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l  Organizowanie Firmowych 
Wigilii

l  Baw się u nas na Sylwestra  
i przywitaj Nowy Rok  
w gronie przyjaciół  
i znajomych  
przy smacznym jedzeniu  
i dobrej muzyce!

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

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Mniej,  
ale więcej 

Rozmawiam z  mieszkańcem ma-
łego miasteczka. Gadam z  ludźmi 
w  średnim mieście. Patrzę, co się 
dzieje w Warszawie: zrobiliśmy wiele 
dla podniesienia prestiżu, postawili-
śmy na wielkie inwestycje zmieniają-
ce oblicze aglomeracji. Fajnie, ale to 
jakby dla turystów, dla przyjezdnych. 
Teraz trzeba zrobić coś dla miesz-
kańców. To „coś” – tak to sobie wy-
obrażam, to tysiące małych inwesty-
cyjek poprawiających komfort życia.

I  tu zaskoczenie. W  tym małym 
miasteczku wyodrębniono tzw. bu-
dżet obywatelski. Kilkaset tysięcy 
złotych „dano” ludziom do rozdyspo-
nowania. Niech tych pieniędzy nie 
dzielą radni, którzy będą forsować 
budowę hali sportowej, aquaparku 
słowem - inwestycji  „pomnikowej” 
dla swej kadencji, ale mieszkańcy: 
na chodniki, mini parczki itp. I co wy-
grało? Miejskie korty tenisowe…

Jednym słowem tęsknimy za po-
prawą w  najbliższym otoczeniu, za 
równymi chodnikami, sprawnymi fir-
mami śmietnikowymi, wygodnym co-
dziennym życiem. Ale jak przycho-
dzi, co do czego – to jednak chcemy 
czegoś wielkiego, prestiżowego. Bo 
potem może już nie być na to pie-
niędzy... 

Co w tym przypadku powinna zro-
bić mądra władza? Stanowczo sta-
nąć po stronie głosów ludzi, nie pa-
trząc na brak w nich konsekwencji. 
Polskę znacznie już rozbudowaliśmy 
w wielkie przedsięwzięcia. Te miliar-
dy płynące z Unii w znacznej mierze 
trzeba teraz wydać na firmy, które bę-
dą produkowały pieniądze w następ-
nych latach, gdy ich już z  Brukseli 
będzie mniej spływało i  na miliony 
drobnych przedsięwzięć, dających 
poczucie życia w  dobrze zorgani-
zowanym kraju. Bo co mi po aqua- 
parku, jak nie ma wody w  kranie, 
a śmieci leżą tygodniami.

Tomasz Szymański
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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

KASA DLA MIESZKAŃCÓW

W Aninie jest ulica, na której po opa-
dach deszczu tworzą się rozlewiska jak 
w  dziewiczych rejonach nadrzecznych. 
To nie żart, ale smutna prawda. Tym 
smutniejsza, że ledwie pomogliśmy osu-
szyć buty mieszkańcom zalewanej ulicy 
Wilgi w Radości.

dokończenie na str. 2

POPADAŁO I ZALAŁO...

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

www.maxipizza.pl

 czytaj na str. 5 i 9

U NAS JUŻ LATO 2014!
üýþ Biuro Podróży GdzieJedziemy üýþ

Największy wybór wakacyjnych ofert!
Tylko teraz gwarantujemy: 

Największy wybór hoteli i wycieczek objazdowych 
Zniżki nawet do 39% 

Specjalne ceny dla dzieci w wybranych hotelach
Pakiet gwarancji 

ul. Bora-Komorowskiego 35 lok. 208
tel. +48 22 672 72 77, 671 52 57 e-mail: info@gdziejedziemy.net
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 Kro ni Ka po li cyj na
Ukradli koparkę

Do policjantów z Wesołej zgłosił się mężczy-
zna, który powiadomił o kradzieży swojej ko-
parki. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że 
maszyna zniknęła w nocy. Ostatnio widziana 
była dnia poprzedniego po zakończeniu robót, 
a rano, kiedy pracownicy chcieli podjąć pracę, 
sprzętu już nie było. Zawiadamiający wycenił 
stratę na 180 tysięcy złotych. Funkcjonariusze 
podjęli działania. Dwie godziny później odna-
leźli i zabezpieczyli koparkę. Zdążyła pokonać 
40 kilometrów i stała ukryta w bocznej drodze. 
Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności, 
które mają na celu ustalenie sprawców tej kra-
dzieży. 

Zabrał samochód jak swój
Do komendy przyszedł mężczyzna i zgłosił 

utratę volkswagena jetta, którego wartość wyce-
nił na kwotę 80 tysięcy złotych. Wskazał  spraw-
cę, który mu po prostu ten samochód odebrał. 
Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki 
z przestępczością przeciwko mieniu. Zatrzyma-
li 34-letniego Tomasza K., który przywłaszczył 
volkswagena,  dotarli także do pasera, 29-letniego 
Bartłomieja M., który pojazd kupił, na koniec od-
naleźli również i zabezpieczyli samochód. Obaj 
zatrzymani usłyszeli zarzuty, 34-latek przywłasz-
czenia, a 29-latek paserstwa. Przeprowadzone 
przez funkcjonariuszy wydziału mienia czynno-
ści dowiodły również, że Tomasz K. dopuścił się 
jeszcze dwóch przestępstw, które wiązały się z in-
nym pojazdem.

Wmawiał kobiecie,  
że zalega z rachunkami

Kilkanaście minut po godz. 18.00 pod numer 
alarmowy policji zadzwoniła kobieta, która po-
informowała o oszuście, który umówił się z nią 
na spotkanie za pół godziny w jej mieszkaniu. 
Z polecenia oficera dyżurnego pod wskazany 
adres  został skierowany patrol. Kobieta opo-
wiedziała policjantom, że od września, co jakiś 
czas przychodzi do niej młody mężczyzna, któ-
ry przedstawia się jako przedstawiciel handlowy 
firmy świadczącej usługi telekomunikacyjne. 
Przy każdej takiej wizycie pokrzywdzona da-
wała mu pieniądze, były to różne kwoty, tysiąc 
złotych, 2 tysiące, a nawet 5 tysięcy. W sumie, 
na przestrzeni 3 miesięcy mężczyzna wyłudził 
od zawiadamiającej około 30 tysięcy złotych. 

Za każdym razem kiedy przychodził twierdził, 
że pokrzywdzona ma spore długi w związku 
z nieopłacanymi rachunkami za telefon. 24-let-
ni Przemysław Z.  trafił do policyjnej celi. Męż-
czyzna usłyszał już zarzut i dobrowolnie poddał 
się karze.

Po rynnie na 3 piętro
Policjanci zatrzymali 25-letniego obywatela 

Ukrainy, który włamał się do mieszkania swojej 
znajomej. Kiedy kobieta w środku nocy nie chcia-
ła wpuścić go do domu, wspiął się po rynnie na 
3 piętro, wybił szybę w oknie balkonowym, po 
czym wdarł się do mieszkania i ukradł paszport, 
klucze oraz laptopa. Funkcjonariusze odzyskali 
wszystkie przedmioty, a mężczyzna odpowie za 
popełnione przestępstwo przed sądem.

Odpowie za kradzież 3 rowerów
Policjanci z wydziału mienia wytypowali, a na-

stępnie błyskawicznie zatrzymali podejrzewane-
go o kradzież rowerów mężczyznę. 39-letni Piotr 
B. na przestrzeni dwóch tygodni ukradł trzy ro-
wery z terenu naszej dzielnicy. W przeszłości był 
już karany za przestępstwa przeciwko mieniu 
oraz narkotykowe. Teraz odpowie za kolejne kra-
dzieże.

Rozpoznany na ulicy
We wrześniu do jednego z biur podróży, któ-

re swoją siedzibę ma w galerii handlowej, zo-
stała wezwana Policja. Właściciel chciał zgłosić 
kradzież z włamaniem. W rozmowie z pokrzyw-
dzonym funkcjonariusze ustalili, że najprawdo-
podobniej ktoś włamał się do biura i ukradł cztery 
laptopy o wartości około 10 tysięcy złotych. Po-
licjanci wykonali niezbędne czynności na miej-
scu zdarzenia, w dalszej kolejności zostało przy-
jęte zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, 
zabezpieczono nagrania z monitoringu oraz prze-
słuchano świadków.

Sprawca się ukrywał
Podczas patrolowych działań jeden z funk-

cjonariuszy rozpoznał w samochodzie człowie-
ka, którego zarejestrowała kamera monitoringu 
w galerii handlowej, w której doszło do włama-
nia do biura turystycznego. 29-letni Paweł W. zo-
stał  zaskoczony przez policjantów. Trwają kolej-
ne czynności śledcze w tej sprawie.

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

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

Jak żyć, gdy po większych 
opadach deszczu ulica przy 
której się mieszka, zamie-
nia się w istne rozlewisko? 
Można tymczasowo zamienić 
się w szpiega z krainy desz-
czowców jak w słynnej bajce, 
i w płaszczu przeciwdeszczo-
wym, w kaloszach aż po same 
kolana (w innych butach nie 
ma co wychodzić, przemok-
ną od razu), czaić się przy furt-
ce, wyglądając zza winkla czy 
aby nie nadjeżdza samochód, 
który jeśli przejedzie w chwi-
li kiedy wychodzimy na chod-
nik, ochlapie nas doszczętnie. 
Można też przeskakiwać przez 
suchsze fragmenty ulicy jak 

dziecko grające w gumę albo 
obejść spory kawałek, żeby do-
trzeć do jej suchej części. Na 
takie „zabawy” trzeba by mieć 
mnóstwo czasu, a ani jego, ani 
sił do kombinacji z przechodze-
niem przez ulicę w czasie desz-
czu mieszkańcy już nie mają.

Problem zalewania ulicy V 
Poprzecznej, jednej z więk-
szych ulic Anina, którą jeździ 
bardzo dużo samochodów, do-
tyczy wcale nie małego odcinka 
– po intensywnych deszczach 
ciężko przejść suchą nogą od 
okolic skrzyżowania z ulicą 
Stradomską aż do skrzyżowa-
nia z Trawiastą – tu na rogu wy-
budowano niedawno budynek 
z luskusowymi  mieszkaniami – 
na takie luksusy pewnie jednak 
nowi właściciele się nie pisali. 

Niestety, problem nie jest nowy 
– jak mówią mieszkańcy, pato-
wa sytuacja trwa od kilku lat, 
a pogorszyło się jeszcze po pra-
cach budowlanych przy podłą-
czaniu kilku posesji do kanali-
zacji ściekowej. – Jak woda ma 
nie stać, jak z jednej strony jest 
próg zwalniający, a z drugiej 
asfalt tak położony, że niżej jest, 
więc woda spływa z całej dłu-
gości od skrzyżowań – tłuma-
czy jedna z mieszkanek. – Nie 
raz i nie dwa widziałam jak są-
siadki z dziećmi próbują prze-
skakiwać przez wodę, a tu cza-
sem nawet do kostek jest, a ile 
razy samochód nie może przeje-
chać, bo jadą dwa naraz z prze-
ciwnych kierunków, a na chod-
niku ludzie! Jeden musi stanąć, 

drugi zwalnia do kilkunastu na 
godzinę, wymijają się, a czło-
wiek musi jak złodziej, cho-
wać się po krzakach żeby suche 
ubranie mieć! – denerwuje się 
inny mieszkaniec.

To fakt. Byliśmy na miejscu 
w dniu, gdy opady deszczu by-
ły naprawdę spore. Ciężko było 
przejść z jednej strony ulicy na 
drugą – jedyny „most na rzece” 
to próg zwalniający, a gdy je-
chało kilka samochodów na raz, 
utworzył się korek bo wszyst-
kie musiały znacznie zwolnić, 
a kilka się zatrzymać. A co, gdy 
ktoś nie zauważy, że kilkadzie-
siąt metrów przed nim zaczyna 
się wielka woda? Wtedy można 
oglądać darmowe pokazy fon-
tanny z efektami dźwiękowymi 
– soczyście klną albo przechod-

nie, albo sami kierowcy których 
„wielka woda” zaskakuje. Nie-
stety najgorzej jest latem i jesie-
nią, ale koszmar dzieje się też 
gdy wielkie zwały śniegu, od-
garniane przez całą zimę zaczy-
nają się topić. 

Kto lepiej zna sytuację miesz-
kańców, i wie gdzie w dzielnicy 
mamy darmowe „dzikie” pla-
że uliczne i zalewy z wylewa-
mi w tle, niż Urząd Dzielnicy 
Wawer! Dlatego zwracamy się 
o pomoc do rzecznika urzę-
du Konrada Rajcy. Otrzymu-
jemy odpowiedź, która zwala 
nas z nóg, i szczerością, i tym, 
że wina jest zawsze nie tam, 
gdzie się o nią pyta. „Na ob-
szarze, o którym Pani pisze sy-
tuacja braku odpływu wody po-
jawia się regularnie. Przyczyną 
jest brak kanalizacji sanitarnej. 
Z naszej strony możliwe jest wy-
łącznie działanie doraźne, czy-
li dokonanie odwodnień miej-
scowych, które są jednak kosz-
towne i dokonujemy ich tylko 
w nadzwyczajnych sytuacjach. 
Przyjrzymy się sprawie i podej-
miemy działania w miarę do-
stępnych możliwości. Rozwią-
zaniem długofalowym proble-
mu jest podłączenie się miesz-
kańców tych posesji do kanali-
zacji ściekowej”.

Rozumiemy z tego, że je-
śli mieszkańcy podłączą się do 
kanalizacji, na ulicy zostanie 
wybudowana kanalizacja od-
pływowa. Wtedy, w naturalny 
sposób setki litrów deszczówki 
z prawie dwustu metrów ulicy, 
spłyną prędko i wartko do jed-
nej studzienki, no, może dwóch, 
i problem zostanie rozwiązany. 
Ach, Ci mieszkańcy, no prze-
cież to takie proste! Mogliby 
już zacząć się cieszyć, przecież 
rozwiązanie ich problemów jest 
w zasięgu ręki, jedna decyzja 
i po sprawie. Doradzamy im 
jednak, by dla spokoju ducha 
i własnego komfortu psychicz-
nego lepiej nie zapuszczali się 
w rejony ulicy Wilgi w Rado-
ści. Tam bowiem studzienka 
ściekowa na ulicy jest, a woda 
gdy popada, jak stała, tak stoi. 
Ale to pewnie też wina miesz-
kańców, może za często wycho-
dzą na ulicę i zbytnio się przy-
glądają. (BS)

POPADAŁO I ZALAŁO...
dokończenie ze str. 1

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
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Jubileusze często są bardzo 
oficjalne. Czasami nawet nie-
co „sztywne”. Ale nie mogło 
tak być jeśli (choć pół wieku) 
świętowało przedszkole, któ-
re nazywa się „Misia Czaro-
dzieja”…

POcZąTek  
22 listopada, do budyn-

ku przy ul. Chrzanowskie-
go 7, z całej Pragi-Południe 
i innych części Warszawy, 

schodzili się jubileuszowi go-
ście. A akurat to przedszkole 
„przyjaciół” ma bardzo, bar-
dzo wielu. Tak dużo, że gdy 
już wszyscy zasiedli na usta-
wionych krzesełkach (także 
tych szybko dostawianych), 
to z przodu sali pozostała nie-
wielka przestrzeń na występy 
artystyczne. Przestrzeń wy-
starczyła, bo i artyści byli nie-
wielkich rozmiarów. Ślicznie 
ubrane przedszkolaki zaśpie-
wały i zatańczyły, jak trzeba, 
a na koniec wypuściły pod 
sufit kilkadziesiąt kolorowych 
balonów.

GOście
Ale wróćmy do oficjalnej 

części jubileuszu i gości, któ-
rych witała dyrektor Krysty-
na Smolińska: – Pozostawmy 
z dala etykietę, bo ja tutaj wi-
tam tylko prawdziwych przy-

jaciół naszego przedszkola… 
W przedszkolu zjawili się 
m.in. burmistrz Tomasz Ku-
charski i jego zastępca Jaro-
sław Karcz, przewodniczący 
dzielnicowego samorządu 
Marcin Kluś wraz z zastęp-
cami Katarzyną Olszewską 
i Markiem Borkowskim, radni 
Małgorzata Rynkiewicz i Ry-
szard Kalkhoff oraz kierująca 
dzielnicową komisją oświaty 
Irena Bartosińska. Warszaw-

ski Ratusz reprezentowała 
Beata Murawska, zastępca 
miejskiego biura edukacji. 
Lista gości była tak długa, że 
musimy ją zamknąć w tym 
miejscu.

WieRSZe
Po „Niemym kinie”, czyli 

prezentacji multimedialnej, 
w której została przypomnia-
na historia przedszkola wzbo-
gacona o stare zdjęcia pozy-
skane od mieszkańców bu-
dynku Chrzanowskiego 7 i po 
radosnych, wspomnianych 
występach maluchów, przy-
szła kolej na życzenia, urodzi-
nowe prezenty i spontaniczne 
wspominki. Sporo było w tym 
wszystkim poezji, gdyż oka-
zało się, że wielu gości przy-
niosło do przedszkola własne 
jubileuszowe rymowanki. 
– Miś Czarodziej, to jest miś 

– zaczął recytować burmistrz 
Kucharski – znany wszyst-
kim... A cała sala dokończy-
ła: – Nie od dziś! Burmistrz 
kontynuował, a zebrani tłum-
nie dopowiadali zakończenia 
kolejnych wersów: – Wszyst-
kie dzieci go kochają, chętnie 
czas swój z nim spędzają… 

Ta forma prezentów chy-
ba się na dobre zadomowi-
ła w „Misiu Czarodzieju”, 
gdyż nawet w jubileuszo-

wym folderze, który powstał 
przy współpracy przedszkola 
z Wydawnictwem Didasko, 
już zostały ujęte wierszyki 
autorstwa burmistrza Kuchar-
skiego.  

PReZenTy
Ale wśród prezentów były 

także te bardziej tradycyjne 
(choć często nieszablonowe). 
Malutki, gustowny torcik od 
Bogumiły Szmidt kierującej 
dzielnicową poradnią psycho-
logiczno-pedagogiczną, pięć-
dziesiąt malutkich misiów od 
Magdy Szlom z  Towarzy-
stwa Rozwijania Aktywno-
ści Dzieci „Szansa”, łowicka 
wycinanka od przedstawicie-
la wojewody mazowieckiego 
Jacka Kozłowskiego, radio-
magnetofon od reprezentują-
cej Związek Nauczycielstwa 
polskiego Zofii Idzikowskiej, 

czek na inwestycje od władz 
Warszawy oraz dziesiątki 
bukietów kwiatów od dyrek-
cji innych przedszkoli, szkół 
i środowisk, którym „Miś 
Czarodziej” jest bardzo bliski. 
Przy kwiatach trzeba zatrzy-
mać się na chwilę. Przepiękne 
storczyki, Tomasz Strzelczyk 
z Rady Rodziców podarował 
zarówno urzędującej dyrek-
tor Krystynie Smolińskiej, 
jak i poprzedniej, Ewie Mi-
siurkiewicz, która tę funkcję 
pełniła ponad dwadzieścia 
lat. Dopełnieniem prezentu od 
rodziców były słowa Joanny 
Ostachowskiej: – Mam w tym 
przedszkolu już drugie dziec-
ko, ale postaram się o trze-
cie…

WSPółPRAcA
– Jak powiedziałam w ostat-

nim wywiadzie dla „Miesz-
kańca” – dyrektor Smolińska 
nawiązała do niedawnej publi-

kacji w naszym czasopiśmie – 
współpraca z Radą Rodziców 
układa się wspaniale… Ale 
też wielką wagę dyrekcja i ka-
dra przedszkola „Misia Cza-
rodzieja” przykłada do wła-
ściwego doboru podmiotów 
współpracujących. W czasie 
jubileuszu dyrektor specjalnie 
dziękowała nie tylko władzom 
samorządowym, wspomnia-
nym już Didasko i „Szansie”, 
ale także m.in. Centrum Pro-
mocji Kultury Dzielnicy Pra-
ga-Południe, czy dzielnicowej 
Bibliotece Publicznej im. Jana 
Zygmunta Rumla.

ZAkOńcZenie
– Dziękuję Ci, że jesteś 

i jak jesteś… – te słowa były 
podsumowaniem pracy, którą 
dyrektor Smolińska wkłada 
codziennie w sprawne funk-
cjonowanie „Misia Czaro-
dzieja”. A ważne były tym 
bardziej, że wypowiedziała 

je poprzednia dyrektor Ewa 
Misiurkiewicz, która obecnie 
kieruje południowopraskim 
OSiR-em (choć przyznała, że, 
z pespektywy czasu, patrzy 
na kierowanie przedszkolem, 
jak na „urlop”…). – Panie re-
daktorze, zapraszamy na tort 
– Krystyna Aniszewska, która 
przez kilkadziesiąt lat właśnie 
w tym przedszkolu miała ga-
binet doradcy metodycznego 
m. st. Warszawy zachęcała do 
spróbowania jubileuszowych 
smakołyków. I warto było. 
Okolicznościowy tort, tak jak 
cała uroczystość, zasługiwał 
na wyróżnienie…
AS Adam Rosiński
Ps. Specjalnie w tekście nie 
wymieniłem numeru przed-
szkola, A jest to nr 51. Dla-
czego? Bo za rok „Miś Cza-
rodziej” będzie obchodził 
51-lecie i grzechem by było 
niepowtórzenie tak udanej im-
prezy…

Oficjalny luz  
w „Misiu Czarodzieju”

Pluszowy miś zawsze rozczula, otwiera serca i  roz-
bawia. i  tak też właśnie było na jubileuszu 50-lecia 
Przedszkola „Misia czarodzieja”…

OGłOSZenie OGłOSZenie

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe  
Tomasz Kucharski 

serdecznie zaprasza Mieszkańców Dzielnicy na wspólne,  
przedświąteczne kolędowanie przy choince, 

które odbędzie się 20 grudnia br. o godzinie 16.30  
na Placu Szembeka.  

Zapraszamy również na spotkanie z Mikołajem i ciepły poczęstunek.
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rEKlAMA rEKlAMA  

ul. Saska 46
tel. 22 424−44−37
www.obiadek−saska.pl
Potrawy w³asnej produkcji.
BardZo smacZne!
Zamówienia œwi¹teczne:

 PIEROGI  
z kapust¹ i grzybami   
 miêsa i ryby w galarecie 
 pasztety miêsne  

 zamówienia nietypowe 
organiZujemy konsolacje,
imPreZy okolicZnoœciowe!

 * przy 100% wpłacie

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

Biuro Handlowe: UNIPLAST P.H.U.
ul. Ostrobramska 73

tel. (22) 613 50 33, (22) 870 27 17
www.uniplast.waw.pl


OKNA  
z Krakowa






PROMOCJA 
ZIMOWA

RABAT do 43%*

OGłOSZenie OGłOSZenie

- Dlaczego dopiero teraz? To pytanie ciśnie się na usta 
każdego Gocławianina.

Józef Karczmarek, rad-
ny (Prawo i Sprawiedli-
wość): – W tej części na-
szej dzielnicy nie mamy pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego. Tym samym 
mieszkańcy nie mają wiedzy 
i jasności, co może powstać 
na tym terenie. Nie uczest-
niczą w procesie wydawa-
nia decyzji o warunkach za-
budowy a także w postępo-
waniu o wydanie pozwole-
nie na budowę. Co więcej – 
jak się okazało na jednym ze 
spotkań – nawet spółdzielnia 

mieszkaniowa z Przyczółka Grochowskiego została pomi-
nięta, jako strona w postępowaniu administracyjnym. Nie 
jest to ani czas, ani miejsce na podważanie decyzji, ale jako 
radni analizujemy wnikliwie przebieg tych procedur od ty-
godni. Zadajemy pytania, składamy interpelacje, rozmawia-
my z mieszkańcami. 

- Chciałbym właśnie zapytać o rolę mieszkańców. Czy 
widzicie Panowie szczególne zadania dla nich w tej spra-
wie?

Dariusz Lasocki, radny 
(Prawo i Sprawiedliwość): 
– To kwestia podstawo-
wa. Zaangażowanie miesz-
kańców, z którym mamy 
do czynienia w tej sprawie, 
napawa optymizmem. Na 
zorganizowane przez nas 
spotkanie w dniu 21 paź-
dziernika przyszło ponad 
130 osób. Sala nie mieści-
ła wszystkich zainteresowa-
nych. Co ważne, duża część 
mieszkańców miała kon-
struktywne i ciekawe prze-
myślenia w zakresie proce-

dur oraz sytuacji faktycznej dotyczącej jeziorka i przyle-
głego parku. Dużą reprezentację miało też nowe osiedle 
„Saska”. Jego mieszkańcy chcą zachowania terenów zie-
lonych w tej części dzielnicy, często tylko dlatego kupi-
li tutaj mieszkania. Pobliże jeziorka i parku stanowi dla 
nich idealne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Jako rad-
ni działamy na rzecz naszych małych społeczności. Nie 
mogliśmy milczeć w sprawie tak istotnej. Stąd nasza ak-
tywność i zaangażowanie.

- Czy w obecnym momencie można zrobić coś, aby 
zagwarantować, że park i Jeziorko Gocławskie będą 
nadal stanowić zieloną enklawę na Przyczółku Gro-
chowskim?

Marek Borkowski, radny 
(Prawo i Sprawiedliwość): 
– Pewnych procesów nie za-
trzymamy, ale tak jak wska-
zał kolega Józef Karczmarek, 
przyglądamy się im z dużą 
uwagą. Badamy je i analizu-
jemy. Pomagają nam w tym 
aktywni mieszkańcy, z któ-
rymi jesteśmy w stałym kon-
takcie. Już dzisiaj wiemy, że 
nie ma pewności, co do tego, 
czy jeziorko jest wodą stoją-
cą czy płynącą. A to przecież 
kluczowe, gdy rozważamy, 
kto jest jego właścicielem. 

Dokumenty, do których dotarł mecenas Lasocki wskazują, 
że władze dzielnicy i miasta określają ten teren jako „park 
publiczny” przeznaczony do rewitalizacji. Czy rewitalizacja 
ma polegać na wycince starodrzewu i ograniczaniu miejsca 
do wypoczynku i rekreacji? W ramach przysługujących rad-
nym uprawnień zbieramy dokumentację w sprawie tego tere-
nu i podejmiemy działania celem jego ochrony. 

- Na co mogą liczyć mieszkańcy w najbliższym czasie 
ze strony radnych Dzielnicy? Jakie działania Państwo po-
dejmiecie?

Dariusz Lasocki: – W trybie pilnym, jako klub radnych, 
przygotowaliśmy trzy stanowiska, które chcemy przedstawić 
radzie dzielnicy Praga Południe celem ich podjęcia. Przewod-
nicząca Klubu Radnych (PiS) Mirosława Terlecka złożyła je już 
w Urzędzie Dzielnicy. Domagamy się w nich pilnego uchwa-
lenia miejscowego planu, natychmiastowego wstrzymania wy-
dawania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących te-
go terenu oraz ochrony drzew i zwierząt. Liczę, że przyjmie-
my je jednomyślnie. To będzie jasny i czytelny sygnał dla władz 
Miasta i dzielnicy, że tereny zielone, które są deficytowe nale-
ży chronić i rozwijać, a nie ograniczać. Przy okazji nie można 
nie wspomnieć o tzw. „górce”. Na spotkaniu w dniu 13 listopa-
da w szkole przy ul. Cyrklowej rodzice bronili górki. Pytali też 
o to, kto usypie nam nową. Na pozytywną odpowiedź czekamy.

- A co Panów zdaniem mogą zrobić władze dzielnicy 
w kwestii Jeziorka Gocławskiego?

Józef Karczmarek: – To trochę źle postawione pytanie. Na-
leży raczej zapytać, co mogły zrobić? Z tego, co jest mi wiado-
me, już w 2009 roku Burmistrz Kucharski wbijał wraz z przed-
stawicielem dewelopera pierwszą łopatę pod osiedle Saska. 
Czy można było już wtedy zacząć informować mieszkańców 
o tym, co wydarzy się w roku 2013? Czy można było zacząć 
prowadzić dialog oraz szukać rozwiązania, z którego dewelo-
per i społeczność Gocławia byliby usatysfakcjonowani? Bur-
mistrz informuje, że prowadzi negocjacje celem odkupienia je-
ziorka. Gdy brakuje na oświatę (około 20 mln złotych), drogi, 
kulturę i sport, a środki na inwestycje w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca są najniższe w Warszawie, Pan Burmistrz obie-
cuje odkupienie jeziorka? To jest sprzedawanie marzeń za nie-
swoje pieniądze. Mieszkańcy potrzebują konkretów.

- Ale czy nie jest dobre, że Gocław się rozbudowuje? 
Przybywa nowych, w większości młodych mieszkańców? 
Dzielnica dzięki temu się rozwija.

Dariusz Lasocki: – Zgoda. Nikt tego nie kwestionuje. To 
cieszy i kibicuję mojemu Gocławiowi. Ale też widzę, że jedy-
nym miejscem, które w perspektywie kilku lat nam pozostanie 
jako teren zielony będzie park nad Balatonem. A to przecież 
za mało. Przybywa młodych rodzin i dzieci, mamy też senio-
rów. Nie każdego stać na dalekie podróże po Polsce czy Euro-
pie. Twórzmy w naszej dzielnicy miejsca przyjazne i zielone. 
Modne dzisiaj słowo modernizacja odmienia się przez wszyst-
kie przypadki, podczas gdy zapomina się o podstawowych po-
trzebach mieszkańców. Sztuką jest i tego będziemy wymagać 
od władz dzielnicy i miasta, jako radni opozycji, aby dostrze-
gać i równoważyć potrzeby wielu grup społecznych, w tym nie 
zapominać o najsłabszych. Jestem tatą Julka i Nadii – to także 
zobowiązuje mnie do domagania się również dla nich otwar-
tych i przyjaznych terenów zielonych. W Programie Ochrony 
Środowiska dla m.st. Warszawy przyjęto, że efektywność dzia-
łań z zakresu ochrony przyrody zależy przede wszystkim od 
pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społecz-
ności lokalnych. Tak obecni, jak i nowi mieszkańcy Gocławia 
szukają wypoczynku i relaksu w miejscu zamieszkania. Mają 
do tego prawo. Wszyscy mamy prawo do zieleni, a władze mu-
szą podejmować kroki, aby to umożliwić. 

- Czy przewidujecie kolejne spotkania i wywieranie na-
cisku na władze dzielnicy i miasta w sprawie zachowania 
terenów zielonych na Gocławiu i całej Pradze Południe, 
a także w innych bieżących sprawach?

Marek Borkowski: – Chcemy dać mieszkańcom jasny 
przekaz, że mogą na nas liczyć. W naszym klubie mamy spe-
cjalistów z wielu dziedzin życia. Radny Sławomir Kalinow-
ski to samorządowiec z dużym stażem i doświadczeniem oraz 
wiedzą na temat działania spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych. Przewodnicząca Klubu Radnych PiS Mirosława Terlec-
ka zajmuje się oświatą i sprawami mieszkaniowymi. Radcą 
prawnym jest kolega Dariusz Lasocki, który również udzie-
la bezpłatnych porad prawnych. Ja sam zajmuję się na Gro-
chowie sprawami spółdzielców, wspólnot mieszkaniowych 
i mieszkańców domów komunalnych. Radny Józef Karczma-
rek to dojrzały głos wieloletniego samorządowca. Stanowi-
my zgrany i doświadczony zespół. Dużym wsparciem jest dla 
nas Adam Kwiatkowski – poseł na Sejm RP z Pragi Południe, 
który swoim urzędem i autorytetem pomaga w rozwiązywa-
niu wielu spraw. Razem złożyliśmy prawie 900 zapytań, in-
terwencji i interpelacji w sprawach ważnych dla mieszkańców 
dzielnicy. Udzieliliśmy kilkuset porad prawnych. Mieszkańcy 
obdarzają nas zaufaniem i powierzają nam swoje problemy. 
Chcemy być ich głosem. Jestem przekonany, że tak w kwe-
stii Jeziorka Gocławskiego, jak i deficytu terenów zielonych 
w dzielnicy mieszkańcy usłyszą o naszych działaniach.

- Dziękuję za rozmowę.  A.S.

emocje, oburzenie, niewiadoma. To określenie tego, co dzieje się od kilku 
miesięcy nad Jeziorkiem Gocławskim na Pradze Południe. Deweloper 
grodzi teren w starym parku. Mieszkańcy dowiadują się, że jeziorko jest 
prywatne. Miejsce, które było od dziesiątków lat otwarte, powoli zamyka 
się na mieszkańców tej części naszej dzielnicy. Radni wraz z mieszkańca-
mi podejmują energiczne działania. O tym będzie ta rozmowa…

Nie siedzimy z założonymi rękami – działamy!
Czyli jeszcze o Jeziorku Gocławskim

Zapraszamy do kontaktu z radnymi: 
pragapoludnie@warszawskipis.pl 

Dyżury: Al. Waszyngtona 30/36, Warszawa; tel. (22) 870-12-86
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17 lipca Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła, że Warszawa 
przystępuje do wdrożenia budżetu partycypacyjnego.

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatko-
waniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Z budżetu każdej z dzielnic Warszawy zosta-
ła wydzielona kwota od 0,5 % do 1%, o której przeznaczeniu będą mogli zdecydować 
mieszkańcy tej dzielnicy. 

Z budżetu Dzielnicy Praga-Południe na rok 2015 zostanie wydzielona kwota 2 100 000 zł, 
co stanowi 0,6% środków finansowych będących w posiadaniu Urzędu Dzielnicy.

Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy przy współpracy z  ekspertami 
w dziedzinie budżetu partycypacyjnego opracowało harmonogram jego przygotowania 
i realizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze do jego wprowadzenia w dzielnicach 
m.st. Warszawy na rok 2015. W ramach przygotowań w dzielnicach zostali wyznaczeni 
koordynatorzy, a także powołane Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego.

Ich zadaniem było ustalenie m.in.:

 czy kwoty przeznaczone na budżet partycypacyjny powinny być podzielone (np. 
pomiędzy osiedla wchodzące w składy poszczególnych dzielnic czy też wg innego po-
działu),
 wg jakiej zasady powinny być dzielone (np. liczebności mieszkańców, liczby inwe-

stycji, innej),
 czy pozostawić część kwoty na projekty ogólnodzielnicowe (jaką część?).  
Południowopraski Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego zaproponował, aby kwotę 

2 100 000 zł podzielić pomiędzy 8 osiedli stanowiących naszą Dzielnicę proporcjonalnie 
do liczby mieszkańców zameldowanych w ich granicach. Taki podział wynika z różno-
rodności infrastrukturalnej oraz społecznej cechującej Dzielnicę Praga-Południe. Jego 
podstawą były działające samorządy osiedli stanowiące jednostki samorządowe niższe-
go szczebla.

Propozycję podziału na 8 osiedli oraz kwoty wg liczby zameldowanych mieszkańców 
przedstawia poniższa tabela.

OGłOSZenie OGłOSZenie

Jeżeli zgadzacie się Państwo z zapropono-
wanym podziałem lub macie własny pomysł 
weźcie udział w konsultacjach społecznych, 
które trwają od 2 do 31 grudnia br.
Swój głos lub swoje uwagi możecie przekazać:

  podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego,  
które odbędzie się 11 grudnia (środa) o godz. 17.30 
w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty 
przy ul. Grochowskiej 262 

  poprzez wysłanie wypełnionej ankiety na maila: 
budzet_partycypacyjny@pragapld.waw.pl

  poprzez wypełnienie ankiety w jednym z 11 punktów 
konsultacyjnych:

 1)  Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy 
ul. Grochowska 274 w godz. 8.00-16.00

 2)  Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 
w godzinach 10.00-20.00

 3)  Pływalnia „Szuwarek” przy ul. Kwatery Głównej 13 
w godzinach 9.00-20.00

 4)  Przychodnia Zdrowia przy ul. Sygietyńskiego 3 w go-
dzinach 8.00-18.00

 5)  Przychodnia Zdrowia przy ul. Ostrzyckiej 2/4 w godzi-
nach 8.00-18.00

 6)  Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78 przy 
ul. Majdańskiej 5 w godz. 10.00-19.00

 7)  Klub Osiedlowy „Relax” przy ul. Tarnowieckiej 13 
w godzinach 12.00-18.00

 8)  Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy przy ul. Meissnera 5 w godz. 9.00-20.00

 9)  Klub Kultury Gocław przy ul. Abrahama 10 w godzi-
nach 10.00-20.00

10)  Klub Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 w go-
dzinach 10.00-20.00

11)  Hala sportowa „Saska” przy ul. Angorskiej 2 w godzi-
nach 9.00-20.00

Aby sprawdzić, w  którym osiedlu Państwo mieszka-
cie, wypełnić ankietę i  zapoznać się z harmonogramem 
oraz regulaminem wdrażania budżetu partycypacyjnego  
zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.
pragapld.waw.pl lub www.konsultacje.um.warszawa.pl 
(zakładka „Budżet Partycypacyjny Warszawa”).

KONSULTACJE SPOŁECZNE  
W SPRAWIE BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W  styczniu rusza budżet partycypacyjny w  Warszawie na 2015 rok! Już teraz zapoznaj się z  jego  
przebiegiem i włącz się w jego planowanie! Weź udział w konsultacjach społecznych!

Nazwa osiedla
Liczba 

mieszkańców 
zameldowanych

% mieszkańców 
zameldowanych 

w osiedlu

Kwota 
przyznana  (zł)

Gocław  40 253 23,64 496 431,13

Grochów Południowy  32 995 19,38 406 919,86

Saska Kępa  31 945 18,76 393 970,45

Grochów Północny  22 631 13,29 279 103,00

Grochów Centrum  15 737 9,24 194 080,86

Kamionek  12 900 7,58 159 092,78

Grochów Kinowa   9 423 5,53 116 211,72

Przyczółek Grochowski   4 394 2,58 54 190,21

Razem Praga-Południe 170 278 100 2 100 000,00



6 mIesZKaNIeC

Prowadzone w wojewódz-
twie mazowieckim badania ja-
kości powietrza pokazują, że 
największe stężenie za-
nieczyszczeń wystę-
puje na terenach zur-
banizowanych. Naj-
większym wrogiem 
Warszawy i Mazowsza 
jest rakotwórczy pył – PM-
10, PM-2,5 i benzo(a)piren. 
Co ciekawe, winowajcą prze-
kraczania norm nie jest wcale 
przemysł, ale właściciele do-
mów jednorodzinnych i samo-
chody. Urząd marszałkowski 
wskazuje rozwiązania, które 
powinny jak najszybciej zo-
stać wcielone w życie, aby po-
prawić stan naszego powietrza 
i zdrowia. Inwestycje ograni-
czające emisję niebezpiecz-
nych gazów będą mogły szcze-
gólnie liczyć na dofinansowa-
nie z UE.

z�z�z
29 listopada br. Rada Re-

gionu Mazowieckiego PO RP 
dokonała wyboru nowego za-
rządu i prezydium. Przewod-
niczącym jest Andrzej Halicki 
(wcześniej wybrany przez de-
legatów zjazdu regionalnego), 
a wiceprzewodniczącymi zo-
stali: Ewa Kopacz, Małgorzata 
Kidawa-Błońska, Ludwik Ra-
kowski i Tomasz Siemoniak. 
Sekretarzem wybrano Marcina 
Kierwińskiego, a skarbnikiem 
został Tomasz Kucharski. 

z�z�z
W tym roku po raz dwu-

dziesty Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej rozpoczął 
akcję Wigilijne Dzieło Pomo-
cy Dzieciom. Dzięki fundu-
szom zebranym ze sprzedaży 
świec podczas świątecznej ak-
cji, możliwe będzie funkcjo-
nowanie 40 placówek Caritas 

na terenie Mazowsza. Kolejny 
raz 10 groszy z każdej rozpro-
wadzonej świecy przeznaczo-
ne będzie na głodujące dzie-
ci w Afryce. W okresie przed-

świątecznym warto pomyśleć 
o ludziach, którzy cierpią i za-
pełnić puste miejsce przy sto-
le, wysyłając przez cały okres 
adwentu „pusty” charytatyw-
ny SMS na nr 72052. Zebra-
ne datki posłużą na przygo-
towanie wieczerzy wigilijnej 
dla najuboższych ludzi, korzy-
stających z Jadłodajni Caritas 
w Warszawie, Mińsku Mazo-
wieckim i Legionowie. 

z�z�z
Już po raz piąty świąteczna 

iluminacja rozświetli Warsza-
wę. Każdego sezonu na choin-
ce prezentowana jest inna ko-
lorystyka i sekwencja wzorów. 
Tak będzie i w tym roku.  Od 
7 grudnia poza Traktem Kró-
lewskim i placem Zamkowym 
dekoracje będzie można podzi-
wiać również na Rynku Stare-

go i Nowego Miasta, na pla-
cu Trzech Krzyży i Grzybow-
skim, w Alejach Ujazdow-
skich, na Emilii Plater, ul. So-
bieskiego i w Wilanowie, a na 
prawym brzegu na ulicy Fran-
cuskiej i Ząbkowskiej. Wszy-
scy, którzy w sobotę, o godzi-
nie 17.00, dotrą na plac Zam-
kowy będą mogli zobaczyć 
uroczyste rozświetlenie cho-
inki. 

z�z�z
Zakończył się pierwszy etap 

prac konserwatorskich na skle-
pieniu kaplicy pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP, zwany 
kaplicą Res Sacra Miser przy 
Krakowskiem Przedmieściu. 
Odkrywki, ujawniły istnienie 
pod białą farbą w dolnych par-
tiach pomieszczenia, malowi-
deł datowanych na XVII wiek, 

zaś w górnych partiach i na 
sklepieniu, malowideł XIX-
-wiecznych. Zakończono też 
prace nad centralnym elemen-

tem wschodniej strony skle-
pienia kaplicy, gdzie znajduje 
się symbol maryjny z rewer-

su Medalu Niepokalane-
go Poczęcia, zwanego 
także cudownym me-
dalikiem. 

z�z�z
Czynne już są czte-

ry miejskie lodowiska – 
przy ul. Obrońców Tobruku 
40, obok Hali Sportowej OSiR 
(Bemowo); na Torze Łyżwiar-
skim „Stegny” przy ul. Inspek-
towej 1 (Mokotów); WOW 
„Wisła” przy ul. Namysłow-
skiej 8 (Praga-Północ); OSiR 
Wawer przy ul. V Poprzecznej 
22. Kolejne lodowiska zosta-
ną uruchomione w pierwszej 

połowie grudnia: na Białołęce 
(ul. Strumykowa 21), Ochocie 
(ul. Rokossowska 10), Pradze-
-Południe (al. Stanów Zjed-
noczonych 24), Targówku (ul. 
Łabiszyńska 20), w Ursusie 
(ul. Sosnkowskiego 10 oraz 
ul. Keniga 20), w Wilanowie 
(ul. Gubinowska 28/30), we 
Włochach (park im. M. Kotań-
skiego przy ul. 1 Sierpnia), na 
Woli (ul. Górczewska 69/73) 
oraz na Żoliborzu (ul. Poto- 
cka 1). Wszystkie lodowiska 
będą otwarte do marca przy-
szłego roku.

z�z�z
Ruszył nowy portal prze-

znaczony dla osób prowadzą-
cych firmę, realizujących ba-
dania naukowe, szukających 
ciekawej pracy pod nazwą 
Kreobox. Kreobox.pl przyj-
mie formułę portalu społecz-
nościowego, w którym za-
rejestrowani uczestnicy bę-
dą mogli nie tylko oferować 
swoje usługi lub szukać po-
tencjalnych współpracowni-
ków, lecz również poszuki-
wać twórczego rozwiązania 
swoich problemów. Portal 
dostępny jest dla wszystkich 
bezpłatnie.

z�z�z
Zakończyły się prace kon-

serwatorskie przy zabytko-
wej studni wodociągowej i pi-
jalni u zbiegu ul. Dolnej i Pu-
ławskiej. Ujęcie powstało 
cztery lata przed wojną i by-
ło prawdziwą atrakcją Moko-
towa. Studnia wodociągowa 
i pijalnia zostały zbudowa-
ne przez Wodociągi Warszaw-
skie w 1936 r., w pięćdziesiątą 
rocznicę uruchomienia w sto-
licy, nowoczesnych wodocią-

gów i kanalizacji. W roku 1989 
studnię z ul. Dolnej wpisano 
do rejestru zabytków. Od wie-
lu lat nieczynna, pozbawiona 
opieki i rujnowana przez wan-
dali stopniowo niszczała.  We 
wrześniu 2013 r. roku podjęto 
prace konserwatorsko-restau-
ratorskie, zamontowano kopie 
oryginalnych, metalowych de-
koracji źródełka – rzeźby su-
ma i płaskorzeźby syrenki. Po 
zakończeniu sezonu zimowego 
obiekt zostanie uruchomiony 
przez MPWiK. 

(ab) (um) (wm)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 5.12. godz. 18.30 – Klub Kina Niemego „Męczeństwo 
Joanny d’Arc”, 1928, reż. Carl Theodor Dreyer. Dramat przedsta-
wiający ostatnie dni z życia Joanny d`Arc. Wstęp 5 zł; 7.12. godz. 
11.00–14.00 – Mikołajki w CPK. W programie warsztaty wyko-
nywania ozdób świątecznych oraz spektakl dla dzieci pt. „Kolę-
da płynie z wysokości” w wykonaniu grupy teatralnej „Popera”, 
wstęp wolny; 8.12. godz. 18.00 – „Pieśni Witolda Lutosławskiego” 
– koncert na zakończenie obchodzonej w 2013 roku 100. roczni-
cy urodzin Witolda Lutosławskiego. W programie oprócz utworów 
W. Lutosławskiego zostaną zaprezentowane kompozycje F. Cho-
pina oraz K. Szymanowskiego, wstęp wolny; 10.12. godz. 17.00 – 
W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Zagadki średniowiecz-
nego malarstwa. O tajemnicach zaklętych w motywach ikonogra-
ficznych”, wstęp wolny; 11.12. godz. 18.30 – Impreza charytatyw-
na na rzecz podopiecznego Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomo-
cą. W programie koncert znanego artysty polskiej sceny rockowej 
oraz m.in. aukcja prac ceramicznych artystów Związku Cerami-
ków Polskich, wyrobów rzemiosła artystycznego i upominków od 
występujących w CPK wykonawców, wstęp wolny; 12.12. godz. 
18.00 – Spotkanie autorskie z Alicją Bastą – reporterką, drama-
topisarką, laureatką wielu nagród dziennikarskich, wstęp wolny; 
14.12. godz. 19.00 – Joanna Kondrat „Samosie” – koncert znako-
mitej polskiej wokalistki, laureatki wielu najbardziej prestiżowych 
nagród w dziedzinie piosenki autorskiej, zwyciężczyni Opolskich 
Debiutów 2012, wstęp 10 zł; 15.12. godz. 15.00 – „Podróż za ho-
ryzont” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Lalek Igraszka, 
wstęp 5zł; 18.12. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” 
wykład pt. „Przedstawienia Bożego Narodzenia w sztuce nowo-
czesnej”, wstęp wolny; godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego. 
Tematem grudniowego spotkania będzie powieść Sandora Maraia 
pt. „Żar”, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 5.12. godz. 
12.00 – Porady prawne w ramach „Konsumenckich warsztatów 
dla seniorów”. W programie m.in. jak składać reklamację towaru, 
umowy zawierane na odległość (np. przez telefon) i poza loka-
lem przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu), kredyty w bankach, 
a pożyczki w parabankach, instytucje pomagające konsumentom 
w Warszawie. Wstęp wolny; godz. 18.00 – Koncert utworów Jac-
ka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego w wykonaniu 
Mateusza Kortewega. Koncert pod patronatem Artura Górskiego, 
posła na Sejm RP. Wstęp wolny; 6.12. godz. 10.00–12.00 – Pią-
tek z grami planszowymi i kartami. Jednocześnie zachęcamy do 
przynoszenia ze sobą własnych gier i kart. Wstęp wolny; godz. 
12.00 – Gocławska Akademia Zdrowia: „Jak radzić sobie z cho-
robami kręgosłupa?” Wstęp wolny; godz. 17.00 – W wigilijnym 
nastroju. Kolędy, piosenki i wiersze na Boże Narodzenie. Wstęp 
wolny; 9.12. godz. 12.00 – Podróże w nieznane – Indie. Prowa-
dzenie: Marcin Robak - podróżnik. Wstęp wolny; godz. 17.00 - 
Narodziła się nam Dobroć. Kolędy, piosenki i teksty poetyckie 
Kazimierza Szemiotha; 10.12. godz. 12.00 – Działka – twoja pa-
sja? Praktyczne porady dla działkowców. „Szkodniki występują-
ce na roślinach w mieszkaniach – metody ich zwalczania”. Wstęp 
wolny; 12.12. godz. 17.00 – Wieczór taneczny. Prowadzenie: Dj 
Marcel. Wstęp 5 zł; 13.12. godz. 10.00 - Piątek z grami plan-
szowymi i kartami. Wstęp wolny; godz. 15.00 - Rośliny iglaste 
w ogrodzie. Wstęp wolny; 16.12.godz. 18.00 – Salon kulturalny. 
Krzysztof Daukszewicz. Polski satyryk, felietonista, piosenkarz, 
gitarzysta i kompozytor. Wstęp 10 zł (przedsprzedaż biletów); 
17.12. godz. 12.00 - Wykład z historii sztuki. Leonardo da Vin-
ci. Malarz na dworze w Mediolanie. Wstęp wolny; godz. 16.00 
– Trening pamięci. Zajęcia, w trakcie których uczestnicy zapo-
znają się w praktyce z różnymi mnemotechnikami, czyli sposo-
bami ułatwiającymi zapamiętywanie. Wstęp wolny; 18.12. godz. 
14.30 - Wigilia w KKS: jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszko-
la nr 407, wigilijne kolędowanie z rodziną Machalskich. Wstęp 
wolny; 19.12. godz. 12.00 – A było to wczas rano… Łowy i po-
lowania na Kresach. Spotkanie w ramach cyklu „Kresy dalekie 
i bliskie” poświęcone dziedzictwu kulturowemu i historycznemu 
Ziem Wschodnim I i II Rzeczypospolitej. Wstęp wolny;
 Klub Kultury „Gocław” Filia CPK ul. Abrahama 10 (wej-
ście od Bora-Komorowskiego) – 7.12. godz. 15.00 – 19.00 – Mi-
kołajkowy Turniej Szachowy organizowany przez KK Gocław, 
pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Połu-
dnie – Tomasza Kucharskiego. Zgłoszenia do udziału w biurze 
KKG lub pod adresem e-mail:biuro@klubgoclaw.pl Wstęp wol-
ny; 8.12. godz. 15.00 i 16.15 – Musicalowa opowieść Bałwanek 
Tiko i Królowa Fruncja. Dla dzieci w wieku 3-10 lat. Wykonanie: 
Teatr Katarynka. Wstęp 5 zł. Przedsprzedaż od 12.11.13. Licz-
ba miejsc ograniczona!; 9.12. godz. 19.00 – Wieczór Talentów 
KKG. Prezentacje wokalne oraz instrumentalne w wykonaniu 
uczestników warsztatów odbywających się w KKG. Wstęp wol-
ny; 14.12. godz. 10.30 i 12.00 – Rodzinne warsztaty tworzenia 
ozdób świątecznych różnymi technikami artystyczno-plastyczny-
mi. Wstęp – bilet rodzinny: 5 zł (1-2 os.), 10 zł (powyżej 3 os.). 
Przedsprzedaż od 9.12.br.; 16.12. godz. 19.00 – W narodzenia 
czas. Muzyczny wieczór wigilijny dla mieszkańców Gocławia. 
Wstęp wolny;
 Hala Sportowa Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna 1, 
Warszawa-Wesoła – 7.12.br. godz. 10.00 – Drużynowe Mistrzo-
stwa Mazowsza Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponad-
gimnazjalnych w Szachach Szybkich;
 Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 6, 13, 20 i 23.12. 
godz. 18.30 - Florystyczne dekoracje bożonarodzeniowe. Cho-
inki i stroiki z różnych materiałów, wianki bożonarodzeniowe do 
powieszenia na drzwiach domu lub położenia na stole, pakowa-
nie prezentów z elementami florystycznymi; 8.12. godz. 16.00-
18.00 - „Moje Mikołaje”, czyli przedświąteczne warsztaty two-
rzenia ozdób; 14.12. godz. 10.00-14.00 – Kraina Świętego Mi-
kołaja z LEGO – dzieci z klocków wybudują piękną, kolorową 
krainę św. Mikołaja; godz. 10.00. 11.00 i 12.00 - Warsztaty zdo-
bienia bombek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAŃ CÓW

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Zleciłem przeprowadzenie remontu łazienki (zerwanie starej i położenie nowej glazury 
i terakoty, pomalowanie sufitu i ścian oraz zamontowanie urządzeń sanitarnych). Nie-
stety prace zostały źle wykonane i nie jestem zadowolony z remontu. Jakie uprawnienia 
przysługują mi w takiej sytuacji wobec wykonawcy?

Powyższą sytuację należy zakwalifikować jako umowę o dzieło, którą regulują art. 
627-646 Kodeksu cywilnego. Umowa o dzieło polega na tym, że przyjmujący zamówie-
nie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do 
zapłaty wynagrodzenia. Kwestie wadliwego wykonania umowy o dzieło, której przed-
miotem jest opisany wyżej remont łazienki, regulują art. 637 i 638 Kodeksu cywilnego. 
Z przepisów tych wynika, że jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunię-
cia, wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezsku-
tecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przykładowo, jeśli glazu-
ra jest położona nierówno, zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na poprawę 
montażu. Wykonawca może odmówić naprawy jedynie wówczas, gdyby wymagała nad-
miernych kosztów.

Jeżeli wady dzieła nie dają się usunąć albo gdy z okoliczności sprawy wynika, że ich usu-
nięcie nie może nastąpić w odpowiednim czasie, albo też nie następuje mimo wyznaczenia 
przez zamawiającego terminu dokonania naprawy, zamawiający jest uprawniony do:

1) odstąpienia od umowy, gdy wady są istotne;
2) żądania obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady są nieistotne.
Wady istotne dzieła są to zarówno wady usuwalne jak i nieusuwalne, przy czym nale-

ży za nie uznać przede wszystkim usterki, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego 
użytku. Na przykładzie remontu łazienki wadą istotną może być niestabilne zamontowa-
nie umywalki lub wanny. 

Jeżeli z przepisów regulujących umowę o dzieło nie wynika nic innego, do rękojmi za 
wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży (art. 556 i następ-
ne Kodeksu cywilnego). Możemy zatem skorzystać m.in. z art. 566 Kodeksu cywilnego, 
który mówi, że zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnie-
nia wady dzieła.

Jakie są terminy na zgłoszenie roszczeń w takiej sprawie?
Zgodnie z art. 646 Kodeksu cywilnego roszczenia wynikające z umowy o dzieło 

przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zosta-
ło oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy dzieło miało być oddane. Zatem, 
jeśli zamawiający w omawianej sprawie chce wystąpić ze swymi roszczeniami na drogę 
sądową, powinien to zrobić przed upływem dwóch lat od zakończenia remontu łazienki. 

A czy ustne zawarcie umowy ma jakiekolwiek znaczenie?
Umowa zawarta w formie ustnej jest ważna, jednak w sytuacji, gdy sprawa zostanie 

skierowana do sądu, może to skutkować trudnościami dowodowymi po stronie zama-
wiającego. Zgodnie bowiem z przewidzianym w art. 6 Kodeksu cywilnego rozkładem 

ciężaru dowodu to zamawiający będzie musiał udowodnić treść umowy, 
fakt jej naruszenia, jak również szkodę poniesioną w związku z wadliwym 
wykonaniem umowy. Z tych względów nakłaniam do zawierania umów na 
piśmie.

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 
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Fot. archiwum



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 Zak³ad us³ug Tapicerskich i stolarskich
d. „REdOm” ul. walecznych 76, 

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

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

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  

- Jakiś pan przybity, panie Kazimierzu… Eustachy Mordziak 
z niekłamanym zatroskaniem spoglądał na swojego kolegę, pa-
na Główkę. 

- Jest się czymś martwić, panie Eustachy, jest. Syn mojego kuzy-
na ze strony żony pracuje w ZUS. Wiesz pan – oni po nocach nie 
śpią, tylko kombinują, jak żyć? A w zasadzie – jak przeżyć?

- Coś im grozi? Jakiś pomór komputerowy, albo inne tsuna-
mi?

- My im grozimy, panie Eustachy. Pan i ja. I tysiące takich, jak 
my. Że żyjemy. Kuzyn mojej żony mówi, że już nie może patrzeć, 
jak jego chłopak się gryzie. Gdy tylko podają komunikat, że zno-
wu wydłużyła się średnia życia Polaków, to on oczy ma zapuch-
nięte od płaczu, po nocach nie śpi, tylko wzdycha rozdzierającym 
serce ojca wzdechem.

- A wiesz pan, Krysia kiedyś na Podskarbińskiej była, znaczy 
koło naszego ZUS-u przechodziła i rzeczywiście mówi, że coś 
strasznie wokół całego budynku zawodziło. Ona wtedy myślała, 
że to od strony torów coś niesie, ale faktycznie, to mogły być te 
płacze. 

- To jednak jakaś paranoja jest, powiem panu. Przecież oni się 
powinni cieszyć, bo człowiek dłużej żyje nie tylko dlatego, że me-
dycyna się rozwinęła, ale też dlatego, że o siebie dba, zdrowo się 
odżywia, nie pije, nie pali…

- Jak mówił pewien mój kumpel: jeżeli nie pijesz i nie przekli-
nasz, to znaczy, że nie śledzisz sytuacji w kraju. Znaczy panie Ka-
ziu, że te takie porządne, też aspołeczne mogą być. Człowiek po-
winien się interesować, co się w kraju dzieje. Pamiętać tylko po-
winien, że gdy napięcia dyskusji nie wytrzymuje, sięgać powinien 

wyłącznie po czystą. Od dziadów, pradziadów wiadomym jest, że 
czysta najzdrowsza… Po maluchu?

- Panie Eustachy, to poważne sprawy są. Jak dalej będziemy 
lekceważyć społeczny, powiem więcej – obywatelski obowiązek 
szybkiej i rytmicznej wymiany pokoleń, to za 35 lat ZUS-owi nor-
malnie kasy zabraknie na emerytury. 

- Lubić nas nie będą. 
- Mnie to już nie dotyczy, ale pan, kto wie? W końcu już faceci 

żyją w Polsce do 70-tki. To, ile będą żyli za 35 lat? I dlatego, że 
masz pan szanse doczekać, to mnie to jakoś załamuje, powiem pa-
nu. Jak sobie pomyślę, jak będą na pana patrzeć, warczeć na każ-
dym kroku, jak mówić: same z tobą dziadu kłopoty… Polska to nie 
Ameryka w końcu jest, a tylko od 1990 przeciętna długość życia 
polskich mężczyzn wzrosła o 6,5 roku, natomiast wśród kobiet był 
to wzrost o 5,8 roku. 

- O! Na kobity, powiem panu, Polska zawsze mogła liczyć. One 
bardziej wrażliwe są, także na krzywdę państwa naszego kocha-
nego. Bo chłopy, to rzeczywiście bez opamiętania. Tylko byśmy 
żyli i żyli. 

- Kto wie, panie Eustachy, czy nie należałoby już pomyśleć o ja-
kimś ruchu obywatelskiej odpowiedzialności. No, żeby ten ZUS 
biedny nie był taki osamotniony, bo co on z nas ma? Tylko użera-
nie się ze składkami - jak już płacimy, to kombinujemy, żeby płacić 
jak najniższe, ale jak bierzemy, to chcemy jak najwięcej. Sprawie-
dliwe to nie jest, powiem panu.

- Panie Kaziu, sprawiedliwość to rzecz względna bardzo jest. 
A na lustrację względności, najlepsze żydowskie dowcipy są.

- Na przykład? 
- Na przykład Rapaport spotyka Rabinowicza i pyta się go. – 

Panie Rabinowicz, jak ja bym się przespał z pańską żoną, to my 
bylibyśmy rodzina? – Nie, panie Rapaport – wtedy my dopiero 
bylibyśmy kwita.

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Wyrzuty sumienia

Złe domy, złe ulice  
i wyuczona bezradność

Z uwagą śledzę konsultacje w sprawie 
Programu Rewitalizacji Pragi Północ. Nie-
dawno odbyły się warsztaty na ten temat, 
podczas których przedstawiono diagno-
zę społeczno-gospodarczą wyznaczonych 
do rewitalizacji części Starej i Nowej Pra-
gi oraz Szmulowizny. Następnie poproszo-
no przybyłych dość licznie przedstawicie-

li praskich organizacji społecznych i stowarzyszeń o sporządzenie listy 
konkretnych problemów z ewentualnymi propozycjami ich rozwiązania. 

Diagnoza została zrobiona solidnie, na podstawie danych statystycz-
nych z końca 2012 r. Pokazano w niej źródła wykluczenia społecznego 
- ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, wysoki poziom 
przestępczości i naruszeń prawa, alkoholizm - kumulujące się w po-
szczególnych rodzinach, budynkach, przy konkretnych ulicach, na kon-
kretnych osiedlach, dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Wskazano na 
niedobory w dziedzinie oświaty wymieniając szkoły znacznie odstające 
poziomem od średniej praskiej, która jak wiadomo jest niższa niż śred-
nia dla Warszawy, można więc sobie (albo nie można) wyobrazić, jaką 
wiedzę uczniowie z tych szkół wynoszą. W każdym razie na sprawdzia-
nach wypadają katastrofalnie. Obrazu degradacji tych miejsc dopełniają 
pozbawione podstawowych wygód i instalacji, często zdewastowane bu-
dynki mieszkalne. I nie ma prawie nic, co by ten obraz choć trochę rozja-
śniało – obiektów sportowych, świetlic, domów kultury itp. 

Uczestnicy warsztatów dołożyli do urzędowego spojrzenia cały sze-
reg własnych obserwacji.  Pojawiły się adresy „złych” domów i nazwy 
„złych” ulic, przy których lepiej się nie urodzić i nie mieszkać. A obok 
tego przykłady inicjatyw, które były i są podejmowane, ale brakuje im 
kontynuacji. Np. powstaje plac zabaw, ale nikt o niego nie dba. To sa-
mo z terenami zielonymi. 

Przysłuchując się dyskusji pomyślałem, że prezydent Michał Ol-
szewski pewnie żałuje, że rozpętał cały ten program, zakres potrzeb na 
Pradze jest bowiem ogromny, a środki, jakimi dysponuje on na rewita-
lizację, raczej skromne. W dodatku Rada Warszawy nie kwapi się, by 
dać na obie Pragi i Targówek więcej niż na inne. Obawiam się, że nie 
wszyscy rozumieją, iż zwłaszcza program rewitalizacji Pragi, jeśli ma 
być skuteczny, musi być wieloletni, długofalowy. Wymaga też innego 
sterowania środkami dla Warszawy, zmiany proporcji wydatków, ina-
czej wszystko rozejdzie się po kościach, bowiem drobne przedsięwzię-
cia, choć też ważne (typu zagospodarowanie podwórek) nie rozwiążą 
tutejszych problemów. 

Pierwsza część tego programu powinna być skierowana do dzieci. 
One nie dlatego osiągają tu gorsze wyniki w edukacji, że są głupsze, ale 
ze względu na warunki domowe i brak tradycji edukacyjnych. Potrzeb-
ne są więc pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, by podciągnąć je w nauce 
oraz zająć czymś pożytecznym, w tym sportem. Mam kontakt z organi-
zacjami pozarządowymi, które na Pradze Północ działają na rzecz dzie-
ci – są to m.in. Otwarte Drzwi, Mierz Wysoko, Serduszko dla Dzieci. 
To, co robią jest bezcenne. Skoro jednak na Pradze sytuacja dzieci jest 
gorsza niż w innych dzielnicach, należałoby ustalić kryteria, według 
których dostawałyby one odpowiednio więcej pieniędzy na nowe lo-
kale, na etaty dla instruktorów itd. Wtedy byłyby jeszcze efektywniej-
sze. Niektóre problemy nie są aż tak trudne do rozwiązania.  Przykład 
to sprzedaż alkoholu młodzieży. Zamiast narzekać wystarczy przecież 
sklepom, które to robią, odebrać koncesje. 

Oprócz wlewania nowego życia w człowieka potrzebne jest wlanie 
nowego życia w budynki. To powinna być druga część długofalowego 
programu rewitalizacji Pragi. Warszawa będzie płacić mniejsze janosi-
kowe, warto więc znaleźć sposób, by coś z tych nowych środków prze-
znaczono dla jej prawobrzeżnej części. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

wa relaksu w ciszy i chłodzie 
domowych podziemi. 

Podobnych pułapek jest 
więcej, piszmy więc ze zro-
zumieniem jeśli oczekujemy, 
że ze zrozumieniem będą nas 
czytać. Taka już nasza naro-
dowa natura, że każdy wszyst-
ko wie lepiej. Najlepiej. A jak 
czegoś nie wie, sprawdzi w In-
ternecie i już jest mądry. 

Nadal mnie dziwi, że bez-
krytycznie ufamy Interneto-
wi, w którym rzeczywiście 
jest sporo solidnej wiedzy, 
ale też wiele bredni a także – 
żartów, bardziej lub mniej za-
bawnych, bardziej lub mniej 
złośliwych. 

Pamiętam taką historię 
sprzed kilku lat: na pewnym 
forum, poświęconym zdrowiu, 
ktoś podał sensacyjną wiado-
mość. Chodziło o dość kłopo-
tliwe i skomplikowane smaro-
wanie się naprawdę nieprzy-
jemną mieszanką dziwnych 
składników typu rozgniecio-
ne truskawki plus pasta do 
zębów, terpentyna i trzy łyżki 
musztardy, a wszystko to na 
przykład na porost włosów. 
Temat natychmiast podchwy-
ciło kilka osób, żywo zainte-
resowanych i z niemałym sa-
mozaparciem ową miksturę 
stosujących, pojawiły się wpi-
sy dziękujących za „cudow-

ną” poradę. Do czasu, aż ktoś 
bystry zauważył, że ci „zado-
woleni” wysyłają swoje tek-
sty z tego samego kompute-
ra, zatem jest to pewnie jed-
na i ta sama osoba. Myślicie, 
że gdy winowajca przyznał się 
i przeprosił, wszyscy przyjęli 
to za dobrą monetę? A gdzie 
tam! Znaleźli się tacy, którzy 
– już wystrychnięci na dudka 
– upierali się, że te przeprosi-
ny to właśnie żart, bo mikstu-
ra naprawdę im pomaga!

Nie kompromitujmy się. 
Zwłaszcza tak, jak nie znają-
cy podstawowych zasad in-
terpunkcji redaktor telewizji  
Puls 2, który przygotował 
tę oto informację o filmie: 
„Księżniczka ma poślubić 
księcia. Po drodze zamienia 
się miejscami z jedną z poko-
jówek. Zostaje służącą a po-
kojówka – przyszłą panną 
młodą. Jednak, że miłości nie 
da się oszukać…”

To prawda. Jednakże wi-
dzów też nie.  Widzę jednak, 
że komuś brak kompetencji 
a łatwa opcja „autokorekty” 
w komputerze nie zawsze ma 
rację… żu

Większość z nas uważa, że 
polskiego nie musi się uczyć, 
bo i tak zna go od urodzenia. 
A zwłaszcza, kto by tam sobie 
zawracał głowę takim idioty-
zmem, jak… interpunkcja. 

Czy kropki, przecinki itp., 
których wiele osób nie uży-
wa na przykład w smsach, 
a wśród tych wszystkich spo-
ko czy spox, nara, cze, dzięks 
i pozdro, to zbędne ozdobniki? 
Niekoniecznie. Oto popular-
ne zdanie w dwóch wersjach: 
„Moja stara piła leży w piw-
nicy” oraz „Moja stara pi-
ła, leży w piwnicy”. W pierw-
szej wersji każdy rozumie, że 
chodzi o wiekowe narzędzie 
i miejsce jego składowania, 
w drugiej zaś oczywiste, że 
autor ma na myśli swoją mał-
żonkę (a może matkę?!) któ-
ra spożywszy nadmierną ilość 
napojów wyskokowych, zaży-

Ma³a rzecz, 
a cieszy

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

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

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

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

Przyj mu je w war sza wie na Za ci szu: 5–7, 9–14, 16 Xii br. i 8–9 i 2014 r.
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
niekon wen cjo nal ne me to dy le cze nia „na Tu ra”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

tadex  
 opony

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Optima S.A.
– finanse dla domu –

zatrudni 
PRZEDSTAWICIELI. 

Atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, 

również dla emerytów! 
Tel. 58-554-80-80  
lub 801-800-200

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



8 mIesZKaNIeC

rEKlAMA rEKlAMA  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9 ogłasza przetarg otwarty w formie 
oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności 
lokali  mieszkalnych:

  Afrykańska 10 m 37, pow. użytkowa  52,00 m² – i piętro                
    wartość rynkowa – 312.660,00 zł (5% wadium – 15.633,00 zł)
  Afrykańska 3 m 58, pow. użytkowa  46,80 m² – iii piętro                
    wartość rynkowa – 272.400,00 zł (5% wadium – 13.620,00 zł)
 Saska 4 m 80, pow. użytkowa  38,50 m² – Vii  piętro                     
    wartość rynkowa – 251.000,00 zł  (5% wadium – 12.550,00 zł)
 Arabska 2 m 3, pow. użytkowa 26,50 m² – parter
    wartość rynkowa – 188.500,00 zł (5% wadium – 9.400,00 zł)
           
Lokale można oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spółdzielni, 
pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej  lokalu  należy wpłacać na konto:
PkO BP S.A. XV O/ W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

c e n ą  w y w o ł a w c z ą  j e s t  w a r t o ś ć  r y n k o w a  l o k a l u .

Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy skła-
dać do dnia 10.12.2013 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia 10.12. 2013 r. o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (termin do 
negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wpłacić deklaro-
waną kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje utratę wpła-
conego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) lub na 
stronie internetowej: www.sbm-atenska.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

– Jerzy Stuhr był wówczas 
rektorem krakowskiej PWST, 
gdzie studiowałam. Zauważył 
mnie na szkolnym korytarzu. Wi-
docznie pasowałam mu do kon-
cepcji – wspominała. Zagrała 
córkę głównego bohatera Józe-
fa Kozioła (Jerzy Stuhr). Póź-
niej wystąpiła m.in.: w „Karolu. 
Człowieku, który został papie-
żem” Giacomo Battiaty, „Mojej 
krwi” Marcina Wrony, „Tatara-
ku” Andrzeja Wajdy, „Wojnie 
polsko-ruskiej” Xawerego Żu-
ławskiego, „Sali samobójców” 
Jana Komasy, „Ki” Leszka Da-
wida – za tę rolę dostała na fe-
stiwalu filmowym w Gdyni Zło-
tego Lwa dla najlepszej aktorki 
pierwszoplanowej, Złotą Kacz-
kę i była nominowana do Pol-
skiej Nagrody Filmowej Orzeł. 
Na Festiwalu Filmowym w We-
necji, gdzie odbyła się światowa 
premiera filmu porównano jej 
grę z grą młodej Shirley Mac-
Laine. Fizycznie też są podobne. 
W przyszłym roku będzie moż-
na ją oglądać w  „Zabójczej mi-
łości”.

Pochodzi z Bydgoszczy. Nie 
miała najłatwiejszego star-
tu w dorosłość. Miała 18 lat, 
gdy zdarzyła się rodzinna tra-
gedia – umarła jej mama. Zo-
stała z siostrą. Ojciec od daw-
na mieszkał za granicą. Roma 
o mamie mówi najczulej, jak 
potrafi. Dla niej i siostry była 
ideałem. – Uczyła nas dobroci 
i wrażliwości na cierpienie in-
nych. Opiekowała się sparali-
żowaną sąsiadką, która miesz-
kała na czwartym piętrze i nie 

mogła wychodzić. Nikomu nie 
potrafiła odmówić w potrze-
bie, więc ludzie do niej lgnęli – 
wspominała. 

Roma w szkole lubiła mate-
matykę. To od niej zaczynała 
odrabianie lekcji. Była świetną, 
wzorową uczennicą. Po szkole 
pozwalała sobie na bunt. Prze-
testowała na sobie wszystkie 
ówczesne trendy. Miała wszyst-
kie kolory włosów, wszystkie 
możliwe fryzury, łącznie z ły-
są czaszką. Tatuaże, kolczy-
ki w pępku. W szkole średniej 
wraz z przyjaciółmi założyła 
amatorski teatr. Robiła w nim 
wszystko. Szyła kostiumy, ro-
biła scenografię, budowała de-
koracje, stylizowała, malowa-
ła, fotografowała. Te umiejęt-

ności pozostały jej do dziś. Mo-
że dlatego nie boi się nowych 
wyzwań i wciąż szuka nowych 
dróg.

Dwa lata temu w rozmowie 
z Arturem Cichmińskim, obsy-
pana nagrodami za film „Ki” 
mówiła: – Aktorstwo to nie 
jest łatwy zawód... Miałam ta-
ki okres w moim życiu, kiedy 
dopadały mnie wątpliwości, co 
do sensu drogi, którą wybra-
łam. Tymczasem miałam już na 
koncie naprawdę wiele różnych 
projektów, a tym samym też do-
świadczeń. Ważnych, takich, 
w których czułam, że się roz-
winęłam... Jednak koszty, jakie 
ponoszę, będąc aktorką, poło-
żyłam na szali obok wagi pro-
jektów, w których biorę udział, 

i ludzi, których spotykam. Mia-
łam wrażenie, że energia, któ-
rą inwestuję, nie jest adekwat-
na do tej, która do mnie wraca. 
A sił i wiary było coraz mniej. 
Zaczęłam szukać innych dróg, 
innych sensów w moim życiu.  

Tymi innym drogami okaza-
ło się projektowanie ubiorów, 
przydały jej się umiejętności 
nabyte już w dzieciństwie – ak-
torka stworzyła markę odzie-
żową Stara Bardzo, a w stycz-
niu 2013 roku na warszawskiej 
Saskiej Kępie powołała do ży-
cia WAMP, czyli What a My-
stique Place. Projekt aktorki to 
nie tylko szkoła, to ośrodek roz-
woju artystycznego i duchowe-
go, szkoła aktorska, galeria, ka-
wiarnia, butik (w którym Roma 
Gąsiorowska wystawia swoją 
kolekcję), komis vintage oraz 
szkoła języków obcych. Do 
pracy w szkole aktorskiej udało 
jej się namówić m.in.: Magda-
lenę Kutę (niezapomniana Lo-
dzia z serialu „Ranczo”), Mał-
gorzatę Buczkowską-Szlenkier, 
Lecha Łotockiego i własnego 
męża Michała Żurawskiego.  

Skoro mowa o mężu, to Ro-
ma Gąsiorowska i 2 lata star-
szy Michał Żurawski pobrali 
się 10 kwietnia 2010 roku. Wy-
znaczając tę datę na najszczę-
śliwszą i najważniejszą w ich 
życiu nie mogli przypuszczać, 
że będzie ona pamiętna z in-
nego powodu – właśnie tego 
dnia doszło do katastrofy smo-
leńskiej. Po dwóch latach przy-
szedł na świat ich syn. Miesz-
kańcy Saskiej Kępy całą trójkę 
mogą spotkać w pobliskim Par-
ku Skaryszewskim, albo w któ-
rejś z urokliwych kawiarenek 
na ulicy Paryskiej albo Francu-
skiej. A jeśli chodzi o spotkania 
duchowe, to panią Romę moż-
na podziwiać na deskach Te-
atru Rozmaitości w Warszawie, 
a pana Michała w Teatrze Polo-
nia. (ap)

Roma GĄSIOROWSKA
MIESZKAŃCY

Roma Gąsiorowska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich aktorek.  
Rzadko się zdarza, by w  wieku 32 lat – mieć na koncie już 18 filmów. 
Zadebiutowała na II roku studiów w filmie Jerzego Stuhra „Pogoda na jutro”. 

BUNDESWEHRA  
POD OLSZYNKĄ

Przed pomnikiem Bitwy pod Olszynką Gro-
chowską, gromadzą się wszyscy. Mogiła 
Powstańcza łączy rządzących z  opozycją, 
Pragę-Południe z  Rembertowem, kombatan-
tów z  młodzieżą, a  nawet żołnierzy Bunde-
swehry z kibicami Legii…

Tradycyjnym odegraniem i odśpiewaniem „Warszawianki” w Alei 
Chwały (ul. Traczy) rozpoczęła się 1 grudnia uroczystość obchodów 
183. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Następnie konna 
grupa rekonstrukcyjna, w strojach z epoki, poprowadziła orszak żoł-
nierzy, pocztów sztandarowych i gości przed Mogiłę Powstańczą 1831 
roku. Przed ustawionym w Alei Chwały głazem pamięci generała Lu-
dwika Kickiego wieniec złożył jego kuzyn, Ignacy Kicki.

Przy Mogile Powstańczej, aktor Wojciech Olszański (także w stroju 
z epoki) płomienną recytacją „Reduty Ordona” rozgrzewał uczestni-
ków obchodów przed polową mszą świętą. Andrzej Melak, radny War-
szawy, od lat zaangażowany w patriotyczne wydarzenia, podkreślił, że 
widzi szansę, aby już w lutym, to miejsce tradycyjnych obchodów Bi-
twy pod Olszynką Grochowską wyglądało godnie. Faktycznie, widać 
postępującą budowę infrastruktury tego terenu, ale na razie wszyscy, 
jak co roku, grzęźli w błotnistej mazi.

Złożeniem wieńców przed mogiłą i stosowną oprawą uhonorowali 
pamięć powstańców m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowej Akademii Technicz-
nej, władz wojewódzkich i miejskich, dzielnic Praga-Południe i Rem-
bertów, a także środowiska kombatantów i kibiców Legii Warszawa 
z Grochowa i Rembertowa. Ciekawostką uroczystości była obecność 
Oficera Łącznikowego Akademii Bundeswehry współpracującej 
z Akademią Obrony Narodowej. Czasy się zmieniają. Oby także do 
lutego zmienił się teren przy Alei Chwały... Ada M.
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nadchodzi świąteczny czas: 
rodzinna firma Salon Mody  
Birex wszystkim Państwu ży-
czy wielu świątecznych ra-
dości, rodzinnego ciepła, po-
godnych spotkań w gronie bli-
skich, a  także – szampańskie-
go Sylwestra i karnawału!

Chłód i  szarość zimy zachęcają 
do spędzania czasu w  domu, ka-
meralnie czy na spotkaniach towa-

rzyskich, do spacerów po chrupią-
cym, roziskrzonym śniegu, zaba-
wy, zimowych sportów. To czas, do 
którego wiele osób tęskni przez ca-
ły rok – Boże Narodzenie, choinka, 
bombki, migoczące światełka i  wi-
gilijne wzruszenia. Dla wielu mło-
dych osób – pora studniówek – ma-
tura coraz bliżej!

Birex, rodzinna firma dbająca 
o tradycję, jak zawsze przygotowa-
ła na ten sezon mnóstwo propozy-
cji. 

Pomyślano o  paniach, panach 
i  młodzieży, pamiętano o  wspól-
nym, domowym czasie, ale też 
o  wyjściach dużych i  małych, 
od eleganckiej kolacji po sylwe-
stra, karnawał i  studniówki, a  tak-
że o  spacerach i  miłych, wolnych 
weekendach. Są nowe kolekcje, są 
nowe firmy lecz – jak zawsze – choć 
z  wysokiej półki, to z  cenami nie-
porównanie niższymi, niż w  mod-
nych warszawskich galeriach han-
dlowych. 

Dlaczego? Bo firma mieści się 
nie w Centrum, lecz w Józefowie, 
gdzie czeka na klientów ogromny, 
podzielony na części tematyczne 
salon mody z  wygodnym parkin-
giem, blisko stacji kolejki i  przy-
stanków autobusowych. Bo tu nie 
ma wydatków związanych z kosz-
townym wynajmem – Birex zbu-
dowano na własnej działce. Poza 
tym – właściciele umieją dosko-
nale negocjować z  producenta-
mi i hurtowniami, co przekłada się 
dodatkowo na korzyść dla kiesze-
ni klienta.

Przejdźmy do konkretów. Ja-
kie marki spotkamy w  salonie? 

Najlepsze, sprawdzone, a  wśród 
nich między innymi Pierre Cardin, 
Bugatti, Geox, Semper, Sempre 
Più, Chalou, Vito Vergelis, Gerry  
Weber. Nie brak ogromnie cenio-
nych producentów polskich: Co-
ra Garwolin, Warmia, Vistula, Ve-
stus, Lavard. Dla wybrednych są 
kolekcje autorskie, projektanckie, 
na przykład słynnej Teresy Kopias, 
która dbając o  minimalistyczne 
formy świetnie operuje wzorem, 
szyjąc tylko ze znakomitych tka-
nin i znakomicie oddając kobiece 
charaktery i temperamenty.

Salon Mody Birex to bogac-
two rozmiarów, od bardzo szczu-
płych po najczęściej spotykane i te 
większe, o świetnych fasonach, ze 
wstawkami koronkowymi, złoto-
ściami i nie tylko. To tu można przy-
mierzać, dobierać, kompletować 

i kupić suknię lub bluzeczkę, spód-
nicę, spodnie, żakiet, płaszcz albo 
kurtkę plus śliczne szale i nakrycia 
głowy, a także dodatki – od otulają-
cych dzianin po zwiewne, milanow-
skie jedwabie. Do tego buty, toreb-
ka w  komplecie z  potrfelem, para-
sol, biżuteria.

Panowie – zacznijmy od najmłod-
szych. Na studniówkowy sezon 
i  na święta jest wielki wybór ele-
ganckich garniturów (modne in-
dygo!), w  których młody człowiek 
nie udaje swego ojca, lecz wyglą-
da odpowiednio do wieku, z  fanta-
zją w  kroju, kolorowej podszewce 
czy dodatkach: od much, spinek 
i pasków po czapki, szaliki, okrycia, 
obuwie. Pomyślano też o  skarpet-
kach i nowoczesnej, termicznej bie-
liźnie, oddychającej i nie krępującej 
ruchów.

Panowie z  pokolenia ojców 
i  dziadków też znajdą tu mnóstwo 
propozycji odpowiednich do ich 
wieku i  pozycji w  rodzinie, skrojo-
nych tak, by czuć się w nich swo-
bodnie i z klasą. 

Oferta Salonu Mody Birex wykra-
cza poza elegancję wyjść wielkich 
i  małych. Świetne są też kolekcje 
casual – moda weekendowa, spor-
towa, na luzie. 

Birex warto odwiedzić w poszu-
kiwaniu prezentów mikołajko-
wych i  gwiazdkowych: poza wy-
mienionymi propozycjami są też 
portfele i portfeliki, rękawiczki, ku-
sząca, męska wełniana bielizna zi-
mowa, swetry w całej gamie barw 
(zwłaszcza męskie!) oraz mnó-
stwo eleganckich drobiazgów, 
które ucieszą i  będą przydatne.  
Uwaga! Trwają nadal przedświą-
teczne obniżki cen!

Salon mody Damskiej i męskiej BIReX Józefów, ul. Sikorskiego 127; www.birex.pl

Tel. (22) 789-38-72; czynne pon.-pt. 10.00-19.00; sob. 10.00-15.30

BIReX: wizytowo, studniówkowo, weekendowo

WSZY SCY CZE KA MY NA ŚW. MI KO ŁA JA!
W la tach osiem dzie sią tych ub. wie ku na pierw-
szych stro nach ru muńskich ga zet uka zał się 
ar ty kuł o śmierci Dziadka Mroza. W  kra jach 
de mo kra cji lu do wej pa no wał kry zys, a  dzie ci 
cze kały jak na zba wie nie na no wo rocz ne pre-
zen ty. Reżim ce au se scu wpadł na po mysł co 
zro bi, by dzie ci nie do ma gały się  pre zen tów? 
Uśmier cił Dziad ka Mro za. nie wiem, czy na pi-
sa no na co zmarł. cze mu Dzia dek Mróz?

Nie wszê dzie na œwie cie pre zen ty przy no si œwiê ty Mi ko ³aj, 
a tam gdzie odwie dza grzecz ne dzie ci nie za wsze przy by wa o tej 
sa mej po rze ro ku. W Pol sce odwie dza nas 6 gru dnia, w Ho lan dii 
za su wa po do mach grzecz nych dzie ci ju¿ w li sto pa dzie, w Bel gii 
przy cho dzi dwa ra zy. Naj pierw 4 gru dnia oce nia, czy wszy scy s¹ 
grzecz ni, by 6 grudnia tym, którzy zda li po zy tyw nie test grzecz no
œci coœ po da ro waæ. 

Tra dy cja wziê ³a siê st¹d, ¿e Œwiê ty Mi ko ³aj bi skup Mi ry (Tur cja), 
który ¿y³ w IV wie ku i za s³y n¹³ ja ko cu do twór ca, (ura to wa³ np. 
mia sto od g³o du) po bo ga tych ro dzi cach otrzy ma³ w spad ku znacz
ny ma j¹ tek, którym chêt nie dzie li³ siê z ubo gi mi. Naj bar dziej zna na 
jest opo wieœæ o trzech ubo gich pan nach wy da nych za m¹¿ dziê ki 
po sa gom, które Œwiê ty dys kret nie im do star czy³. To dla te go ba œnio
wy œwiê ty roz no si pre zen ty. 

BA Zy Li, Mi kOłAJ i GWiA ZDOR
Po staæ Dzia da z bro d¹ roz wo ¿¹ ce go pre zen ty wy wo dzi siê z kul

tu ry bry tyj skiej i ame ry kañ skiej. W tra dy cji bi zan tyj skiej je go 
od po wie dni kiem jest Œwiê ty Ba zy li, który ob da ro wu je dzie ci  

1 stycz nia. W Zwi¹z ku Ra dziec kim, Bu³ ga rii i Ru mu nii w cza sach 
ko mu ni stycz nych za mie nio ny na Dziad ka Mro za. Wszy st ko ze 
wzglê du na podo bieñ stwo do baj ko wej po sta ci na zy wa nej „Mo roz 
Kra snyj Nos”. W Wiel ko pol sce i na Ka szu bach pre zen ty tra dy cyj
nie przy no si³ Gwia zdor. 

Po cz¹t ko wo œw. Mi ko ³aj przy by wa³ z po ³u dnia. W œre dnio
wiecz nym Am ster da mie Sin ter Kla as przy p³y wa³ ¿a glow cem 
z da le kich cie p³ych mórz. Je go wiel ki wór z pre zen ta mi niós³ 
ciem no skóry s³u ga zwa ny Czar nym Pio tru siem. Jed nak cz³o wiek 
z cie p³ych kra jów nie bar dzo pa so wa³ do za œnie ¿o ne go zi mo we go 
pej za ¿u. W ro ku 1822 Cle mens Clar ke Mo o re na pi sa³ po e mat, 
w którym œw. Mi ko ³aj przy by wa sa nia mi za przê ¿o ny mi w re ni fe
ry z bie gu na pó³ noc ne go. Ta wi zja przy jê ³a siê w po wszech nej 
tra dy cji. 

W nie których kra jach pre zen ty przy no si dzie ci¹t ko Je zus.  Tyl ko 
w nie których kra jach œw. Mi ko ³aj zo sta³ bo ¿o na ro dze nio wym 
dziad kiem: Pére Noël we Fran cji, Ju le mand w Nor we gii, Ba bo 
Na ta le we W³o szech.

Re kLA MA cO cA-cO Li i BA RA ni cA 
Wi ze ru nek  czer wo ny p³aszcz z bia ³ym fu ter kiem i podob na 

czap ka z po mpo nem  zo sta ³y opra co wa ne na zle ce nie kon cer nu 
Co caCo la przez ame ry kañ skie go ar ty stê, Fre da Mi ze na w 1930 
ro ku. Jed nak pierw sze wi ze run ki Mi ko ³a ja w tym stro ju po ja wi ³y 
siê ju¿ w la tach 20. Do pie ro re kla ma Co caco li spra wi ³a, ¿e ten 

ko stium œwiê te go utrwa li³ siê w po wszech nej œwia do mo œci. W Chi
nach po staæ w stro ju œwiê te go Mi ko ³a ja na zy wa na jest Bo ¿o na ro
dze nio wym sta ru szkiem i to wa rzy szy koñ cz¹ cym rok pro mo cjom 
han dlo wym. 

Zna ny w Wiel ko pol sce czy na Ka szu bach Gwia zdor ubra ny by³ 
zu pe³ nie in a czej. By ³a to po staæ w ba ra ni cy i fu trza nej cza pie, 
z twa rz¹ ukry t¹ pod ma sk¹ lub uma za n¹ sa dz¹. Gwia zdor no si³ ze 
so b¹ wór z po dar ka mi i rózgê. Od py ty wa³ dzie ci z pa cie rza, zna³ 
do bre i z³e uczyn ki i w za le¿ no œci od wy ni ku wrê cza³ pre zent lub 
bi³ rózg¹. 

SPóŹniAL SkA BA BA!
We W³o szech pre zen ty roz no si nie tyl ko Ba bo Na ta le w Bo ¿e 

Na ro dze nie, ale w noc z 5 na 6 stycz nia sza le je La Be ka na. To 
wró¿ ka o wy gl¹ dzie wiedŸ my, do syæ z³o œli wa. Dzie ci ocze ku j¹ 
pre zen tów od Be fa ny w Œwiê to Trzech Króli. Po cho dze nie jej 
imie nia ma zwi¹ zek z epi fa ni¹, czy li ak tem ob ja wie nia Bo ga 
w Chry stu sie. Prze cie¿ do pie ro Trzej Królo wie og³a sza j¹ bo skoœæ 
na ro dzo ne go dzie ci¹t ka. Be fa na jest 
sta ru szk¹ z d³u gim, za krzy wio nym 
no sem, ubra n¹ w po strzê pio ne 
i brud ne rze czy. G³o wê ma 
prze wi¹ za n¹ sza lem lub 
chu st k¹. La ta na mio tle, 
wcho dzi do do mów przez 
ko min i zo sta wia w skar
pe cie pre zen ty. 

Dzie ci, które chc¹ siê jej 
przy po do baæ po win ny 
zo sta wiæ na sto le przed snem 
man da ryn kê, po ma rañ czê 
lub… kie li szek wi na. Dzie ciom 
mówi siê, ¿e je ¿e li nie bê d¹ grzecz ne, 
to wiedŸ ma Be fa na w³o ¿y im do œwi¹ tecz nej skar pe ty wê giel, 
po pió³, ce bu lê lub czo snek. Sk¹d siê wziê ³a Be fa na? Le gen da g³o
si, ¿e Trzej Królo wie po wie dzie li Be fa nie o na ro dze niu Je zu sa, 
ale wiedŸ ma zgu bi ³a siê i nie zd¹ ¿y ³a na je go po wi ta nie. Od te go 
cza su Be fa na, la ta j¹c na mio tle, zo sta wia pre zen ty w ka¿ dym 
do mu, w którym mie szka dziec ko. Tak na wszel ki wy pa dek. 
A nu¿ mie szka w nim Je zus? 

Bo ¿e Na ro dze nie wi¹ ¿e siê z pre zen ta mi. Nie wa¿ ne, czy 
do sta je my je 6 czy 24 gru dnia czy w No wy Rok czy do pie ro na 
Trzech Króli. Nie wa¿ ne te¿ kto nam je przy no si. Wa¿ ne, ¿e s¹. 
Bo pre zent to sym bol, ¿e ktoœ o nas pa miê ta.

Mał go rza ta K. Pie kar ska

dla tych co wie rz¹ w œwiê te go Mi ko ³a ja…
Wio ska œwiê te go Mi ko ³a ja le ¿y w La po nii w Fin lan dii. Do k³a

dnie 8 ki lo me trów od Ro va nie mi. Tu, do urzê du po czto we go 
stwo rzo ne go w 1985 ro ku, tra fia j¹ li sty pi sa ne do œwiê te go 
Mi ko ³a ja (je go ad res to po pro stu FIn-96930 Napapiiri). Cze
mu sie dzi b¹ Œwiê te go Mi ko ³a ja jest La po nia? Od po wiedŸ jest 
pro sta. Œwiê ty odwie dza nas zi m¹, bo przez ca ³y rok pro du ku je 
za baw ki, mu si wiêc mie szkaæ w kra i nie w której w le cie nie 
za cho dzi s³oñ ce, a zi m¹ le ¿y du ¿o œnie gu. 

Œwiê ty Mi ko ³aj ma te¿ dru gi „nie mniej zim ny” ad res: 
W Drobak w po ³u dnio wej Nor we gii: ju le nis sen’s Po st kon tor, 

tor get 4, 1440 drobak, nor way.
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Bielizna dla Ciebie

na wszystkie kolekcje bielizny dziennej  m.in. 
Triumph, Felina, Samanta, Freya,  

Alles, Gorteks i inne…

Rabaty nie łączą się!
PROMOcJA w dniach 5–31 grudnia 2013 r.

Warszawa, ul. Fieldorfa 10A lok. 203, tel. 22 403-10-60
Czynne pn.-pt. 10.00-20.00; sob. 9.00-15.00

JEDNORAZOWY 
kupon rabatowy –25% 

SAlON zaprasza

Spraw sobie i swoim najbliższym
NIEPOWTARZALNY PREZENT 

GWIAZDKOWY!
NOWA KOLEKCJA  

złotej i srebrnej biżuterii
Duży wybór BRYLANTÓW  
po promocyjnych cenach

W ciągłej sprzedaży nowe wzory 
EKSKLUZYWNYCH WYROBÓW  

ze złota oraz brylantów – cena –50%
ZAPRASZAMY NA DUŻE PROMOCJE!

Ceny konkurencyjne. 
Niepowtarzalne wzornictwo.

ZAPrAsZAmy!
Universam Grochów 

I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

K&L HAIR DESIGN GROUP
Salon Expert CH Atrium Promenada

Warszawa, ul. Ostrobramska 75c lok. 0.38 (obok pralni) 
Tel. (22) 611 37 77, 668 029 578    www.hairdesigngroup.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

 Strzyżenie damskie 89 zł 
 teraz 62 zł 
 Strzyżenie męskie 45–65 zł 
 teraz 32–46 zł
kupon ważny do 31.12.2013 r.

Rabaty nie łączą się!

JEDNORAZOWY KUPON RABATOWY – 30%
na wszystkie usługi fryzjerskie i kosmetyki L’OREAL Professionnel i Kerastase.

PREZENTY i NIESPODZIANKI

Chciałoby się odpowiedzieć: „Człowieku! W takim ra-
zie przypomnij sobie, co sam dostałeś w ubiegłym roku, bo 
możliwości interesujących prezentów jest – przysięgam –
znacznie więcej, niż osób, które każdy z nas ma do obdaro-
wania!”  Nie myślę tu o rzeczach drogich, jakie – jeśli ma-
my fundusze – kupujemy tylko dla wybranych – lecz o mi-
łych drobiazgach dla rodziny i przyjaciół. Konkretnie? Pro-
szę bardzo. Spacer ulicami w najbliższej okolicy. Wybierz-
my kilka sklepów np. spożywcze, w których słodycze, cze-
kolady, śliwki w czekoladzie z najsłodszej fabryki na Pradze  
„MIESZKO”, to raj dla poszukujących prezentów dla dzieci 
czy łakomczuchów.

Jeśli lubimy efektowne drobiazgi polecam sklepy z biżute-
rią, gdzie znajdziemy błyskotki dla nastolatek oraz dojrzalszych 
pań. Wielki wybór precjozów znajdziemy w stoisku na pierw-
szym piętrze Universamu Grochów – ŚWIAT ZŁOTA. Pięk-
na złota i srebrna biżuteria w oryginalnych wzorach, i do tego  
w zaskakująco rozsądnych cenach. 

Możemy także odwiedzić kameralne mydlarnie z maleńki-
mi pachnącymi mydełkami, które rozpieszczą zmysły każde-
go. Do tego mnóstwo sklepów z tak zwanymi „durnostojka-
mi” z sensem i bez, malutkie, rzeźbione w kamieniu kominki 
aromatyczne i wiele innych rzeczy. Wystarczy tylko poświę-
cić im sporo uwagi i rozglądać się po sklepach nieśpiesznie, 
lustrując półkę po półce i śmiało pytając o cenę. Warto też 
zajrzeć  do małych, kameralnych księgarni z ulubionymi au-
torami lub książkami hobbystycznymi – jest w czym wybie-
rać.

Trochę dalej w Józefowie jest sklep z odzieżą BIREX, którego 
oferta jest znacznie ciekawsza i bardziej oryginalna niż ta ofe-
rowana nam przez sieciówki  z centrów handlowych, w dodatku 
w o niebo lepszej jakości. 

Marzeniem każdej pani i… wielu panów jest niebanalna 
bielizna. Jeśli do tego uda się kupić ją po okazyjnych cenach 
jak np. w SALONIE INFIGO przy ulicy Fieldorfa to radość 
z zakupu jest podwójna. Warto też zajrzeć do sklepu z pozo-
ru mało „prezentowego” z artykułami biurowymi, by spy-
tać o ceny kalkulatorów, długopisów, mazaków i przyrzą-
dów kreślarskich, nie wspominając już o wielu pomysłach 
dla korzystających z komputera. Dalej sklepy z różnościami, 
a w nich mnóstwo propozycji dla pań, jest też dużo rzeczy 

dla domu, służących umilaniu i upiększaniu naszego życia. 
Natomiast osoby stawiające na sprzęt RTV, AGD i inne ar-
tykuły dla domu  powinny zajrzeć do PREDOMU na ulicę 
Kinową.

Inną propozycją jest zakup  ceramiki, szkła lub świeczników! 
Będą ozdobą każdego wieczoru i wspaniale podkreślą jego kli-
mat. Dlatego ciekawym pomysłem na przedświąteczne zakupy 
jest wizyta w pracowni witrażu GALERII ART–WIT na ulicy 

Pułtuskiej, niedaleko Placu Szembeka. Pracownia ta specjalizu-
je się  w tworzeniu lamp witrażowych, lamp z bursztynu oraz 
kamieni półszlachetnych, świeczników, zawieszek na okno itp. 
To miejsce dla ludzi kochających otaczać się pięknymi przed-
miotami.

Dla osób, które wolą włożyć w prezent oprócz pieniędzy tro-
chę serca ciekawa może być też oferta pracowni decoupage - 
CRAFT ROOM z ulicy Chrzanowskiego. Tam można znaleźć 
wszystko, co jest niezbędne do stworzenia własnych i niepowta-
rzalnych prac, a nawet kupić jedyne w swoim rodzaju gotowe 
prezenty.

Wreszcie  coś dla najmłodszych, czyli sklepy z zabaw-
kami i wyposażeniem szkolnym. Dlatego warto przyjść do  
TULANDII mieszczącej się na ulicy Bora-Komorowskiego. 
Ceny są tu zawsze porządnie kalkulowane tak, by nikt nie 
przepłacał, a w grudniu z kuponem z naszej gazety można na-
wet dostać 5% rabatu. Ciekawą ofertę dla hobbystów, mode-
larzy i dzieci znajdziemy  w sklepie z modelami PITSTOP na 
ulicy Stanisławowskiej. To raj dla dużych i małych chłopców. 
Czekają na nich tysiące modeli przeróżnych samochodów 
i nie tylko! Pomyślano też o ofercie dla dziewczynek i in-
teligentnych zabawkach. Tu się rzeczywiście płaci za towar, 
a nie za luksusowe miejsce czy modną lokalizację. Warto!

Natomiast dla prawdziwych majsterkowiczów firma TADO 
przy Trakcie Lubelskim przygotowała atrakcyjną ofertę narzę-
dzi wielofunkcyjnych, wkrętarek i młotowiertarek firm Dre-
mel i Skil. Jeśli jednak jesteśmy zwolennikami niekonwencjo-
nalnych prezentów i posiadamy wśród bliskich osobę z legity-
macją inwalidzką, która ma problemy z samochodem możemy 
opłacić jej usługę w serwisie samochodowym ABPOL na ulicy 
Grochowskiej. Firma ta w specjalnej promocji  trwającej do 21 
grudnia oferuje aż 21% rabatu od kosztów robocizny przy oka-
zaniu legitymacji inwalidzkiej. 

Można też zrobić prezent tylko sobie i z kuponem rabato-
wym z naszej gazety ciąć nie tylko włosy, ale i koszty o 30%. 
Taką usługę proponuje salon fryzjerski K&L HAIR DESIGN  
GROUP mieszczący się w Promenadzie na ulicy Ostrobram-
skiej.

Mogłabym jeszcze długo opowiadać o „dzielnicowym raj-
dzie” w poszukiwaniu inspiracji prezentowych, jednak jak po-
móc tym, którzy nigdy nie mają czasu i potem w pośpiechu 
nie mogą znaleźć niczego odpowiedniego? Rada jest jedna, 
sprawdzona i skuteczna. Sporządziwszy listę osób do obda-
rowania, kupujmy dla nich prezenty przez cały rok! Nigdzie 
bowiem nie jest powiedziane, że należy je kupować koniecz-
nie w grudniu!

W Warszawie i poza nią, na wakacyjnych wyjazdach, pod-
czas przypadkowych wizyt w sklepach, wiele razy bierzemy 
do ręki jakiś interesujący drobiazg i odkładamy z żalem, choć 
tak by się chciało go kupić! Kupmy go więc, sprawiając so-
bie przyjemność z tego powodu, że oto kupujemy coś, co nam 
się podoba, oraz odhaczając na liście naszych „prezentobior-
ców” kolejne nazwiska osób, dla których właśnie udało nam 
się coś przypadkiem upolować, choćby w lipcu czy we wrze-
śniu! Szczerze radzę spróbować: kupić, schować do szafki 
czy szuflady w specjalnie na ten cel wydzielonym miejscu, 
a następnie u progu świąt, zapakować w bożonarodzeniowy 
kolorowy papier i… Wesołych Świąt! Serdecznie życzę! 

 KAJA

GDY MIKOŁAJ NIE MA CZASU…

04-331 Warszawa
ul. Pułtuska 21 lok. 20

www. Facebook.com/GaleriaArtWit
tel: 22 610 43 55
godziny otwarcia: 

pn. – pt.: 11.00 -18.00; 
sob. 11.00 – 14.00

GALERIA I PRACOWNIA WITRAŻU
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„Znowu święta! nie mam pojęcia co kupić pod choinkę! chyba 
znowu kupię mu krawat, a jej coś z kosmetyków”.
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PReZenT nie DLA kAŻDeGO!
Specjalny prezent świąteczny przygotowała w  tym roku działa-
jąca od 26 lat, rdzennie praska rodzinna firma samochodowa  
ABPOL z ul. Grochowskiej 45.

Niegdyś najsłynniejsza w Warszawie firma naprawiająca gaźniki na ul. Zana, 
dziś – obsługująca samochody różnych marek, osobowe i nie tylko, z wy-
godnym wjazdem i parkingiem dla klientów oraz niezwykle starannie dobiera-
nym zespołem rzetelnych, solidnych mechaników o różnych specjalnościach. 

Hobby firmy to gokarty i „reanimowanie” zabytkowych samochodów, które – 
wypielęgnowane i lśniące – przyciągają wzrok na praskich ulicach, ozdobione 
żółtymi tablicami rejestracyjnymi. 

Właściciel ABPOLu, Bogusław Pietrzyk, wielokrotnie i od lat pomaga potrze-
bującym, lecz nie szuka rozgłosu. 

W tym roku ma nowy pomysł: bardzo duża zniżka, bo aż 21% od kosztów 
robocizny dla każdego, kto między 5 a 21 grudnia 2013 okaże legitymację 
inwalidzką. 

To zwykły gest solidarności z tymi, którzy mają trudniej. Cennik usług wi-
si w widocznym miejscu: widać, ile zaoszczędzisz. Jeśli naprawa obejmuje 
części, można wybrać gwarantowane części oryginalne lub sprawdzone 
zamienniki, również z gwarancją. Zapraszamy!

ABPOL Bogusław Pietrzyk, ul. Grochowska 45,  
Tel. +48 (22) 610-77-77, www.abpol-serwis.pl

dla Mieszkańca i Mieszkanki

Tulandia przygotowała mnóstwo atrakcji! na nad-
chodzący sezon przedszkolnych i  szkolnych za-
baw i maskarad – mnóstwo świetnych kostiumów, 
w cenie już od 65 zł, a także dodatki, którymi można 
uzupełnić nawet strój przygotowany samodzielnie, 
w domu: bezpieczne szpady i miecze (także świe-
cące), niezwykłe kapelusze, akcesoria pirackie i ro-
dem z Harry`ego Pottera, migotliwie lśniące korony 
dla księżniczek, wszystko, czego potrzebuje wróż-
ka i o wiele, wiele więcej. Rozmiary – nawet poniżej 
1 metra wzrostu, aż do około 150 cm.

Jeśli przy okazji potrzebne byłoby przebranie dla 
któregoś z rodziców, nie trzeba szukać go w innych 
sklepach. W Tulandii można wybrać sobie z katalo-
gu i po kilku dniach odebrać zamówiony i sprowa-
dzony specjalnie dla tego właśnie klienta.

Bale i  karnawałowe rozrywki to nie wszystko. 
Przed nami – święta. Zanim sięgniemy pod choinkę, 
by rozpakować prezenty, warto udekorować świą-
tecznie nasze mieszkanie. Tulandia to wymarzone 
miejsce dla dzieci – zamiast kupować gotowe, ta-
śmowo przygotowane ozdoby, tu można dostać sty-
ropianowe bombki w  różnych wielkościach i  mnó-
stwo akcesoriów do ich ozdabiania: farby, brokatowe kleje, koraliki, taśmy, samoprzylepne 
naklejanki (także ozdoby na okna, nawet do wielokrotnego użycia), cekiny, miniaturowe, już 
wycięte choineczki, aniołki i o wiele, wiele więcej.

Dla bardziej zaawansowanych lub uzdolnionych – wycięte w sklejce lecz nie pomalowane 
i nie ozdobione kompletne szopki, choineczki, zwierzątka i figurki do samodzielnego wykonania.

Tulandia znakomicie inspiruje nie tylko do kreatywnego tworzenia bombek i ozdób, ale też 
do przygotowania na przykład pięknego, własnoręcznie wykonanego prezentu dla babci czy 
ulubionej cioci. To wielka radość, otrzymać podobny podarunek i wspaniały pomysł na wspól-
ne z dzieckiem spędzanie czasu podczas przygotowywania niespodzianki.

Warszawskie sklepy Tulandii (jest też sklep internetowy tulandia.pl) to bogactwo świątecz-
nych i mikołajkowych prezentów na każdy wiek – nie tylko dla dzieci, bo są tu też eleganckie 
kolekcje markowych piór wiecznych i długopisów z wysokiej półki. 

W czym można wybierać? Dla maluszków - gryzaki, grzechotki, zabawki do kąpieli, do łó-
żeczka, misie, lalki, samochody, klocki, zabawki konstrukcyjne, chodziki, hulajnogi, rowerki. 
Dla starszych – wersje bardziej zaawansowane, figurki kolekcjonerskie, dziewczęce ozdoby 
oraz gry, zabawki kreatywne, edukacyjne, zręcznościowe, książki, plecaki, torby, wszelkie ar-
tykuły przydatne w szkole.

Można wybierać między znanymi markami i producentami wchodzącymi na rynek, są za-
bawki plastikowe, ekologiczne, a wszystkie bezpieczne, sprawdzone i bardzo atrakcyjne.

Sklep Tulandia serdecznie zaprasza:  
ul. Bora-Komorowskiego 37 (obok pizzerii Da Grasso)  
pn.–pt. w godz. 10.00–19.00; sob. w godz. 10.00–15.00   

Mikołajki, Gwiazdka i karnawał 
– z TULANDIĄ!

ADAM I EWA – solenizanci, którzy przeważnie nie mają 
czasu, aby obchodzić swoje imieniny.

CHOINKA PRAWDZIWA – odświętnie pachnie lasem; 
w wielu budzi wyrzut sumienia, że wycięto ją dla kilkunasto-
dniowej uciechy w domu. Gdy źle traktowana, lubi gubić igły, 
przewracać się z pełnym „oprzyrządowaniem”. Musi być oświe-
tlona, by Święty Mikołaj wiedział, gdzie zostawić prezenty.

CHOINKA SZTUCZNA – prezentuje się znakomicie, ni-
czym amerykańska aktorka po liftingu, choć w choince jest chy-
ba więcej plastiku. Choć jest ekologiczna, nie pachnie tak pięk-
nie żywicą i lasem…

GWIAZDKA – pierwsza jest najważniejsza, wyznacza po-
czątek wieczerzy; zatem w naszym klimacie wieczerzać się po-
winno chyba niedługo po szesnastej?! To także symbol nadziei 
i optymistycznej wiary w przyszłość, oczywiście – lepszą!

GWIAZDOR – niektórzy przebrani za Mikołaja panowie, 
gdy ich ktoś tak nazwie, puchną z dumy, że to ukłon w kierunku 
ich talentów aktorskich: nic z tego! Po prostu – poznaniacy tak 
nazywają Mikołaja…

INDYK – jest tym dla Amerykanów w ich Święto Dziękczy-
nienia, czym dla nas karp w Wigilię. W całości w większości 
polskich piekarników czuje się jak kiedyś Polak w maluchu:  
ciasno, duszno i wyjść się nie da…

JEMIOŁA – konieczna u sufitu, by móc bezkarnie się pod nią 
całować: nawet wiele pokoleń temu pruderyjne matrony nie kar-
ciły świątecznych „jemiołowych” całusów.

KARP – jest dla Polaka na Wigilii tym, czym dla Amerykani-
na indyk na Święto Dziękczynienia. W przeciwieństwie do in-
dyka potrafi stanąć ością w gardle, ale za to wymaga kilkunasto-
krotnie krótszego czasu przygotowania!

KLUSKI Z MAKIEM – wprawiają w osłupienie cudzoziem-
ców, którzy widząc całe rodziny zajadające się tym przysma-
kiem gorszą się, że „w Polsce od święta daje się dzieciom nar-
kotyki” mając na myśli pochodzące z maku opium. Skoro tak, to 
znam sporą grupę „uzależnionych” od makowca…

KOLĘDNICY – rodzaj świątecznych akwizytorów, oferują-
cych nam „wokal akustyczny”, czyli bez wspomagania elektro-
nicznego (szalenie modny wśród artystów) w zamian za ofia-
rowanie im kwoty (nie śmiem powiedzieć: niewielkie kwoty). 
Z zapałem śpiewają kolędy, choć spytani, nie zawsze pamiętają 
„ Ojcze Nasz”…

KOMINIARZ – inny rodzaj świątecznego akwizytora, chęt-
nie odwiedza nowoczesne, wysokie bloki nie dlatego, że ma 

tam mnóstwo zaprzyjaźnionych klientów, lecz by zgarnąć wię-
cej grosików za „kalendarze na szczęście”. Niewątpliwie obrót, 
jaki na tym ma, jest niemałym szczęściem: czysty, szybki pie-
niądz zarobiony w suchych, ciepłych warunkach.

KRAKANIE – specjalność żon, zwłaszcza tych, które nie 
puszczają męża na śledzika z kolegami, „bo się znowu spijesz!”. 
Gdy potem mąż chwiejnym krokiem wraca do domu, już od pro-
gu mówi z wyrzutem rozeźlonej małżonce: „No i co?! Krakałaś, 
krakałaś i wy-kra-ka-łaś!!!”

ŁAZANKI – jeśli z makiem, to kolejny dowód na gorące roz-
pasanie obyczajów polskich, skrywane pod płaszczykiem trady-
cji; szczegóły – patrz hasło „kluski z makiem”.

ŁAŃCUCHY – urocze są te, które lepią z pasków papieru 
małe rączki dzieci, wzruszające zaś te zwane łańcuchami dobrej 
woli, dzięki którym pożywienie i prezenty trafiają na wigilijne 
stoły nawet najuboższych domów.

MIKOŁAJ – dwoi się i troi, by na czas donieść wszystkie 
prezenty, nawet tym niezbyt grzecznym czy od dawna dorosłym 
dzieciom. Niejeden szef dałby wiele żeby odkryć, jak to się ro-
bi: być naraz w tylu miejscach i jeszcze mieć w sobie tyle po-
gody ducha!

NAKRYCIE – w polskich domach, wyrosłych w tradycji za-
borów, dramatycznych wywózek na Sybir i niespodziewanych 
powrotów, na wigilijnym stole zawsze stawiano jedno dodatko-
we nakrycie „dla gościa z podróży”, „dla wędrowca” czy po to, 

by pamiętać o tych, którzy są 
bardzo daleko, choć sercem tak 
boleśnie blisko.

OPŁATEK – nieodzowny przy składaniu życzeń; sprzyja 
wybaczaniu starych urazów, zapominaniu krzywd, dawaniu so-
bie i bliskim nowej szansy na miłość i harmonię, na to, by za-
siąść do wigilijnego stołu z czystym sercem.

PASTERKA – niepowtarzalna nocna msza, najpiękniejsza – 
w pogodną, mroźną noc w ośnieżonym góralskim kościółku pod 
niebem granatowym i wygwieżdżonym, gdy śnieg chrupie pod 
nogami, a górale z siarczystą radością wyśpiewują Maleńkiemu!

PASTOWANIE – kiedyś – nieodzowny element porządków 
przedświątecznych; dziś większości parkietów się nie pastuje, 
lecz wyciera na mokro, bo są lakierowane. Może ktoś sentymen-
talny wymyśli wigilijne świeczki o zapomnianym zapachu świe-
żej pasty do podłogi?

PREZENTY – bez nich ani rusz. Zwłaszcza w tym szczegól-
nym okresie należy się serdeczne pomyślenie o kimś i pomysł 
na to, jak mu sprawić miłą niespodziankę, liczy się znacznie bar-
dziej niż wyłożone wysokie kwoty. 

SIANKO – powinno się znaleźć pod wigilijnym obrusem, ma 
wiele symbolicznych znaczeń i jedno praktyczne zastosowanie: 
pozwala sobie powróżyć, jaki nas czeka rok: długi czy krótki, 
obfitujący w kwiat lub kłosek, a może suchy…

ŚLEDZIE – z rangi knajpianej zakąski do byle wódy, tego 
szczególnego dnia awansują do roli nieodzownego elementu 
polskiej tradycji wigilijnej. Lubią się kusząco wylegiwać na pół-
misku w towarzystwie cebulki, pod pierzynką białej śmietany, 
lub w pikantnym towarzystwie grzybów w occie.

WIGILIA – naprawdę piękny i ważny element polskiego ro-
ku, polskiej tradycji. Nie obchodzona w większości krajów, dla 
nas jest czymś wyjątkowym i bardzo, bardzo ważnym. Boże Na-
rodzenie bez Wigilii?! Nie do pomyślenia!

ZUPA – wigilijnych, tradycyjnych zup tyle, ile krain geogra-
ficznych w obecnej i dawnej Polsce: rybna z lanymi klusecz-
kami, migdałowa, czerwony barszcz, czysta grzybowa… Skoro 
jest, należy jej spróbować, podobnie, jak wszystkich pozosta-
łych potraw z wigilijnego stołu.

ZWIERZĘTA – z tymi lepiej ostrożnie! W noc wigilijną 
mają dar mówienia ludzkim językiem, lecz czy to, co mają 
nam do powiedzenia jest na pewno tym, co chcielibyśmy usły-
szeć? Może dlatego właśnie nie jada się ich podczas wigilijnej 
kolacji…

ŻYCZENIA – duzi i mali, smutni i roześmiani, grubi i chu-
dzi, starzy i młodzi, słowem – WSZYSCY życzmy sobie praw-
dziwie wesołych ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.

GRUDZIEŃ OD „A” DO „Ż”

Z TYM KUPONEM  
RABAT 5%
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Budżet partycypacyjny, zwany 
też obywatelskim, wprowadziło 
już kilka polskich miast. Ich śla-
dem podąża właśnie Warszawa. 
Idea jest taka, żeby to bezpośred-
nio mieszkańcy decydowali na 
co przeznaczyć część gminnych, 
miejskich, czy dzielnicowych 
pieniędzy. Oczywiście nie ma 
mowy o wszystkich środkach sa-
morządów. W przypadku dzielnic 
stolicy chodzi o wartość od 0,5 
do 1% ogólnego budżetu. Nie 
jest to zbyt wiele, ale na począ-
tek dobre i to.  Na Pradze-Połu-
dnie w grę wchodzi kwota około 
2 100 000 złotych (0,6%).

W dzielnicach zostały powoła-
ne specjalne zespoły ds. budże-
tu partycypacyjnego. Zgodnie 
z zasadami opracowanymi przez 

stołeczne Centrum Komunikacji 
Społecznej taki zespół tworzą 
przedstawiciele dzielnicowych 
urzędów, klubów radnych, or-
ganizacji pozarządowych, rad 
lokalnych, osiedlowych samo-
rządów i „zwykłych” mieszkań-
ców. Podstawowym dylematem 
pierwszych spotkań zespołów 
było ustalenie kryteriów według 
jakich będą dzielone przyznane 
środki. Zespół na Pradze-Połu-
dnie, którego pracami kieruje Jo-
anna Grad („zwykła” mieszkanka 
z Gocławia) przyjął bardzo spra-
wiedliwy podział – terytorialnie 
według granic samorządowych 
osiedli dzielnicy oraz biorąc pod 
uwagę zameldowanych w tych 
osiedlach mieszkańców (powyżej 
14 roku życia).

Z tego podziału wynika, że 
prawie pół miliona złotych otrzy-
ma Gocław, po około 400 tys. 
Grochów Południowy i Saska 
Kępa, a blisko 300 tys. przypad-
nie Grochowowi Północnemu. To 
największe samorządowe osiedla 
Pragi-Południe. Mieszkańcy Gro-
chowa Centrum będą mieli do 
dyspozycji 194 tys., Kamionka 
159 tys., osiedla Grochów-Kino-
wa 116 tys., a Przyczółka Gro-
chowskiego 54 tys. zł. – Pierwot-
nie uważaliśmy, że mieszkańcy 
powinni decydować o projektach 
infrastrukturalnych, jak remon-
ty chodników, czy ulic – mówi 
„Mieszkańcowi” burmistrz Pra-
gi-Południe Tomasz Kucharski. 
– Ale nie chcemy ograniczać in-
wencji mieszkańców i przyznane 

pieniądze będzie można przezna-
czyć także na inne cele, jak sport, 
kultura, czy działania społeczne. 
Najlepszą wiadomością dla czy-
telników i mieszkańców jest to, 
że wybrane przez nich projekty 
będą musiały być zrealizowane.

W najbliższą środę, 11 grud-
nia o godz. 17.30, w budynku 
przy ul. Grochowskiej 262 (przy 
skrzyżowaniu z ul. Podskarbiń-
ską) odbędzie się otwarte spotka-
nie informacyjne dla wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych 
budżetem partycypacyjnym. To 
w Warszawie nowa forma, ale 
warto się dowiedzieć, jak mo-
żemy decydować o wydawaniu 
przez samorząd pieniędzy, które 
pochodzą z naszych podatków…

rosa

KASA DLA MIESZKAŃCÓW
Wreszcie mieszkańcy Warszawy będą mieli bezpośredni wpływ na co zostaną wydane publiczne 
pieniądze. W dzielnicach pracują zespoły ds. budżetu partycypacyjnego na 2015 rok.

W tym roku na południowo-
praskim Kamionku powstał 
nowy, bardzo ciekawy architek-
tonicznie obiekt. Pomiędzy Wi-
słą, a Stadionem Narodowym, 
przy plaży zbudowano „sanita-
riat publiczny z zespołem ka-
wiarnianym” (na zdjęciu).

Nazwa, delikatnie pisząc, 
mało efektowna. A jeśli do tego 
dorzucić informację, że ten 
„sanitariat publiczny” kosztuje 
ponad 4,5 mln zł, to sensacja 
gotowa. I gotowe oburzenie 
mieszkańców i podatników 
(nie wspominając o samorzą-
dowej opozycji). Jednak, jeśli 
spojrzeć na sprawę chłodnym 
okiem, a „Mieszkaniec”, któ-

ry jest dwutygodnikiem, ma 
czas na chłodną ocenę jakiegoś 
newsa, to przy plaży powstała 
nie tylko toaleta, standard bu-

dynku jest dość wysoki, roz-
wiązania konstrukcyjne bardzo 
ciekawe, zaś przewidywany 
koszt tej inwestycji znany był 

od miesięcy. W pawilonie ma 
się mieścić m.in. obiekt ga-
stronomiczny, wypożyczalnia 
sprzętu rekreacyjnego, prysz-
nice i przebieralnie. Konstruk-
cja budowli dobrze wpisuje się 
w „dziki” krajobraz naszego 
brzegu Wisły i ma zapewnić 
bezpieczeństwo w czasie wiel-
kiej wody (np. schody są pod-
noszone). 

Owszem, można było w tym 
miejscu, a plaża przy Moście 
Poniatowskiego jest w po-
godne dni bardzo popularnym 
miejscem, ustawić kilka pla-
stikowych toi-tojek, dopuścić 
sprzedaż hot-dogów z budki 
ustawionej na kołach i zgodzić 
się żeby co jakiś czas przez 
plażę przechodzili handlujący 
obnośnie lodami i piwem… Ale 
czy o taki standard chodzi nam, 
mieszkańcom ciągle niedoin-
westowanej, prawobrzeżnej 
Warszawy?    Magda K.

Nasz Drogi Kibelku...
Medialną sensacją ubiegłego tygodnia był news, że władze Warszawy 
wydają ponad 4,5 mln złotych na miejski szalet przy brzegu Wisły…
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Mokpol na Pradze
niespełna miesiąc przed świętami Bożego 
narodzenia, Prażanie doczekali się pierwszego 
po prawej stronie Wisły sklepu sieci MOkPOL. 

Do tej pory ta polska marka królowała na Mokotowie i Ursy-
nowie, zapewniając tamtejszym mieszkańcom najwyższą jakość 
sprzedawanych produktów. Mokpol  to również wieloletnia tra-
dycja sięgająca lat 30. XX wieku, kiedy to firma zaczynała ja-
ko Spółdzielnia Spożywców „Mokotowianka”. W międzyczasie 
zmieniono nazwę na WSS Mokotów, a od roku 1990 firma ist-

nieje pod znaną obecnie nazwą  – Mokpol.  Teraz w ramach roz-
woju firma postanowiła otworzyć pierwszy punkt na Pradze. No-
wy sklep ma 1300 m.kw. powierzchni i mieści się na ul. Targo-
wej 33a w pasażu handlowym. Otwarcie sklepu świętowano dwa 
dni. 26 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie na które Mok-
pol zaprosił swoich dostawców oraz zaprzyjaźnione firmy i spół-
ki. Obecni byli między innymi Anna Tylkowska – prezes WSS 
„Społem” Śródmieście i Bogusław Różycki prezes WSS „Spo-
łem” Praga Południe. Uroczystego przecięcia wstęgi dokona-
li prezes Spółdzielni Spożywców Mokpol – Sylwester Cerański, 
przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bożena Czerwińska-Żejmo 
oraz bumistrz Pragi Północ – Piotr Zalewski (na zdjęciu). 

Po oficjalnym otwarciu goście, słuchając piosenek Jacka Bor-
kowskiego, dokonywali  pierwszych zakupów. Na półkach peł-
no było smakołyków przeróżnych firm, a na stoisku warzyw-
nym świeżych warzyw i owoców. Kolejnego dnia sklep otwarto 
dla klientów, na których prócz bogatej oferty towarów czeka-
ły kiełbaski z grilla. Mamy nadzieję, że mieszkańcom przypad-
nie do gustu przedświąteczny prezent w postaci nowego sklepu 
i z chęcią przyjdą do Mokpolu po świąteczne zakupy. EmKa
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 23H o r o S K o p
 BA RAN 21.03-21.04

Możliwe, że w tym miesiącu czekają Cię same przy-
jemności, zwłaszcza pod koniec roku. Możesz zna-
leźć się w  odpowiednim miejscu i  o  odpowiedniej 
porze, w naprawdę doborowym towarzystwie. Twoje 
sprawy zawodowe nabiorą tempa, możesz zauwa-
żyć pewne ożywienie w interesach. Niewykluczone, 
że znajdziesz oryginalne i zaskakujące rozwiązanie 
jakiegoś gnębiącego Cię problemu. 

 Byk 22.04-21.05
Pod koniec grudnia nie powinieneś narzekać na fi-
nanse. Jednak z zainwestowaniem gotówki wstrzy-
maj się do Nowego Roku – bo teraz pośpiech nie 
jest Twoim sprzymierzeńcem. Postaraj się bardziej 
realnie patrzeć na świat i sprawy dnia codziennego. 
Jeśli będziesz mieć wątpliwości, porozmawiaj o tym 
z rodziną, na pewno pomogą Ci znaleźć najlepsze 
rozwiązanie. 

 BLiŹniĘTA 22.05-21.06
Staraj się skoncentrować przede wszystkim na upo-
rządkowaniu bieżących spraw. Przejrzyj szuflady 
i notes, sprawdź, czy w ostatnich tygodniach czegoś 
ważnego nie przeoczyłeś. Warto pokusić się o pa-
rę chwil refleksji. Pamiętaj, że jeśli pozwolisz proble-
mom narastać, w  Twoim życiu powstanie bałagan 
i  zamieszanie, a wtedy możesz nie uwolnić się od 
poczucia zagubienia i wrażenia, że kręcisz się w kół-
ko. W razie potrzeby zasięgaj fachowej porady. 

 RAk 22.06-22.07
Przed Tobą korowód wydarzeń, w pracy sporo za-
jęć, chwilami nie będziesz wiedział „w co ręce wło-
żyć”, ale uporasz się ze wszystkim i owoce swoich 
wysiłków będziesz zbierał przez następne miesiące. 
Zadbaj o  swoją kondycję fizyczną, dobrym trenin-
giem będzie „sucha zaprawa” pod postacią sprząta-
nia lub wynoszenia dywanów do trzepania. Nagrodą 
zaś pochwały ze strony bliskich, a także gości, któ-
rych możesz oczekiwać w święta.

 LeW 23.07-23.08
Pora zatroszczyć się o  swoje zdrowie, zrobić kon-
trolne badania i zacząć się trochę oszczędzać. Nie 
można wciąż żyć na przyspieszonych obrotach, bo 
żaden organizm tego nie wytrzyma. Jeśli los posta-
wi na Twojej drodze jakieś przeszkody, nie lekceważ 
ich, ale też nie rzucaj się głową naprzód. Najpierw 
pomyśl, a dopiero potem działaj! 

 PAn nA 24.08-23.09
Poczujesz jak wstępują w Ciebie nowe siły. Nie bę-
dziesz się z pewnością nudzić, a dobre wpływy pla-
net pozwolą Ci zrobić wiele pożytecznych rzeczy. 
Masz szansę poszerzyć swoje horyzonty myślowe 
i poznać wielu ciekawych ludzi. To czas, który może 
sprzyjać zarabianiu pieniędzy, załatwianiu bizneso-
wych formalności i podejmowaniu decyzji. Warto za-
ryzykować - to wszystko niedługo powinno zacząć 
procentować. 

 WA GA 24.09-23.10
Druga połowa miesiąca będzie obfitowała w  parę 
wydarzeń, które mogą wpłynąć w znaczący sposób 

na Twoje dalsze postępowanie. Partnerskim związ-
kom pisana będzie harmonia, obopólne zrozumienie 
i szansa, że okres świąteczny i karnawału staną się 
dla was i waszych bliskich czasem wzmacniającym 
uczucia. W nawale przedświątecznych zajęć i zaku-
pów pamiętaj, że nie najważniejsze są porządki, ale 
odrobina ciepłych uczuć okazana swoim bliskim.

 SKOR PION 24.10-23.11
Szykują się zmiany, które mogą zapoczątkować do-
brą passę w karierze zawodowej – możliwość awan-
su i  podwyżkę zarobków. Nowe perspektywy, któ-
re się przed Tobą otworzą sprawią, że życie może 
nabrać nowych barw i poczujesz przypływ adrenali-
ny, która pozytywnie spożytkowana może przynieść 
Ci wiele korzyści. Uczuciowy bałagan, jaki panuje 
w Twoim życiu powinieneś doprowadzić do porząd-
ku.

 STRZe Lec 24.11-22.12
W  powietrzu wiszą zmiany, niewykluczone, że bę-
dą dotyczyć one Twoich spraw zawodowych. Przej-
mij inicjatywę i poproś szefa o podwyżkę. Energia 
i  mnóstwo pomysłów, którymi jesteś naładowany 
pozwoli Ci odnieść sukces, a los postawi Ci na dro-
dze kogoś wyjątkowego. Spędzisz z  nim niezapo-
mniane chwile, które na długo pozostaną w Twojej 
pamięci. Uwierz w pozytywne fluidy i zacznij myśleć 
pozytywnie. Odważ się na odrobinę szaleństwa, to 
nie takie trudne.

 kO ZiO RO Żec 23.12-20.01
W  najbliższym czasie odezwie się u  Ciebie pew-
na cecha, którą dobrze skrywasz – buntowniczość. 
W relacjach z bliskimi potrzebna jest konkretna i po-
ważna rozmowa, której efekty powinny przynieść 
oczekiwane rozwiązanie. Uda Ci się załatwić wiele 
spraw, o  których myślałeś z  powątpiewaniem czy 
w ogóle warto zaczynać. Potrzeba Ci więcej wiary 
w siebie, a wszystko powoli się ułoży. 

 WO Dnik 21.01-19.02
To dla Ciebie jeden z milszych miesięcy w tym roku. 
Poczujesz się atrakcyjny i  staniesz się bardziej to-
warzyski. Intuicja i umiejętność nawiązywania z oto-
czeniem relacji opartych na zrozumieniu będą Twoją 
mocną stroną, więc łatwo poradzisz sobie z ewentu-
alnymi przeszkodami. W sferze uczyć wszystko po-
winno ułożyć się jak na zamówienie. Jeśli na kogoś 
zagniesz parol, raczej Ci się nie wymknie. Dobre re-
lacje z osobami spod znaku Wagi, Raka lub Kozio-
rożca.

 Ry By 20.02-20.03
Coś, Cię Rybko, może skłonić do głębszych prze-
myśleń i  analizy wzajemnych stosunków w  Two-
im związku. Musisz się zastanowić czy warto zmie-
nić tryb życia lub układ partnerski. Niczego jednak 
nie rób bez zastanowienia. Spiętrzą Ci się obowiąz-
ki w pracy, ale nie wymyślaj nowych projektów, bo 
nie zakończą się one sukcesem. W szale przedświą-
tecznych zakupów nie daj się ponieść fantazji i uwa-
żaj nie tylko na wydatki, ale i na portfel. 

Merlin

Kupujesz rozważnie i nie lu-
bisz przepłacać za bylejakość? 
Czytaj opakowania produktów! 
Zawsze! 

Zwracaj uwagę na termin 
przydatności do spożycia 
(choć nawet, gdy go pilnujesz 
możesz mieć przykre niespo-
dzianki, lecz gdy nie pilnujesz, 
spotkają cię znacznie czę-
ściej). Sprawdzaj skład pro-
duktu, unikając „produktów 
wysokowydajnych” i na przy-
kład wyrobów mięsnych mają-
cych w składzie MOM - mię-
so oddzielane mechanicz-
nie (ścięgna, tłuszcz, skóra, 
chrząstki plus resztki, które 
zostały tuż przy kościach). 
Unikaj glutaminianu sodu 
a także dodawanego do żeli 
i galaret karagenu, składają-
cego się głównie ze śluzu.

Żywność ekologiczna? 5-cy-
frowe kody PLU owoców (zwy-
kle na malutkich naklejkach) 
zaczynają się od cyfry 9. Nie 
ekologiczne, zwykłe, mają nu-
mer 4-cyfrowy zaczynają-
cy się od 4 – oznaczenie nie 
wskaże, czy były pryskane, czy 
dojrzewały w słońcu itp. Mody-
fikowane genetycznie (GMO) 
mają numer 5-cyfrowy zaczy-
nający się od 9. Do wyboru!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Zrób i zamroź. Wyjmiesz z zamrażarki w sam raz 
na święta.

✓kapusta z grzybami 1: garść suszonych grzybów (ja lubię 
dużo więcej) zalać na 2-3 godziny zimną wodą. Zmienić wo-
dę, zagotować, zostawić w wodzie do wystudzenia. W sporym 
garnku na oleju lnianym lub innym podsmażyć na złoto 2 du-
że, pokrojone w piórka cebule, dodać pokrojone w paski grzyby, poddusić, a na to 
wrzucić kiszoną kapustę (1-1,5 kg) mocno odciśniętą z soku, którego nie wylewamy. 
Dodajemy ziarna jałowca i czarnego pieprzu, liść laurowy, ziele angielskie (może być 
mielone, cząber, odrobinę gałki muszkatołowej i zalewamy, by ledwo przykryć, wodą 
w której gotowały się grzyby. Dusimy do miękkości (około godziny na małym gazie), 
przykryte sprawdzając, by płyn nie wyparował zanadto. Smak uzupełniamy wodą, 
odciśniętą z kapusty (gdy za mało kwaśne) lub dodatkiem 1-2 garści bardzo drob-
no szatkowanej kapusty słodkiej, gdy całość jest za kwaśna. Po ostudzeniu dzielimy 
na porcje, umieszczamy w woreczkach do mrożenia z napisaną datą „produkcji”, za-
mrażamy.

✓kapusta z grzybami 2: dwie garście grzybów przygotować, jak powyżej. W du-
żym garnku na oleju poddusić na jasnozłoto 2 cebule i 2 ząbki czosnku, dodać po-
krojoną na drobno kiszoną kapustę (odciśniętą). Do tego pokrojone grzyby i woda, 
w której się gotowały (gdy za mało, uzupełnić zwykłą). Dusić, mieszając. Po pół go-
dzinie dodać sporą garść pokrojonych śliwek suszonych, cząber, rozmaryn, sporo 
majeranku, liście laurowe i mały koncentrat pomidorowy. Dolać kieliszek czerwonego 
wina. Dusić godzinę, wystudzić, porcjować i mrozić jak powyżej.

✓Rogaliki serowe: z równych ilości (1/4 kg) białego, dobrego sera (nie homo!), 
masła i mąki zagnieść szybko ciasto i wstawić w formie kuli na godzinę do lodów-
ki. Wyjąć, podzielić na równe kule wielkości pomarańczy, rozwałkowywać je kolejno 
w kształt koła, które należy naciąć promieniście przez środek na 8 równych trójkątów. 
U podstawy każdego trójkąta nakładać łyżeczkę twardej marmolady lub kwaśnych 
powideł i zwijać w kierunku czubka trójkąta, a na koniec podwinąć cieńsze rogi po-
wstałego zawijaska, tworząc kształt rogalika. Piec do ozłocenia; przedtem wierzch 
można posmarować mlekiem lub rozmąconym żółtkiem, a po wyjęciu lukrować czy 
oprószyć cukrem pudrem. Mrozić zimne dbając, by się nie posklejały.
 PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Przed sezonem zimowych wyjazdów na narty przypominam kilka 

obcojęzycznych pułapek. Włoskie zdanie „un poco curva ma molto 
garbata” nie znaczy tego, co myślisz, lecz raczej – „trochę ułomna, 
ale bardzo miła”, przy czym „garbata” to uprzejma i miła właśnie.

Jeszcze gorzej jest u naszych południowych sąsiadów. Jeśli usły-
szysz „niech sa patrzi” to nie znaczy, że zapraszają byś się przyglądał… 

Ale Ty też uważaj na to, co mówisz. Bardzo wulgarne odpowiedniki mają niektóre nie-
winne polskie słowa, na przykład szukać: lepiej nie mów, że szukasz policji, bo to słowo 
bardzo wulgarnie określa pewną czynność seksualną. Odbyt na przykład to nie wstydliwa 
część ciała, ale obrót (w sensie handlowym), sprzedaż. Można mieć duży, można mały…

Nie mów damie, że pachnie, bo zápach to odór. Skoro mowa o kobietach, pamiętaj, że 
divka to – inaczej niż w polskim – dziewczyna, a laska znaczy miłość. 

Z kolei sklep to, podobnie jak w poznańskim, piwnica. Bardzo trafnie natomiast okre-
ślony jest w tym języku mandat – to pokuta. Za jakie grzechy, to kierowca często wie 
najlepiej.   Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Przyjaciółki spotykają się na spacerze, jedna 

z nich pcha dziecięcy wózeczek.
- Ojej - mówi druga. – Widzę, że rodzina 

się powiększyła! To chłopiec, czy dziewczynka? 
A nie marudzi za bardzo?

- Tak, to córeczka. No wiesz, kolki niemowlęce i te spra-
wy… lekko nie jest.

- A jak ją nazywacie?
- Yyy… w dzień, czy w nocy?!

��
- Młodzieńcze - mówi surowym głosem ojciec, widząc cór-

kę całującą się z jej chłopakiem. - Mam nadzieję, że dosko-
nale wiesz, co powinien w takiej sytuacji zrobić prawdziwy 
mężczyzna!!! 

- Oczywiście! Wiem! Dlatego nie mogę się doczekać, aż 
wreszcie zostawi nas pan samych…

��
- Jacusiu - mówi z wyrzutem w głosie babcia. - Jak mo-

głeś po dwudziestu latach małżeństwa zostawić swoją żonę 
samą?!

- Samą? Ależ babciu! Zostawiłem ją z dziećmi!
 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 21/2013: „Domek z kart”. Ze-
staw upominków wylosował p. czesław Ostaszewski z ul. Targowej. Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 13 grudnia br.  
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO

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

FINANSE

l Doświadczona księgowa – 
doradca podatkowy poprowa-
dzi księgowość małych i śred-
nich firm - od 100 zł. 
Tel. 606-763-006; 601-237-563 
 www.podatkizglowy.pl
l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 
18.  Tel. 22 831-36-48
l Stare pocztówki, zdjęcia, 
monety, banknoty, odznacze-
nia, srebro.  Tel. 792-077-648

SPRZEDAM

l Drewno opałowe pocięte 
z rozbiórki, worek 12 zł. Trans-
port gratis.  Tel. 721-002-710. 
l Drewno kominkowe 140 zł, 
brykiet 8 zł. Wawer – transport 
gratis. Ul. Trakt Lubelski 338A. 
 Tel. 609-805-821
l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
l Sprzedam używane z Nie-
miec: pralki, lodówki, zamra-
żarki, telewizory i inne. Kon-
takt 502-188-233

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

MEDYCZNE

l Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
l Psycholog Magdalena We-
irauch.  Tel. 664-815-173

NAUKA

l AA Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41  
l Angielski.  Tel. 604-405-587
l J. polski.  Tel. 691-923-889
l Język polski gimnazjum, li-
ceum, egzaminy, matura. 
 Tel. 513-799-661
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Nauczanie początkowe. 
 Tel. 728-814-601
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze – promocja!  Stu-
dent.  Tel. 533-404-404
l Reedukacja (terapia pedago-
giczna – j. polski, matematyka). 
 Tel. 691-923-889

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Kawalerka, Wawer. 
 Tel. 660-281-236
l Kawalerka, Falenica. 
 Tel. 696-278-382

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Budynek warsztatowy ca` 
320 m kw. w Falenicy ul. Oliw-
kowa 10. Tanio! Pilne! 
 Tel. 606-260-514
l Segment Gocław 2000 r. 
171/350 m kw. 990 tys. 
 Tel. 604-225-245 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

l Zamienię działkę blisko War-
szawy na mieszkanie. 
 Tel. 609-797-597

SZUKAM PRACY

l Solidna, uczciwa zaopiekuje 
się starszą osobą lub pomoże przy 
dziecku od O.  Tel. 503-465-045
l Sprzątanie + okna. 
 Tel. 511-210-315

PRAWNE

l BIEGŁY RZECZOZNAW-
CA MAJĄTKOWY. WYCE-
NA NIERUCHOMOŚCI. 
 TEL. 600-438-844
l Doradca Podatkowy – pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody. Warszawa Go-
cław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-
wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna.  Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481

TŁUMACZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachod-
nie. 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, Telewizja, montaż, 
serwis.  Tel. 534-102-010 
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 par-
kietów – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
l Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie, Marcin 
Jarosiewicz.  Tel. 503-630-035
l Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapicer-
ki.  Tel. 694-825-760
l Czyszczenie tanio Karche-
rem dywanów, tapicerki, ma-
teracy.  Tel. 502-928-147
l Dezynsekcja – skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

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

l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie. Tel. 22 610-81-21; 607-
773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy ga-
zowe, kominiarskie. Uprawnie-
nia. www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228

l HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
l Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-658-523
l Hydraulika, ślusarstwo – po-
gotowie.  Tel. 22 416-64-49; 
 889-518-246
l Lodówki, pralki, telewizory 
– naprawa.  Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464 
l Lodówki tel. 22 671-80-49; 
604-910-643, Pralki tel. 601-
361-830
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
l MEBLE NA WYMIAR. PRO-
DUKCJA, PRZERÓBKI, NA-
PRAWY.        TEL. 22 773-15-13; 
 504-824-568

l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
l Pralki, lodówki – naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
l Pranie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki meblowej i sa-
mochodowej. Tel. 500-753-803
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
l Spawanie, kwasówka, alumi-
nium.  Tel. 519-582-922
l STOLARZ – KUCHNIE, 
SZAFY, PAWLACZE, ZA-
BUDOWY ORAZ NAPRA-
WY.  TEL. 602-126-214
l Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88

l Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l ELEKTRYCZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Hydrauliczne, gazowe. 
 Tel. 505-356-425
l HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888

l Malowanie, wykładziny, drob-
ne remonty.  Tel. 601-20-33-13
l PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888 
l TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.   TEL. 504-618-888  

USŁUGI/komputerowe

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

USŁUGI/porządkowe

l Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek samo-
chodowych, odplamianie. Oso-
biście.  Tel. 512-247-440

USŁUGI/remontowe

l Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380
l Glazura, hydraulika, malo-
wanie.  Tel. 606-181-588
l Gładź, glazura, panele, malo-
wanie.  Tel. 609-982-675
l Malowanie, tapetowanie. 
Tel. 22 612-21-74; 501-028-073
l Naprawy witryn, lad sklepo-
wych, komór. Tel. 609-840-514

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio!  Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
l Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. bu-
dowlanych.  Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

l Sklep Zielarski – Międzyle-
sie ul. Pożaryskiego 24b. Su-
plementy, kosmetyki, oleje, so-
ki, zioła.  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

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makula-
turę, stłuczkę. Sprzątanie piw-
nic i strychów. Wywóz mebli.      

Tel. 22 499-20-62

Gaz, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53; 
662-065-292

twóJ CZas Jest dla Nas beZCeNNy!
NadaJ drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl
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USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY 
DYŻUR TELEFONICZNY
516-084-130 

WARSZAWA RAdOść 
ul. PANNY WOdNEJ 46/48

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

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

tel. 22 6191956; 22 6193619
 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
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Złota Rączka. 
Tel. 515-400-656

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
kOnkURencyJne ceny

ul. Kłopotowskiego 23/25 
(wejście od ul. Floriańskiej)
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 
„Calvaria”

CAŁODOBOWO
ul. Grochowska 144/146

Tel. 22 836 40 09;  
501 570 011

www.calvaria.pl

Trzypokojowe (60 metrów) 
Saska Kępa, po remoncie + 
garaż murowany. Cena do ne-
gocjacji. 

Tel. 22 672-36-60 
i 514-83-18-82 

Domowy hydraulik – 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy.  

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 
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rEKlAMA rEKlAMA  

Budowa obiektu dla nowej 
lokalizacji Bloku Operacyjne-
go, Oddziału Pooperacyjnego, 
Oddziału Intensywnej Terapii 
oraz Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego została rozpoczęta 
we wrześniu 2011 roku, a za-
kończenie prac budowalnych 
i wyposażenie pomieszczeń 
w sprzęt medyczny nastąpi-
ło w październiku 2013 roku. 
Inwestycja – o wartości ponad 
71 mln zł – w całości została 
sfinansowana ze środków Sa-
morządu Województwa Ma-

zowieckiego. Projekt zrealizo-
wany został na zasadach „pod 
klucz” i składa się z czterech 
kondygnacji nadziemnych 
i jednej podziemnej. Nowy 
budynek został zlokalizowa-
ny pomiędzy istniejącymi bu-
dynkami A, B, C, cały jest kli-
matyzowany. Zaprojektowany 
obiekt jest nowoczesny, funk-
cjonalny i przyjazny, a zwarta 
i kompaktowa bryła budynku 
szpitala ułatwia komunikację 
zarówno pacjentom, jak i per-
sonelowi.

Na niskim parterze zloka-
lizowano Szpitalny Oddział 
Ratunkowy (SOR) oraz po-
mieszczenia techniczne, na 
parterze Oddział Intensyw-
nej Terapii (OIT), na I pię-
trze mieści się Oddział Poope-
racyjny, a na II piętrze Blok 
Operacyjny.

Wszystkie poziomy są po-
łączone windami. Ściany 
w pomieszczeniach zabiego-
wych i operacyjnych obło-
żone są panelami z bakterio-
bójczą warstwą jonów sre-
bra. Powierzchnie ścian przy-
stosowane są do dezynfekcji 
i mycia. Dla sal operacyjnych, 
sal OIT, sali wybudzeń i po-
zostałych pomieszczeń sep-
tycznych zaprojektowano na-
wiewniki wyposażone w filtry 
absolutne.

Na Bloku Operacyjnym 
zaprojektowano 5 sal opera-
cyjnych na potrzeby chirur-
gii dziecięcej, neurochirurgii, 
otolaryngologii, okulistyki 
i ortopedii. Każda z sal – wy-
posażona jest w wysokospe-
cjalistyczny sprzęt medyczny 
najnowszej generacji, taki jak 
np. neuronawigacja, mobilny 
tomograf komputerowy, mo-
bilny ultrasonograf śródope-

racyjny, nowoczesne tory wi-
zyjne, mikroskopy operacyj-
ne, sprzęt do elektrokoagula-
cji, mobilne stoły operacyj-
ne o jezdnej podstawie. Każ-
da z sal operacyjnych została 
wyposażona w mosty sufito-
we z nawiewem laminarnym, 
co sprawia, że żadne urządze-
nie nie stoi na podłodze.

Nowocześnie wyposażony 
Oddział Pooperacyjny po-
siada 9 miejsc łóżkowych na 
sali wybudzeń, 2 miejsca na 
sali pooparzeniowej i 2 miej-
sca w izolatce. Każde łóżko 
wyposażone jest w mobilne 
i stacjonarne zestawy moni-
torujące, co pozwala na sta-
łe monitorowanie czynności 
życiowych, a wraz ze stałą 
opieką lekarsko-pielęgniarską 
gwarantuje najwyższą jakość 
opieki medycznej.

Na Oddziale Intensyw-
nej Terapii zaprojektowano 
8 miejsc intensywnego nad-
zoru w pełni wyposażonych 
w sprzęt najnowszej genera-
cji monitorujący i wspoma-
gający czynności życiowe. 
Na oddziale znajdują się 2 sa-
le 4-osobowe, 2 sale 2-osobo-
we oraz 2 izolatki z pełnym 
reżimem sanitarno-epidemio-
logicznym. Sprzęt do diali-
zoterapii, aparat do stymula-
cji przezprzełykowej mięśnia 
sercowego, nowoczesny apa-
rat USG, a także tomografia 
komputerowa to tylko część 
urządzeń, dzięki którym moż-
liwa będzie szybka i nieinwa-
zyjna diagnostyka pacjentów. 

Szpitalny Oddział Ratun-
kowy wyposażony jest w naj-

nowszej generacji sprzęt me-
dyczny. Szpitalny system in-
formatyczny umożliwia prze-
syłanie badań laboratoryjnych 
i obrazowych między pracow-
niami a gabinetami lekarski-
mi, dzięki czemu badania do-
stępne są na wszystkich kom-
puterach w oddziałach szpital-
nych i gabinetach lekarskich, 
co daje możliwość szybkiej 
konsultacji i podjęcia decyzji. 
Cyfrowy system przywoław-
czy umożliwia wezwanie per-
sonelu medycznego z każde-
go miejsca oddziału do miej-
sca prowadzonej interwencji 
medycznej.

28 listopada br. nowy pa-
wilon szpitalny został odda-
ny do użytku. Na uroczystość 
przybyli (pod nieobecność Pa-
ni Prezydentowej): z-ca Sze-
fa Kancelarii Prezydenta RP 
Dariusz Młotkiewicz, Senator 
RP Marek Borowski i Poseł 
RP Marcin Kierwiński, szefo-
stwo Sejmiku i Zarządu Wo-

jewództwa Mazowieckiego 
z przewodniczącym Ludwi-
kiem Rakowskim, wiceprze-
wodniczącym Tomaszem Ku-
charskim (na zdjęciu przeci-
na wstęgę), wicemarszałkiem 
Krzysztofem Strzałkowskim 
i członkiem zarządu Wie-
sławem Raboszukiem oraz 
przedstawiciele resortu zdro-
wia i NFZ.

Przybyli również przyja-
ciele szpitala, dyrektorzy za-
przyjaźnionych – wspomaga-
jących szpital organizacji po-
zarządowych, organizacji za-
wodowych oraz przedstawi-
ciele pracowników szpitala. 
Gości powitała dyrektor szpi-
tala Małgorzata Stachurska-
-Turos. Były podziękowania 
i życzenia owocnej pracy od 
wiceprzewodniczącego Sej-
miku, burmistrza dzielnicy 
i jednocześnie przewodniczą-
cego Rady Społecznej szpi-
tala Tomasza Kucharskiego. 
 (ab)

na tę chwilę czekaliśmy prawie dwa lata. We wrześniu 2011 roku 
rozpoczęto prace budowlane, a w październiku zakończono budo-
wę nowego pawilonu szpitalnego przy ul. niekłańskiej.  

Wielka inwestycja przy Niekłańskiej – zakończona 

Sto łóżek pod choinkę

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
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Marka poznańskiego – prezesa polskiego Klubu 
Szermierczego, wieloletniego trenera kadry 
polskich florecistów, wychowawcy medalistów 
Mistrzostw Świata i Igrzysk olimpijskich.

- Polski Klub Szermierczy obchodzi właśnie jubileusz 10-le-
cia. Zapewne początki łatwe nie były, ale rozkręciło się to bar-
dzo…

- Klub powstał w bardzo trudnym okresie dla polskiego sportu. 
Trzeba było wielu starań, aby rozpropagować walory sportu szer-
mierczego. Treningi rozpoczęliśmy w Hali OSiR na ul. Siennic-
kiej, a rok później przygarnął nas nieżyjący już dyrektor Zespołu 
Szkół nr 37 Pan Eugeniusz Śniegowski, gdzie funkcjonujemy do 
dziś.  Dzięki jego wieloletnim staraniom, a także działaczy Klubu 
i władz Pragi-Południe, stary budynek warsztatów szkolnych został 
przebudowany na obiekt treningowy na miarę XXI wieku. Nowo-
cześnie wyposażona sala szermiercza, zaplecze socjalne i lokali-
zacja oraz wspaniała kadra szkoleniowców (Monika Johne, Piotr 

Kiełpikowski, Katarzyna Łukaszewska, Agnieszka Malinowska) 
dają gwarancję dalszego, dynamicznego rozwoju Klubu.

- Trenował Pan medalistów olimpijskich i mistrzostw świata, 
a teraz, wielu pańskich klubowiczów, to dzieci i młodzież…

- Po latach pracy z zawodnikami na światowym poziomie przy-
szedł czas, aby doświadczenia i umiejętności przekazywać najmłod-
szym szermierzom. Dziś na naszej sali z wielką pasją ćwiczy ok. 70 
dzieci i coraz liczniejsza grupa rekreacyjna bardzo zróżnicowana 
wiekowo. Nasi zawodnicy osiągają coraz lepsze wyniki. Szczególny 
powód do dumy przysporzyli nam Andrzej Agria i Maciej Zasada, 
którzy zostali zakwalifikowani do grona stypendystów Akademii Ta-
lentów Dalkii. To sportowcy osiągający znaczące sukcesy sportowe 
i jednocześnie posiadają bardzo dobre wyniki w szkole. Są przykła-
dem, że z powodzeniem można pogodzić sport z nauką w szkole.

- W Mikołajki, 6 grudnia, organizujecie finały kolejnych za-
wodów „O Puchar Dzielnicy Praga-Południe”. Czego możemy 
się spodziewać po tej imprezie?

- Tak, to już zakończenie X edycji tego turnieju. W tegorocznych 
zawodach wzięło udział łącznie około 120 zawodniczek i zawodni-
ków z większości klubów warszawskich. Walki stały na bardzo do-
brym poziomie i mamy nadzieję, że wśród uczestników znajdują się 
przyszłe gwiazdy polskiej szermierki. Finał tych zawodów będzie 
jak zwykle bardzo uroczysty, a medale, puchary i dyplomy będą 
stanowiły dodatkową motywację dzieci do dalszej wytężonej pracy.

Rozmawiał Adam Rosiński

„SKARYSZEWSKI” 
chwycił po razie

Indiana, Silvio, rkrzycki, rapszawiak, czy wdzięczna 
aa000sandr, to internetowe pseudonimy (nicki) tych, którzy już 
zdecydowali, że pobiegną w II Skaryszewskim Biegu Noworocz-
nym…

Jeszcze nie ma żadnej oficjalnej informacji na temat tego biegu, 
a już w internecie biegacze deklarują swój start. Na stronie mara-
tonypolskie.pl taki udział zadeklarowało już kilkudziesięciu inter-
nautów, którzy potrafią aktywnie spędzać wolny czas. Wygląda na 
to, że zorganizowany w styczniu tego roku, po raz pierwszy, bieg 
chwycił i wpisuje się w kalendarz stołecznych biegaczy.

Biegacze znają już nawet termin. To 4 stycznia 2014 r. No i dy-
stans – 8 km główną aleją Parku Skaryszewskiego na południowo-
praskim Kamionku. W pierwszym biegu wystartowało 400 zawod-
ników. Zapowiada się, że w następnym będzie ich jeszcze więcej. 
Zapewne niedługo szczegółowe informacje o tej imprezie znajdą 
się na stronie głównego organizatora – Urzędu Dzielnicy Praga-Po-
łudnie. ar     

Pierwsze sportowe trofea 
zawsze cieszą najbardziej. 
Cieszą zarówno dzieci, jak 
i rodziców…

Takiej właśnie radości mogły 
doświadczyć w ubiegłym tygo-
dniu najmłodsi uczniowie Szko-
ły Podstawowej Nr 255. W tym 
roku nauczyciele wychowania 
fizycznego powołali w tej pod-
stawówce Uczniowski Klub 
Sportowy, a 28 listopada zor-
ganizowali pierwszy turniej dla 
dzieci. – Klub jest przeznaczony 
dla dzieci najmłodszych – mówi 
„Mieszkańcowi” Dariusz Całka 
z SP Nr 255 – bo takiej oferty 
brakuje w dzielnicy. Mamy tyl-
ko zajęcia ogólnorozwojowe, 

ale staramy się wprowadzać 
elementy piłki siatkowej, koszy-
kowej, czy nożnej. Faktycznie 
jest tak, że większość UKS-ów 
specjalizuje się w jakiejś dyscy-
plinie, a swoją ofertę kieruje do 
dzieci trochę starszych.

Pomysł UKS-u dla naj-
młodszych okazał się trafiony. 
W pierwszym turnieju wzięło 
udział kilkudziesięcioro za-
wodników, zaś doping kibiców 
(rodziców) był głośny i ży-
wiołowy. Wszyscy zawodnicy 
zostali obdarowani medalami. 
Niektórzy, jak Mateusz z I c, 
dumnie nosili trofeum przez 
cały następny lekcyjny dzień.

rosa 

Pierwszy medal

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

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

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOńCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

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

budujeSz  remOntujeSz  malujeSz

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!

Prezes Marek Poznański ze swoimi wychowankami.


