowa na wy-
najem kawiarni” mogą składać osoby fizyczne i prawne w terminie do dnia 
22.11.2013 r. w sekretariacie Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Pra-
ga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w Warszawie w godzi-
nach 09.00-16.00. Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze 
oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych. Osoby, 
których oferty spełniły wymogi formalne zostaną zaproszone na rozmowy  
w dniu 25.11.2013 r. do Klubu Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.11.2013 r. w siedzibie Klubu Kul-
tury Seniora przez Komisję Konkursową powołaną przez  Dyrektora Cen-
trum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. 

Szczegółowe informacje na stronie: www.cpk.art.pl/Articles/view/2472/
Zamowienia-Publiczne

AUTO – MIKROL                                              
Warszawa, ul. Sępia 23A 

Tel. 503-583-801; 694-557-873
l naprawy, wymiany, regulacje, 
l przygotowanie pojazdu do sprzedaży, 
l przeglądy okresowe, przed podróżą, 
l spawanie/klejenie plastików,
l ubezpieczenia OC i AC,
l i inne usługi...
www.auto-mikrol.waw.pl

teleFOny  
     kOmórkOwe

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl
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– Mieli marzenia, plany i ży-
cie przed sobą, dopiero wcho-
dzili w dorosłość... Byli mło-
dzi, zbyt młodzi, aby walczyć 
w nierównej walce i ginąć, 
jednak byli silni odwagą mło-
dości. Stanęli w obliczu wy-
zwań, na które chyba nie by-
li gotowi. Mieli jednak w so-
bie zapał i pasję, poczucie pa-
triotycznej odpowiedzialności 
za ojczyznę. Ich dzieciństwo 
i młodość zbiegły się z niepod-
ległą, odrodzoną po latach za-
borów Polską XX-lecia mię-
dzywojennego. Nie chcieli jej 
stracić, nie potrafili oddać bez 
walki – wspominał członków 
Batalionu „Zośka”  burmistrz  

dzielnicy Tomasz Kucharski, 
podczas spotkania z zaproszo-
nymi gośćmi i mieszkańcami. 

Inauguracja tej uroczysto-
ści odbyła się 8 października 
w Centrum Promocji Kultu-
ry Dzielnicy Praga Południe. 
Tego dnia wystąpił też puł-
kownik Wiesław Kukuła, do-
wódca Jednostki Wojskowej 
Komandosów, kontynuatora 
tradycji bojowych Batalionu 
„Zośka”.

– Kiedy zaczęliśmy uczest-
niczyć w misjach poza gra-
nicami kraju zrozumieliśmy 
coś, czego ludzie sobie dzisiaj 
nie uświadamiają – czym jest 
brak wolności i życie w świa-
domości, że można nie dożyć 
poranka. Zrozumieliśmy, że 

zwykli ludzie, obojętnie gdzie 
mieszkają, zasługują na to, 
aby być ludźmi wolnymi i bez-
piecznymi. Pojęliśmy wtedy, 
czym był zryw powstańczy, ja-
kimi wartościami kierowali 
się „Zośkowcy” i dopiero wte-
dy w pełni się z nimi zidenty-
fikowaliśmy – podkreślał puł-
kownik Kukuła.

W uroczystości uczestni-
czył również przewodniczący 
Społecznego Komitetu Opie-
ki Nad Grobami Poległych 
Żołnierzy Batalionu „Zośka”, 
jeden z najmłodszych żoł-
nierzy tego oddziału prof. dr 
hab. inż. Tytus Karlikowski. 
Podczas Powstania Warszaw-
skiego miał on zaledwie 17 
lat i specjalnie zawyżył swój 

wiek, aby móc wziąć udział 
w walce. Został ranny w po-
tyczce na Starym Mieście, ale 
koledzy uratowali go, prze-
prowadzając kanałami w bez-
pieczniejsze miejsce. Profesor 
podziękował współorganiza-
torom za gościnę i możliwość 
spotkania oraz wspomnienia 
o tych, którzy odeszli, wal-
cząc w Batalionie „Zośka”. 

Drugiego dnia głównym 
punktem uroczystości była 
msza święta w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego. Ostat-
niego dnia, podczas spotkania 
zorganizowanego w Central-
nej Bibliotece Wojskowej, nie 
zabrakło przemówień. Gości 
powitał profesor Karlikow-
ski, który nie krył wzrusze-
nia szczególnie podczas po-
witania „rodziny Zośkowej”. 
– Łaskawy los pozwolił mi 
wziąć udział w tych uroczysto-
ściach. Pozdrawiam tych, któ-
rzy nie mogli być dziś z nami. 
Trzymajcie się – powiedział.

Podsekretarz stanu Maciej 
Klimczak odczytał list prezy-
denta Bronisława Komorow-
skiego, który objął patronat 
honorowy nad tym wydarze-
niem.  – Batalion „Zośka” to 
więcej niż legenda, to symbol 
harcerskiej służby całym ży-
ciem. Symbol bohaterskiego 
poświęcenia Armii Krajowej 
w Powstaniu Warszawskim. 
(...) Szlak bojowy oddziału sta-
nowi wspaniałą kartę w histo-
rii Warszawy. (...) W imieniu 
Rzeczypospolitej składam hołd 
poległym dowódcom i żołnie-
rzom tego niezwykłego Ba-
talionu. Tym, którzy ocaleli 
dziękuję za ich heroizm, także 
w czasach komunistycznej dys-
kredytacji i haniebnych repre-
sji (...) – napisał prezydent RP.

Na zakończenie uroczysto-
ści, zarówno pierwszego jak 
i trzeciego dnia, wystąpił Ze-
spół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Zaśpiewane przez nich po-
wstańcze piosenki wzbudzi-

ły aplauz wśród publiczno-
ści. Dużym zainteresowa-
niem, zwłaszcza wśród naj-
młodszych, cieszyły się też 
pokazy sprzętu i wyposażenia 
Jednostki Wojskowej Koman-
dosów i Grupy Historycznej 
„Zgrupowania Radosław”. 

Batalion Armii Krajowej 
„Zośka” powstał 1 września 
1943 roku. Został przekształ-
cony z istniejących od 1942 ro-
ku  warszawskich Grup Sztur-
mowych, które tworzyli starsi 
harcerze należący do Szarych 
Szeregów. Nazwę stanowił 
pseudonim poległego w Akcji 
Zbrojnej „Sieczychy” dowód-
cy warszawskich Grup Sztur-
mowych Tadeusza Zawadz-
kiego „Zośki”. Dowódcą od-
działu był ppor. Ryszard Bia-
łous „Jerzy”. Jego żołnierze 
brali udział w akcjach dywer-
syjnych i sabotażowych oraz 
w walkach na Woli, Starówce, 
Mokotowie i Czerniakowie.

Anna Krzesińska

70. urodziny Batalionu „Zośka”

Służba całym życiem
dokończenie ze str. 1
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Nie zabrakło na nim zarówno 
miłośników dorobku tej wspa-
niałej poetki jak i fanów tych, 
którzy tego dnia zaśpiewali pio-
senki z tekstami jej autorstwa. 
Flesze błyskały nieustająco, 
a rodzice i dziadkowie filmowali 
poczynania swoich dzieci i wnu-
ków. Tego dnia bowiem wystą-
pili laureaci Przeglądu (wybra-
ni podczas pierwszego etapu), 
którymi byli uczniowie ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych oraz tegoroczni absol-
wenci szkół średnich z woje-
wództwa mazowieckiego.

Wystąpili przed publiczno-
ścią, która do ostatniego miej-
sca wypełniła salę koncerto-

wą. Niektórzy siedzieli nawet 
na schodach.  Podczas przesłu-
chań, które odbyły się kilka dni 
wcześniej, ta zdolna młodzież 
musiała zaśpiewać dwa utwo-
ry wyłącznie w języku polskim, 
z czego jeden musiał mieć tekst 
Agnieszki Osieckiej. Zgodnie 
z regulaminem druga piosen-
ka mogła, ale nie musiała być 
jej autorstwa, ale organizatorzy 
zalecili, aby również posiadała 
wysokie wartości literackie, su-
gerując jej wybór wśród takich 
autorów, jak np. Przybora, Mły-
narski, Loebl czy Czapińska. 
Najlepsi, podczas koncertu fi-
nałowego, zaśpiewali tylko pio-
senki Agnieszki Osieckiej. Pu-

bliczność usłyszała takie utwo-
ry, jak: „Damą być”, „Ludzkie 
gadanie”, „Mówiłam żartem”, 
„Dobranoc panowie”, „Sztucz-
ny miód”, „Nie mów nic”, „Or-
szaki, Dworaki” czy „Uciekaj 
moje serce”

Nie brakowało rzęsistych 
oklasków, a organizatorzy rów-
nież nie kryli wzruszenia i du-
my, słysząc piękne piosenki 
śpiewane przez tych zdolnych 
młodych ludzi. – Ta młodzież 
naprawdę zasługuje na to, że-
by wejść na prawdziwą sce-
nę i poczuć jej klimat – stwier-
dziła Maria Juszczyk, kierow-
nik Klubu Kultury Saska Kępa, 
współorganizatora Przeglądu. 

– Agnieszka Osiecka doczeka-
ła się świetnych interpretato-
rów ze strony młodych ludzi – 
dodała Anna Michałowska, dy-
rektor Zespołu Szkół nr 37 im. 
Agnieszki Osieckiej, współ-
organizatora Przeglądu. – Ży-
czę wszystkim uczestnikom, aby 
mądra twórczość poetki poma-
gała im i towarzyszyła w dal-
szym życiu. 

Na zakończenie ogłoszono 
wyniki i wręczono nagrody. Ju-

rorzy nie mieli łatwego zadania, 
aby wybrać najlepszych, gdyż, 
jak zauważyli, poziom był wy-
soki i wyrównany. – Zasłucha-
łem się i zaczarowałem słucha-
jąc Was, chciałbym Wam po-
dziękować i pogratulować – po-
wiedział uczestnikom przewod-
niczący jury muzyk Waldemar 
Deska.

W kategorii szkoły gimnazjal-
ne wyróżnienia otrzymały: Ka-
rolina Krzemińska, Joanna Szy-

mońska i Julia Walter. Brązowa 
Agnieszka za zajęcie trzeciego 
miejsca trafiła do chóru Gim-
nazjum nr 93, Srebrną Agniesz-
kę za drugie miejsce otrzymał – 
Cezary Uliasz, Złotą Agniesz-
kę za pierwsze miejsce – Kamil 
Kacprzyk. W kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne wyróżnie-
nia dostały: Magdalena Pacio-
rek, Kaja Paczuska i Aleksan-
dra Anna Cedrowska. Brązową 
Agnieszką uhonorowana zosta-
ła  Justyna Skoczylas, Srebr-
ną Agnieszką – Kamil Frączak, 
Złotą Agnieszką – Beata Kału-
dow. Przyznano też wyróżnienia 
w kategorii szkoły pomaturalne, 
które trafiły do Sebastiana Heby, 
Marzeny Gargas, Pawła Ziół-
kowskiego. Brązową Agniesz-
kę otrzymała Patrycja Wodzyń-
ska, Srebrną Agnieszkę – Marta 
Romańczuk, Złotą Agnieszkę – 
Paulina Serwatka.

AK.

Zasłuchani i zaczarowani
To było prawdziwe święto dla miłośników twórczości Agnieszki Osieckiej. 
W Klubie Kultury Saska Kępa odbył się koncert galowy 6. Przeglądu Artystycz-
nych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź”.

W jesienny sobotni wie-
czór, w szczelnie wypełnio-
nej sali Klubu „Orion” przy 
ul. Egipskiej, podczas kon-
certu piosenki rosyjskiej 
melomani mogli posłu-
chać, jak „wyśpiewać” go- 
rące uczucia.

Śpiewali wszyscy, bo też chwilami trud-
no było się powstrzymać, zwłaszcza, gdy za-
brzmiały „Podmoskiewskie wieczory” czy 
„Pieśń o Wilii” z Wesołej wdówki Lehara. 
Ale były też nierzadkie momenty, gdy słu-
chano milcząc, z wielkim skupieniem i uwa-
gą, bo też było kogo słuchać! 

Na scenie oklaskiwano barytona – Roma-
na Redelbacha, znanego tu z wielu występów 
o zróżnicowanym repertuarze, Dariusza Gór-
skiego – solistę Warszawskiej Opery Kame-
ralnej, niezrównanego odtwórcę tytułowej ro-
li w „Prometeuszu”, cenionego na wielu sce-
nach Europy, Azji i nie tylko. Jednak gwiaz-
dą wieczoru była Julia Karlova – sopran. Uro-
dzona w Kazachstanie, koncertująca obecnie 

w Polsce. W uznaniu wielkiego talentu zo-
stała stypendystką Rządu RP – studiowała na 
wydziale wokalnym Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla-
sie prof. U. Trawińskiej-Moroz. W 2004 roku 
z wyróżnieniem ukończyła Akademię, a jesz-
cze podczas studiów występowała, m.in. na 
scenie Filharmonii Narodowej.

Repertuar – bardzo zróżnicowany, i wca-
le nie tylko po rosyjsku, ale też po polsku, 
hiszpańsku… Bo jak inaczej zaśpiewać Gre-
nadę – pieśń meksykańską z 1932 roku czy 

Arię Skołuby ze Strasznego Dworu  Stani-
sława Moniuszki? Arie, serenady, pieśni – 
czas minął zdecydowanie za szybko, mimo 
bisowania!

Ale był to też wieczór pełen ciekawostek. 
Na przykład znane wszystkim „Oczy czar-
ne” – kto wie, że mają już blisko dwieście lat! 
Ukraiński poeta Jewhen Hrebenka odpoczy-
wał właśnie we wsi Rudka, gdy niespodzie-
wanie urzekły go przepiękne oczy córki zie-
mianina z sąsiedztwa, Marii. Para pobrała się 
po roku i, jak wieść niesie, żyła bardzo szczę-
śliwie. „Oczy czarne” rozsławił w świecie 
słynny rosyjski bas, Fiodor Szalapin, który 
dodał dwie zwrotki i zadedykował je czarno-
okiej Włoszce, swej przyszłej żonie.

Artystom akompaniowała Ewa Micha-
lak, zaś gospodarzami tego wieczoru byli 
Jan Goliński, lekko i ciekawie opowiadający 
o wykonywanych utworach oraz towarzy-
sząca mu Tetiana Danilets, która zapowiada-
ła utwory w języku rosyjskim.

Koncert poprzedziła uroczystość uhonoro-
wania dyplomami aktywnych społecznie se-
niorów z SBM „Ateńska”. Gratulujemy!

KaJa

Rozśpiewany wieczór w „Orionie”

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kuPOnem rabat na rolety 10%   
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 20h O R O S K O P
 BA RAN 21.03-21.04

Przed Tobą dobra passa w  sprawach zawodo-
wych, możesz się poczuć szczęśliwy i  jesienne 
chłody nie będą się wydawały zbyt straszne przy 
porannym wstawaniu. Borykając się z problema-
mi dnia codziennego – nie zapominaj o zdrowiu. 
Nie wydawaj też pieniędzy tak lekką ręką. Twoja 
oszczędność powinna wziąć górę nad rozrzutno-
ścią. Tutaj przyda Ci się więcej konsekwencji i sa-
mokrytycyzmu.

 BYK 22.04-21.05
Dynamizm i energia – to cechy, którymi będziesz 
obdarzony w  najbliższym czasie. Na pewno nie 
zabraknie Ci okazji, aby to wykorzystać. Pamiętaj 
tylko, aby mierzyć siły na zamiary. Dobre samopo-
czucie, pozytywne nastawienie i odrobina szczę-
ścia – to wszystko, czego Ci będzie potrzeba, aby 
dać radę nowym wyzwaniom. Pamiętaj, że do od-
ważnych świat należy! 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W najbliższym czasie możesz mieć sporo spraw 
do załatwienia i chwilowo ich końca nie widać. 
Dodatkowo ludzie z  Twojego otoczenia będą 
Cię obarczać swoimi problemami. Będziesz miał 
ochotę uciec przez całym światem. Jest na to je-
den sposób – idź na imprezę, do kina, na piwo 
lub spotkaj się z  przyjaciółmi. To pozwoli ode-
rwać Ci się chwilowo od frustrującej rzeczywi-
stości. Niebawem sytuacja powinna ulec zmia-
nie. 

 RAK 22.06-22.07
Zapowiada się ciekawie. Możliwość nowej pracy, 
większe szanse na awans - oto, co może spotkać 
Cię w najbliższym czasie. Niewykluczone, że mo-
żesz zmienić miejsce zamieszkania, a nawet spo-
tkać osobę, z  którą zwiążesz swoje dalsze losy. 
Szykuje się sporo zmian, ale podchodź do tego 
z dystansem i nie zamartwiaj się, że nie dasz sobie 
rady. Ważne jest, abyś uwierzył w siebie.

 LEW 23.07-23.08
W  najbliższych dniach szykuje się sporo zamie-
szania, możesz być zapraszany i fetowany. W pra-
cy możliwe ciekawe spotkania. Może się zda-
rzyć, że wystąpisz w  roli mentora lub nauczycie-
la. W sprawach pieniędzy – okazji do ich wydawa-
nia może Ci nie zabraknąć, ale tutaj trzymaj rękę 
na pulsie i spróbuj narzucić sobie większy reżim. 
W związku z chłodnymi i wilgotnymi dniami Twój 
organizm może zacząć kaprysić, dlatego pamiętaj 
o szaliku i czapce oraz witaminach. 

 PAN NA 24.08-23.09
W Twoim życiu mogą się zacząć zmiany na lepsze, 
sporo nowych znajomości i wynikające stąd kon-
sekwencje będą pozytywnie wpływać na Twoje sa-
mopoczucie. Postaraj się nie robić żadnych zale-
głości i trzymać nad wszystkim kontrolę. Sprawy, 
które wydają się być niedokończone znajdą swój 
pomyślny koniec. Teraz skup się na swoich pro-
blemach, nie daj się wciągnąć w żadne personal-
ne „gierki”.

 WA GA 24.09-23.10
Jeśli nawet nie zrealizujesz jakichś swoich „wiel-
kich” planów, na pewno uda Ci się zamienić je 
na pieniądze. To chyba nie będzie taka najgorsza 
perspektywa? Jeśli do tej pory ceniłeś wolność, 
teraz możesz docenić poczucie bezpieczeństwa 
płynące z zatrudnienia na etacie. Jeśli do tej po-
ry wydawałeś pieniądze na prawo i lewo, teraz za-
czniesz oszczędzać, mając na uwadze jakiś waż-
ny cel. Kieruj się zasadą „Lepszy wróbel w garści, 
niż gołąb na dachu”. 

 SKOR PION 24.10-23.11
W uczuciach wszystko zacznie układać się po Two-
jej myśli. Możliwe, że szykuje się jakiś zjazd rodzin-
ny, przygotuj się na chwilami trudne pytania. Poza 
tym ciesz się życiem, teraz to Twój czas. Myśl pozy-
tywnie, nie ma przeszkód, których byś nie pokonał. 
W najbliższym czasie będzie dopisywać Ci dosko-
nała kondycja intelektualna, nie zmarnuj jej i pokaż, 
na co Cię stać. Z większą troską zadbaj o zdrowie, 
by nie dać się jesiennym przeziębieniom.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Wszystkie zaległe sprawy powinny ułożyć się po 
Twojej myśli. Teraz przyszedł czas na poustawia-
nie spraw rodzinnych. Dobrym pomysłem byłaby 
współpraca i wparcie drugiej strony. W nawale obo-
wiązków pamiętaj jednak o „małych chwilach zapo-
mnienia” Pomogą Ci się one oderwać od rzeczywi-
stości i naładować pozytywną energią. Uważaj z wy-
dawaniem zbyt dużej ilości pieniędzy, pamiętaj, że 
oszczędność jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Warto 
mieć zawsze w zanadrzu parę zaskórniaków.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Okoliczności będą Cię skłaniać do zajmowania się 
sprawami, które dawniej odłożyłbyś na później lub 
powiedział sobie „to nie dla mnie”. Zadania są bar-
dziej ambitne, wymagające większej samodyscy-
pliny i  przezwyciężania własnych słabości i  leni-
stwa. Dobrze mieć wśród bliskich kogoś, kto w sy-
tuacji kryzysowej dobrze poradzi. Jeśli nie wpad-
niesz na pomysł zbyt ryzykownych przedsięwzięć, 
najbliższe tygodnie przebiegną pomyślnie. 

 WO DNIK 21.01-19.02
W  najbliższym czasie może Cię czekać spo-
ro atrakcji – mogą to być szalone dni – zarów-
no w sferze zawodowej jak i towarzyskiej. Resztą 
spraw nie powinieneś się raczej martwić. Dochody 
i satysfakcja, jakie przynosi praca mogą być gwa-
rancją sukcesu, ale zgoda i dobre kontakty z bli-
skimi to dla Ciebie powinno być prawdziwym wa-
runkiem szczęścia i dobrego samopoczucia.

 RY BY 20.02-20.03
Jeśli zamierzasz powiększyć swoje zasoby finan-
sowe, teraz może być odpowiednia pora. Niewy-
kluczone, że w  tych sprawach dopisze Ci szczę-
ście. Jeśli tylko zachowasz cierpliwość, wszystko 
się powoli ułoży. W ferworze zajęć daj odetchnąć 
swojemu organizmowi, który jesienią będziesz po-
trzebował zwiększonej dawki witamin i zahartowa-
nia. Merlin

Kuchnia to miejsce zawsze 
pełne niespodzianek. Nawet, 
gdy ma się doświadczenie 
i wiedzę, co jakiś czas coś nas 
zaskakuje. Na przykład twarde 
mięso.

Wiadomo powszechnie, że 
mięso powinno być świeże, nie-
stare: na przykład wołowina 
jak najjaśniejszego koloru. Za-
wsze dobrze jest je zamary-
nować przed obróbką: do kur-
czaka wystarczy cytryna lub 
ocet jabłkowy, plus ewentual-
nie kilka ziół, do mięs czerwo-
nych marynaty z octu z oli-
wą, czosnkiem i ziołami, z wina 
czy na bazie musztardy. War-
to pamiętać o soleniu: mięso 
smażone solimy jak najpóźniej, 
bo sól wyciągając z niego soki 
potrafi spowodować twardość 
i łykowatość (lub „suchość”) 
mięsa.

Ale co robić, gdy mimo go-
towania czy duszenia akurat 
dziś mięso jest nadal twar-
de? Na ratunek można wziąć 
(do mięsa, nie doustnie) kie-
liszek wódki czy pół szklanki 
wina. Niektórzy polecają do-
dać szczyptę sody. Dostęp-
ne w sklepach środki (np. sól 
zmiękczająca mięso) są sku-
teczne, lecz do stosowania 
przed gotowaniem. 

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Placki – do rodzinnego smażenia i  podjadania. 
W każdym domu.

✓Dyniowe: pół kilo dyni bez pestek i skórki zetrzeć na gru-
bej tarce. 1-2 jajka wymieszać w misce z łyżką oliwy, łyżeczką 
kurkumy i  imbirem (może być suszony, może świeży drobno 
siekany), plus sól i ciut pieprzu. Dodać dynię, pół szklanki mą-
ki i dobrze wymieszać dodając po odrobinie mąkę, gdy za rzadkie. Smażyć na oliwie 
lub klarowanym maśle na rumiano z każdej strony. Podawać można z pokruszonym 
serem feta lub pastą z suszonych pomidorów.

✓Dyniowe 2: składniki jak powyżej, plus spora cebula i 1-2 ząbki wyrazistego 
czosnku. Przygotować jak powyżej, ale te smakują świetnie z pachnącym ziołami so-
sem pomidorowym, na przykład takim jak do pizzy.

✓Owsiane: 4 łyżki płatków zalej w misce wrzątkiem tak, by były ledwo nią przy-
kryte, nakryj talerzykiem i odstaw na 15-20 minut. Gdy napęcznieją, dodaj jedno całe 
jajko a poza tym, co lubisz: rodzynki i krojone, suszone morele, albo pestki dyni, sło-
necznika i orzechy siekane, albo suszone, mielone pomidory i twardy, drobno tarty 
ser typu parmezan. Formuj łyżką na patelni małe placuszki i smaż po obu stronach. 
Świetne, popijane kefirem lub maślanką, a te wytrawne - na przykład esencjonalnym 
barszczem czerwonym.

✓Serowe: pół kilo sera białego półtłustego lub tłustego wymieszać dokładnie 
(przyda się mikser) z około szklanką mąki i 2 całymi, dużymi jajami. Dodajemy ciut 
wanilii (może być cukier waniliowy), szczyptę soli i ciut cukru. Smażymy, nakładając 
łyżką na patelnię. Świetne posypane cukrem pudrem lub z powidłami śliwkowymi, 
a kto lubi, może zrobić polewę ze zmiksowanych, mrożonych truskawek.

✓Drożdżowe: pół kilo mąki pszennej wsypać do miski, dodać pół paczki świe-
żych drożdży (50g) lub o połowę mniej suchych; rozkruszyć je z mąką i 2 łyżkami 
cukru, czyniąc dołek, w który wlewamy pół szklanki ciepłego mleka (nie gorącego!). 
Odstawić przykryte na 15 minut, potem dolać stopniowo szklankę ciepłego mleka, 
jedno jajko, jedno żółtko, szczyptę soli, wyrobić i odstawić przykryte aż podwoi obję-
tość. Smażyć na nie za gorącej patelni na złoto. Podawać z konfiturami lub posypane 
grubym cukrem. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Warto wiedzieć, że smak zależy także, w niemałym często stopniu, 
od… zapachu! Nie ma zgodności, co do ilości podstawowych smaków, 
jakie rozpoznaje człowiek. 

O czterech wiadomo powszechnie. Przede wszystkim - smak słod-
ki. Receptory, które go rozpoznają, umieszczone są głównie na sa-

mym czubku języka. Smak słony, to domena bocznych części języka, w jego środkowym 
odcinku. Kwaśny smak najsilniej odczujemy zwłaszcza w nieco głębszym odcinku na bo-
kach języka. Gorzki smak czujemy najmocniej, gdy pokarm dotrze do głębiej położonej, 
centralnej części języka. Uwaga! Wszystkie receptory są rozsypane na całej powierzchni 
języka, chodzi tylko o większe ich skupiska.

Ale to nie wszystko! O smak umami, czyli umiejętność rozpoznawania glutaminów 
(smaków „mięsno – rosołowych”), spór trwa od około stu lat, lecz dopiero w roku 2000 
oficjalnie postanowiono go wyodrębnić z grupy smaków słonych. 

Kolejną nowością jest smak tłusty, podobno będący jedną z podstaw uzależnienia 
od chipsów i grilla. To by tłumaczyło, dlaczego niektórzy nie cierpią jadać dietetycznie 
i chudo!      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Dwaj koledzy spotykają się po długim cza-

sie: - Jacek! Podobno się ożeniłeś? Ładna?
- Wszyscy mówią, że podobna do Matki 

Boskiej.
- To pokaż zdjęcie… O Matko Boska!

��
Policjant zatrzymuje kierowcę:
- Prawo jazdy, dowód rejestracyjny i dowód ubezpieczenia 

proszę. Kierowca podaje dowód rejestracyjny i polisę.
- A prawo jazdy?
- Nie mam.
- Tak? A gdzie jest?
- No jak by to panu wytłumaczyć… Ma pan kota?
- Nie mam.
- A gdzie on jest?!

��
Pan i pani wchodzą do kawiarni, podają szatniarzowi płasz-

cze. Szatniarz rutynowo pyta:
- Na jeden numerek?
- Nie! Na kawę.
 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 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 18/2013: „Powoli a do woli”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Ewa Zawadzka  z ul. Ostrobramskiej. Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 5 listopada br.  
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO

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

AUTO-MOTO/Sprzedam

l Skoda Octavia, grudzień 2000 
rok, 1,9 TDI.  Tel. 602-632-042 

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 – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
l Pellet o następujących parame-
trach: Granulacja 6 mm l War-
tość opałowa powyżej 18000 kJ/
kg l Zawartość popiołu poniżej 
0,5%. Agra – Sprzedaż hurtowo 
detaliczna.  Tel. 604-457-073

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 Sprzedam używane z Niemiec 
pralki, lodówki, zmywarki, rowe-
ry, zamrażarki i inne. 
 Tel. 502-188-233

MEDYCZNE

l Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, 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 Fizyka, matematyka – dojazd. 
 Tel. 22 615-81-50; 603-581-282 
l Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
l Matematyka. Tel. 607-163-744
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze – promocja!  Stu-
dent.  Tel. 533-404-404
l SZKOŁA JĘZyKOWA GO-
CŁAW.  TeL. 508-66-44-20

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Elegancka kawalerka 27 m kw. 
z 2003 r. , II p, windy. Całodobo-
wa ochrona. Cisza, zieleń. Zna-
komita komunikacja. 
 Tel. 602-673-707
l Kawalerka na Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236
l Pokoje w domu. Wawer. 
 Tel. 502-326-348
l Wynajmę magazyn/lokal 50 m 
kw. Wawer-Bronowska. 
 Tel. 501-181-119

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.  Tel. 728-925-966
l Bezpośrednio mieszkanie 3 po-
koje, 60 m kw., 350 tys. zł. ul. Łu-
kowska.  Tel. 601-677-660 
l Budynek warsztatowy ca` 320 
m kw. w Falenicy ul. Oliwkowa 
10. Tanio! Pilne! Tel. 606-260-514
l Działkę 300 m kw. z domkiem 
+ media w Zerzeniu. 
 Tel. 22 617-10-86
 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 Zatrudnię do sprzątania obiek-
tów emerytów, rencistów. Dzwo-

nić tylko pon.-pt. w godz. 10.00-
13.00.  Tel. 508-332-840

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 Sprzątam, myję okna. 
 Tel. 511-210-315

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 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 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
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 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, TAPETOWA-
NIE, GIPSOWANIE. MISTRZ. 
 TEL. 22 810-90-22
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 Pogotowie hydrauliczno-ślu-
sarskie.  Tel. 22 416-64-49; 
 889-518-246
l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
l PRZePROWADZKI. 
 TeL. 669-834-024
l STOLARZ – KUCHnIe, 
SZAFy, PAWLACZe, 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 eLeKTRyCZne. 
 TeL. 504-618-888
l Gładź, malowanie i panele. 
 Tel. 609-982-675
l Hydrauliczne, gazowe. 
 Tel. 505-356-425
l HyDRAULICZne. 
 TeL. 504-618-888
l PAneLe, UKŁADAnIe. 
 TeL. 504-618-888 
l TAPeTOWAnIe, MALO-
WAnIe, GLAZURA. GŁO-
WACKI.   TeL. 504-618-888  

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 Anteny, Telewizja montaż, ser-
wis.  Tel. 534-102-010 
l Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie. 
 Tel. 503-630-035
l Malowanie, tapetowanie. 
 Tel. 22 612-21-74; 501-028-073
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 rozbiór-
ki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, me-
bli, śmieci, gałęzi itp. Sprząta-
nie piwnic, wycinanie drzew,  
małe rozbiórki z załadunkiem.  
Tanio!  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
l Transport – przeprowadzki 
– sam. o wymiarach – 4,2dł./2,2 
wys. – kontener. Kraj, zagrani-
ca, konkurencyjne ceny. 
 Tel. 502-904-708

ZIELARSTWO

l Sklep Zielarski – Międzylesie 
ul. Pożaryskiego 24B. Zioła, olej 
lniany, arganowy, owoce goji, zie-
lona kawa. Tel. 602-124-453
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

CH
CE

SZ
 M

IE
Ć 

ŁA
TW

Y 
D

OS
TĘ

P 
D

O 
IN

FO
RM

AC
JI 

ZE
 S

W
OJ

EJ
 D

ZI
EL

NI
CY

?
Je

st
 n

a 
to

 p
ro

st
e 

ro
zw

ią
za

ni
e!

W
ej

dź
 n

a 
na

sz
ą 

st
ro

nę
 in

te
rn

et
ow

ą…
  ➡

 …
za

pi
sz

 si
ę 

do
 n

ew
sl

et
te

ra
…

   ➡
  C

o 
DW

A 
TY

GO
D

NI
E 

  
 

ot
rz

ym
as

z M
IE

SZ
KA

ŃC
A 

ON
-L

IN
E 

z 
NA

JŚ
W

IE
ŻS

ZY
M

I i
nf

or
m

ac
ja

m
i 

na
 sw

oj
ą 

SK
RZ

YN
KĘ

 M
AI

LO
W

Ą!
!!

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 

Gaz, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia gazowe. 
Tel. 22 610-18-53;  662-065-292 

rEKlAMA  rEKlAMA

USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY 
DYŻUR TELEFONICZNY
516-084-130 

WARSZAWA RAdOść 
ul. PANNY WOdNEJ 46/48

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

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

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

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

UsŁUGi 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

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

mIesZKaNIeC 11

KOMPLEKsOWE UsŁUGi
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Kłopotowskiego 23/25
500 253 842; 502 832 474 

(całodobowo)
www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY
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1 września br. ruszył Projekt „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe” realizowany w partnerstwie 5 praskich organizacji.
 Celem projektu jest poprawa sytuacji edukacyjnej i społecznej ponad 300 dzieci i młodzieży z warszawskiej dzielnicy Praga-Południe.  

W ramach Projektu zapraszamy dzieci, młodzież, ich rodziców do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w ramach Poradni. 
Poszukujemy także wsparcia Wolontariuszy.

rEKlAMA rEKlAMA  

Pomyłki dotyczą nie tylko pacjen-
tów, także lekarzy – bywa, że nie-
słusznie oskarżeni muszą dowodzić 
przed sądem swej niewinności la-
tami, tracąc pracę, zdrowie i dobre 
imię. O ile pomyłka rzecz ludzka, 
choć niepożądana, to pomówienie – 
już nie.

Najnowszy zbiór poruszających hi-
storii pacjentów i lekarzy, reportaże 
o tragediach i rozpaczy, o cierpieniu 
i odwadze, o odpowiedzialności i nie-
złomności to wydany właśnie przez 
„Muzę” zbiór reportaży Heleny Ko-
walik, z uwagą obserwującej procesy 
sądowe – także te, które się ciągną la-
tami i już nie są atrakcją dla mediów. 
Lecz przecież dotyczą zaangażowa-
nych w nie stron, zatem zasługują na 
uwagę rzetelnego reportera.

To nie tylko opowiedziane, auten-
tyczne przypadki procesów, w któ-
rych „stawiano Hipokratesa przed 
sądem”, ale i relacje z sali sądowej, 
i niełatwe, prywatne rozmowy z obie-
ma stronami. Nie, nie ma tu sensacji, 
to solidne, sumienne studium wybra-
nych, skrajnych przypadków. 

Na prezentację książki zaproszo-
no autorytety i specjalistów: adwo-

katów, sędzię, biegłą sądową, a tak-
że lekarzy. Prezes Naczelnego Sądu 
Lekarskiego dr Wojciech Łącki na-
świetlał problem z perspektywy sądu 
koleżeńskiego, zaś prof. dr hab. Ka-
zimierz Sułek – wieloletni ordyna-
tor i kierownik Kliniki Hematologii 
i Chorób Wewnętrznych Wojskowe-
go Instytutu Medycznego prezento-
wał punkt widzenia lekarza.

Nie zabrakło też poszkodowa-
nych bohaterek reportaży „Hipokra-
tesa przed sądem”. Dr Urszula Lu-
dwikowska – była ordynator szpitala 
psychiatrycznego z Pruszkowa – zo-
stała niesłusznie, jak dowiedziono, 
oskarżona o korupcję, gdy wydawa-
ła opinię jako biegła i o wzięcie przy 
tej okazji łapówki w kwocie… 30 zł 
(tak, trzydzieści złotych). Spędzi-
ła rok w areszcie, z którego wyszła 
prosto do kliniki kardiologicznej 
w dramatycznym stanie zdrowia. Po 
siedmiu latach procesu, w tym ro-
ku, wydano wyrok uniewinniający! 
Przed nią jeszcze proces o odszko-
dowanie, ponieważ w wyniku nie-
słusznego oskarżenia straciła pracę, 
zdrowie, a do czasu wydania wyro-
ku – dobrą opinię w oczach wielu 

osób ze swojego środowiska zawo-
dowego. Co ciekawe, podczas rocz-
nego pobytu w areszcie, do które-
go zabrano ją w kajdankach wprost 

z domu, jak zbrodniarza, nie prze-
słuchiwano jej ani też nie proszono 
o jakiekolwiek informacje lub wyja-
śnienia.

Podczas konferencji, pytana przez 
dziennikarzy o komentarz do niesły-
chanej przewlekłości tej i podobnych 
spraw (średnio 6-8 lat), sędzia Doro-
ta Radlińska uzasadniała to długim 
czasem potrzebnym dla zebrania po-
trzebnych dokumentów zaznaczając, 
że nie można tu generalizować, nie 
znając szczegółów konkretnych ak-
tów oskarżenia i nie wiedząc nic o to-
ku spraw. Wskazała także na trudną 
specyfikę pracy: wiele procesów jest 
prowadzonych naraz przez tę samą 
osobę.

Według szacunków Instytutu Zdro-
wia Publicznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego każdego roku z powo-
du błędów lekarskich umiera od 7 do 
23 tysięcy osób! Nie każdy przypa-
dek jest zgłaszany czy rozpoznany, 
nie każda sprawa trafia wprost do są-
du. Skargi płyną też do komisji wo-
jewódzkich i izb lekarskich. Potrzeb-
na jest nam szersza debata na temat 
praw lekarzy i praw pacjentów, opar-
ta o oczekiwania, ale przede wszyst-
kim – o dalece niezadowalające re-
alia i zdumiewającą czasem praktykę 
zarówno w obszarze medycznym jak 
i sądowniczym.

Co jednak robić, gdy i nas, pa-
cjentów dotknie podobny problem? 
Przede wszystkim – nie ferować na 
wstępie wyroków, bo laik często nie 
może być pewien, czy rzeczywi-
ście ma do czynienia z prawdziwym 
błędem w sztuce lekarskiej. Pomo-
że rozmowa z wyspecjalizowanym 
w tej tematyce adwokatem, który po-
może przygotować wymagane doku-
menty do złożenia w prokuraturze. 
Ale nawet to nie gwarantuje ani roz-
poczęcia procesu sądowego ani też 
jego korzystnego zakończenia. Cóż, 
granica między błędem lekarskim 
a niedopatrzeniem bywa niesłycha-
nie subtelna.  Elżbieta Golińska

„Hipokrates 
przed sądem”

Kto nie robi nic, ten się nie myli. Ale kto musi 
podejmować setki ważnych decyzji diagnostycz-
nych i dotyczących leczenia, nie zawsze działa na 
najwyższych obrotach. A  wtedy zdarzają się 
pomyłki… W medycynie rzecz nierzadka.



mIesZKaNIeC 13

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

Jasnym punktem na warszaw-
skiej mapie szkolnictwa zawo-
dowego jest Praga Południe. 
Kształcimy, dając szansę na do-
bry zawód i omijanie z daleka 
list bezrobotnych, młodych tele-
informatyków i techników tele-
komunikacji, analityków, fryzje-
rów, kosmetyczki, eko-
nomistów, specjalistów 
od gastronomii i od 
żywienia domowego, 
techników obsługi tu-
rystycznej hotelarstwa, 
a ponadto kucharzy, 
kelnerów, barmanów a 
nawet baristów!

Szkoły gastrono-
miczne mamy tu aż 
dwie - Zespół Szkół 
z ul. Komorskiej 
i drugi z ul. Majdań-
skiej. Obie podej-
mują wiele działań, 
by dać młodzieży 
jak najszersze spek-
trum wiedzy i jak naj-
więcej kreatywnych 
możliwości. Temu 
służą rozmaite pokazy, kon-
ferencje, spotkania, zawody 
a zwłaszcza - praktyczny, bez-
pośredni kontakt z mistrzami 
zawodu, z osobami o ogrom-
nym doświadczeniu i sławie 
wielokroć wykraczającej poza 
granice Polski. 

Dzielnica Praga Południe 
uwzględnia, w podziale zdo-
bytych środków unijnych, 
także szkoły zawodowe. Do-
brze napisany projekt, ko-
rzystny i rozwijający dla mło-
dzieży, podnoszący kwalifika-
cje i wiedzę nauczycieli, reali-

zowany pod nadzorem władz 
dzielnicy, to pomoc nieoce-
niona.

Zwieńczeniem realizacji ta-
kiego właśnie projektu by-
ły zorganizowane pod koniec 
września targi pracy w Ze-
spole Szkół Gastronomiczno-

-Hotelarskich przy ul. Maj-
dańskiej. Uczniowie byli bar-
dzo zainteresowani rozmo-
wami, przybliżającymi przy-
gotowane specjalnie i tylko 
dla nich oferty z branży Ho-
ReCa (to Międzynarodowy 
Związek Krajowych Organi-
zacji Hotelarskich, Restaura-
cyjnych i Kawiarnianych za-
łożony w 1949 roku w Zu-
rychu, a dziś świetnie rozwi-
nięty w bardzo wielu krajach, 
także w Polsce). Pracowni-
ków szukały restauracje z ob-
szaru Pragi Południe i całej 

Warszawy, prestiżowe hotele 
i nie tylko. Unijne pieniądze 
pozwalają między innymi na 
to, by praktyczne umiejętno-
ści nabyte przez uczniów były 
zgodne z międzynarodowymi 
standardami branży HoReCa, 
a nowo wyszkoleni kucharze, 

kelnerzy czy barmani bez tru-
du równali do najlepszych.

Jak potoczą się ich losy za-
wodowe, to zależy w ogrom-
nym stopniu od nich samych. 
Póki co, zyskują wszechstron-
ną, nie tylko finansową po-
moc ze strony naszej dziel-
nicy, czego dowodzi osobi-
sty udział w otwarciu targów 
wieńczących unijny projekt 
wiceburmistrza Jarosława 
Karcza, nadzorującego m.in. 
pracę południowopraskiego 
Wydziału Oświaty i Wycho-
wania. Katarzyna Jasiek

PRACA DLA mŁODYCH

rEKlAMA rEKlAMA  

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

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

TRANSITIONS

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

Czyli rzecz o konsultacjach spo-
łecznych na temat ochrony pta-
ków i przyrody nad Wisłą w oko-
licach Wawra. Spotkanie konsul-
tacyjne z  realizatorami projektu 
wislawarszawska.pl odbyło się 
we wtorek 8 października w bu- 
dynku dawnego gimnazjum przy 
ulicy Żegańskiej 1. 

Tematem spotkania miały być problemy, ja-
kie dotyczą wykorzystania terenów nadwiślań-
skich, w tym międzywala w okolicach Waw-
ra, które łączą się z szeroko rozumianą ochroną 
środowiska. 

Zanim przejdziemy do opisania sprawozdania 
ze spotkania, skądinąd ciekawego, musimy nad-
mienić iż frekwencja była zaskakująco mała – 
na sali zasiadło ledwie kilkanaście osób, wlicza-
jąc w to przedstawicieli Straży Miejskiej, Poli-
cji i Urzędu Dzielnicy w osobie samej burmistrz 
Jolanty Koczorowskiej. Świadczyć to może al-
bo o tym, że my, mieszkańcy problemów z Wi-
słą i jej okolicami nie mamy, albo że jest ich tak 
wiele, że na samą myśl większość uczestników 
zległa w łożach z wielkim bólem głowy.

Sami na początku zastanawialiśmy się, jaki 
jest cel i sens spotkania. Bo, jeśli rozpoczyna się 
je od prezentacji na temat ptactwa zamieszku-
jącego tereny nadwiślańskie, i mówi się o pla-
nach na to, by to ptactwo otoczyć szczególną 
troską i zagospodarować punkt widokowy, to 
można się obawiać czy ze sprawy wyniknie bu-
dowa plaż czy terenów rekreacyjnych, których 
nam mieszkańcom tak brakuje. Burmistrz Ko-
czorowska nadmieniała, że bardzo dobrze by-
łoby uregulować sytuację prawną terenów nad 
Wisłą, bo wiele z nich to działki prywatne, do 
których od dawna nie przyznają się właścicie-
le, co utrudnia ewentualne zagospodarowanie 
i stworzenie tam „dla dobra mieszkańców” plaż 
czy miejsc wypoczynku. To samo tyczy się nie-
legalnie wyrzucanych nad Wisłą śmieci czy jaz-
dy quadami i motocyklami – nie ma właścicieli 

poszczególnych działek i Straż Miejska ani Po-
licja nie mogą wiele z tym zrobić. 

Niestety, najbardziej bolesny problem zwią-
zany z możliwością dotarcia na choćby jedną 
z kilku plaż w Wawrze, nie zostanie na razie 
rozwiązany. Nie ma się co dziwić mieszkańcom, 
którzy boją się wędrować w okolice Wisły. To 
tereny dzikie i brak nawet ścieżek spacerowych, 
pomijając kilka, które są znane bywalcom, służą 
także za nielegalne wysypiska i miejsca spotkań 
towarzysko-matrymonialnych (czasem z eduka-
cją seksualną w tle).

W temacie ptactwa poruszono problem plaży 
nudystów, która z relacji mieszkańców to po-
jawia się, to znika w okolicach ulicy Sitowej, 
ale także w okolicach ulicy Jarej na wysokości 
Wału Zawadowskiego. Jakby tego było mało, 
w Wawrze mamy istny wysyp dzików. Pano-
szą się szczególnie w okolicach ulicy Ogórko-
wej, ale nie tylko. Bywają agresywne, ale co 
z nimi zrobić organizatorzy spotkania niestety 
nie wiedzą, nie leży to bowiem w ich kompe-
tencjach. 

Mieszkańcy zgłaszali swoje problemy, orga-
nizatorzy słuchali i co ważniejsze z nich zapisy-
wali na tablicy, by później zgłosić je jako tematy 
do ogólnowarszawskiej debaty na temat ochro-
ny środowiska i problemów z nią związanych, 
jaka ma odbyć się pod koniec października. Za-
chęcali do zabierania głosu, choć jak sami pod-
kreślali wiele zrobić w sprawie rozwiązania pro-
blemów nie mogą. No cóż, lepiej zacząć od sa-
mej rozmowy i planów na punkt widokowy niż 
nie robić nic.  Sandra Borowiecka

Szkolnictwo zawodowe, od wielu lat bywa wzgardzane i traktowane po 
macoszemu. To błąd! Szkół tego typu jest zdecydowanie za mało! 

Ptaszęta nad wisłą 
i nie tylko…

Kompleksowe zarządzanie         
i administrowanie 
nieruchomościami.

ZAPEWNiAMY OBsŁUGĘ: 
l administracyjną,
l finansowo-księgową,
l techniczną i prawną.

Ponad 10 lat 
doświadczenia!!!

sTAWiAMY NA:
 profesjonalne postępowanie,
  gwarancję terminowości  

i bezpieczeństwa 
mieszkańców,

  wysokie kompetencje 
poparte licencją zawodową, 

  działanie w sposób otwarty  
i uczciwy.

 CZAs NA ZMiANĘ!!! 
sPRAWDŹ NAs

ul. Kamionkowska 45,
03-812 Warszawa

tel. (22) 101-20-66, 
609-033-919 

www.profess.waw.pl

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!
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tURnUSY 
ReHaBiLitacYJne 

Lp.
Terminy  turnusów 
rehabilitacyjnych

Cena turnusu               
w pok. 2, 3 os.  

oraz 1 os. w Studio

Cena turnusu 
w pok. 2 os. 

z przedpokojem

Cena turnusu 
w pok. 1 os.

Cena turnusu         
w pok. 2 os. 

w Studio

1 07.11 – 21.11 1232 1330 1428 1134

2 21.11 – 05.12 1232 1330 1428 1134

3 05.12 – 19.12 1302 1400 1498 1204

4 20.12.13 – 03.01.14 1652 1750 1848 1554

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

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

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

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

Z gazet¹ 

„mieszkaniec”  

10% RaBatU!

Na szczęście ostatnio są to tyl-
ko wiadomości dotyczące kolejnych 
błyskotliwych zabiegów, uratowa-
nych przed śmiercią dzieci, o szczę-
ściu jakichś rodziców. Czułem się 
fatalnie, gdy rok temu powiedziano 
mi, że w Centrum jest mnóstwo nie-
prawidłowości, uchybień, niejasnych 
decyzji. Słowa szefa resortu zdrowia, 
a potem rzecznika prasowego proku-
ratury powodowały wielkie wyrwy 
w idealnym obrazie tej placówki: 
nadwyżka etatów, niewykorzystywa-
nie łóżek, wynajmowanie pomiesz-
czeń szpitalnych poniżej stawek ryn-
kowych, używanie sprzętu szpital-
nego do celów prywatnych, zlecanie 
usług podmiotom zewnętrznym po 
stawkach wyższych niż średnioryn-
kowe - i… prawie ćwierć miliarda(!) 
długów.

Jakby tego było mało, okaza-
ło się, że ówczesna dyrekcja szpi-
tala (ministerstwo przeprowadzi-
ło kontrolę w roku 2012, gdy szpi-
talowi lada dzień groziła niewy-
płacalność) namawiała wierzycieli 
CZD do sprzedaży długów szpitala 

zewnętrznym firmom. Z sukcesem 
- 100 mln zł znalazło się w rękach 
trzech spółek i to w formie nieko-
rzystnych dla szpitala umów. Jakim 
prawem?! Centrum to nie kredens, 
który można wystawić na aukcji! 
Jest darem całego społeczeństwa, 
jest pomnikiem dzieci, które ginę-
ły i cierpiały podczas wojny, zło-
żył się nań nie tylko wielki wysiłek 
państwa, ale też dary tysięcy ludzi. 
Dawaliśmy pieniądze, oddawaliśmy 
krew dla potrzeb szpitala, budowa-
liśmy ten pomnik cegła po cegle, od 
pierwszych decyzji pod koniec lat 
60. i przez całe lata 70. i 80. Gdy 
bardzo nowoczesne wyposażenie na 
skutek upływu czasu zaczynało od-
stawać od standardów współczesnej 
medycyny, znów przyszliśmy z po-
mocą nie żałując datków na Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
dzięki której szpital dysponuje ta-
ką aparaturą, że może przeprowa-
dzać najtrudniejsze operacje… I to 
wszystko, ten „nasz” szpital, naszą 
„dumę” ktoś wystawiał na sprzedaż, 
oddawał w ręce jakichś „właścicie-

li”? Nikt z nas, ludzi dobrej woli 
i szczodrego serca, którzyśmy płaci-
li, żeby Centrum powstało, żeby ra-
towało nasze dzieci, nie dał dyrekcji 
szpitala zgody na jego prywatyza-
cję. Szpital należy do całego społe-
czeństwa i tak ma zostać. Reprezen-
tuje nas nie jakiś „właściciel”, lecz 
nasze państwo, które ma sprawo-
wać skuteczną opiekę nad Centrum, 
dbać o jego rozwój i pilnować, że-
by nikt nie zrobił mu krzywdy. Nie 
potrzeba nam obcych, to jest szpital 
dla naszych dzieci, a dzieci nie są na 
sprzedaż. Aż się w głowie nie mie-
ści, że ktoś mógł tego nie rozumieć. 

Na szczęście wszystko zdaje się 
wracać do normy – ostatnio w Cen-
trum, w wyniku wielogodzinnej 
skomplikowanej operacji przeszcze-
pu wątroby, uratowano dziewczynkę, 
która zatruła się grzybami… 

Ale kontrole trwają, prowadzo-
ne są też śledztwa – na razie, jak 
mówią prokuratorzy: „w sprawie”, 
czyli nikomu jeszcze nie postawio-
no zarzutów. Najpierw trzeba spi-
sać wszelkie przypadki łamania bądź 
obchodzenia prawa, a potem dopie-
ro przypisać winę konkretnych oso-
bom. Oprócz prokuratury swoje ro-
bi też CBA i kontrola skarbowa – ci 

sprawdzają jak wydawane były do-
tacje państwowe. I bardzo dobrze. 
Szpital jest w dalszym ciągu zadłu-
żony i bez pomocy państwa sobie 
nie poradzi. Niech więc sprawdza-
ją. Jednocześnie trwa konkurs na no-
wego dyrektora CZD. Będzie musiał 
wykonać tytaniczną pracę, żeby od-
budować zaufanie do Centrum i pod-
nieść z kolan jego zszarganą opinię. 
Kochamy ten szpital, zwłaszcza my, 
południowi prażanie, i jest w nas we-
wnętrzna gotowość do wybaczenia. 
Chcemy nadal być dumni z Centrum 
– od nowej dyrekcji zależy, czy znów 
będziemy.    Marcin Marwicz

ZADUmA NAD 
„DUmĄ”

Muszę przyznać, że informacji o  Centrum 
Zdrowia Dziecka słucham ostatnio z trwogą 
i ściśniętym sercem. Co tam znowu – myślę 
sobie, gdy słyszę jego nazwę. 
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Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Andrzeja Gawendy – trenera lekkiej atletyki,  
byłego reprezentanta kraju w  skoku o  tyczce 
i nauczyciela w SP Nr 124 w Falenicy.

- Pod koniec września w Radomiu odbyły się Lekkoatletyczne 
Mistrzostwa Polski Młodzików. na tym „Małym Memoriale Janu-
sza Kusocińskiego” aż troje pańskich zawodników osiągnęło zna-
komite rezultaty. Zarówno Pan, jak i ci młodzi tyczkarze jesteście 
mieszkańcami Wawra. Mieszkańcy tej dzielnicy mają jakieś szcze-
gólne predyspozycje do wysokich skoków?

- Powiem panu, że chyba tak. Tu, w tych rejonach, z dala od centrum 
Warszawy, jest zdecydowanie więcej młodzieży chętnej do uprawiania 
lekkiej atletyki. Oprócz tej trójki mam jeszcze dwóch młodych zawod-
ników, których szykuję na przyszły sezon. Choć trenujemy na „Skrze”, 
to oni też są z Wawra… A co do wspomnianych mistrzostw, to faktycz-
nie, wyszło nam bardzo dobrze. Najlepiej wypadła Malika Jachimczyk, 
która wynikiem 3,10 m zdobyła brązowy medal mistrzostw. Pozostała 

moja finałowa dwójka, Agnieszka Maciak i Łukasz Laskus, także spra-
wiła się świetnie. Oboje poprawiali, kilkakrotnie, swoje rekordy życio-
we i w finale uplasowali się na doskonałych szóstych miejscach. 

- Jako tyczkarz KS Orzeł Warszawa, zdobył Pan 18 medali Mi-
strzostw Polski. Wielokrotnie reprezentował Pan nasz kraj w zawo-

dach międzynarodowych. Ale ponoć dopiero, jako trener odczuwa 
Pan niesamowity zastrzyk adrenaliny…

-  Jak byłem zawodnikiem, to już wtedy mój trener, czasami, zle-
cał mi trenowanie młodszych. Zawsze podobał mi się proces szkolenia 
młodzieży, mam z tej pracy ogromną frajdę i nie zamierzam rezygno-
wać z tej drogi życiowej. Dla mnie jest podwójna satysfakcja – cieszę 
się szczęściem zawodników i swoim, bo ich sukcesy są także moimi. 
Dodatkowo jest to duża satysfakcja z dobrze wykonanej pracy zawodo-
wej. Nerwówa na zawodach jest zdecydowanie większa, gdyż jako za-
wodnik miałem wszystko w swoich rękach - stałem, rozbieg, skakałem 
i tyle, a jako trener jest dodatkowe obciążenie, bo chciałbym pomóc 
jednemu, drugiemu, trzeciemu zawodnikowi, a nie wiem, jak im wyj-
dzie… Na zawodach trzeba patrzeć nie na jedną osobę, a na kilka. Po 
takich zawodach można być nieźle wykończonym emocjonalnie.

- Pamiętam z lat szkolnych, że woleliśmy grać w gałę lub kosza 
niż ćwiczyć przez 45 minut lekcji. Jako pasjonat „Królowej Spor-
tu” dawał Pan uczniom czasami pograć w piłkę na lekcjach WF, 
czy tylko prowadził zajęcia pod kątem lekkiej atletyki?

- Ja w młodości nie bardzo lubiłem grać w piłkę. Wolałem robić coś 
konkretnego. Owszem, w szkole, na lekcjach, robiłem bardzo dużo 
gimnastyki, czego już w ogóle się w szkołach nie robi, ale nie mo-
głem wprowadzać jakiegoś systemu profesjonalnego i oczywiście moi 
uczniowie często grali w popularne gry zespołowe. Jednak młodzież 
nie może tylko grać i zawsze jakąś „ogólnorozwojówkę” starałem się 
na zajęcia przemycić. Rozmawiał Adam Rosiński  

W miniony weekend ruszyła kolejna edycja 
Praskiej Ligi Piłki Halowej. Tydzień wcześniej 
zakończyły się rozgrywki eUROPRAGA 2013 – 
Liga na Trawie.

Głównym organizatorem obydwu imprez są śro-
dowiska południowopraskiego obwodu ZHR. Gwo-
li rzetelności dziennikarskiej odnotujmy, że w „tra-
wiastym” turnieju na boisku przy ul. Szaserów zwy-
ciężyła drużyna Królewskich przed ACP i BatMe-
zem. Laureatami rozgrywek na boisku przy ul. Zba-
raskiej (na zdjęciu) były zespoły FC Praga, FC Ko-
varex i NAF Genduś. Puchary i medale wręczali za-
wodnikom m.in. przewodniczący miejskiej komisji 
sportu Paweł Lech oraz Renata Paprzycka z Ratusza 
Pragi Południe (turniejowi patronuje burmistrz To-
masz Kucharski).

Rozgrywana w Hali OSiR przy ul. Siennickiej 
PLPH świętuje jubileusz dziesięciolecia. Przez de-
kadę ta profesjonalna liga dla amatorskich drużyn 
odbywała się w kilku dzielnicach prawobrzeżnej 
Warszawy. W tym roku zawodnicy grają na Gro-
chowie i Targówku. Jubileuszowa edycja jest oka-

zją do kilku wspominek… Choćby inwencji za-
wodników w nazywaniu swoich drużyn. W PLPH 
grali m.in. Abstynenci, Alpaga Club, czy Prawie 
Najlepsi. 

W zespołach o wdzięcznych nazwach piłkarskiej 
pasji oddawali się także znani samorządowcy i po-
litycy. Wśród nich byli m.in. radny Pragi Południe 
Bartłomiej Wichniarz (Cmentarny Klub Sportowy 
Grabarz Grochów), wiceprezydent Warszawy Mi-
chał Olszewski (Supermarket) i zasilający skład In-
ferctus Cordis (łac. zawał serca) Przyczółek Gro-
chowski dyrektor OSiR Targówek Paweł Michalec. 
Obecna edycja turnieju zakończy się wiosną przy-
szłego roku. ar   

10 lat PLPH
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet�

stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

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

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

ZAPRASZAMY SENIORÓW
NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

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

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

ZAPISZ SIĘ 

JUŻ DZIŚ

„Życie czeka” – pod takim 
hasłem, 13 października, przed 
Centrum Zdrowia Dziecka 
w Międzylesiu odbył się finał 
LOTTO Poland Bike Mara-
thon 2013.

Przed CZD powstało praw-
dziwe rowerowe miasteczko. Ze 
wszystkich stron, na dwukoło-
wych pojazdach przybywali tu-
taj młodzi i starsi zapaleńcy jaz-
dy na rowerze. O ile dla tych naj-
młodszych udział w zawodach 
był zabawą, o tyle wśród star-
szych i dojrzałych wyczuwało 
się napięcie większe niż ciśnienie 
w dobrze napompowanej dętce 
od rowerowego koła… 

Spiker co chwilę opóźniał mo-
ment startu i bacznie patrzył, czy 
kolejka do zapisu w imprezie 
sprawnie się zmniejsza. - Jesteśmy 
mile zaskoczeni frekwencją. Widać, 
że ten rodzaj sportu cieszy się coraz 
większą popularnością – komento-
wał „Mieszkańcowi” Łukasz Je-
ziorski, wiceburmistrz Wawra, 
wyraźnie zadowolony, że dopisa-
ła i pogoda i rowerzyści.  Z kolejki 
do biura zawodów zalotnie macha-
ła nam Katarzyna Olszewska, wi-
ceprzewodnicząca rady Pragi Połu-
dnie: - Hej, hej, panie redaktorze! 
Ale niech nikt się nie da nabrać na 
zalotne machania radnej, gdyż tak 

naprawdę to twarda zawodniczka. 
Udowodniła to zwyciężając kil-
ka godzin później w III Mistrzo-
stwach Warszawy i Mazowsza 
MTB Samorządowców.

W imprezie wzięło udział bli-
sko tysiąc rowerzystów. Rywa-
lizowano na kilku dystansach 
i w kilku kategoriach. Co szcze-
gólnie cieszy, to duży udział naj-
młodszych. Niektórym, jak sze-
ścioletniej Marysi Łazickiej 
z Wesołej, trzeba troszkę pomóc 
w manewrowaniu małym rower-
kiem pomiędzy dużymi rowera-
mi. – W Maryni pasję do jazdy 
zaszczepiają tata i wujek – mó-
wią opiekunowie młodej zawod-
niczki. Grzegorz Wajs, były ko-
larz i główny dyrektor imprezy, 
mówi, że Wawer ma wyjątkowo 
„kolarski klimat”: – Tu powsta-
ła pierwsza na Mazowszu trasa 
MTB, a przyszłoroczny finał też 
będziemy chcieli zorganizować 
w Wawrze – dodaje. rosa 

Rower to 
jest to!

Trener Andrzej Gawenda w otoczeniu swoich zawodników.


