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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Metrowe 
szanse

Wiwat, wkrótce ruszy druga 
linia metra! No powiedzmy li-
nijka, bo to będzie raptem sie-
dem stacji, ale za to Wisłę mamy 
przekopaną, więc na przyszłość 
trudności będą jakby ciut mniej-
sze. Radość z metrowego suk-
cesu zmaga się u mnie z ekscy-
tacją, jak będą wyglądały ulice, 
które zostały zahibernowane na 
czas tej inwestycji.

Jak uda się zrewitalizować 
Świętokrzyską? Przecież ta uli-
ca wpadła w czarną dziurę bo-
daj na trzy lata i wszystko co tam 
było (knajpy, księgarnie, salony 
odzieżowe) dotknęła straszna 
choroba zapomnienia. Kto się 
utrzymał na rynku, liczy, że tam 
się przeniesie salon zakupowy 
stolicy. Czy tak będzie istotnie?

A okolice Wileńskiej tu u nas, 
na Pradze? Plany dzielnicowe 
są ekscytujące: tu ma być wiel-
ka przesiadkowa stacja, więc 
i  taki miałby być charakter tej 
okolicy, zamienionej w  poletko 
wielkomiejskiego hipsterstwa, 
z  knajpkami, butikami, bardziej 
lokalnym niż tranzytowym ru-
chem kołowym. Uda się?

Właśnie teraz miasto będzie 
zdawało egzamin z wizji strate-
gicznej. Bo ma unikalną okazję 
pokazania, że komórki plano-
wania nie przespały lat oczeki-
wania na finał metrowej inwe-
stycji. Drogi zostały przeorane, 
z  okolic usunięto to wszystko, 
co przeszkadzało w  budowie. 
Teraz na tym miejscu może po-
wstać nowy ład urbanistyczny. 
Jaki on będzie? Czy wyznaczy 
charakter tych fragmentów mia-
sta na lata. Otworzy szanse roz-
woju? Będę się temu przyglądał 
z wielkim zainteresowaniem.

Tomasz Szymański

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

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

(do komputera, dla kierowców, 
progresywne, fotochromowe)

●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga
pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

Część mieszkańców Saskiej Kępy 
nie życzy sobie, aby na tym osie-
dlu Pragi-Południe mogli parko-
wać kierowcy spoza tego obsza-
ru. Czy to dobry pomysł?

dokończenie na str. 5

Saska Kępa to nie parking

KOmu FAjKI? KOmu SpIryt?

  czytaj na str. 2

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

BEZpŁAtnE ZABIEGI StOmAtOLOGICZnE 
(Biały Tydzień)

Klinika Stomatologiczna 
ul. Kordeckiego 79, tel. (22) 672-12-71
Zapisy telefonicznie od 29 września (poniedziałek) 

od godz. 9.00
* ilość zabiegów ograniczona ZAprASZAmy! 
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Uratowali tonących
Post. Jacek Dąbrowski i st. post. Paweł Fabisiak, którzy pełnili służbę 

na terenie Parku Skaryszewskiego zauważyli, jak na środku jeziorka wy-
wrócił się kajak – do wody wpadł mężczyzna i dwoje dzieci. Jeden z poli-
cjantów wskoczył do wody, a drugi asekurował go z brzegu i kontrolował 
całą sytuację. Post. Jacek Dąbrowski bardzo szybko dopłynął do potrze-
bujących pomocy. W pierwszej kolejności doholował do brzegu najsłab-
sze dziecko, zaraz potem pomógł mężczyźnie i drugiemu chłopcu. Ojcu 
i jego dwóm synom, 5-latkowi i 7-latkowi nic się nie stało. Na lądzie od 
razu zapewniono im niezbędną opiekę. Policjant rozciął sobie stopę. Zo-
stał przewieziony do szpitala, gdzie założono mu szwy.

Napadł na kobietę
Do zdarzenia doszło w lipcu br. W południe, do idącej ulicą Biało-

stocką kobiety podszedł mężczyzna, przewrócił ją na ziemię. Kobieta 
uderzyła głową o chodnik, a napastnik zerwał jej z szyi złoty łańcu-
szek i uciekł. Policjanci z wydziału kryminalnego z Pragi-Północ pod-
jęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy, wpadli na trop podej-
rzanej o to przestępstwo osoby. Grzegorz Ż. został zatrzymany i trafił 
do policyjnej celi. Mężczyzna był poszukiwany nakazem doprowadze-
nia w celu odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności. 

Zaatakowali… nogą od stołu 
Do komisariatu w Wawrze wpłynęło zawiadomienie od przebywają-

cego w szpitalu mężczyzny. Pokrzywdzony doznał poważnego urazu 
głowy. Mężczyzna sam zgłosił się do szpitala, bo został pobity przez 
swoją konkubinę i sąsiada... drewnianą nogą od stołu. 20-letnia Kata-
rzyna P. i 20-letni Artur W. zostali zatrzymani.

Płacił skradzionymi kartami
Do zdarzenia doszło w nocy w jednym z pubów w pobliżu Placu 

Trzech Krzyży. Obsługa lokalu powiadomiła policję o kliencie, który 
chciał uregulować należność za wypity alkohol najpierw jedną, a następ-
nie kolejną karta płatniczą. Obie transakcje na kwotę ponad 200 złotych 
nie powiodły się, ponieważ karty były zablokowane, a wyświetlany ko-
munikat polecał je zatrzymać. Wezwani na miejsce policjanci ze śród-
miejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego znaleźli przy Piotrze 
W. także inne przedmioty, takie jak telefon komórkowy, portfel i zegarek, 
które tej samej nocy, jak wynika z relacji pokrzywdzonej kobiety i męż-
czyzny, zostały im skradzione w restauracji w centrum miasta. 48-latek 
został zatrzymany, miał we krwi prawie 2 promile alkoholu.

Chciał przekupić policjanta
Pod numer alarmowy Policji zatelefonowali czujni sąsiedzi jedne-

go z bloków na terenie Grochowa z informacją, że prawdopodobnie 
do mieszkania sąsiadki ktoś się włamał. Świadków zaniepokoił trzask 
wybijanej szyby. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z wy-
działu patrolowo-interwencyjnego. Kiedy dotarli pod wskazany adres, 
spotkali wracającą do domu właścicielkę lokalu. Gdy kobieta weszła 
do mieszkania w asyście policjantki, włamywacz właśnie uciekał przez 
okno. Pościg za nim podjął drugi z patrolowców, który zatrzymał męż-
czyznę kilkaset metrów dalej. 26-letni Maciej P. próbował przekupić 
policjanta proponując mu oddanie skradzionego złota oraz pieniędzy 
w kwocie 600 złotych. toms

 Kro ni Ka po li cyj na

rEKlAMA rEKlAMA  

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!

Na handlu towarem z kon-
trabandy nasz budżet traci gru-
be miliardy złotych. Wydaje się 
więc, że ten proceder winien 
być ścigany z olbrzymią deter-
minacją. Tymczasem, na grani-
cy dzielnic Praga-Północ i Pra-
ga-Południe, handel nielegalny-
mi towarami wręcz kwitnie…

Grupa mieszkańców z okoli-
cy stacji metra „Stadion” posta-
nowiła pomóc stołecznym służ-
bom w wyłapaniu handlarzy al-
koholem nieznanego pochodze-
nia i przemyconymi papierosa-
mi. Mieszkańcy wystosowali 
pismo do komendantów dwóch 
praskich komend rejonowych, 
w którym to dokładnie opisują 
zarówno mechanizm nielegal-
nego handlu w rejonie ul. Tar-
gowej i Zamoyskiego, jak i sa-
mych handlarzy. Opisy są pre-
cyzyjne. Ot, choćby ten od-
noszący się do handlarza przy 
przystanku autobusowym „Al. 
Zieleniecka 01”: „W odległości 
ok. 25 metrów, pod drzewem, 
przy bilbordzie,  już od ładnych 
kilku lat stoi mężczyzna w wieku 
około 30  lat, szczupły, średnie-
go wzrostu, włosy czarne (krót-
ko ostrzyżone), ubrany w ciem-
ną  kurtkę,  niebieskie  dżinsowe 
spodnie…”. Równie rzetelnie 
zostały wskazane przez miesz-
kańców miejsca przechowywa-
nia nielegalnego towaru.

Kopię pisma w opisywanej 
sprawie skierowano do redak-
cji „Mieszkańca”. Wraz z pi-
smem przewodnim, w którym 
m.in. pada pytanie o możli-
wość zlikwidowania targowi-
ska przy ul. Zamoyskiego – 
pozostałości po wielkim han-

dlu przy Stadionie Dziesięcio-
lecia. Bazarek ów miał zostać 
zlikwidowany przed piłkar-
skimi mistrzostwami UEFA  
EURO 2012. 

Pomijając kwestię nielegalne-
go handlu głównym przyczyn-

kiem planowanej likwidacji tego 
targowiska było to, że po pro-
stu szpeci krajobraz. Faktycz-
nie, blaszane pawilony opatu-
lone brezentową folią (na zdję-
ciu) przywołują obrazy z dawno 
minionej epoki. Tylko handlu-
jący wyglądają trochę inaczej – 
na tym bazarku, w zdecydowa-
nej większości, sprzedają przy-
bysze z dalekiej Azji i wschod-
nich krajów byłego Układu War-
szawskiego. I ten bazarek opi-
sują mieszkańcy, jako zaplecze 
handlu nielegalnymi towarami.

„Jak  to możliwe, aby w dzi-
siejszych  czasach,  w  centrum 

Warszawy istniał  taki bazarek, 
gdzie można kupić wszystko co 
jest  nielegalnego  pochodzenia 
i gdzie jest smród, brud i ubó-
stwo?  To  negatywna  reklama 
Warszawy i Pragi-Południe. To 
wielki wstyd dla Warszawy,  że 

pozostał  taki  skansen  i  relikt 
przeszłości…” – trzeźwo oce-
niają mieszkańcy. Sugerują też 
ironicznie, że można to targo-
wisko wpisać do rejestru za-
bytków… 

Żarty żartami, ale sprawa 
jest poważna. Każdy, kto choć-
by przypadkiem znalazł się 
w rejonie tego targowiska spo-
tyka się z wręcz jawnymi pro-
pozycjami kupna nielegalnego 
alkoholu lub papierosów. Ku-
szą handlarze i ceny, które tu-
taj są o połowę niższe od ofi-
cjalnych. I faktycznie, choć ca-
ły proceder jest tajny, to sami 

handlarze się z nim nie kryją. 
Co zakrawa na kpinę zarówno 
z polskiego prawa, jak i kpinę 
ze skuteczności służb odpo-
wiedzialnych za przestrzega-
nie tegoż prawa…

O walkę z opisywanymi pro-
cederami zapytaliśmy stołeczną 
Policję. Pytanie wywołało pew-
ną konsternację i na odpowiedź 
pewnie będziemy musieli po-
czekać, ale do tematu wrócimy. 
Tym bardziej, że akurat w tej 
kwestii powinno się oczekiwać 
zdecydowanych działań także 
od innych służb – choćby cel-
nych, czy Straży Miejskiej. 

Szybszy i bardziej konkretny 
w odpowiedzi był Tomasz Ku-
charski, burmistrz Pragi-Połu-
dnie, w której znajduje się tar-
gowisko. Przyznał, że do dziel-
nicowego Ratusza nie trafiają 
sygnały o nielegalnym handlu 
w tym rejonie i wyjaśnił status 
bazarkowego reliktu: –  Targo-
wisko jest na prywatnej działce 
i  my  nie  możemy  go  zlikwido-
wać.  Ten  bazarek  nie  przynosi 
chluby, więc myślimy  żeby wy-
kupić tę działkę od prywatnego 
właściciela. 

Pomysł może i dobry, ale na 
jego realizację potrzebne są du-
że pieniądze. Bo choć działka 
pod targowisko nie jest zbyt du-
ża, to cena metra gruntu przy 
stacji metra i Stadionie Narodo-
wym na pewno byłaby bardzo 
wysoka. A lista działek do wy-
kupienia przez samorząd, choć-
by na cele oświatowe, jest dość 
długa. 

Trudno jednak przymykać 
oko na to, że w jednym z naj-
bardziej prestiżowych w War-
szawie miejsc „szara strefa”, na 
tak dużą skalę, działa „w biały 
dzień”…

Magda K.

GOTOWE
MIESZKANIA!

•  nowoczesny budynek położony  
w spokojnej zielonej okolicy

•  promocyjna oferta – dowiedz się  
więcej w biurze sprzedaży

•  w ofercie mieszkania  
4-pokojowe

•  dostępne tarasy  
i parking podziemny

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:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Adam 
CiECiURA 

Radny m.st. Warszawy
Przewodniczący 

Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego 

i Komisji ds. Gospodarowania Odpadami

Zapraszam Państwa do zgłaszania 
problemów o wyżej wymienionej tematyce.

Kontakt – Biuro Rady Miasta 
tel. 22 443-05-84 
e-mail: acieciura@radny.um.warszawa.pl

Mieszkańcy okolic powstającej stacji metra „Stadion” 
żądają likwidacji nielegalnego handlu przemycanymi 
papierosami i bezakcyzowym alkoholem…

  Okna  rOlety
OKNa pCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   
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KOmu FAjKI? KOmu SpIryt?
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dOmy w ZIELEnI – OGrOdy wESOŁA
Marzysz o domu zatopionym w zieleni, czystym powietrzu, ciszy – niezakłóconym wypoczynku?  Jeśli tak, to Ogrody 

Wesoła są dla Ciebie idealnym miejscem. Kameralne osiedle przy ul. Armii Krajowej 94 łączy wygody dobrej lokalizacji, 
szybki dojazd do centrum Warszawy z naturą i wypoczynkiem. W najbliższym zasięgu są dwa przedszkola, trzy szkoły 
podstawowe i jedno gimnazjum – to czyni nasze osiedle idealnym miejscem dla rodzin. Stąd blisko jest również do skle-
pów oraz urzędów a na aktywnych czekają w pobliżu ośrodki sportowe oraz basen, nie mówiąc o drogach spacerowych 
parku krajobrazowego. Martwisz się dojazdem? Niepotrzebnie! Do centrum miasta w 20 minut dostać się możesz szybką 
koleją miejską SKM, której przystanek znajduje się zaledwie 250 m od domu. Preferujesz podróże samochodem? Świet-
nie! W takim razie dogodne połączenie z mostem Siekierkowskim umożliwi Ci łatwy dojazd do dowolnej części Warszawy. 

Ogrody Wesoła to ekskluzywny zespół 24 segmentów jednorodzinnych o powierzchniach od 118 do 211 m. kw., 
rozmieszczonych w sześciu budynkach na terenie ponad 1 hektara. Każdy z segmentów posiada własny ogród o po-
wierzchni od 200 do 440 m kw. Wszystko to wybudowane w starej, willowej części Wesołej, w magicznym miejscu 
otoczonym Parkiem Krajobrazowym. W dwóch słowach – dom marzeń. 

Chcąc sprostać oczekiwaniom wszystkich klien-
tów przygotowaliśmy specjalną, kompleksową ofer-
tę wykończenia domów pod klucz. Architekt wnętrz 
gotowy jest zaprojektować wymarzony dom w  naj-
wyższym standardzie, zgodnie z indywidualnymi pre-
ferencjami każdego nabywcy. Nowoczesne rozwiąza-
nia, wysoki standard i  dużo zielonej przestrzeni za-
pewnią każdemu poczucie prywatności i wygodę ży-
cia. Bez wątpienia znajdziesz tu swoje miejsce na zie-
mi! Więcej informacji na stronie www.ogrodyweso-
la.pl lub w biurze sprzedaży na terenie inwestycji 
– tel. 534 405 300.

P

NARZyNki gwiNtowNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
Metal−MarketWarszawa

ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

Czynne
pon.–pt. 10.00–18.00
sobota 10.00–14.00

Zak£ad Us£Ug 
Tapicerskich i sTolarskich

d. „Redom” 
ul. Walecznych 76, 

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

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

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

rEKlAMA rEKlAMA  

- Panie prezesie, gdy by-
łem w jednej z południo-
wopraskich spółdzielni 
mieszkaniowych, dokładnie 
w SBM „Grenadierów”, do-
tarła do mnie informacja, 
że dość szeroka grupa sto-
łecznych spółdzielni planuje 
zmianę lokalnego prawa…

- To prawda. W gronie kilku 
spółdzielni przygotowaliśmy 
projekt uchwały umożliwiają-
cej udzielanie spółdzielniom 
mieszkaniowym bonifikaty od 
opłat za przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego 
w prawo własności. Do koń-
ca września zbieramy podpisy 
pod tym projektem, a następ-
nie skierujemy go do Rady 
Warszawy.

- Przepisy mówią, że aby 
tego typu projekt był proce-
dowany przez naszych raj-
ców, to musi się pod nim 
podpisać aż piętnaście tysię-
cy mieszkańców. Zbierzecie 
wymaganą liczbę podpisów?

- Już zebraliśmy. Mamy ich 
już ponad 33 tysiące. To bar-
dzo ważna sprawa dla spół-
dzielni i dla samych spółdziel-
ców. Do przeprowadzenia tej 
akcji zmusiły nas bardzo wy-
sokie opłaty za użytkowanie 
wieczyste, jakie mieszkańcy 
wnoszą każdego roku do kasy 
Miasta. Opłaty te rosną w za-
straszającym tempie. Podwyż-
ki nierzadko sięgają nawet po-
nad tysiąc procent. Drastycz-
nie drenują portfele spółdziel-

ców, a naszych mieszkańców 
po prostu nie stać na tak wy-
górowane opłaty.

- Wiele osób uważa, że 
w ogóle nie powinno być 
takiej formy prawnej, jak 
„użytkowanie wieczyste”. 
Zgadza się Pan z takim 
twierdzeniem?

- Jak najbardziej. W innych 
krajach nie ma takiej formy. 
U nas się zachowała, ale to re-
likt epoki socjalistycznej. Wy-
myślono ją w roku 1961 po 
to, aby Państwo było właści-
cielem gruntów, a nie miesz-
kańcy. Żeby nie oddawać pra-
wa własności w ręce prywat-
ne. Dlatego w 1997 roku Sejm 
ustanowił prawo umożliwia-
jące przekształcenie użytko-
wania wieczystego w prawo 
własności, aby mieszkańcy 
i spółdzielnie byli właścicie-
lami gruntów, na których stoją 
ich budynki.  

- No dobrze, skoro taka 
możliwość istnieje, to dlacze-
go nie uciec od tych wygóro-

wanych opłat za użytkowa-
nie wieczyste w najprostszy 
sposób – przekształcając je 
w prawo własności?

- Chętnie byśmy z tego me-
chanizmu wszyscy korzysta-
li, ale problemem jest obo-
wiązek dopłacenia różni-
cy pomiędzy użytkowaniem 
wieczystym, a prawem wła-
sności. A ta różnica, często 
sięgająca milionów złotych, 
jest niestety bardzo duża 
i spółdzielców nie stać na jej 
uregulowanie. Dla przykładu 
dla dwóch budynków naszej 
spółdzielni przy ulicy Namy-
słowskiej na Pradze Północ ta 
dopłata wynosi prawie 2 mln 
zł. Średnio na jedno mieszka-
nie 13 tys. zł.

- Ale z tego co wiem, to 
w wielu polskich miastach 
istnieje możliwość uzyski-
wania dużych bonifikat od 
takiego przekształcenia…

- Tak, Sejm aby ułatwić 
przekształcanie Spółdziel-
niom, a tym samym i ich 

mieszkańcom, dał w ustawie 
uprawnienia radom miast do 
udzielania bonifikaty. Prak-
tycznie we wszystkich du-
żych miastach takie uchwa-
ły zostały podjęte, ale nie 
w Warszawie. U nas jest taka 
możliwość, ale tylko w przy-
padku osób fizycznych, a nie 
ma przepisu umożliwiające-
go uzyskanie takiej bonifi-
katy przez osobę posiadają-
cą spółdzielcze prawo do lo-
kalu.

- To bardzo niesprawiedli-
we zróżnicowanie.

- My też tak to odczuwamy. 
Tym bardziej, że proszę zwró-
cić uwagę na to, iż większość 
terenów w zasobach spół-
dzielni mieszkaniowych to są 
tereny dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców miasta. To 
my ponosimy koszty budowy 
i utrzymania infrastruktury, 
placów zabaw, boisk, zieleni, 
czy także oświetlenia. A ko-
rzystać z tych terenów mo-
że każdy. Nie dość więc, że 
utrzymujemy na właściwym 
poziomie przestrzeń publicz-
ną, ponosząc przy tym znacz-
ne koszty, to jeszcze spół-
dzielcy muszą płacić tak du-
że opłaty za użytkowanie wie-
czyste tych terenów. A gdy 
chcą przekształcić użytkowa-
nie wieczyste we własność to 
muszą płacić bardzo duże pie-
niądze, bo Rada Warszawy 
nie objęła spółdzielni i spół-
dzielców bonifikatami. Jest 

to dla naszych mieszkańców 
bardzo niesprawiedliwe.  

- Stąd ta inicjatywa?
- Tak, dlatego przygotowa-

liśmy projekt uchwały, zebra-
liśmy podpisy i składamy pro-
jekt do Rady Miasta. Będzie-
my rozmawiać ze wszystkimi 
klubami radnych o poparcie 
dla tego projektu.

- W proponowanym przez 
Państwa projekcie uchwa-
ły, czytamy, że oczekuje-
cie umożliwienia bonifikaty 
w wysokości 95 procent. To 
bardzo duża bonifikata.

- To jest bonifikata, któ-
ra umożliwi spółdzielcom 
przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w pra-
wo własności. Uważamy, że 
jest to sprawiedliwe. Jeszcze 
raz podkreślam, że przez lata 
mieszkańcy spółdzielni finan-
sowali i finansują utrzymanie 
tych terenów zastępując w tej 
roli Miasto, jednocześnie pła-
cąc do kasy Miasta bardzo du-
że opłaty za użytkowanie wie-
czyste. Także Sejm dając taką 
możliwość uznał to za słuszne 
i sprawiedliwe rozwiązanie. 
Oczekujemy na pozytywną 
decyzję Rady Miasta. Liczy-
my na poparcie wszystkich 
Klubów Radnych, a szczegól-
nie mającego większość gło-
sów w Radzie Miasta Klubu 
Radnych Platformy Obywa-
telskiej.

Rozmawiał  
Adam Rosiński

SpóŁdZIELCy KArAnI OpŁAtAmI
Rozmowa z Andrzejem Półrolniczakiem, 
Prezesem Unii Spółdzielców Mieszkaniowych, 
Prezesem Zarządu RSM „Praga”, 
członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej.

Lista spółdzielni mieszkaniowych biorących udział 
w akcji, w których można składać jeszcze podpisy: 

1. SM „Bródno”, 2. RSM „Praga”, 3. WSM „Rakowiec”, 
4. MSM „Energetyka ,”5. SBM „Ateńska”, 6. SM „Sta-
rówka” , 7. SM „Ostrobramska”, 8. SM „Przyczółek 
Grochowski”, 9. SBM „Torwar”, 10. SM „Służewiec”, 
11. SBM „Grenadierów”, 12. SM „Wilga 2000”, 13. SM 
„Niedźwiadek”, 14. SM „Szaserów”, 15. Warszawska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 16. SBM Pracowników 
Służby Zdrowia, 17. SM „Waszyngtona”, 18. SM „Mo-
kotów”, 19. SBM „Drogowiec” (ul. Grochowska).SBM „Grenadierów”
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Stacja znajduje się 27 metrów 
pod ziemią, a jej ściany szczelino-
we umieszczone zostały na pozio-
mie aż 40 metrów. Tak duże zagłę-
bienie wynika z konieczności po-
prowadzenia linii dalej na wschód 
pod skarpą wiślaną i Wisłą.  

Na stację będzie można dostać 
się pięcioma różnymi wejścia-
mi – w tym jednym podwójnym 
od strony ul. Kubusia Puchatka – 
z nakryciami z fioletowego szkła. 
Na pierwszym poziomie znajdzie 
się pasaż galerii handlowej.  

Peron – utrzymany w fioleto-
wej kolorystyce, ciekawie pod-
świetlony wielkimi lampionami 
– usytuowany jest 23 metry pod 
powierzchnią ulicy. Oznacza to, 
że pasażerowie, którzy zechcą 
dotrzeć do kolejki będą musieli 
trzykrotnie korzystać ze schodów 
ruchomych (łącznie jest aż sie-
demnaście). Podróż nimi na po-
ziom peronu zajmie około dwóch 
minut. 

Podczas niedzielnego zwie-
dzania można było zobaczyć 
na torach pociąg Inspiro, któ-
ry testowo jeździ już do tej sta-
cji. W ciągu kilku najbliższych 
tygodni pojedzie on do stacji 
Dworzec Wileński. Na gości, 

którzy odwiedzili budowę cze-
kała też niezła gratka. Mogli oni 
zajrzeć do pomieszczeń tech-
nicznych, w których znajdują się 
urządzenia niezbędne do funk-
cjonowania stacji, a które na co 
dzień będą niedostępne.  

W niedzielę 7 września w me-
trze Nowy Świat-Uniwersytet 
pojawiła się również prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz. – Uważam,  że  od  stro-
ny estetycznej jest super. Bardzo 
mi się tu podoba. Przez trzy lata 
pracowałam  w  Londynie  i  tam 
nie było takiego ładnego wystro-
ju – stwierdziła pani prezydent.

Choć stacja wygląda na pra-
wie skończoną, to jest jesz-

cze trochę do zrobienia – trze-
ba chociażby zamontować 
bramki kontrolne, które będą 
znacznie różniły się od tych 
znajdujących się na I linii me-
tra. Zamiast kołowrotków po-
jawią się bowiem rozsuwane 

drzwiczki ze szkła. Pani prezy-
dent wyjaśniła, że wykonawca 
zapewnia, że prace budowla-
ne zakończą się zgodnie z pla-
nem, czyli do 30 września. De-
cyzja, kiedy pojedziemy zale-
ży jednak od odbiorów tech-
nicznych. – Bardzo długo cze-
kaliśmy  na  to  metro  –  bo  tak 
naprawdę  siedemdziesiąt  lat 
– i chcemy, aby jak najszybciej 
zostało ono oddane do użytku, 
ale  najważniejsze  jest  bezpie-
czeństwo. Ważne jest to, że wi-
dać,  że  prace  są  praktycznie 
skończone. Myślę, że niedługo 
warszawiacy pojadą metrem – 
podkreśliła pani prezydent. 

 Anna Krzesińska 

Spacer 27 metrów pod ziemią
Warszawiacy po raz pierwszy mieli okazję zwiedzić stację metra Nowy 
Świat – Uniwersytet. To najgłębszy z podziemnych przystanków II linii 
metra. Dojście na peron zajmie pasażerom około dwóch minut. 

Zabawa rozpoczęła się w so-
botni poranek, 20 września, na 
szkolnych boiskach Gimna-
zjum nr 20 przy ul. Afrykań-
skiej 11.  Nauczyciele, ucznio-
wie, harcerze, kluby „ORION” 
i „ABBA” oraz Dom Pomo-
cy Społecznej im. Matysiaków 
przygotowali dla wszystkich 
przybyłych liczne oraz smacz-
ne atrakcje. 

– Od czego by  tu  zacząć? – 
myślała jedna z najmłodszych 
mieszkanek Osiedla Ateńska. 
A było się nad czym zastana-
wiać, gdyż wypełnione prze-
różnymi stoiskami gimnazjal-
ne boiska przy Afrykańskiej 
przyciągały uwagę rozma-
itymi i ciekawymi rzeczami. 
Spragnieni wiedzy przyrodni-
czej odwiedzić mogli przygo-
towany przez uczniów „kącik 
przyrodniczy”. Natomiast ci 
lepsi z geografii swoją wiedzę 

sprawdzali w quizie geogra-
ficznym organizowanym przez 
sąsiednie stoisko. – Co  to  jest 
erozja  wsteczna? – usłysza-
łem od sympatycznej uczen-
nicy, żegnając się tym samym 
z konkursem już na pierwszym 
pytaniu. Nie zabrakło również 
miejsca, w którym uczestnicy 
festynu mogli sprawdzić swo-
je wioślarskie predyspozy-

cje zarówno pojedynczo, jak 
i w drużynach. Umożliwiało 
im to specjalnie przygotowane 
stanowisko z dwoma ergome-
trami. Nad uczciwą, sportową 
rywalizacją oraz bezpieczeń-
stwem ścigających się czu-
wał sprawujący nad wszystkim 
pieczę trener. 

Z pewnością znaleźli się ta-
cy, którzy chcieli odpocząć od 
nauki i wysiłku fizycznego. Dla 
nich oraz dla najbardziej wy-
brednych smakoszy przygoto-

wany został kiermasz ciast oraz 
stoisko „Skok na sok”, na któ-
rym spróbować można było 
zdrowego, owocowego miąższu 
wypływającego prosto z blen-
dera. Atrakcyjność  tego miej-
sca wzbogacona została o moż-
liwość skosztowania wybornych 
naleśników. Palce lizać! 

Ciekawym doświadczeniem 
było też bliskie spotkanie z so-
wą płomykówką zwyczajną oraz 
myszołowcem rdzawo skrzy-
dłym. Dzięki obecności na fe-
stynie studentek SGGW, przed-
stawicielek Sekcji Sokolniczej 
Koła Naukowego Aves (na zdję-
ciu), uczestnicy imprezy mieli 
możliwość nie tylko zrobić so-
bie zdjęcie z interesującymi pta-
kami, a także wysłuchać wielu 
ciekawostek na ich temat. 

Atrakcje te to zaledwie kro-
pla w morzu! Uczestnicy Festy-
nu Osiedlowego na Ateńskiej 
mogli jeszcze m.in wraz z har-
cerzami przetestować różnego 
rodzaju broń na kulki, spraw-
dzić swój malarski kunszt na 
specjalnym stanowisku Domu 
Kultury „Orion”, czy też zwy-
czajnie na jednym z boisk po-
grać w koszykówkę, piłkę noż-
ną, bądź wziąć udział w dru-
żynowym skakaniu przez ska-
kankę. Wszystko to w rytm 
muzyki oraz pokazów tanecz-
nych, karate i wieloboju klas 
pierwszych, które były tłem 
dla sobotnich wydarzeń. Sze-
reg atrakcji i wspaniała pogoda 
sprawiły, że wszyscy uczestni-
cy imprezy początek weeken-
du zaliczyć mogli do tych uda-
nych. damal

Festyn na Afrykańskiej
Mieszkańcy osiedla Ateńska ze swoimi rodzinami już trzeci raz 
mieli okazję bawić się na Festynie Osiedlowym organizowanym 
przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Ateńska” oraz 
Gimnazjum nr. 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej. 
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Problem z parkowaniem sa-
mochodów w Warszawie jest 
oczywisty. W mniejszym lub 
większym stopniu dotyka on 
różnych części miasta i różnych 
osiedli. W ostatnich latach po-
noć  nasilił się na Saskiej Kępie. 
–  Zostaliśmy  zajechani  przez 
setki samochodów w momencie 
wprowadzenia  strefy  płatnego 
parkowania na Powiślu – Woj-
ciech Niewiadomski z Komite-
tu Obywatelskiego Mieszkań-
ców Saskiej Kępy tak przed-
stawiał sytuację na spotkaniu 
z władzami Pragi-Południe. 
–  Samochody  z  rejestracjami 
z Wawra, Rembertowa, Józefo-
wa. Otwocka i  innych miejsco-
wości  parkują  na  naszych  uli-
cach... 

Chodzi o to, że kierowcy spo-
za Warszawy, którzy przyjeż-
dżają tutaj do pracy, zostawia-
ją swoje auta na Saskiej Kępie 
i zbiorczą komunikacją rozjeż-
dżają się do swoich miejsc pra-
cy. Zjawisko to jest na tyle do-
tkliwe, że Komitet Mieszkań-
ców Saskiej Kępy opublikował 
w internecie petycję, w której 
czytamy: „Codziennie rano kil-
ka  tysięcy  kierowców  z  odle-
głych  dzielnic  i  miejscowości 
podwarszawskich  położonych 

na wschód  i  południe od  stoli-
cy parkuje swoje samochody na 
wąskich  uliczkach  Saskiej  Kę-
py  (…)  SASKA  KĘPA  STAŁA 
SIĘ  PARKINGIEM  WARSZA-
WY”. Prócz internetowej pety-
cji członkowie Komitetu zbie-
rali też podpisy pod wnioskiem 
o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych w sprawie ogra-
niczenia parkowania samocho-
dów nienależących do miesz-
kańców Saskiej Kępy. Pod 
wnioskiem podpisało się ty-
siąc osób. Petycja uzyskała 365 
wpisów „za” i 59 „przeciw”.

Jak wynika z liczb internau-
tów będących przeciw i popie-

rających „wprowadzenie bez-
względnego zakazu parkowa-
nia samochodów bez wydawa-
nych przez Urząd Dzielnicy 
przepustek” sprawa jest bardzo 
kontrowersyjna. Bo o ile trudno 
odmówić mieszkańcom Saskiej 
Kępy prawa do komfortu za-
parkowania swojego samocho-
du przed swoim domem, czy 
mieszkaniem, o tyle zamknię-
cie tego rejonu dla innych osób 
wywołuje równie silne wzbu-
rzenie: –  To  głupi  i  szkodliwy 
pomysł  – ostro komentuje oj-
ciec dwojga dzieci z innej czę-
ści Pragi-Południe. –  Jak  będę 
musiał  odwieźć  chore  dziec-

ko  do  szpitala  na  Niekłańską, 
to  najpierw  mam  w  Urzędzie 
Dzielnicy  postarać  się  o  prze-
pustkę?  A  co  to,  Saska  Kępa, 
to  jakieś Zakazane Miasto, czy 
getto? To nie pępek świata, tyl-
ko  część  dzielnicy  i  miasta, 
w którym również żyję ja i moja  
rodzina… W podobnym to-
nie petycja komentowana jest 
przez podpisujących: „Samo-
luby z Saskiej Kępy”. Pozytyw-
nych komentarzy pomysłu wła-
ściwie nie ma, ale można zna-
leźć konstruktywne: „Jestem 
za, tylko niech tak będzie w ca-
łym mieście”, „Twórzcie infra-
strukturę, a nie zakazy”.

Wydaje się także, że taka 
„nagonka na obcych” wynika 
z pewnej przesady… Oto, kie-
rując się rzetelnością dzienni-
karską, „Mieszkaniec” spraw-
dził, jak się parkuje na Saskiej 
Kępie w dzień wolny od pracy, 
a dodatkowo w czasie, gdy na 
Saską Kępę nie wpuszczano sa-
mochodów bez identyfikatorów 
„SK” (kilka lat temu miesz-
kańcom tego osiedla przyzna-
no specjalne identyfikatory 
i w czasie dużych imprez na są-
siednim Stadionie Narodowym 
na Saską Kępę mogą wjeżdżać 
tylko auta z takimi przepust-
kami). I faktycznie, było wiele 
miejsc, w których samochody 
parkowały tak, że jedyną dro-
gą dla pieszych stawał się śro-
dek ulicy. Ale czas, w którym 
dokumentowaliśmy na zdję-

ciach te sytuacje, sugeruje, że 
ich sprawcami nie byli kierow-
cy „z odległych dzielnic i miej-
scowości podwarszawskich”…

Co nie zmienia faktu, że pro-
blem z parkowaniem istnie-
je i warto pomyśleć, czy moż-
na go w jakiś sposób rozwią-
zać. – Ze względu na specyficz-
ny układ urbanistyczny Saskiej 
Kępy nie można  tu  zastosować 
rozwiązań komunikacyjnych ta-
kich,  jak  w  innych  częściach 
Warszawy – uważa Tomasz Ku-
charski, burmistrz Pragi-Połu-
dnie, do którego trafiły wnio-
ski Komitetu Obywatelskiego 
Mieszkańców Saskiej Kępy. 
Faktycznie, uliczki tej części 
Pragi-Południe są dość wąskie, 
miejsc na budowę parkingów 
nie ma zbyt wiele, a bogacący 

się mieszkańcy nierzadko ma-
ją po kilka samochodów w jed-
nym gospodarstwie domowym. 
–  Może  dobrym  rozwiązaniem 
na  początek  byłoby  ogranicze-
nie  parkowania  w  godzinach 
rannych...?  – zastanawia się 
burmistrz i obiecuje „Miesz-
kańcowi”. –  Ale  ponieważ  jest 
to  inicjatywa czysto  społeczna, 
to poddamy ją pod osąd miesz-
kańców.  Przeprowadzimy  kon-
sultacje  społeczne.  Zgłoszone 
do nas postulaty, bez ingerowa-
nia w  ich  treść, poddamy  refe-
rendum i niech mieszkańcy zde-
cydują. To tryb zgodny z ideą 
samorządności. Według burmi-
strza Kucharskiego konsultacje 
mogą się odbyć jeszcze w tym 
roku. 

Adam Rosiński

CZŁOwIEK nA wóZKu
W mieście wymieniane są pozwolenia na parkowanie na miejscach dla 

inwalidów. Te miejsca, to dla ludzi niepełnosprawnych prawdziwe zbawie-
nie. Wiem to z praktyki – opiekuję się osobą na wózku. Niejednokrotnie, 
gdyby nie miejsca dla inwalidów, nie moglibyśmy robić normalnych zaku-
pów, nie moglibyśmy po prostu funkcjonować w mieście. 

Z tego punktu widzenia nasze miasto zmienia się na lepsze. Przekleństwo 
ludzi niepełnosprawnych, czyli tzw. „bariery architektoniczne”, stopniowo 
znikają. Są już odpowiednio profilowane krawężniki, są pochylnie ułatwia-
jące wjazd wózkiem, windy, ruchome chodniki, odpowiednio przystosowa-
ne toalety. Do tego niskopodłogowe tramwaje, autobusy - to niewątpliwe 
plusy. Niestety staraniom o to, by inwalidom żyło się łatwiej towarzyszą 
nieustanne kombinacje, żeby zrobić to jak najmniejszym kosztem, byle jak, 
na odwal się. Pochylnie dla wózków są więc tak strome, że chcąc się wcią-
gnąć samemu, trzeba być Pudzianowskim – zwykły Kowalski z bezwładem 
nóg lub w ogóle bez nóg na pewno nie da rady. Zjechać też nie zjedzie, bo 
z takiej stromizny wózka nie opanuje. Formalnie więc „barierę architekto-
niczną” zlikwidowano, ale praktycznie nic się nie zmieniło. 

Wspomniane na początku miejsca parkingowe dla inwalidów też mają 
swoje blaski i cienie, korzystają z nich bowiem także ci, którzy nie powin-
ni. Często, widząc szparko poruszającego się dżentelmena zmierzającego 
do samochodu zaparkowanego na takim miejscu zastanawiam się, na czym 
polega jego niepełnosprawność? Żadnych widocznych oznak – poza nie-
bieskim prostokątem z symbolem wózka inwalidzkiego umieszczonym za 
szybą – nie ma. Nigdy nie zauważyłem policjanta albo strażnika miejskie-
go, który sprawdzałby prawo takiego „niepełnosprawnego” do zaparkowa-
nia w miejscu wydzielonym. Powiedzmy wprost – ten proceder jest nie do 
zaakceptowania, jest nieludzki. Świadczy jak najgorzej o tych, którzy go 
uprawiają. 

Najwyraźniej ktoś zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje, bo trwa ak-
cja wymiany owych pozwoleń. Niestety, boleśnie dotyka ona inwalidów 
– muszą oni osobiście pojawić się w Warszawie, przed okienkiem Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Andersa. Chcąc nie chcąc pojecha-
liśmy i my – tzn. ja i moja podopieczna na wózku. Zaparkować blisko nie 
mogliśmy, bo miejsca dla inwalidów były… zajęte. Jedno wolne, na zwy-
kłym parkingu, było kilkaset metrów dalej. Chodnik jest tam w miarę gład-
ki, więc dojechaliśmy na miejsce bez problemów. Niestety MOPS mieści 
się w niecce koło dawnego kina Muranów – zejście po schodkach. Z wóz-
kiem? Ale – co za szczęście! – obok są schodki i pochylnia. Stroma niestety 
– z dużym trudem powstrzymałem wózek chcący polecieć na łeb, na szy-
ję. Co myśli człowiek siedzący na wózku, jak bardzo boi się, że za chwi-
lę upadnie na chodnik?… Jednak udało się, wystarczyło teraz tylko doje-
chać pod drzwi. Skwerek wyłożony jest płytkami i granitową kostką… Czy 
ktoś próbował pchać wózek z osobą niepełnosprawną po granitowej kostce? 
Chętnie zobaczyłbym, jak robi to ów pan lub pani, którzy zaprojektowali 
wygląd i wystrój tego skwerku. Na pewno nigdy więcej nie wpadliby na ta-
ki głupi pomysł w tak szczególnym miejscu. 

Tak oto, na skutek aspołecznej postawy współobywateli, obywatele rze-
czywiście doświadczeni przez los muszą pokonywać ten szczególny tor prze-
szkód i czekać w długich kolejkach na rozmowę z urzędniczką. Wymienić po-
zwolenia przez osobę trzecią nie mogą. Jak bardzo to amoralne cwaniactwo 
musiało być rozpowszechnione, skoro organ wydający pozwolenia zdecydo-
wał się fatygować niepełnosprawnych obywateli do urzędu, żeby sami so-
bą potwierdzili prawo do korzystania z parkingowych miejsc dla inwalidów? 
Polak Polakowi bratem… tylko pod batem? Marcin Marwicz

dokończenie ze str. 1
Saska Kępa to nie parking
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Ewa Gawryluk poznała tę 
zasadę będąc małą dziew-
czynką. Zapamiętała ją i da-
lej idzie z nią przez całe ży-
cie, bo dobrze wie, że aby 
coś osiągnąć, trzeba się przy 
tym nieźle  napracować. 
Z łezką w oku wspomina 
czasy, kiedy oglądała telewi-
zję i zazdrościła występują-
cym tego fajnego, kolorowe-
go życia. Wtedy nie zdawała 
sobie jeszcze sprawy, że ona 
też będzie jego częścią. 

Ewa urodziła się 13 grud-
nia 1967 r. w Miastku. Dzie-
ciństwa nie wspomina nie-
stety najlepiej. Dorastała bo-
wiem w cieniu swojej star-
szej siostry, Małgosi. Szyb-
ko nauczyła się skupiać na 
potrzebach innych i po-
mniejszać własne. – Kie-
dyś  znajomy  zagadnął moją 
mamę: „O,  to młodsza  cór-
ka?  Jaka  ładna”,  a  mama 
na  to: „Gdzie  tam ona  ład-
na! Ta starsza to jest dopiero 
ładna”. Zabolało mnie. Po-
tem  podsłuchałam,  jak  tata 
zwierzył się, że wolałby mieć 
chłopca.  Nabawiłam  się 
kompleksów.  W  szkole  było 
jeszcze  gorzej – przyznała 
z bólem.

Próbowała zwracać na sie-
bie uwagę rodziców i oto-
czenia. Ale bezskutecznie. 
Wydawało jej się, że jest 
niewidoczna. Cała uwaga 
skupiona była na jej siostrze. 

Jej kompleksy powiększały 
się z roku na rok. Czuła się 
brzydka, gorsza i nawet nie 
wyobrażała sobie, że mogła-
by się komuś spodobać. Ku 
jej wielkiemu zaskoczeniu, 
w drugiej klasie liceum za-
kochała się w niejakim Tom-
ku. Wymarzonego chłopaka 
odbiła koleżance. Do dziś 
zastanawia się, jak jej się to 
udało. Był przecież najprzy-
stojniejszym chłopakiem 
w mieście. I to dopiero on 
sprawił, że uwierzyła w sie-
bie. Stał się jej lekarstwem 
na niską samoocenę. Ale na 
wszelki wypadek, gdyby na-
gle miłość się skończyła, 
znalazła sobie równie sku-
teczne antidotum – aktor-
stwo. 

Niestety dostanie się do 
Szkoły Teatralnej wcale nie 
było takie łatwe, jak się jej 
wydawało. W Warszawie 
oblała egzaminy. Nie pod-
dała się jednak i spróbowa-
ła swojego szczęścia w Ło-
dzi. Przyjęto ją warunko-
wo jako pierwszą osobę pod 
kreską. Początki były trud-
ne. Co semestr była zagro-
żona i miała poprawki. Na 
szczęście później nastąpił 
przełom. A pozytywne re-
cenzje okazały się najlepszą 
terapią z wszystkich możli-
wych. W 1991 z powodze-
niem ukończyła Państwo-
wą Wyższą Szkołę Filmo-

wą, Telewizyjną i Teatralną 
im. Leona Schillera w Ło-
dzi. A już dwa lata przed 
zakończeniem szkoły zade-
biutowała w filmie „Wia-
traki z Ranley”. –  Ten mo-
ment  był  dla  mnie  przeło-
mowy.  Zostałam  zauważo-
na,  doceniona.  Na  trzecim 
roku grałam w przedstawie-
niach  szkolnych  i  zaczęłam 
się podobać. Były pochwały, 
ciekawe propozycje. Podbu-
dowałam  się.  Pocztą  pan-
toflową  rozeszło  się,  że  je-
stem  zdolna  – zdradziła. 
Jako jedyna z roku dostała 
się do Teatru Współczesne-
go w Warszawie. Jej kariera 
nabrała rozpędu. I naresz-
cie poczuła się szczęśliwa. 
Wcześniej nie wiedziała, co 
to znaczy.

Niestety powodzenie 
w pracy nie szło w parze 
ze szczęściem w miłości. 
Aktorka źle lokowała swo-
je uczucia. Nie mogła zna-
leźć mężczyzny swojego 
życia. Coraz częściej od-
czuwała silną potrzebę mi-
łości, a widziała ją tylko na 
filmach. Kompletnie się po-
gubiła. Uciekła w używki. 
Na szczęście w porę wy-
brała się na psychoterapię. 
I szybko zrozumiała, że być 
samemu nie znaczy być sa-
motnym. Gdy przestała szu-
kać miłości poznała Waldka. 
Szybko się zakochała. Zna-

jomi odradzali jej co praw-
da ten związek z powodu 
różnicy wieku (Waldek jest 
młodszy od Ewy o pięć lat). 
Na szczęście się ich nie po-
słuchała i poszła za głosem 
serca. – Od początku czułam 
się  bezpieczna  i  kochana. 
Nadal  tak  jest.  Waldek  wi-
dzi we mnie piękną kobietę. 
O nic nie muszę  z nim wal-

czyć. Robi zakupy, uczy Ma-
rysię pływać i jeździć na ro-
werze, potrafi nawet zapleść 
jej warkocze – skomentowa-
ła z radością. 

Owocem ich miłości jest 
córka Marysia. A rola matki, 
na którą tyle czekała, okazała 
się najlepszą ze wszystkich, 
w które kiedykolwiek przy-
szło się jej wcielić. Córecz-

ka jest jej oczkiem w gło-
wie, o którym może opowia-
dać godzinami. –  Po  tacie 
ma też duże poczucie humo-
ru. I jest bardzo sprawna fi-
zycznie. Nauczyła się jeździć 
na  rowerze  na  dwóch  kół-
kach w wieku 3  lat, do  tego 
świetnie  pływa.  Zaczęła  też 
bardzo  szybko  mówić.  Mia-
ła  zaledwie 8 miesięcy  i  już 
wołała: mama,  tata. Ale my 
ją  obserwowaliśmy,  byliśmy 
obok, mieliśmy dla niej czas 
– mówi z dumą. Swoją córkę 
wychowuje razem z mężem 
w domu, o którym marzy-
li od dawna. Spełnili swoje 
fantazje o własnych czterech 
kątach. Wybudowali dom 
w Wawrze. Jest on urządzo-
ny ze smakiem, a we wnę-
trzu panuje harmonia i wyra-
finowany styl. Drewno i sto-
nowane kolory tworzą ideal-
ną skandynawską atmosferę. 
To mieszkanie jest ich oazą 
spokoju. Z przyjemnością 
do niego wracają i cieszą się 
wszystkim wspólnymi chwi-
lami. 

Pani Ewa jest nareszcie 
szczęśliwa. I nie przeszka-
dza jej to, że wszystko co 
dobre, zjawiło się w jej ży-
ciu z opóźnieniem: sukces, 
mąż, dziecko. Z perspekty-
wy czasu wie, że warto było 
na to wszystko tyle czekać. 
Jej cierpliwość została wy-
nagrodzona. I nareszcie nie 
czuje się od nikogo gorsza, 
poznała swoją wartość, żyje 
w zgodzie ze sobą, podąża 
za własnymi pragnieniami 
i słucha intuicji. Po prostu 
ma poczucie, że jest kobie-
tą spełnioną. Tylko tyle i aż 
tyle. (ad)

Ewa GAWRYLUK
MIESZKAŃCY

Prawdziwy sukces zależy nie tylko od talentu, ale również 
od ambicji i aspiracji, które pchają nas do przodu.  

DWUTYGODNIOWE 
TURNUSY REHABILITACYJNE

1358 zł/osoba*

Domowe wyżywienie, specjalistyczne zabiegi lecznicze, kuracja pitna,  
wieczorek taneczny, góralskie ognisko, wycieczka, spacer z przewodnikiem, 

warsztaty i inne atrakcje czekają na Ciebie w Sanatorium Zgoda w Krynicy Zdroju!
Przyjedź, skorzystaj  

i ciesz się zdrowiem przez długie lata! 
* Cena dotyczy turnusu rehabilitacyjnego w pokoju 1-osobowym w Studio,  
1 miejsca w pokoju 2-osobowym i 3-osobowym.

Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica Zdrój
tel. 18 471 20 76, 18 471 63 73
marketing@sanatoriumzgoda.pl
www.sanatoriumzgoda.pl

 22.10 – 05.11.2014 
 06.11 – 20.11.2014   
 20.11 – 04.12.2014

ul. Makowska 139/141 (róg Nasielskiej)
pon.–pt. 9.00–19.00; sob. 9.00–15.00;

tel. 22 612-13-40; 515-178-030
www.komissezam.pl;  

e-mail: biuro@komissezam.pl

Luksusowe marki i meble 
„za grosik”

Komis SEZAM znów nas zaskoczył: 
do świetnie znanej, różnorodnej i  stale 
zmieniającej się oferty, która zachęcała 
do polowania na znakomite okazje, do-
łączył nowy rodzaj mebli: teraz można 
tu znaleźć prestiżowe meble gabineto-
we, skórzane kanapy, obijane różnymi 
odcieniami skóry naturalnej, od klasycz-
nej czerni po zgaszoną purpurę, w tym 
słynnej, luksusowej marki Chester-
field, przepiękne, przepastne biurka 
z litego mahoniu, z blatem obijanym skórą, niekiedy zdobną delikatnym, złotym orna-
mentem, do tego przydatne w gabinecie małe stoliki z blatem wyłożonym skórą (można 
dobrać identyczny wzór, jak na biurku, lecz trzeba się spieszyć, bo to przecież komis!) i wi-
tryny z pełnego drewna, np. teakowego, eleganckie fotele – pojedyncze i w zestawach, 
krzesła, stoły. 

Są też meble sypialniane, łóżka i kanapy, szafy nowoczesne i starsze, rzeźbione, polituro-
wane, niektóre z ogromnymi lustrami. Ceny tych cudów? Przeciętnie o 30% niższe, niż w wie-
lu innych sklepach.

W SEZAMie można znaleźć meble współczesne, także nowe, z ostatnich kolekcji, ale rów-
nież – przedwojenne, w stylu art déco a nawet z przełomu XIX i XX wieku; belgijskie, an-
gielskie, niemieckie i francuskie. Dotyczy to i żyrandoli, i lamp, i bibelotów. 

Są to meble do naprawdę dużych pokoi, salonów, gabinetów, sypialni, ale też do najczę-
ściej spotykanego, niezbyt wielkiego metrażu: doskonale odnajdą się w zwykłej kamienicy 
czy w bloku.

Jak zawsze w tym sezonie, jest tu ogromny wybór wyposażenia biur, od recepcji z prze-
stronną, półkolistą ladą i  meblami zaplecza po sale konferencyjne, poczekalnie, gabinety, 
w różnych odcieniach drewna (buk, olcha, calvados), różnych stylach, lecz zawsze - w wy-
jątkowo okazyjnych cenach. Są to meble używane, ale i nowe! Producenci – czołowe, świet-
nie sprawdzone na rynku firmy o znakomitej renomie i doświadczeniu. Jest nawet prawdziwy, 
wielki sejf!

SEZAM nie zapomina o studentach: wygodne i praktyczne wyposażenie pokoi dosłownie 
„za grosik”, w tym także pokoi i mieszkań na wynajem: funkcjonalnie, schludnie, w dobrym 
stylu, skromnym lub bardziej wystawnym.

Przewiezienie mebli lub przeprowadzka? SEZAM zajmuje się tym także, w pełni profesjo-
nalnie i bezpiecznie; w dodatku zawsze za rozsądną cenę.

Ale najciekawsze są zawsze okazje, na które bardzo warto tu polować: od mebli i mebel-
ków po lustra, żyrandole i lampy, bibeloty i o wiele, wiele więcej! Zapraszamy…
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telefOny  
     kOmórkOwe

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

ul. zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl

rEKlAMA rEKlAMA  
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Komenda Rejonowa Policji 
Warszawa VII ostrzega przed 
oszustami podającymi się za 
funkcjonariuszy Policji 
i CBŚ. Jeżeli telefonu-
je osoba podająca się 
za funkcjonariusza po-
licji lub CBŚ i propo-
nuje udział w policyjnej 
prowokacji mającej pomóc 
w zatrzymaniu oszustów działa-
jących metodą „na wnuczka” – 
nie wolno w to wierzyć! Jest to 
oszustwo. Nie przekazywać nie-
znajomym osobom pieniędzy, 
które miałyby pomóc w zatrzy-
maniu sprawców przestępstwa. 
Osoby podające się za policjan-
tów, które proszą o pieniądze – 
to na pewno oszuści. Jeśli zdarzy 
się taka sytuacja natychmiast na-
leży dzwonić na Policję pod nu-
mery alarmowe 112 i 997!  

z�z�z
W piątek 19 września w 75. 

rocznicę bitwy pod Falenicą 
w Szkole Podstawowej nr 76 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzel-

ców Kresowych w Falenicy od-
była się uroczystość upamięt-
niająca wydarzenia z 1939 ro-
ku. Po części artystycznej przy-
gotowanej przez uczniów szko-
ły uczestnicy uroczystości prze-
szli do kościoła parafii Wiecze-
rzy Pańskiej w Aleksandrowie, 
gdzie odbyła się msza święta 
w intencji walczących żołnierzy. 
Na pobliskim cmentarzu wojen-
nym odbył się Apel Poległych 
oraz złożono kwiaty pod pomni-
kiem poległych w obronie ojczy-

zny. W uroczystości wzięli udział 
kombatanci, przedstawiciele 
władz dzielnicy, poczty sztan-
darowe, uczniowie i nauczycie-
le zaprzyjaźnionych szkół oraz 
mieszkańcy Falenicy i okolic. 

z�z�z
– Samorządy będą mogły zle-

cać spółkom komunalnym zada-
nia związane z odbiorem śmie-
ci – poinformował wiceminister 
środowiska Janusz Ostapiuk. 
Przepisy regulujące tę spra-
wę mają znaleźć się w rządo-
wym projekcie noweli ustawy 
śmieciowej. Przepisy przygo-
towane przez posłów mają np. 
zwiększyć częstotliwość odbie-
rania śmieci, czemu niechętne 
są gminy. Odpady zmieszane 
miałyby być odbierane przynaj-
mniej raz w tygodniu z budyn-
ków i przynajmniej raz na dwa 
tygodnie z domów jednoro-
dzinnych. Zgodnie z projekto-
wanymi przepisami właścicie-
le nieruchomości nie będą mu-
sieli składać nowych deklara-
cji śmieciowych, jeżeli nastąpi 
zmiana stawek opłat za śmieci. 

z�z�z
Plenerową imprezą historycz-

ną w parku w kwartale ulic Zni-
cza, Łukiskiej, Filomatów i Za-
gójskiej w niedzielę 21 września 
upamiętniono 75. rocznicę obro-
ny Grochowa. Wydarzenie zor-
ganizowane przez Południowo-
praską Wspólnotę Samorządową 
zgromadziło przedstawicieli śro-
dowisk patriotycznych, a także 
mieszkańców Grochowa. Swo-
ją obecnością obchody tej rocz-

nicy zaszczycili także genera-
łowie w stanie spoczynku: Jan 
Grudniewski i Władysław Ja-
nusz Obara. Przed pomnikiem, 

znajdującym się w parku, przy-
byli goście oddali hołd poległym 
za ojczyznę i ofiarom barbarzyń-
stwa hitlerowskiego. Obchodom 
rocznicy towarzyszyły działania 
organizatorów zmierzające do 
nadania parku imienia gen. Stani-
sława Sosabowskiego, dowodzą-
cego obroną Grochowa w 1939 r.

z�z�z
W sobotę 27 września br. 

o godzinie 20.00. w Muzeum 
Powstania Warszawskiego przy 

ul. Grzybowskiej odbędzie się 
koncert finalistów konkursu 
„Pamiętajmy o Osieckiej”. Ar-

tyści wykonają własne in-
terpretacje utworów po-
etki. Jest to już 17. edy-
cja festiwalu i konkursu 
„Pamiętajmy o Osiec-

kiej”. Wstęp wolny.
z�z�z

Witold Pilecki będzie miał 
swój pomnik na warszawskim 
Żoliborzu. Miasto Stołeczne 
Warszawa ogłosiło właśnie kon-
kurs rzeźbiarski na jego koncep-
cję. Rzeźba ma stanąć po pół-
nocnej stronie pasa dzielące-
go jezdnie al. Wojska Polskie-
go (na przedłużeniu osi ul. Bi-
twy pod Rokitną), nawiązując 
w ten sposób do miejsca w któ-
rym rotmistrz Pilecki dołączył 
do łapanki, żeby znaleźć się 
wśród osób wywiezionych do 
obozu koncentracyjnego. Wnio-
ski o dopuszczenie do udziału 
w konkursie należy składać do 
30 września br., termin składa-
nia prac konkursowych mija 28 
listopada br. Regulamin konkur-
su dostępny na stronie: www.ar-
chitektura.um.warszawa.pl/po-
mnikpilecki 

z�z�z
Do 30 września br. w Woje-

wódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej przy ul. Żela-
znej 79 można zwiedzać „Wy-
stawę grzybów”. Jej celem jest 
profilaktyka i uświadomienie 
społeczeństwu jakimi cechami 
szczególnymi wyróżniają się 
najważniejsze grzyby jadalne 
i podobne do nich, często z ni-
mi mylone, grzyby trujące. Na 
wystawie można zobaczyć m.in. 
atrapy grzybów jadalnych, nie-
jadalnych i trujących, pogrupo-
wane pod kątem ich podobień-
stwa zewnętrznego. Wystawa 
jest czynna w dni powszednie 
w godz. 9.00–14.30, w soboty 
i niedziele w godz. 10.00–17.00. 
Wstęp wolny.

(ab) (dm) (PAP) (krp) (um)

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 26.09. godz. 19.00 – Koncert zespołu Tupilak, wstęp 5 
zł; 28.09. godz. 15.00 – „Akademia Ady Niezgódki” – spektakl dla 
dzieci, wstęp 5 zł; 1.10. godz. 17.00 – Wykład pt. „7 tysięcy obra-
zów, czyli zbiory Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie”, wstęp wolny; 2.10. godz. 18.00 – „Sierpnio-
we dziewczęta ̓44” – spotkanie z Patrycją Bukalską, autorką książki 
o uczestniczkach PW, wstęp wolny; 4.10. godz. 11.00-17.00 – Po-
łudniowo-Praskie Prezentacje – Piknik Organizacji Pozarządowych, 
wstęp wolny; 7.10. godz. 18.00 – „Kostaryka – w krainie tukana”, 
wstęp wolny; 
 Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10 – 25.09. godz. 
11.00 –„Wiolinka i Basik w krainie muzyki” – „Zaczarowane nut-
ki”. Bajka muzyczna. Wstęp dla grup zorganizowanych i osób in-
dywidualnych, zapisy w biurze KKG od 15.09.br.; 4.10. godz. 
18.00 – wernisaż; godz. 19.00 – Gala Konkursu. Finał III edycji 
konkursu wokalnego „Wiktoria 2014”  i koncert finalistów. Wstęp 
wolny; 6.10. godz. 19.00 – Koncert zespołu Korolove „Muzyczne 
Pejzaże”. Wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 – 29.09. godz. 
18.00 – „Nowe portrety”. Wernisaż wystawy zdjęć Macieja Kło-
sia. Wstęp wolny; 
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 –  25.09. godz. 
17.00-20.00 – Wieczorek taneczny. Prowadzenie: DJ Marcel. 
Wstęp 5 zł; 26.09. godz. 10.00-14.00 – Piątek z grami planszo-
wymi i kartami. Wstęp wolny; 29.09. godz. 18.00-19.00 – Salon 
Kulturalny. Ewa Dałkowska – polska aktorka teatralna, radiowa 
i filmowa. Wstęp 10 zł; 30.09. godz. 12.00-13.00 – Podróże w nie-
znane. Islandia – kraina wody i lodu. Wstęp wolny; Wystawy: do 
18.10.br. – „Powstanie Warszawskie”. Wstęp wolny; 
 Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – 26.09. godz. 9.30 
i 12.30; 28.09. godz. 12.00 – Musical dla dzieci „Zaczarowani”. Bilety 
25 zł. Rezerwacje pod nr tel. 22 811-01-05; 5.10. godz. 12.00 – Przed-
stawienie dla dzieci „Podróż z Pchłą Szachrajką”. Bilety 12 zł. Rezer-
wacje pod numerem tel. 22 811-01-05; 26.09. godz. 17.00 – „Zanim 
zasnę” – film fab.; 26.09. godz. 19.00 – „Po ślubie” – film fab.; 27.09. 
godz. 11.00 – Bródnowski Uniwersytet Dzieci – prawo. Wykład „Jak 
żyć bezpiecznie” – Anna Maria Wesołowska; Kino Młodego Widza; 
27.09. godz. 12.30 – „Wakacje Mikołajka” – film fab.; godz. 14.30 – 
Kino „Świt” „Zanim zasnę” film fab. godz. 16.30 – Kino „Świt” „Po 
ślubie” film fab.; 27.09. godz. 19.00 – Kino „Świt” „Zanim zasnę” 
film fab.; 28.09. godz. 10.00 – Otwarty Turniej Szachowy;
 Białołęcki Ośrodek Kultury ul. van Gogha 1 –  26.09. godz. 
18.00-20.30, 27.09. godz. 12.30-15.30, 28.09. godz. 15.30-20.00 – 
IX Międzynarodowy Festiwal Garażowych Zespołów Rockowych 
„Dobra Strona Rocka”. Wstęp wolny, o godz. 20.00 – finał, ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród. 
 Skrzyżowanie Al. Solidarności z ul. Okopową, Rondo Ker-
celak (zbiórka na placu, gdzie rozbijano namiot estradowy) – 
28.09. godz. 11.00 – Spacer po bohaterskiej Woli. Spotkanie jest 
bezpłatne; 29.09. godz. 17.00 – Spacer przez Stare Powązki szla-
kiem zapomnianych kompozytorów do grobu Tekli Bondarzew-
skiej (w 153. rocznicę jej śmierci) kompozytorki „Modlitwy Dzie-
wicy”. Spotkanie przy Bramie św. Honoraty. 

ZA prO SZE nIA dLA mIE SZKAń Ców

Z mIASTA

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Czy przy wydziedziczeniu całkowitym – wydziedziczony ma prawo do zachowku?

Przede wszystkim, należy poruszyć kilka kwestii, które są istotne dla tego zagadnienia. Na-
leży bowiem zaznaczyć, że wiele osób jest przekonanych, iż pominięcie w testamencie spad-
kobiercy ustawowego (na przykład dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. W prawie pol-
skim wydziedziczenie nie jest równoznaczne z pominięciem kogoś w testamencie. Ponadto, 
bazując na stanowisku doktryny prawniczej, należy przyjąć, że niedopuszczalne jest wydzie-
dziczenie częściowe. 

Spadkodawca może dokonać wydziedziczenia tylko w testamencie. Nie wystarczy przy 
tym jedynie stwierdzić, że się kogoś wydziedzicza. Musi być wskazana przyczyna takie-
go wydziedziczenia, spośród tych, które przewiduje art. 1008 kodeksu cywilnego. Zgodnie 
z tym przepisem, spadkodawca może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku (zstęp-
nych, małżonka i rodziców), jeżeli:

1. wbrew woli spadkodawcy, uprawniony do zachowku postępuje uporczywie w sposób 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (na przykład związał się ze środowiskiem 
przestępczym),

2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,

3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. nie wy-
kazuje zainteresowania osobą spadkodawcy i jego potrzebami, w tym brak opieki w choro-
bie itp.).

Spadkodawca, dokonując wydziedziczenia, nie musi – podając w testamencie przyczyny 
tego rozrządzenia – posługiwać się zdaniami z kodeksu cywilnego. Wystarczy, że przyczyna 
wydziedziczenia zostanie określona opisowo, ale na tyle precyzyjnie, żeby można było przy-
pisać jej zaistnienie przynajmniej jednej ze wskazanych powyżej przesłanek ustawowych.

Odpowiadając na pytanie, należy wskazać, że wydziedziczenie oznacza pozbawienie 
przez spadkodawcę w testamencie osoby należącej do kręgu uprawnionych do zachow-
ku prawa do zachowku (o zachowku była mowa w wydaniu z dnia 23 stycznia 2014 roku 
dostępnym na stronie: http://mieszkaniec.pl/Archiwum/PDF/2014/02.pdf.). Ważne jest 
jednak to, że jeżeli z treści testamentu nie wynika, co było powodem wydziedziczenia, 
wydziedziczenie nie wywoła skutków prawnych. Tym samym wydziedziczony nie bę-
dzie pozbawiony prawa do zachowku. Wydziedziczenie nie wywoła skutków prawnych 
również wtedy, gdy jego przyczyna (wynikająca z treści testamentu) w rzeczywistości 
nie istniała, jeżeli nawet istniały inne przyczyny uzasadniające wydziedziczenie, do któ-

rych jednak spadkodawca się nie odwołał w treści testamentu. 
W końcu przy założeniu prawidłowego wydziedziczenia przez spadko-

dawcę zstępnego, należy mieć na uwadze również art. 1011 kodeksu cywil-
nego, zgodnie z którym zstępni wydziedziczonego zstępnego (wnuki spad-
kodawcy) są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. 
Z powyższego wynika, że skutki wydziedziczenia zstępnego (syna) nie roz-
ciągają się na zstępnych wydziedziczonego (wnuków). 

PRAWNIK RADZI§§

         Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

Ogłoszenie
Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

w sprawie możliwości zorganizowania miejsc parkingowych 
w pasie drogowym ulic gminnych.

Szanowni Państwo,
W  związku z  dużym deficytem miejsc parkingowych na terenie naszej 

dzielnicy, wytypowano miejsca w  pasach drogowych ulic gminnych, 
w których obrębie istnieje  możliwość zorganizowania parkingów.

Bardzo Państwa zachęcam do wykorzystania wskazanych poniżej 
lokalizacji, do urządzania parkingów społecznych, co może choć  
w części rozwiązać problemy z parkowaniem.

1. ul. Łukowska – dz. ew. nr 51 z obrębu 3-05-15 
odcinek od ul. Zamienieckiej do ul. Karczewskiej 

2. ul. Wiatraczna – dz. ew. nr 6 z obrębu 3-04-03 
na północ od ul. Chrzanowskiego

3. ul. Białowieska – dz. ew. nr 2 z obrębu 3-05-14 
na odcinku od ul. Igańskiej do ul. Łukowskiej

4. ul. Mińska – dz. ew. nr 30/2 z obrębu 3-02-02  
(jeden rząd samochodów)w pobliżu ul. Rybnej

5. przy kościele ślepa uliczka równoległa do Rodziewiczówny  
– dz. ew. nr 6/2 z obrębu 3-05-18 

6. ul. Rodziewiczówny – dz. ew. nr 15 z obrębu 3-05-30 
odcinek od ul. Łukowskiej do ul. Grochowskiej

7. ul. Lubelska – dz. ew. nr 20 z obrębu 3-02-01 
odcinek ul. Lubelska do ul. Skaryszewskiej

8. ul. Lotaryńska – dz. ew. nr 146 z obrębu 3-01-16 
odcinek ul. Saska do ul. Brukselskiej.

W  przypadku zainteresowania Państwa moją ofertą, uprzejmie proszę 
o  kontakt z  Wydziałem Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe,  
tel. (22) 44 35 355, e-mail: awojcik@pragapld.waw.pl.

OGŁOSZNIE REKLAMA
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Wszyscy jesteśmy 
„Innymi”

Z badań wynika, że Polaków cechuje wy-
soki poziom wrogości wobec mniejszości. Co 
i raz spotykamy się z przykładami homofobii, 
rośnie islamofobia i rasizm, utrzymuje się sek-
sizm i antysemityzm, coraz częściej dochodzi 
do aktów przemocy wobec nielicznych u nas 
Romów, uchodźców, Afrykańczyków. 

Wziąłem udział w debacie na ten temat zorganizowanej przez Funda-
cję im. Stefana Batorego. Paneliści reprezentujący różne grupy mniej-
szości, zostali zapytani o to, jakie są źródła dyskryminacji „Innych”, ja-
kie działania mogą osłabiać homofobię, rasizm, islamofobię, niechęć do 
imigrantów, ludzi biednych czy bezdomnych, co mogą zrobić obywatele, 
żeby przeciwstawić się aktom nienawiści, jaka jest rola mediów. 

Główny i najważniejszy wniosek z debaty był taki, że tolerancji trze-
ba się uczyć od małego. Podstawową sprawą jest więc edukacja. Naj-
pierw przedszkolna, potem szkolna, która pokaże, że ludzie są różni i są 
na świecie miejsca, w których to my bylibyśmy ci „Inni”, co nie znaczy 
gorsi, gdyby nas tam przeniesiono. 

A co z tymi, którzy już nauczyli się nietolerancji i nienawiści? Ty-
mi, dla których Romowie to wyłącznie obiboki i złodzieje, muzułma-
nie – terroryści, a geje i lesbijki – dewianci zagrażający zdrowemu spo-
łeczeństwu? Tu jest niestety gorzej, ponieważ ta nauka wciąż trwa. Do 
upowszechniania i podsycania wrogich postaw przyczyniają się media, 
zwłaszcza elektroniczne, które prześcigają się w poszukiwaniu sensa-
cji. Jednostkowe fakty, np. to, że pewien mężczyzna w Hiszpanii do-
magał się, by w szkole, do której uczęszczają jego dzieci, nie podawano 
wieprzowiny, są generalizowane. Budowana jest atmosfera zagrożenia 
(muzułmanie zabronią nam jeść wieprzowiny), która przenosi się na 
ulice. Jakiś obcokrajowiec zostaje zelżony i pobity. Inni są prześlado-
wani z powodu zamachu w Bostonie. 

Na prywatne media nie ma rady, ale publiczne mogłyby postawić ta-
mę tym zjawiskom, pod warunkiem, że dochody z reklam nie będą, jak 
jest teraz, głównym źródłem ich finansowania. Dopóki to się nie zmie-
ni, trudno oczekiwać, by nadawały poważne programy popularnonau-
kowe, czy filmy dokumentalne, z których można by się dowiedzieć cze-
goś więcej o świecie niż plotek o artystach, sportowcach itp.

Oddzielnym problemem jest Internet, gdzie mowa nienawiści szczegól-
nie się pleni i niektórym ludziom puszczają wszelkie hamulce, ale tu moż-
na sprawić, by nie była ona bezkarna. Udaje się to w Białymstoku. Tamtej-
szy Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych 
regularnie składa doniesienia do prokuratury na osoby, które dają w Sieci 
wyraz swojej wrogości i uprzedzeniom, dzięki czemu o 70% ograniczono 
w lokalnych mediach i Internecie mowę nienawiści. Działacze tej organi-
zacji usuwają też znaki nienawiści z murów i współpracują ze szkołami. 

Pozostaje jeszcze Kościół. Wielu duszpasterzy podobnie jak dzienni-
karze, nakręca spiralę nienawiści, ale tu nic nie poradzimy. Można tylko 
mieć nadzieję, że Kościół sam się z tym problemem upora, choć na razie 
ci księża, którzy z tym zjawiskiem walczą, nie mają w Kościele lekko. 

Jest takie pojęcie, w Polsce często wyśmiewane, poprawności poli-
tycznej. To nie jest neocenzura, czy nowomowa, jak głoszą piewcy mo-
wy nienawiści. To po prostu kwestia grzeczności. Tak jak uczymy się 
zachowania przy stole, tego, że mięso je się nożem i widelcem, a nie 
palcami, chociaż tak może byłoby wygodniej, tak też nie możemy ob-
rażać innych ludzi, wyrażać się o nich z pogardą, dlatego, że są „Inni”. 
W Stanach Zjednoczonych udało się wprowadzić takie zasady do życia 
publicznego i ludzie, którzy ich nie przestrzegają są wykluczani z to-
warzystwa, nie występują w mediach. U nas – przeciwnie. Są dla me-
diów łakomym kąskiem.    

Podsumowując: nie jesteśmy, niestety, tak tolerancyjni i uprzejmi 
wobec „Innych” (i siebie samych!), jak chętnie o sobie mówimy. Do-
brze więc, że są ludzie i organizacje, które nam to uświadamiają. Cho-
robę łatwiej wyleczyć, gdy pacjent rozumie jej naturę.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI
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nasi  przodkowie  tę  miłość  wy-
rażali  inaczej,  nie  –  napycha-
niem się ciastkami. W dodatku, 
skoro  jesteśmy  w  Polsce,  naj-
prościej  byłoby  komunikować 
się w naszym  języku. Ciekawe, 
czy  twórca  tej reklamy porozu-
miałby  się w używanym w niej 
języku  gdyby wszedł  do  pierw-
szego  lepszego  sklepiku  osie-
dlowego  tu  czy  na  prowincji, 
gdziekolwiek,  i  spróbowałby 
zrobić  zakupy  używając  języka 
angielskiego.  A  chciałby  tylko 
kupić  „mit”,  „cham”,  „rols”, 
„bater” i  „wedżetybls”.

W  innej  reklamie  grzmią,  że 
„freszend fruti”. Chodzi o „ga-
laŁetki”  –  przepraszam,  gala-
Retki  choć  dziwi  mnie,  czemu 
tu brak konsekwencji, bo  lektor 
mówi, że są one z Wawelu, a nie, 
jak  można  by  się  spodziewać, 
z Łejłelu. Może się zapomniał. 
A  gdzież  ustawa  o  ochronie 

języka  ojczystego?  Dlaczego 
zwyczajny Polak nie może  zro-
zumieć  każdego  przekazu,  na-
wet, gdy nie  zna angielskiego? 
A może „galałetki” są przezna-
czone tylko dla angielskojęzycz-
nych?

Nie  czepiam  się  reklam, 
w których na przykład w tle ca-
ły  czas  leci  niepolska  piosen-
ka, jak w reklamie samochodu, 
gdzie  widz  patrząc  na  obrazki 
słyszy  tylko  francuską  piosen-
kę  „C’est  si  bon”,  bo  to  fran-
cuskie auto, francuski język. Ale 
szpanerstwa nie lubię, niechluj-
stwa też.
Sporo  tego  można  znaleźć 

w każdym sklepie. Ot, małe po-
midorki,  doskonałe  do  sałatek 
lub  do  pogryzania  przed  tele-
wizorem,  zamiast  chipsów.  Ni-
by nic, a jak się przyjrzeć – ode-
chciewa  się  zakupu.  Jeśli  wie-
rzyć etykiecie – sprowadzono je 
z Hizpanii. Ktoś to widział, ktoś 
to  akceptował.  To  niech  sobie 
teraz zje. 
Ja w tej sytuacji wolę pach-

nące  jesienią,  polskie  jabłka. 
Nawet,  jeśli  ten  sam  z  cudzo-
ziemska  (więc  niezrozumiale 
dla  wielu)  zwany  gatunek  ma 
na Szembeku odręcznie pisane 
etykietki  champion,  czempion, 
szampion  czy  inaczej.  Bo  ani 
sadownicy ani kupcy nie muszą 
znać  angielskiego.  Choć  mo-
gliby.  żu

Bogusia ma córkę, która jest 
tłumaczem,  w  Anglii.  Bogusia 
często  ją  odwiedza,  ale,  o  dzi-
wo,  nadal  normalnie  mówi  po 
polsku.  Jej  zięć,  Anglik,  gdy-
by przyjechał do Polski, czułby 
się  trochę  jak w Indiach, gdzie 
język  rodzimy  jest  mocno  za-
chwaszczony  angielszczyzną. 
Ale  to  nic  dziwnego,  w  końcu 
Indie były naprawdę długo bry-
tyjską kolonią a angielski – ję-
zykiem elit i urzędów. Nas kolo-
nizować nie musieli. I tak języ-
kową tandetą wieje zewsząd. 
„Ajlofmaj  kantry”  –  zapew-

niają  entuzjastycznym  głosem 
w reklamie jakichś ciastek. Do-
brze, że „lof”, bo każdy patrio-
ta  powinien  kochać  swoją  oj-
czyznę, ale powstaje pytanie, co 
to za „kantry”, czy aby chodzi 
mu  o  Polskę?  Hm,  nie  umiem 
znaleźć związku między żarciem 
słodyczy  a  miłością  Ojczyzny; 

A tu Polska 
w³aœnie...

– O, pan Eustachy! Jak miło.
– I ja się cieszę, panie Kaziu. Jak zdrówko?
–  Zgodnie  z  PESELEM,  można  powiedzieć.  Ani  go  nie  wyprze-

dzam, ani nie opóźniam. 
– A ludzie się jednak starają – gdzie okiem nie rzucisz, to albo ktoś 

biega, albo na rowerze jeździ, albo chociaż z kijkami chodzi. Moda 
na zdrowie nastała. 
– Powiem  tak:  jestem w wieku,  który  podpowiada mi,  że  jakbyś 

szybko nie biegał,  kalendarza nie dogonisz. Choć  zazdroszczę  tym, 
którzy uparcie próbują. 
– Ja to już nawet miałem ochotę, już nawet trampki jakże przydatne 

do różnych sportów nabyłem, ale niestety.
– Co, niestety?
– Poszedłem do przychodni po receptę dla mojej Krysi. Koło mnie 

siedziało dwóch gości w moim wieku i jeden drugiego pyta: – Ciągle 
się pan gimnastykuje? – Jasne, regularnie. 
– I długo tak? – Drugi rok. Dzień w dzień. – To na pewno z łatwo-

ścią dotyka pan już lewą ręką do prawej nogi? – Jeszcze nie, ale już 
ją widzę… 
I powiem panu, panie Kaziu, że jak wróciłem do domu, to tramp-

ki oddałem siostrzeńcowi Krysi, bo przecież były nowe, nieużywane. 
– Podobnież nowa pani premier też biega. 
– Bardzo dobrze.
– Jak to, przed chwilą mówił pan coś innego. 
– Bo pani premier, to insza inszość. Jak ona sobie pobiega, to ca-

łemu narodowi będzie lepiej. A tak, siedziałaby za tym biurkiem, gnu-
śniałaby, tyła. I nie daj Boże, żeby zobaczyła jakąś swoją ministrową 
szczuplejszą od niej. 
– Awantura?

– Nie od razu. Najpierw słodkie koci, koci łapki, buzi, buzi a dopie-
ro potem szast prast… Żadna kobita nie lubi, jak koło niej jakaś le-
piej wyglądająca się kręci. Wiem to po swojej Krysi. Kiedyś stragan 
na bazarze mieliśmy blisko wejścia, ale tam Krysia ciągle na panią 
Elę musiała popatrywać, bo po sąsiedzku byliśmy. Pani Ela wiadomo 
– zawsze uczesana, uśmiechnięta, a moja różnie. To tak kombinowa-
ła, tak kombinowała, aż stragan przeniosła. Miejsce jest gorsze, ale 
Krysia damskiej konkurencji nie ma żadnej. 
– Ale przecież o pani premier mówimy, a nie – z całym szacunkiem 

– o pańskiej małżonce.
– Premier-kobita, to też kobita! Przekonają się teraz w tej Kance-

larii, co to znaczy brak Tuska. 
– Że niby, co? Był, wybrali go do Brukseli, pojedzie. Takie życie.
– Owszem, ale jak był, to jakby go nie było! Albo w piłę grał z chło-

pakami, albo do wnuka leciał, albo z Merkelową był umówiony. A te-
raz?  –  zobaczy  pan!  Kopaczowa  całymi  dniami  będzie  siedziała 
w biurze. Po co ma wychodzić – żeby ją dziennikarze o wszystko pyta-
li? Kiedyś, jak czegoś nie rozumiała, z gazety dajmy na to, to dzwoni-
ła do „Donka”. A teraz? Niech no jeszcze jakaś jej dyrektorka włoży 
na siebie coś nowego, to humor zwarzony i draka w państwie, jak nic.  
– Pan przesadza, panie Eustachy. Pani premier to kobieta dystyn-

gowana, lekarka, na pewno doskonale panuje nad nerwami. 
– Gadu, gadu, panie Kaziu. Pan wiesz, a ja rozumiem. Swoje prze-

żyliśmy i prawdy podstawowe znamy. Na przykład: – Co prawdziwa 
kobieta ma zawsze?
– Rację, genialne dzieci i męża idiotę;
– Czego nigdy nie ma?
– Czasu, pieniędzy, w co się ubrać;
– Co potrafi zrobić z niczego?
– Sałatkę, kapelusz i dziką awanturę;
– Sam pan widzisz, że przed nami całkiem wesoły rok. 

 Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Koci, koci ³apci

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

twój FryZjEr
rEKlAMA rEKlAMA  

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

COdzIENNIE prOMOCJa TOwarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

OszCzędzaJ 
pIENIĄdzE I Czas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GOCŁAW-LOTNISKO” 
Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na  wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji ciepłej wody 
z rur PCV na rury z  POLIPROPYLENU, łączone za pomocą zgrzewania                            

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul.  Pl. Kotarbińskiego 2, Umińskiego 4, Znanieckiego 1 w Warszawie.

Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni www.smgl.com.pl
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W czwartek, 18. września, 
chwilę po 10-tej, czarna limu-
zyna zajechała pod budynek 
przedszkola numer 262 przy 
ulicy Łaguny 3. W oczy od razu 
rzuca się nowy kolorowy budy-
nek usytuowany w lesie oraz 
ogromny plac zabaw. Mnóstwo 
gości w dużej sali wstrzymuje 
oddechy, stojąc pomiędzy dzie-
siątkami balonów przyczepio-
nych do krzesełek. W końcu 
drzwi limuzyny otwierają się, 
a ze środka wysiada prezydent 
Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Jej obecność przyćmiła na-
wet występy przedszkolaków. 

Jednak lekko onieśmielone 
dzieci i tak wciągnęły ją i in-
nych oficjeli do zabawy. By-
li wśród nich przedstawiciele 
Sejmu, Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty, Rady i Zarządu 
Dzielnicy Wesoła. 

Wspólnie z zaproszony-
mi gośćmi zwiedzano duże, 
przestronne sale z ogromny-
mi dywanami, zabawkami, 
pomocami naukowymi. Za 
ogromnymi szybami zajęcia 
maluchów trwały w najlep-
sze. Pośród śmiechów dzieci, 
dorośli dreptali wężykiem, 
krok za krokiem podążając 

śladami najważniejszych go-
ści. A gdy padło hasło „po-
częstunek”, część z nich dy-
plomatycznie zniknęła, bo 
kolejne przedszkole na ma-
pie oficjalnych otwarć już 
czekało. Niespotykane dotąd 
zagęszczenie uroczystości 
w Wesołej, zaskoczyło nie-
jednego... 

Chwilę po godzinie 11.00 
powitanie w placówce „Pod 
Dębami”. W przedszkolu, 
którego główny budynek po-
łożony pośród starych dę-
bów, od dawna uznany za za-
bytek, dobudowano pokaźną 

część, wyglądem przypo-
minającą nowoczesną wizję 
urbanistyczną rodem z No-
wego Jorku. Sam burmistrz 
Edward Kłos podkreślił, że 
nie wszystkim projekt archi-
tektoniczny się spodobał. 

W przedszkolu „Pod Dęba-
mi” wygląd budynku nie ma 
jednak dużego znaczenia. Li-
czą się dodatkowe miejsca 
dla nowych dzieci. Pani dy-
rektor znana jest z umiejęt-
ności organizacji życia przed-
szkolaków, a rodzice i dzieci 
z zaangażowania i przygoto-
wywania wspaniałych pikni-
ków. W tym przedszkolu na-
wet najbardziej nobilitowani 
goście pozostają tylko gość-
mi, a występy dzieci są waż-
niejsze niż przemówienia. 
Jakby dla podkreślenia naj-
ważniejszego, czyli współ-
pracy i chęci, rodzice wysta-

wili własne przedstawienie. 
Mamy przebrane w bajkowe 
stroje recytowały i śpiewa-
ły, robiąc to jak profesjonal-
ne aktorki. Po części oficjal-
nej, w ogromnym bajkowym 
ogrodzie odbył się piknik. 
Na gości czekały pyszności 
– ziemniaczana baba, ciasta, 
ciasteczka, kanapeczki, sałat-
ki, wędliny – a wszystko eko-
logiczne i robione na miej-
scu, zgodnie z prowadzo-
nym w placówce od lat pro-
gramem zdrowego żywienia. 
Przedszkole ma swój ogró-
dek i zielnik. Nawet chleb 
pieczony jest na miejscu. 
Trudno pozbyć się wrażenia, 
że w tej placówce wszystko 
robi się z myślą o dzieciach. 

Przedszkole „Pod Dęba-
mi”, zyskało nowe sale, na 
szczęście zachowując za-
bytkowy budynek główny. 

Koszt rozbudowy to 1,2 mi-
liona złotych. W pięciu gru-
pach wiekowych uczy się 
kilkadziesięcioro dzieci. Je-
śli chodzi o przedszkole nu-
mer 262, to wybudowanie 
nowego budynku, a także 
nowej ulicy Łaguny i parkin-
gu, kosztowało  łącznie 4,3 
miliony złotych. Bawi się 
tam i uczy 120 przedszkola-
ków. 

Jak mawiał wieszcz, dzie-
ci są naszą przyszłością. Im 
więcej dobrych przedszko-
li, im nowocześniejsze mają 
wyposażenie, tym lepiej dla 
dzieci, a tym samym dla nas. 
I nie ma co pisać, że nadcho-
dzące wybory to zazwyczaj 
czas właśnie dobrych wybo-
rów władz z myślą o miesz-
kańcach. Dzieci i tak wiedzą 
co dobre, lepiej niż dorośli.
 SB

Dwa nowe, piękne budynki przedszkolne zostały oficjalnie odda-
ne do użytku. Przedszkolaki się cieszą, ich rodzice tym bardziej.

rEKlAMA rEKlAMA  

wesołe przedszkola w wesołej
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Marzy Ci się, aby zamieszkać w parku? Chciałbyś wypocząć w pobliżu swojego 
domu lub pobiegać w pięknej okolicy? A może zwyczajnie wraz z rodziną pra-
gniesz uciec od miejskiego zgiełku? Jeśli chociaż raz powiedziałeś tak, to trafiłeś 
w dziesiątkę! Osiedle Park Dworski II przy ul. Zyndrama z Maszkowic 4 na Białołęce 
jest dla Ciebie po prostu stworzone. 

Priorytetem tego projektu było zapewnienie mieszkańcom wygodnej domowej prze-
strzeni, wielu możliwości aranżacyjnych i poczucia prywatności w przydomowych ogro-
dach. Dzięki naszym najlepszym architektom plany te dało się zrealizować w stopniu 
doskonałym. Architektura utrzymana została w stylu tradycyjnym i jednocześnie ele-
ganckim, a wszystko po to, aby pięknie komponowała się z istniejącym starodrzewem.

To kameralne osiedle domków jednorodzinnych zawierać będzie 38 eleganckich, 
dwukondygnacyjnych domów jednorodzinnych. 36 z nich będzie w zabudowie bliźnia-
czej, a dwa pozostałe będą wolnostojące. Każdy z domów wyposażony będzie w jed-
no lub dwustanowiskowy garaż. Powierzchnia działek, na której zbudowane są domy 
oscyluje w granicach od 280 m2 do 570 m2. Z kolei metraże powierzchni budowanych 
domów wynoszą od 140 m2 do 176 m2. Pierwsze z nich przekazane zostaną do użytku 
już w tym roku! 

W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy i stacja kolejowa Warszawa Płudy. 
Dojazd do centrum miasta kolejką SKM zajmuje zaledwie 15 minut. Na dobrą i spraw-
ną komunikację we wszystkich kierunkach wpływa także bliskość mostu Marii Skłodow-
skiej-Curie (mostu Północnego), nowego bezkolizyjnego wiaduktu kolejowego oraz ulic: 
Modlińskiej i Płochocińskiej. 

Osiedle Park Dworski II jest kontynuacją siostrzanej dużo większej inwestycji przy  
ul. Wałuszewskiej (Park Dworski), która cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem 
klientów. Więcej informacji na stronie www.victoriadom.pl bądź w dziale sprzedaży  
Victoria Dom S.A. pod tel. 22 741 62 62. 

Dom w parku

Lista pretendentów do spra-
wowania urzędu Prezyden-
ta Miasta Stołecznego War-
szawy jest już zamknięta. 
O najważniejszy fotel w sto-
łecznym Ratuszu powalczy 6 
osób. Aby przybliżyć Czytel-
nikom sylwetki kandydatów 
zapytaliśmy krótko i zwięź-
le o ich motywację: Dlaczego 
Pani/Pan chce zostać prezy-
dentem Warszawy? Oto uzy-
skane odpowiedzi (w kolejno-
ści alfabetycznej):

  Joanna Erbel  
– miejska aktywistka 
(Partia Zieloni)
– Kandyduję, ponieważ 

Warszawa potrzebuje zmia-
ny. Obecne władze wydają 
pieniądze na kosztowne in-
westycje, ignorując codzien-
ne problemy mieszkanek 
i mieszkańców. Zamiast fon-
tann i toalet za miliony chcę 
miasta zadbanego i dostępne-
go dla wszystkich. Zamiast 
autostrad między domami – 
taniego i rozwiniętego trans-
portu publicznego. Zamiast 
wolnej amerykanki dewelope-
rów i handlarzy roszczeniami 
– mądrego planowania oraz 
narzędzi władzy i kontro-
li w rękach obywateli i oby-
watelek. Chcę, by Warszawa  
stała się miastem dla ludzi, 
a priorytetem Ratusza była poprawa jakości życia, nie słupki 
sondażowe.

  Hanna Gronkiewicz-Waltz  
– aktualna prezydent Warszawy  
(Platforma Obywatelska)
– Warszawa przez ostatnie kilka lat bardzo się zmieniła. 

Wspólnie ze spółkami miejskimi zainwestowaliśmy 25 miliar-
dów złotych. Chcę kontynuować rozwój naszego miasta w na-
stępnych latach. Już zaplanowaliśmy kolejne 25 miliardów na 
dalszą rozbudowę metra, żłobki, przedszkola i szkoły, tworze-
nie nowych przestrzeni, w których koncentruje się codzienna 
aktywność mieszkańców, miejsc dla kultury, ale też rozwiązy-
wanie problemów społecznych i rozwój gospodarczy. Chcę, by 
Warszawa stawała się nowoczesną europejską metropolią mię-
dzy Moskwą i Berlinem. Miastem wygodnym do życia, otwar-
tym na pomysły i potrzeby mieszkańców. 

  Piotr Guział  
– burmistrz Ursynowa  
(Warszawska Wspólnota Samorządowa)
– Po latach pracy w dzielnicy wiem, że nie będąc obecnym w ra-

tuszu  miejskim i na szczeblu Rady Warszawy nie można tak pomóc 
mieszkańcom, jakby się pragnęło. Moim celem jest pokazanie wybor-
com, że istnieje realna alternatywa dla partyjnych rządów PO w mie-
ście. Warszawiacy są zmęczeni Platformą Obywatelską, która mimo 
wciąż dobrych wyników odnotowuje stale malejące poparcie. Ale pó-
ki co, nie miał kto z tą partią skutecznie rywalizować. Teraz alterna-
tywą może być Warszawska Wspólnota Samorządowa: grupa ludzi 
z doświadczeniem samorządowym i z pomysłami na Warszawę.

  Jacek Sasin  
– były Wojewoda Mazowiecki (Prawo i Sprawiedliwość)
– Kandyduję dlatego, że Warszawa to wielkie, wspaniałe mia-

sto. Każdego dnia tętni życiem i energią osób, których marzenia 

budzą się i spełniają w tym 
mieście. Chcę, aby Warsza-
wa była miastem otwartym 
i nowoczesnym. Miastem, 
w którym każdy może budo-
wać własną, bezpieczną przy-
szłość. Mam dobry pomysł na 
Warszawę i wiem, jak uczynić 
ją miastem przyjaznym dla 
mieszkańców i wzorem dla 
Europy. Jestem przekonany, 
że razem możemy tego doko-
nać, dla nas i przyszłych po-
koleń.

  Sebastian Wierzbicki  
– wiceprzewodniczący 
rady Warszawy  
(Sojusz Lewicy  
Demokratycznej)
– Kandyduję, gdyż nie go-

dzę się, aby rozwój Warsza-
wy odbywał się tylko kosz-
tem mieszkańców. Proponuję 
alternatywne źródła docho-
dów, jak chociażby pozyski-
wanie inwestorów i ograni-
czenie marnotrawstwa. Chcę 
zarządzać miastem wspól-
nie z Warszawiakami upo-
wszechniając konsultacje 
społeczne i radykalnie zwięk-
szając kwotę budżetu party-
cypacyjnego. Warszawa to 
miasto, w którym lokatorzy 
nie muszą obawiać się, że 
stracą dach nad głową w wy-
niku reprywatyzacji. To mia-

sto, w którym wszystkie budynki zostaną podłączone wresz-
cie do kanalizacji, a decyzje administracyjne będą wydawane 
w terminie. Miasto rozwijające się równomiernie, bo o jego 
prawobrzeżnej części ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz zapo-
mniała.

  Jacek Wilk  
– adwokat (Kongres Nowej Prawicy)
(To niestety jedyny kandydat, z którym, mimo wielu prób, 

nie udało się nam skontaktować. Jego sztab wyborczy milczy, 
on sam nie odpowiada na maile i nie odbiera telefonu wska-
zanego przez jego partyjnych kolegów. Stronę internetową 
ma ciągle „w budowie”. Zdawać się może, że to kandydat ze 
znanym skądinąd przesłaniem: „Nie chcę, ale muszę!”. Pod-
powiadamy – Panie kandydacie, naprawdę, nie musi Pan…)   

Pytał Adam Rosiński

Za półtora miesiąca warszawiaków czekają wybory samorządowe. 
Może się zwolnić miejsce w stołecznym Ratuszu…

dLACZEGO rAtuSZ?

J. Erbel H. Gronkiewicz-Waltz P. Guział J. Sasin S. Wierzbicki J. Wilk
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Mówi się, że wybory, to święto demokracji. To prawda, tego 
dnia każdy: bogaty, czy biedny, mądry, czy taki, któremu wyda-
je się, że jest mądry, kobieta i mężczyzna, oficer i ksiądz, rzą-
dzący, czy rządzony – każdy ma takie same prawo i taki sam 
głos, ten sam wpływ na bieg rzeczy, na swoje życie…
To teoria, ale jest też praktyka, bo w dniu wyborów równo-

ważne głosy obywateli służą jednak czemu innemu. Co inne-
go mają na celu głosy oddane przez tych, którzy ubiegają się 
o reelekcję, co innego zaś powinni mieć na uwadze rządzeni. 
Zwłaszcza w wyborach samorządowych, a  takie przed nami, 
bardzo  ważne  jest,  żeby 
zachować  tego  świado-
mość. Oni walczą o  kon-
tynuowanie  swoich  ka-
rier, my o jakość swojego 
życia.  Taką  okazję mamy 
raz na cztery lata, raz na 
cztery  lata  dostajemy  do 
ręki potężną broń: kartkę 
wyborczą. Przy jej pomo-
cy  możemy  powiedzieć, 
co myślimy  i czego chce-
my.  Wcale  przecież  nie 
oczekujemy  cudów,  nie 
każdego interesuje polity-
ka i stanowiska, my chce-
my po prostu dobrze żyć. 
Chcemy przyjaznej  i  sku-
tecznej  służby  zdrowia, 
profesjonalnej  policji, 
pewności,  że  nie  zosta-
niemy sami, gdy będziemy 
potrzebowali pomocy  lub 
opieki,  chcemy  żeby  na-
sze dzieci chodziły do do-
brych przedszkoli, do do-
brych szkół, żebyśmy mie-
li pracę i żyli w przyjaznym i czystym otoczeniu. Ot – marzenia 
zwykłego człowieka. 
Ale uwaga! Ci, którzy zabiegają o nasze głosy dobrze je zna-

ją i gotowi są obiecać nam złote góry. Zawsze dobrze się ich 
słucha, więc tym bardziej nie można tracić głowy. 
Po pierwsze – trzeba pytać, albo zastanowić się, za co pani, 

czy pan chce spełnić swoje obietnice wyborcze? Czy są na to 
pieniądze? Czy może będą? Skąd? To bardzo ważne pytania. 
Może się przecież zdarzyć, że już wybrani zechcą nas uszczę-
śliwiać  za  nasze  pieniądze  –  na  przykład  z  podwyższonych 
opłat lokalnych. Trzeba więc przyglądać się kandydatowi nie 

tylko pod kątem urody i prezencji, bo potem on nie ma spra-
wiać dobrego wrażenia, tylko dobrze rządzić w naszym intere-
sie. Pamiętajmy, że na bilbordzie byle kto wygląda jak Alicja 
Bachleda-Curuś i Colin Farrell. Nie dajmy się na to nabrać, 
rozmawiajmy konkretnie: co kandydat do władzy chce zrobić, 
w  jaki  sposób,  kiedy.  Jeśli  kandydat  był  już  radnym,  burmi-
strzem, lub prezydentem, to mamy okazję sumiennie rozliczyć 
go z tego, co zrobił do tej pory. I pomyśleć, czy my, którzy raz 
go już wybraliśmy, jesteśmy z tego wyboru zadowoleni. Powin-
niśmy przymierzyć obietnice do spełnień. Dla przykładu – po-

równać  obietnicę moder-
nizacji Ronda Wiatraczna 
z  jego  dotychczasowym 
wyglądem i funkcjonalno-
ścią.  Zamknięcie  obwod-
nicy Śródmieścia poprzez 
przebudowane  Rondo 
Wiatraczna  aż  do  Ronda 
Żaba miało odciążyć ruch 
na Grochowskiej i Targo-
wej. I co? Ta obietnica od 
lat pozostaje  stałym,  cią-
gle  tak  samo  atrakcyj-
nym  punktem  programu 
wyborczego  obecnej  pa-
ni  Prezydent.  Czyli  skre-
ślamy?... Otóż  to nie  jest 
takie  proste,  bo  jednak 
wiele w mieście  się  dzie-
je  –  ze  sztandarową dru-
gą  linią  metra  na  czele. 
Co prawda, żadnej  inwe-
stycji nie udało się ukoń-
czyć  w  terminie,  ale  ge-
neralnie jest postęp, a nie 
zastój. No i mamy orzech 
do zgryzienia: osoba, któ-

rą znamy i do której się przyzwyczailiśmy, czy ktoś nowy? Nasz 
wybór, 16 listopada, w dniu wyborów, tylko nasz! 
A  ponieważ  bliższa  koszula  ciału,  taką  samą  ostrożność 

przykładajmy do obietnic zorganizowania nam nieba na zie-
mi w naszej dzielnicy, mieście, województwie. W  tym przy-
padku też warto sobie przypomnieć, co miało być, a co jest. 
Bądźmy  wyrachowani  w  dobrym  znaczeniu  tego  słowa.  To 
o nas chodzi, o to, jak my będziemy żyli. I uwaga na obiecy-
waczy! Obietnice na ogół brzmią słodko, ale bywa, że gorz-
ko smakują.

Marcin Marwicz
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20-letnie „południe”
W służewieckim Domu Kultury 18 września br. odbyła się 

uroczystość 20-lecia tygodnika lokalnego „Południe”.
Pierwszy numer tej bezpłatnej, obywatelskiej gazety ukazał się 

1 kwietnia 1994 r. Początkowo  adresowana była do mieszkańców 
Mokotowa i Ursynowa. Dzisiejsze „Południe” to trzy gazety: tygo-
dnik „Południe Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa” oraz dwuty-
godniki „Południe Głos Śródmieścia Żoliborza i Bielan”, „Południe 
Bemowo Ochota Ursus Włochy Wola”. Wydawcy i redaktorowi na-
czelnemu Andrzejowi Rogińskiemu wraz z całym zespołem redak-
cyjnym gratulujemy pięknego jubileuszu.

Nagroda „Południa” przyznawana jest w dwóch kategoriach: za 
wartości i za aktywność. W tym roku laureatami zostali: Andrzej 
Frajndt  piosenkarz, prof. Łukasz Andrzej Turski, Tadeusz Rolke fo-
tograf, gen. Zbigniew Dionizy Ścibor-Rylski, prof. arch. Ewa Kury-
łowicz, prof. dr hab. n. med. Marek Durlik, Marek Masłowski dyr. 
MDK Mokotów, Magdalena Hoser-Chachulska – prezes/założyciel 
Mokotowskiego Hospicjum św. Krzyża, Grażyna Napierska – dyrek-
tor SPZOZ,  Jacek Dymowski – trener, Maria Mossakowska – radna, 
Barbara Kazimierczak-Czekańska artysta-plastyk. Nagrody redakto-
ra naczelnego otrzymała SM „Służew nad Dolinką” za wybudowanie 
i prowadzenie obiektów sportowych i rekreacyjnych i MSM „Ener-
getyka” – za wybudowanie i udostępnienie mieszkańcom kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego. Redakcja „Mieszkańca”

WYboRY SAMoRZąDoWE 2014 tomasz 
KuCHArSKI
- burmistrz 
pragi-południe
przy telefonie 
„mIESZKAńCA”
W poniedziałek 29 września br.

w godz. 15.00–16.00
przy redakcyjnym telefonie
z Czytelnikami spotka się

wiceprzewodniczący  
Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
burmistrz dzielnicy – Tomasz Kucharski

Tel. 22 810-64-12

 „Wesele w Arkadii Royal mieliśmy w maju (…) była to niezapomnia-
na noc! Jedzenie pyszne, obsługa niezwykle sympatyczna i  elastyczna 
a zarazem w pełni profesjonalna” – Sylwia i Sebastian

 „Polecam bardzo! Hotel przepiękny, jedzenie znakomite, obsługa 
bardzo szybka i  kompetentna, bardzo mi się podobała elastyczność 
managera, który praktycznie wszystko nam doradził co do potraw, deko-
racji, godzin, atrakcji itp. Daję piątkę, choć wesele było na 6 :))) ” – Mariusz

 „29 września odbyło się przyjęcie z okazji chrztu świętego mojej 
córeczki. (…) Jestem bardzo zadowolona, że zorganizowaliśmy je właśnie 
w hotelu Royal Arkadia. Sala była przygotowana pięknie, obsługa bardzo 
miła i sprawna, a jedzenie po prostu przepyszne” – Karolina

 „to, co zastaliśmy w dniu przyjęcia przerosło nasze oczekiwania. 
Jedzenie było przepyszne i  pięknie podane, a  stół pięknie ozdobiony. 
Kucharz w  Arkadii jest REWELACYJNY ! Wszyscy nasi goście chwalili 
jedzenie, piękne wnętrza hotelu oraz miłą obsługę. Pochwał nie było koń-
ca :) ” – Iwona

Te właśnie komentarze Gości, którzy powierzyli nam zorganizowanie naj-
ważniejszych przyjęć w życiu – wesela, komunii, chrzcin lub urodzin sprawiają, 
że każde kolejne jest jeszcze lepsze i wspanialsze.

To, co przewija się w tych opiniach – zamieszczonych w internecie lub 
przysyłanych mailem – to nasze osobiste zaangażowanie w  organizację 
Państwa uroczystości. Oddajemy do dyspozycji nie tylko nasze piękne, 
eleganckie, klimatyzowane sale, pyszne potrawy, piękną dekorację, nasz 
ogród i parking, ale także serce, uwagę i troskę. Wszystko to po to, abyśmy 
razem z Państwem mogli się cieszyć z Waszego szczęścia i być dumni, że 
to właśnie Hotel Arkadia Royal miał zaszczyt przygotować dla Was nieza-
pomniane przyjęcie. Zapraszamy serdecznie!
HOTEL ARKADIA ROYAL
ul. Bronisława Czecha 10
04-555 Warszawa
Tel. (+48) 22 517 36 60, (+48) 22 613 20 12
Fax: (+48) 22 517 36 69
e-mail: hotel@arkadiaroyal.pl
www: www.arkadiaroyal.pl

Arkadia Royal – niezapomniane przyjęcia 

Fo
t. 

ar
ch

iw
um



12 MIEszKaNIEC

BIUrO rEKLaMY „MIEszKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl

rEKlAMA rEKlAMA  

praga-północ

Lata realizacji 2011–2012 

Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego na te-
renie osiedla Praga I  – w  kwartale ulic: Ratuszo-
wa, Targowa, Świętych Cyryla i Metodego, Jagiel-
lońska. Środki zostały wygenerowane dla Dzielni-
cy: na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, 
podniesienie estetyki osiedla, zagospodarowanie 
zieleni. 

Osiedle Praga I w kwartale ulic: Jagiellońska, Ratuszo-
wa, Targowa oraz słowiańskich Świętych Cyryla i Metode-
go – jest wpisane do rejestru zabytków województwa mazo-
wieckiego i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Teren prze-
znaczony pod realizację tej inwestycji położony jest wśród 
zabudowy mieszkaniowej osiedla Praga I. Jest ono pierw-
szym powojennym praskim osiedlem. Składa się głównie 
z dwu- i trzypiętrowych budynków. Okalają je ulice Św. 
Cyryla i Metodego, Jagiellońska, Ratuszowa i Targowa. 

Osiedle Praga I zostało zbudowane w latach 1948-1952 
na zlecenie Zakładu Osiedli Robotniczych – na dawnych te-
renach wojskowych zlikwidowanych tuż po II wojnie świato-
wej. Projektantami osiedla byli Helena i Szymon Syrkusowie. 

Cechami charakterystycznymi pierwszych postawionych 
tu budynków są: biała cegła „licówka” (zamiast tynku). 
Częściowo oszklone, jasne klatki schodowe oraz prześwi-
ty wsparte na słupach. Twórcy w swoim projekcie zakłada-
li rozmieszczenie skwerów i przestrzeni zielonych pomiędzy 
budynkami. Dużo słońca i roślinności miało być przeciwno-
ścią ponurych podwórek „studni” – przedwojennych kamie-
nic czynszowych. Dobrze uzbrojone tereny okazały się zbyt 
cenne, aby je zostawić na skwerki i tereny zielone. Dlatego 
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku – pomię-
dzy budynkami osiedla postawiono dodatkowo kilka wyż-
szych budynków z szarej cegły. Projektantami drugiej partii 
bloków byli Helena i Leszek Sołonowiczowie oraz Stanisław 
Solarski.

Obecnie w najmniej zmienionym kształcie zachował 
się układ przestrzenny podwórka pomiędzy budynkami zlo-
kalizowanymi wzdłuż ul. Targowej (słynny „falujący” dom) 
i wzdłuż wewnętrznej, ślepej uliczki Kameralnej – wytyczo-
nej w roku 1962, przy której znajdują się budynki przedwo-
jenne: nr 1 – z 1930 r., nr 3 – z 1935 r. 

W budynku wzdłuż ul. Jagiellońskiej mieszkańcy zabudo-
wali prześwity powiększając mieszkania, pogarszając jed-

nak warunki przewietrzania osiedla. Prześwity zachowały 
się w budynku usytuowanym wzdłuż ul. Cyryla i Metodego. 
Skala zabudowy i charakter tutejszej architektury – na sku-
tek dobudowy – jest bardzo niejednorodna i waha się od IV 
do IX kondygnacji.

Na terenie osiedla ponadto jest zlokalizowane – na wydzie-
lonej działce – dwukondygnacyjne przedszkole. Pod wzglę-
dem wyrazu architektonicznego i układu urbanistycznego 
jest to obszar dość jednolity o konsekwentnej jednak kompo-
zycji urbanistycznej. W szczególności dotyczy to wspomnia-
nego terenu wzdłuż ul. Targowej. Tereny zieleni nie posiada-
ją obecnie wyraźnej kompozycji przestrzennej lub też przez 
lata utraciły ją na skutek postępującej degradacji. Wyjątkiem 
jest niewątpliwie teren wzdłuż ul. Targowej. Dokładny opis 
znajduje się w części o gospodarce zielenią (rozdział II ni-
niejszego opracowania). 

Należy również podkreślić, że wewnętrzne podwórka zo-
stały – zapewne na fali „mody” lat 70-tych i 80-tych – w wie-
lu przypadkach (nawet w całości) zalane asfaltem. Na tere-
nie znajduje się wewnętrzny dojazd kołowy od ulicy Kame-
ralnej do Św. Cyryla i Metodego w formie wąskiej – 3,0 m 
uliczki osiedlowej oraz liczne tu „dzikie parkingi”, powodu-
jące znaczne zniszczenia i degradację resztek zieleni. Będące 
nieestetycznym tworem, stwarzającym dużą uciążliwość dla 
mieszkańców osiedla. 

Wzdłuż budynku przy ul. Jagiellońskiej wewnętrzna 
uliczka przebiega bezpośrednio przy schodach wejścio-
wych do klatek schodowych budynku. Mieszkańcy wielo-
krotnie poruszali kwestię dojazdów kołowych i miejsc po-
stojowych.

Prace rewitalizacyjne na osiedlu Praga I były podzielo-
ne na dwa etapy robót.

Pierwszy etap robót obejmował:
 wymianę powierzchni i modernizację istniejących cią-

gów pieszych i dojazdów kołowych, a także sankcjonuje, 
w uzasadnionych przypadkach, ścieżki piesze zwyczajowe. 
Wzdłuż uliczki dojazdowej wewnętrznej realizację nowych 
tras ciągów pieszych. Sama uliczka została poszerzona do 
szer.: 4,0 m dla zapewnienia bezpieczeństwa dojazdów awa-
ryjnych. 
 ponadto uporządkowano dzikie miejsca postojowe i wy-

znaczono je zgodnie z normami i wymaganiami Prawa bu-
dowlanego. Zespoły miejsc postojowych nie przekraczają 
ilości 10 miejsc postojowych, przy założeniu zachowania od-
ległości od okien 10 m i odległości pomiędzy nimi min. 10,0 
m. Zaplanowano, tam, gdzie jest taka możliwość, rozdziele-
nie ruchu pieszego od kołowego przed budynkami przy po-
przez wydzielenie ciągów pieszych. 
 placyk przy dawnej fontannie i baseniku został prze-

kształcony w klomby z trawami ozdobnymi o zgeometryzo-
wanym układzie. 
 nawierzchnia ciągów pieszych wykonana została 

z uszlachetnionych płyt chodnikowych. Dojazdy kołowe re-
montowane i modernizowane nawierzchnię wykonaną mają 
z uszlachetnionej kostki betonowej brukowej w kolorze sza-
rym i antracytowym.

Drugi etap prac obejmował:
 wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej wzdłuż 

budynku Jagiellońska 44A z uszlachetnionej kostki betono-
wej i uszlachetnionych płyt betonowych,
 placu zabaw pomiędzy budynkami Kameralna 1, Kame-

ralna 1A oraz Jagiellońska 44A. Nawierzchnia placyku za-

baw wykonana z płyt z granulatu gumowego, obrzeża ela-
styczne, wraz z rozmieszczeniem ławek, śmietniczek, przy-
rządów zabawowych, miejsc postojowych zlokalizowanych 
pomiędzy budynkami Kameralna 3, Kameralna 1, Kameral-
na 1 i Kameralna 1A, Kameralna 1A i Cyryla i Metodego, Ja-
giellońska 44B i Jagiellońska 44A. 
 Miejsca parkingowe usytuowane w obrębie podwó-

rek zostały wykonane z ekopłyt betonowych ażurowych lub 
z kostki betonowej ażurowej, zagospodarowanie zieleni na 
terenie Osiedla Praga I.  
 Zaprojektowano też wyraźną kompozycję przestrzenną, 

nadano jej harmonijny charakter, wyeliminowano chaos i de-
gradację kompozycji, spowodowaną przypadkowością nasa-
dzeń. Kompozycja roślin podyktowana została także przyję-
tym programem funkcjonalnym terenu osiedla. Jego celem 
jest stworzenie miejsc o zróżnicowanym charakterze: deko-
racyjnych, osłoniętych, izolacyjnych, służących wypoczyn-
kowi. 
 Projektowane są różnorodne gatunki roślin uzupełnia-

jące i wzbogacające zieleń. Wybrano rośliny najbardziej 
odpowiednie do formowania zdecydowanych plam, szyb-
ko się rozrastające, tworzące zwartą okrywę uniemożli-
wiającą rozwój chwastów, a zarazem znoszące dość do-
brze niekorzystne warunki środowiskowe. Tworzą one 
kompozycję opartą na kontraście pokroju, wielkości, bar-
wy ulistnienia, pędów i kwiatów.

Realizacja – 2014 rok

Modernizacja Placu Hallera – roboty drogowe, 
oświetlenie, zieleń. Środki wygenerowane dla Dziel-
nicy Pragi-Północ na poprawę bezpieczeństwa i es-
tetyki terenu tej części dzielnicy oraz na zapewnie-
nie przyjaznego miejsca dla mieszkańców na re- 
kreację i wypoczynek. 

Plac Hallera znajduje się na obszarze układu urbani-
stycznego zespół „Osiedla Praga II” wpisanego do reje-
stru zabytków. Obecnie prowadzone tu są prace w zakresie 
przebudowy oświetlenia, wymiany nawierzchni wraz z od-
wodnieniem i elementami małej architektury.

Modernizacja ta obejmuje: rozbiórkę istniejących, znisz-
czonych elementów nawierzchni oraz regulację i zabezpie-
czenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, 
roboty ziemne: np. postawienie nowych słupów oświetle-
niowych z latarniami oraz ułożenie linii kablowych oświe-
tlenia z jednoczesnym uporządkowaniem geometrii chod-
ników, a także wymianę zniszczonej nawierzchni na nową 
(z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm), uzupełnianych 
fragmentarycznie kamienną kostką granitową. 

Realizowany jest gruntowny remont elementów istnieją-
cej fontanny: m.in. basenu fontanny, wymiana i konserwa-
cja rzeźby fontanny wraz z modernizacją i wykonaniem jej 
oświetlenia. Wymianę nawierzchni placu zabaw. Do niedaw-
na był tu piasek, który zastąpiony został sztuczną trawą. Re-
alizowana jest również wymiana elementów małej architek-
tury, tj. ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody. Pla-
nowane jest całkowite uporządkowanie przyległego terenu, 
również poprzez zagospodarowanie zieleni i nasadzenia no-
wych roślin. Planowany termin zakończenia prac 30 wrze-
śnia 2014 roku.  As 

Plac budowy drugiej nitki metra każ-
dego dnia wygląda inaczej. Ciąg 
komunikacyjny Al. Solidarności jest 
już prawie drożny. Na ul. Targowej 
trwają już prace wykończeniowe. 
A  główny węzeł komunikacyjny ma 
być oddany za około 1,5 miesiąca. 
Praga Północ diametralnie zmienia 
się nie tylko w bezpośredniej okolicy 
Placu Wileńskiego. Przemiana objęła 
również Pragę I  i Pragę II. Dzielnica 
po prostu pięknieje…

nasza dzielnica zmienia się i pięknieje…



MIEszKaNIEC 13

MIEszKaNIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZnO-SAMOrZ¥DOWE 

Re da gu je ze spó³ dzien ni ka rzy przy wspó³ u dzia le mie szkañ ców. re dak tor na czel ny: Wie s³aw No wo siel ski. Zdjê cia: Le szek Po go rze lski.  
re dak cja: ul. Gre na die rów 10, 04-062 War sza wa, tel./fax 22 813-43-83, e-ma il: redakcja@mieszkaniec.pl In ter net: www.mieszkaniec.pl Wy daw ca: 
P.W.U. „VA RIA”, ul. Gre na die rów 10, 04-062 War sza wa, tel. 22 810-64-12. Przy got. do druku: MA WA Press tel. 22 613-49-44. Druk:  
„OD DI”. Ma te ria ³ów nie za mówio nych nie zwra ca my. Za treœæ og³o szeñ, li stów i ar ty ku ³ów spo nso ro wa nych (AS) Re dak cja i Wy daw ca nie 
od po wia da j¹.

na k³ad:  
42 000 egz.

Kon tro lo wa ny przez 
Zwi¹ zek Kon tro li  

Dys try bu cji Pra sy.

FINANSE

 ATRAKCyJNA POŻyCZ-
KA OD 200 ZŁ DO 25 TyS. ZŁ. 
 TEL. 668-682-365

 Pożyczki bez BIK/KRD. Wy-
magany dochód 1500 netto. 
 Tel. 731-227-285

INNE

Sprzedam używane z Niemiec 
- pralki, lodówki, zamrażalki, 
zmywarki, rowery i inne. Kon-
takt.  Tel. 502-188-233

KUPIĘ

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

MEDYCZNE

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

NAUKA

 Korepetycje z matematy-
ki (szkoła podstawowa, gimna-
zjum).  Tel. 785-964-117

 Nauczycielka pomoże odrobić 
lekcje.  Tel. 785-964-117
 Angielski Dojazd. 
 Tel. 693-427-846
 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-209-341
 Fizyka, matematyka - dojazd. 
 Tel. 22 615-81-50, 603-581-282
 Fizyka, matematyka - matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr. 
 Tel. 607-690-614
 Francuski. Dojazd. 
 Tel. 693-427-846
 Francuski z Francuzem. 
 Tel. 798-013-516
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i telefonu. Osoby 
starsze - promocja! Student. 
 Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 70 m2 dwupoziomowe komfort 
Wesoła Zielona osiedle chronio-
ne.  Tel. 662-143-152 
 Garaż w Rembertowie. 
 Tel. 508-613-907
 Kawalerkę 35 m kw. dwóm stu-
dentkom, 500 zł od osoby + me-
dia, ul. Sępia.  Tel. 601-971-350
 Pokój z kuchnią w Remberto-
wie dla kobiety pracującej. 
 Tel. 508-771-603

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam
 3 pokoje Grochów w rozlicze-
niu kawalerka kwaterunkowa. 
 Tel. 502-599-367
 Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.  Tel. 728-925-966

NIERUCHOMOŚCI/zamienię
 Na mieszkanie w Warszawie 
lub sprzedam posesję z domem 
do remontu Zielonka k. Rember-
towa.  Tel. 504-728-416

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

RÓŻNE
 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO 
I SOLIDNIE. TEL. 500-336-607

SPRZEDAM
 Odkurzacze Rainbow - nowe, 
używane - serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822 
 www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY

 50-letnia kobieta zaopiekuje 
się starszą osobą - do 2 godzin 
dziennie.  Tel. 510-32-71-10; 
 22 810-96-18
 Profesjonalna opiekunka - oso-
by niepełnosprawne, dzieci – Re-
ferencje.  Tel. 504-764-870
 Zaopiekuję się starszą osobą. 
 Tel. 799-319-925

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio.  Tel. 721-002-710
 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
 AAAA Wywóz mebli, gru-
zu, sprzątanie piwnic, strychów, 
mieszkań.  Tel. 518-932-254
 AUTOHOLOWANIE, 
    PRZEPROWADZKI. 
 TEL.722-990-444
 Przeprowadzki 24h/7.Wywóz 
i utylizacja starych mebli, agd, 
rtv.  Tel. 607-66-33-30

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23;
 609-105-940
 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
 ANTENy, TELEWIZORy - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
 Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, insta-
lacje elektryczne.  Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. Tel. 516-075-825
 Futra - kożuchy, odzież skó-
rzana - usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy, ul. Za-
mieniecka 63.  Tel. 22 610-23-05
 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
 Hydrauliczno- gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Hydraulik 24h, wod. kan. co. 
gaz.  Tel. 22 416-64-49 
 i 889-51-82-46
 HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 Hydraulika, wod. kan. - gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl. 
 Tel. 696-321-228
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.  Tel. 694-825-760
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
 MEBLE NA WyMIAR, NA-
PRAWy, PRZERÓBKI. 
TEL. 504-824-568; 22 773-15-13
 MEBLE NA WYMIAR: SZA-
FY, KUCHNIE, ZABUDOWY, 
BIUROWE ITP. POMIAR I WY-
CENA GRATIS!
 TEL. 728-510-795

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 
 503-846-135
 Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZEPROWADZKI.
 TEL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.  Tel. 508-608-790
 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery - naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 Wykończenia, remonty. 
 Tel. 504-781-725

USŁUGI/komputerowe

 Kompiak.pl, odzyskiwanie da-
nych, serwis komputerowy, do-
jeżdżamy, godz. 9-20/7dni. 
 Tel. 603-134-299
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodo-
wej.  Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, remonty. 
 Tel. 518-562-380
 Glazura, malowanie, hydrauli-
ka.  Tel. 606-181-588
 Gładź, panele, malowanie. 
 Tel. 609-982-675

 Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, tapetowanie, re-
monty.  Tel. 501-028-073
 Remonty a-z. 
 Tel. 510-383-044
 Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-51-17-71

ZIELARSTWO
Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C. H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo - pełny asortyment, 
profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA dROb NE   OGŁO SZE NIA dROb NE    OGŁO SZE NIA dROb NE

Ekspres gotówkowy! 
Pożyczamy do 25.000 zł!

Tel. 668-682-365

rEKlAMA  rEKlAMA

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

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

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

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

UsŁUGI PogrzebowezakŁad 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

Całodobowo KOMPLEKsOWE UsŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (Gocław)

500 253 842; 502 832 474 
www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

rEKlAMA  rEKlAMA

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makulatu-
rę. Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli. Tel. 22 499-20-62

PODATKI DLA MAŁyCH 
I ŚREDNICH, PIERWSZy 
M-C GRATIS. 

TEL. 606-763-006
WWW.PODATKIZGLOWy.PL

KOMINKI 
USŁUGI ZDUŃSKIE.

TEL. 606-387-517

AAA Tani Serwis Komputerowy 
18 zł/h 24 h. Dojazd 0 zł. 

Tel. 510-540-640

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie §81 statutu Spółdzielni, ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw 
lokatorów – ogłasza w dniu 06.10.2014 przetarg otwarty na wynajem lokali 
mieszkalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy:

 ul. Witolińska 6 m 2A o pow. użyt. 19,87 m2 – 1 pokój z aneksem kuchennym,
                                         – cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł,

 ul. Witolińska 8 m 2A o pow. użyt. 19,48 m2 – 1 pokój z aneksem kuchennym,
                                        – cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł,

 ul. Witolińska 4 m 2A o pow. użyt. 20,97 m2 – 1 pokój z aneksem kuchennym,
                                        – cena wywoławcza czynszu najmu 700 zł,

 ul. Witolińska 6 m 45 o pow. użyt. 45,40 m2 – 2 pokoje, kuchnia 
                                        – cena wywoławcza czynszu najmu 800 zł,

Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, na wska-
zane konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności zaoferowanego 
czynszu najmu. 

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie:
1.  wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z  tytułu udziału 

i wpisowego (dotyczy osób niebędących członkami Spółdzielni).
2. wnosić opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
3. wnosić opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów. 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w  zamkniętych kopertach,  
z adnotacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni, pok. Nr 15 w terminie 
do dnia 03.10.2014 r. do godz. 1200.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkal-
nych w SM „Ostrobramska”, znajdujący się na stronie: www. smo.waw.pl  
Lokale można oglądać w godzinach przyjęć interesantów. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  
bez podawania przyczyn.

Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej

„Ostrobramska”

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744
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Na ważne wyjście (rozmo-
wa o pracę, pierwsza rand-
ka, pierwsza wizyta u nowych 
teściów) trzeba się przygo-
tować. Chodzi o to, żeby wy-
paść jak najlepiej, ale też – by 
nie rozpraszały nas drobiazgi 
i by uniknąć ewentualnych krę-
pujących sytuacji. Oto garść 
moich rad:  zrób dokład-
ny porządek w torebce, żeby 
w razie potrzeby nie grzebać 
i nie szukać potrzebnej rzeczy 
grzechocząc mnóstwem dro-
biazgów;  koniecznie weź ze 
sobą puder, błyszczyk, mięto-
we cukierki oraz zapasowe raj-
stopy, żeby w razie wypadku 
po prostu je zmienić zamiast 
stresować się oczkiem;  wy-
bierz raczej wzorzystą bluz-
kę, a jeśli gładką, to z jakimś 
szalem – w zdenerwowaniu, 
zwłaszcza jeśli spotkaniu to-
warzyszy posiłek, łatwo o nie-
estetyczną plamkę z jedze-
nia; wzorek na bluzce odwró-
ci od niej uwagę;  nigdy nie 
idź z pustym żołądkiem, by nie 
burczał podczas rozmowy;  
Koniecznie przygotuj lekkie te-
maty do rozmowy, tzw. small 
talk.

A na koniec idź i zapomnij 
o przygotowaniach; po prostu 
bądź sobą, bez tremy ciesząc 
się nową sytuacją.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dzisiaj na śliwkowo, sezonowo.

✓Przekąska: Śliwki węgierki dość dojrzałe pozbaw pestek, 
do środka każdej wkładając obgotowany nie dłużej, niż 1 minu-
tę, obrany ze skórki słodki migdał posypany odrobinką cyna-
monu. Owiń ciasno paseczkiem cieniutkiego, chudego bocz-
ku wędzonego (najlepiej poprosić o cienkie pokrojenie w skle-
pie). Całość przebij wykałaczką, by boczek się nie rozwijał. 
Ułóż śliwki na blasze, najlepiej wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w około 180-
200°C do wyraźnego zrumienienia boczku.

✓Zupa 1: w garnku zagotuj szklankę czerwonego wina (najlepiej wytrawnego, by-
le nie było słodkie) z kilkoma łyżkami miodu, rozgniecionymi goździkami w woreczku 
z gazy (potem trzeba będzie je wyjąć), posyp cynamonem a gdy zacznie wrzeć, do-
daj śliwki bez pestek (około 1,5-2 kg). Po 15-20 minutach wyjmij goździki, odlej część 
soku, zmiksuj ugotowane owoce dodając, w razie potrzeby odlany sok, by nie było 
za gęste. Serwuj na ciepło lub zimno, zawsze z dodatkiem (na talerzu) gęstej śmie-
tany i z kluseczkami.

✓Zupa 2: Śliwki bez pestek ugotuj w maleńkiej ilości wody, lekko dosładzając mio-
dem, przyprawiając cynamonem, imbirem i odrobiną wanilii. Gdy gotowe, dodaj do 
garnka 3-5 łyżek startych na mączkę aromatycznych, czerstwych pierników, po chwili 
całość dokładnie zmiksuj. Gdy za gęste, dodaj gorącej wody. Podawaj posypane ma-
lutkimi bezami lub z lekkimi kluseczkami z piany z białek.

✓Zupa 3: ćwierć kilograma suszonych śliwek umyj i zostaw zalane wodą do na-
pęcznienia. Po około 5 godzinach lekko rozgotuj we wrzątku, pod koniec dodając 
jedno opakowanie budyniu śmietankowego rozmieszanego w  zimnej wodzie. Ca-
łość jeszcze raz zagotuj mieszając, potem zmiksuj na gładko dodając 2-3 łyżki mleka 
skondensowanego. Pycha!

✓Sos: na patelni, na maśle klarowanym podduś dwie – trzy duże, słodkie cebule 
pokrojone w plastry, lekko osolone i posypane 1/2 łyżeczki cukru. Pod koniec dodaj 
1/2 szklanki wytrawnego, czerwonego wina; odparuj je. Śliwki (2 razy więcej, niż ob-
jętość cebul) bez pestek ugotuj w maleńkiej ilości wody, doprawiając miodem (nie-
wiele) cynamonem i świeżym sokiem z cytryny. Dodaj kilka kropelek sosu tabasco, 
zmiksuj śliwki z cebulą, ponownie dopraw do smaku. Podawaj na zimno lub gorąco 
do mięs, zwłaszcza białych. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Warto wiedzieć, że śliwka, a dokładniej – śliwa, to roślina z rodzi-
ny… różowatych! Kuzynkami naszej ulubionej węgierki są między 
innymi: morela, brzoskwinia, różne rodzaje wiśni, czereśnia, a na-
wet migdałowiec. 

Samych śliwek mamy mnóstwo rodzajów i odmian, są znakomite 
świeże i na różne przetwory, powidła, dżemy, galaretki, ale też na wytrawnie, na przy-
kład w occie lub jako składnik zimnych sosów. Świetnie można je mrozić, wystarczy wyjąć 
pestkę i zapakować w foliowe torebki; większość rodzajów po rozmrożeniu wygląda nie-
mal, jak świeże, zwłaszcza wtedy, gdy były mrożone w stanie nie przejrzałym. 

Niektórzy uważają, że jeśli chodzi o śliwki, nie ma to, jak kompot z mirabelek; inni 
wolą węgierki… ale jakie? Czy wiecie, że jest ich sporo? Węgierka dąbrowicka, włoska, 
łowicka, węgierka zwykła i nie tylko.

Na mapie Polski jest jedna Śliwa – miejscowość w woj. olsztyńskim, oraz wiele Węgie-
rek: jedna wieś w powiecie jarosławskim, cztery potoki i jedna rzeka.  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Adwokat do świadka:
- Jestem pewien, że jest pan uczciwym i po-

rządnym człowiekiem.
- Dziękuję. Gdybym nie przyrzekał, że będę 

mówić prawdę i tylko prawdę, odwzajemnił-
bym komplement…

��
Kolega opowiada koledze przerażającą przygodę w ciem-

nym zaułku. Kolega dopytuje przejęty:
- No i co, co było potem?!
- Ryknął: teraz cię zabiję, muszę cię zabić!
- No i co, i co, zabił cię?!

��
Sędzia do wdowy:
- Proszę powiedzieć, jak zakończyło się pani poprzednie 

małżeństwo?
- Śmiercią…
- Ale czyją?

��
- Panie doktorze, ilu autopsji dokonał pan na zwłokach?
- Ależ ja wszystkich autopsji dokonuję na zwłokach! 
 WesołyRomek

MIEszKaNIECnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  
wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 18h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Lekkie przemęczenie spowodowane pracą i bra-
kiem czasu dla siebie da się we znaki. Nie jest 
to jednak powód do narzekań, bowiem w  two-
im życiu pojawią się małe lecz przyjemne zawi-
rowania. W  pracy spotka cię coś nieoczekiwa-
nego, jakaś przyjemna wiadomość zdecydowa-
nie podniesie twoje morale. Czyżby zasłużony 
awans? 

 BYK 22.04-21.05
W tym okresie kilka osób działać będzie na cie-
bie jak płachta na byka. Wystrzegaj się takich 
jednostek jak ognia, zwłaszcza w pracy! W życiu 
prywatnym będzie stabilnie, a więc bez zmian. 
Trochę wolnego czasu warto spożytkować, by 
zrobić coś nowego i uciec od rutyny codzienne-
go życia. Może warto w nowy pomysł zaangażo-
wać przyjaciół?

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Jesienna pogoda w  kratkę nie zepsuje ci sa-
mopoczucia. Dobry nastrój przyczyni się też 
do większej tolerancji na rzeczy, które zazwy-
czaj bardzo cię denerwują, a  to z kolei pozy-
tywnie wpłynie na kontakty ze współpracow-
nikami. W życiu prywatnym może być tylko le-
piej! Każdy, kto spędzi z tobą czas powróci do 
domu w dużo lepszym nastroju. Znajomi będą 
cię rozchwytywać, a pieniądze będą w zasięgu 
twojej ręki. Wystarczy tylko się schylić…

 RAK 22.06-22.07
Ledwie wrócisz do pracy a  już zamarzy ci się 
urlop. Musisz jednak uzbroić się w cierpliwość, 
gdyż na następne kilkanaście dni wolnego 
przyjdzie ci jeszcze długo poczekać. W  pra-
cy skup się na swoich zadaniach, a plotek wy-
strzegaj się jak ognia. W życiu prywatnym po-
zwól sprawom toczyć się własnym tempem. Nie 
staraj się na siłę osiągnąć czegoś zbyt wcze-
śnie, ponieważ takie zachowanie może wszyst-
ko popsuć. 

 LEW 23.07-23.08
W  tym okresie będziesz magnesem na pienią-
dze. Znajdowanie ich dosłownie „na ulicy” to nie 
wszystko! Dłużnik zwróci ci pożyczkę, o  której 
już prawie zapomniałeś, a w pracy czeka cię nie-
spodzianka w  postaci długo oczekiwanej pod-
wyżki. Będzie to również idealny czas na jakąś 
inwestycję, która zwróci się z niemałym zyskiem. 

 PAN NA 24.08-23.09
W  sprawach zawodowych czeka cię niemały 
sukces, o  ile tylko skupisz się na detalach wy-
konywanej pracy i  włożysz w  nią trochę ser-
ca. W  życiu prywatnym nie będzie większych 
zmian, ale pojawi się okazja, aby to zmienić. No-
wa, iskrząca znajomość może być preludium do 
czegoś większego. Uważaj jednak na podszepty 
znajomych i ufaj tylko sobie.

 WA GA 24.09-23.10
Będzie to czas, w  którym ważyć się będą losy 
czegoś bardzo dla ciebie istotnego. Lepiej nie 
bagatelizować tej sprawy i  zrobić coś, dopóki 
jeszcze można na cokolwiek wpłynąć. Potrzebu-
jesz działać, ale z planem, a zatem najlepiej po-
dejść do sprawy na spokojnie i  dobrze pomy-
śleć. Impulsywne decyzje nie przyniosą nic do-
brego.

 SKOR PION 24.10-23.11
Nadchodząca jesień sprawi, że będziesz szu-
kać wrażeń. Warto jednak zachować umiar, 
wszystko po to, aby nie przysporzyć sobie kło-
potów i nieprzyjemnych sytuacji. Decydując się 
na ekstremalne sporty, nie porywaj się z motyką 
na słońce, gdyż to może skończyć się okropną 
kontuzją. Pamiętaj, wszystko w granicach zdro-
wego rozsądku!

 STRZE lEC 24.11-22.12
Jesteś perfekcjonistą i  zawsze wszystko dopi-
nasz na ostatni guzik. Wychodzisz z założenia, 
że jeśli coś ma być zrobione na pół gwizdka, to 
lepiej nie robić tego wcale. Nadchodzący okres 
nie będzie jednak sprzyjał twoim działaniom 
w dążeniu do perfekcji, gdyż ewidentnie nie bę-
dziesz w formie. Zamiast złościć się, że coś ko-
lejny raz nie wychodzi, przełóż to na inny termin 
lub daj sobie spokój. Tym razem może się to 
okazać strzałem w dziesiątkę!

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Przed tobą trudny okres. Warto załatwić wcze-
śniej sprawy osobiste, dobrze odpocząć i  ze-
brać siły na prawdziwą batalię. W  najbliższym 
czasie czeka cię bardzo dużo pracy. Możliwe, że 
jej część zabierać będziesz do domu, stąd też 
niewiele czasu pozostanie dla ciebie, a  jeszcze 
mniej dla rodziny i bliskich. Każdą chwilę odpo-
czynku najlepiej przeznaczyć na coś, co lubisz 
i co pozwoli odzyskać siły.

 WO DNIK 21.01-19.02
Zbliżająca się wielkimi krokami jesień przemie-
ni cię w prawdziwego Casanovę. Będzie to czas 
niezwykłych i  szalonych przygód. W  tym okre-
sie możesz zdobyć niezwykle potrzebną ci pew-
ność siebie, gdyż twoje miłosne eskapady będą 
nadzwyczaj skuteczne. Pamiętaj jednak, ze kosa 
może trafić na kamień... a kamienie bywają nie 
tylko twarde, ale i ostre. 

 RY BY 20.02-20.03
W  nadchodzącym czasie zatęsknisz za rodzin-
nym ciepłem. Wolny czas pozwoli ci spędzić kil-
ka dni w gronie najbliższych. W spokoju i przy-
jemnej atmosferze odreagujesz wszelkie trud-
ności w  pracy. W  najbliższych dniach postaraj 
się unikać wyjazdów, nawet tych wymarzonych, 
a jeśli musisz usiąść za kółkiem to bardzo uwa-
żaj nie tylko na fotoradary… Astrolog

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie do 7 dni od da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 15/2014: „Ni brat ni swat”.  
Zestaw upominków wylosowała p. Maria Gross z ul. Malborskiej. Po odbiór za-
praszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 4 października br.  
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Pojawiła się szansa na rekon-
strukcję toru kolarskiego przy 
ul. Podskarbińskiej. Niszczeją-
cy od dwóch dekad obiekt pra-
gną ożywić… artyści.

O opuszczonym i zdewasto-
wanym torze kolarskim przy 
zbiegu ul. Podskarbińskiej 
i Stanisławowskiej pisaliśmy 
w „Mieszkańcu”  kilkukrotnie. 
Tak, jak i o równie zniszczonej 
hali sportowej stojącej na tym 
terenie. –  Teraz  mieszkam  na 
Pradze-Północ, ale przez kilka-
dziesiąt  lat  mieszkałem  w  tym 
rejonie i bywałem na tym torze 
kolarskim wiele razy. Tu odby-
wały  się  piękne,  sportowe  im-
prezy!  – przed wspomnianą 
halą sportową mówił „Miesz-
kańcowi” pan Wiesław z placu 
Hallera (na zdjęciu), który re-
kreacyjnie jeździ „Rometem” 
liczącym 43 lata.

W ostatnim czasie grupa ar-
tystów-aktywistów związana ze 
Studiem Teatralnym Koło, wraz 
z innymi środowiskami, zreali-
zowała projekt „Nowe Dyna-
sy”. W ramach projektu przy-
pominano historię toru kolar-
skiego o tejże nazwie, zasta-
nawiano się nad jego przyszło-

ścią, a także zbudowano mały, 
przenośny tor kolarski. – Dłu-
goterminowym celem naszej ak-
cji  jest  to  żeby „Orzeł” wrócił 
do  ludzi – mówi Maja Szybiń-
ska, koordynatorka projektu. 
 – Chodzi o to żeby ten zamknię-
ty  obiekt,  który  jest  w  totalnej 
ruinie po prostu zaczął normal-
nie funkcjonować. 

Przypomnijmy, że mówimy 
o terenie, który jest we władaniu 
Klubu Sportowego „Orzeł”. Sto-
łeczny Ratusz co prawda stara się 
odzyskać ten zaniedbany teren, 
ale procedury prawne są prze-
wlekłe. Pomysł „odrodzenia” to-
ru kolarskiego popiera m.in. le-
genda polskiego kolarstwa, nasz 
„Zacny Mieszkaniec”, Ryszard 

Szurkowski: – Młodym inicjato-
rom akcji gratuluję pomysłu! Ty-
le  lat  to  stoi  odłogiem… Mistrz 
mówi także naszemu reportero-
wi, że jest sens odbudowy na Ka-
mionku zniszczonego toru Nowe 
Dynasy, ale nie dla sportu wy-
czynowego, tylko dla rekreacji 
i turystyki.

W niedzielę, 20 września, 
w ramach finału projektu „No-
we Dynasy” został udostęp-
niony chętnym specjalnie wy-
budowany mini tor kolarski. 
–  Pierwotnie  chcieliśmy  zro-
bić  finał  w  niecce  starego  to-
ru,  ale władze „Orła” nie wy-
raziły  na  to  zgody  – wyjaśnia 
Natalia Krapacz ze Studia Te-
atralnego Koło. –  Nie  zgodzo-
no  się  także,  aby  nasz  tor  sta-
nął  przed  halą  sportową  przy 
Podskarbińskiej… Ostatecz-
nie mini tor kolarski ustawiono 
w przestrzeni dawnych zakła-
dów optycznych przy ul. Miń-
skiej 25 (w hali „Komin 73”). 
Tor nadal będzie udostępnia-
ny chętnym amatorom rowero-
wych sportów. Możliwe, że te-
go typu akcje pomogą przywró-
cić funkcje sportowe obiektowi 
przy Podskarbińskiej. ar

We wrześniu ruszył 5. Tur-
niej Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska. To jedna z naj-
większych piłkarskich imprez 
dla dzieci i młodzieży…

Piszemy „dla dzieci i młodzie-
ży”, gdyż zawodnicy w wieku 
od 10 do 13 lat mogą być przez 
dorosłych traktowani dwojako. 
Wspólnym dla nich mianowni-
kiem jest to, że wszyscy chcą być 
piłkarzami.

Turniej Orlika organizowa-
ny jest od 2010 roku. Do tego-
rocznej edycji zgłosiło się blisko 
180 tysięcy chłopców i dziew-

cząt z ponad 18 tysięcy drużyn! 
Przeprowadzenie tego typu za-
wodów jest prawdziwym wyzwa-
niem. Ale też jest pewnego ro-
dzaju „oczkiem w głowie” rządo-
wych władz, gdyż program budo-
wy boisk typu Orlik, był jednym 
ze sztandarowych projektów re-
alizowanych przez ekipę odcho-
dzącego właśnie premiera Donal-
da Tuska. Zresztą miłośnika piłki 
nożnej. I co szczerze trzeba przy-
znać – ten program można oce-
niać w kategorii udanych.

Choć realizacja programu two-
rzenia „Orlików”, oczywiście, 
także miała wiele mankamentów, 
a niektóre z wybudowanych kilka 
lat temu boisk wciąż dziwią nie 
tylko słabą jakością materiałów, 
ale także niepoprawieniem zupeł-
nie nieprzemyślanych rozwiązań 
architektonicznych… Jak choćby 
pierwszy na Grochowie „Orlik” 
przy ul. Szaserów, przy którym, 
nie wiadomo dlaczego, chod-
nik od wejściowej furtki zamiast 
prowadzić prosto do przebieralni 
prowadzi wprost na… metalową 
barierkę (na zdjęciu).

Boisko przy ul. Szaserów nie 
będzie jednak areną turniejowych 
zmagań. Z pośród 1400 boisk, na 
których będą rywalizowali młodzi 
piłkarze, do rozgrywek wytypowa-
no pięć innych stołecznych „Orli-
ków” (przy ul. Szanajcy, Rudzkiej, 
Remiszewskiej, Sosnkowskiego 
i Kazimierzowskiej). Zaś inaugu-
racja turnieju odbyła się w Nowym 
Dworze Mazowieckim. A w spe-
cjalnym „meczu otwarcia” minister 
sportu, Andrzej Biernat, strzelił na-
wet jedną bramkę. rosa

REKlAMA REKlAMA

SmyKI nA OrLIKI

przyjdą czasy na nowe dynasy?

mItInG OtwArCIA 
w „OSIECKIEj”

Mistrzowie Anita Włodarczyk i Jacek Wszoła byli honorowymi 
gośćmi na mitingu otwarcia nowego stadionu na Pradze-Południe…

Wiele warszawskich placówek może pozazdrość infrastruktury spor-
towej, jaką posiada ZS nr 37 im. Agnieszki Osieckiej. Jest tu hala szer-
miercza, zadaszone lodowisko, a 18 września, otwarto Szkolny Stadion 
Lekkoatletyczny.

Z tej okazji „Osiecka” zorganizowała miting, w którym wzięło udział 
ponad stu zawodników z warszawskich gimnazjów. Rywalizowano w 
pchnięciu kulą, skokach w dal i wzwyż, rzucie piłeczką palantową i 
biegach na różnych dystansach. Ciekawym dystansem był bieg na jed-
ną milę, który wygrał Dominik Nowak z AZS-AWF Warszawa, srebrny 
medalista MP Juniorów w biegu na 3000 m. Zadowolony ze zwycię-
stwa był także szkoleniowiec biegacza, Grzegorz Wrona, który z inny-
mi trenerami zasiadał na „trybunach” stadionu. Tymi „innymi” trenera-
mi byli m.in. Roman Wszoła i Andrzej Wołkowycki. Ten drugi, absol-
went tutejszego Technikum Łączności, jest trenerem naszych medali-
stów ME – Joanny Jóźwik i Artura Kuciapskiego. 

Na budowę stadionu samorząd przeznaczył ponad milion złotych. 
Nie da się ukryć, co zresztą podkreślali zarówno samorządowcy, jak 
i urzędnicy, że tę inwestycję „wychodził” u władz jeden z wuefistów 
„Osieckiej” – Tadeusz Cygański. – Dzięki  determinacji  takich  zapa-
leńców, których już zostało niezbyt wielu,  jeszcze coś drga w polskiej 
lekkoatletyce – powiedział „Mieszkańcowi” Jacek Wszoła, były Mistrz 
Świata w skoku wzwyż, absolwent tejże szkoły. Mistrz wraz z Anitą 
Włodarczyk byli honorowymi gośćmi mitingu. Inny z wychowanków 
szkoły, Stanisław Jaskułka (piąta lokata na IO w Moskwie), ufundował 
specjalne koszulki dla najlepszych zawodników  w skoku w dal. 
– Mam nadzieję, że ten obiekt będzie nie tylko służył naszym uczniom, 

ale także wszystkim okolicznym mieszkańcom… – mówiła w czasie ce-
remonii powitania dyrektor szkoły, Anna Michałowska, patrząc w kie-
runku Jarosława Machlewskiego, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ateńska”. Adam Rosiński
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Na burzliwym spotkaniu z mieszkańca-
mi Osiedla „Przyczółek Grochowski”, któ-
re miało miejsce w listopadzie 2013 roku, 
w Szkole Podstawowej nr 279, dotyczącego 
inwestycji budowlanych w pobliżu Jeziorka 
Gocławskiego, burmistrz Tomasz Kuchar-
ski obiecał, że górka saneczkowa dla dzieci 
z osiedla zostanie odtworzona.

Była taka, ale developer, który rozpoczął bu-
dowę Osiedla Saska górkę zniwelował. Wywo-
łało to fale pretensji, szczególnie pod adresem 

władz samorządowych dzielnicy. Formułują-
cy je nie brali pod uwagę żadnych argumen-
tów. Nawet tego, że developer na zakupionej 
przez siebie działce mógł zrobić to, co chciał. 
Byli tacy, którzy krytykowali dla krytyki, ope-
rując z lubością półprawdami. Wokół słynnej 
już górki powstała niemiła atmosfera, o którą 
krytykującym chodziło.

W końcu doszło do wspomnianego wyżej 
spotkania mieszkańców z burmistrzem, któ-
ry obietnicę potraktował poważnie. Po wielu 
dyskusjach, także z przeciwnikami odtwarza-
nia górki saneczkowej, udało się nakłonić de-

velopera do bezkosztowego usypania górki na 
działce wskazanej przez urząd dzielnicy. Gór-
ka będzie usypana na działce ewidencyjnej nr 
23/6 z obrębu 3-05-25. Prace już rozpoczęto. 
Ich zakończenie zaplanowano na koniec wrze-
śnia. Warto przy tym przypomnieć, że poprzed-
nia górka saneczkowa powstała w podobny 
sposób, przy okazji budowy jednego z budyn-
ków na Przyczółku Grochowskim.

Budowa górki saneczkowej nie naruszy ist-
niejącej infrastruktury na sąsiadującym terenie. 

To ważna informacja szczególnie dla tych osób, 
które zaniepokoiły się usypywaniem górki. Za-
równo rosnącym w pobliżu drzewom i krze-
wom, jak również pobliskiemu Kanałowi Go-
cławskiemu i Jeziorku Gocławskiemu, prowa-
dzone prace ziemne niczym nie zagrażają. Po 
usypaniu górki wykonane zostaną nowe nasa-
dzenia krzewów, które utworzą naturalną barie-
rę zabezpieczającą przed wjazdem do jeziorka.

Burmistrz Tomasz Kucharski ma nadzieję, 
że usypana górka saneczkowa spełni oczeki-
wania mieszkańców pobliskich osiedli, szcze-
gólnie tych najmłodszych. as

praga-południe

nie ma jak na pradze-południe, 
czyli podsumowanie pikniku w ramach 
warszawskich dni recyklingu 2014

W sobotę 6 września 2014 roku na 
parkingu Urzędu Dzielnicy Praga-Po-
łudnie odbyła się edycja dzielnicowa 
Warszawskich Dni Recyklingu. Mi-
mo, że taka impreza była organizowa-
na w Dzielnicy po raz pierwszy, to nie 
zabrakło niczego – przybyło około 2000 
uczestników, były liczne atrakcje, a tak-
że wspaniała pogoda. To wszystko spra-
wiło, że chociaż dzielnicowa edycja 
rozpoczynała się o godzinie 10.00, to 
chętni przybyli już krótko po godzinie 
9.00. Celem corocznych Warszawskich 
Dni Recyklingu jest promocja zacho-

wań i postaw ekologicznych. Na Pradze-Południe realizacja tego hasła odbyła się poprzez specjal-
nie przygotowane stoiska, atrakcje, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zwolennicy motoryzacji 
mogli dowiedzieć się jaką drogę pokonuje samochód od taśmy produkcyjnej do procesu utylizacji. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się „sprasowana” wersja pojazdu. Swoje stanowisko przy-
gotował Urząd Dzielnicy Praga-Południe. Poza możliwością otrzymania książek, czasopism eko-
logicznych oraz wielu gadżetów, można było dowiedzieć się o nowych zasadach segregacji obo-
wiązujących w Warszawie. 

W sąsiedztwie stanowiska Urzędu, przy dźwiękach ptasich treli swoją wiedzą z mieszkańcami 
Pragi-Południe dzielili się ornitolodzy ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przedsta-
wiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe na czele z Burmistrzem Tomaszem Kucharskim oraz 
zastępcami Burmistrza, Jarosławem Karczem i Konstantym Bartoniem częstując mieszkańców 
polskimi jabłkami, zachęcali do odwiedzania poszczególnych stoisk. A wszystko to, w gorących, 
brazylijskich rytmach, których dostarczyli muzycy z grupy Bloco Central. Mieszkańcy mieli rów-
nież możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz zasięgnięcia informacji dotyczących 
odbioru odpadów komunalnych w sta-
nowisku przygotowanym przez firmę 
Lekaro. Ponadto, mieszkańcy Dzielnicy 
w specjalnie wyznaczonych miejscach 
mogli wymienić surowce wtórne i elek-
trośmieci na sadzonki krzewów, bylin 
i ziół.  

Najlepszym podsumowaniem impre-
zy są wszechobecne uśmiechy oraz za-
dowolenie na twarzach uczestników 
wydarzenia. Nie brakowało również py-
tań, kiedy zostanie powtórnie zorgani-
zowane tego typu wydarzenie. AS

GórKA – rEAKtywACjA
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Jak podkreślają pracownicy, 
misją Szpitala Praskiego p.w. 
Przemienienia Pańskiego jest 
świadczenie profesjonalnych 
usług medycznych w atmosfe-
rze życzliwości, bezpieczeń-
stwa i zaufania, z poszanowa-
niem praw i godności każdego 
pacjenta.

Akredytacja to najskutecz-
niejsza zewnętrzna metoda 
podnoszenia jakości świad-
czeń w ochronie zdrowia. Zo-
stała ona sprawdzona w róż-
nych szpitalach na całym świe-
cie. W Polsce program akre-
dytacji szpitali funkcjonuje od 
1998 roku. Został opracowany 
i jest prowadzony przez Ośro-

dek Akredytacji Centrum Mo-
nitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia (CMJ) w Krako-
wie na podstawie wzorów czo-
łowych instytucji akredytują-
cych na świecie. 

Program weryfikuje  ele-
menty funkcjonowania szpita-
la, które w największym stop-
niu wpływają na poziom usług  
i bezpieczeństwo pacjentów. 
Wpisuje się w aktualną poli-
tykę Unii Europejskiej nakie-
rowaną na bezpieczeństwo pa-
cjentów oraz wdrożenie mode-
lu opieki, który silnie akcentuje 
włączenie pacjentów w proces 
diagnostyczno-terapeutyczny. 
Proces akredytacyjny w Szpi-

talu Praskim odbył się, w ra-
mach projektu współfinansowa-
nego przez Europejski Fundusz 
Społeczny „Wsparcie proce-
su  akredytacji zakładów opie-
ki zdrowotnej” pod koniec ma-
ja br. W jego ramach przepro-
wadzono wywiady, przejrzano 
dokumentację medyczną, zwe-
ryfikowano procedury i obser-
wowano bieżącą pracę szpitala. 
Oceniono sposób funkcjonowa-
nia placówki w oparciu o 221 
standardów. Minimum wyma-
ganym do uzyskania Certyfika-
tu Akredytacyjnego to 75 pro-
cent możliwych do zdobycia 
punktów – Szpital Praski uzy-
skał aż 82 procent. Tak dobry 
wynik wskazuje na wysoką ja-
kość oferowanych usług.

– Dla pacjentów szpitala Cer-
tyfikat  Akredytacyjny  jest  gwa-
rancją  jakości  usług.  Dla  pla-
cówki  to  ukoronowanie  wysił-
ków  wszystkich  pracowników 
zespołu  i  jednocześnie  zobowią-
zanie.  Utrzymanie  wysokiej  ja-
kości  usług  medycznych  wyma-
ga bowiem dużego zaangażowa-
nia,  systematycznej pracy,  stałe-
go doskonalenia komunikacji we-
wnętrznej i wychodzenia naprze-
ciw zmieniającym się potrzebom 
pacjentów – podkreślił Krzysztof 
Rymuza, prezes zarządu Szpita-
la Praskiego p.w. Przemienienia 
Pańskiego Sp. z o.o.

Na uroczystości wręczenia 
Certyfikatu Akredytacyjnego, 

która odbyła się w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Dzielnicy 
Praga Północ, pojawili się m.in. 
przedstawiciele CMJ, władz 
miasta, dzielnicy Praga-Północ, 
NFZ czy warszawskiego śro-
dowiska medycznego z dyrek-
torami szpitali na czele. Wszy-
scy oni gratulowali przedstawi-
cielom szpitala otrzymania tego 
prestiżowego wyróżnienia. 

–  Otrzymana akredytacja  to 
efekt  Państwa  wielkiej  pracy 
i ogromnego wysiłku. Nie robi-
cie jednak tego dla siebie i za-
szczytów, ale dla lepszej jakości 
usług  i bezpieczeństwa pacjen-
tów.  Należą  się  Państwu  za  to 
wielkie podziękowanie – stwier-
dził Jacek Wojciechowicz, za-
stępca prezydent Warszawy.

Przypomniał też, że dzię-
ki miejskim dotacjom od kil-
ku lat szpital jest remontowany 
i modernizowany. Funkcjonuje 
w nim nowoczesny pawilon A2, 
wyremontowano już przychod-
nię, a w trakcie remontu jest 
najstarszy pawilon A. 

Akredytacja obowiązuje trzy 
lata, Szpital Praski starał się 
o nią po raz pierwszy. Po upły-
wie tego czasu może powtórnie 
ubiegać się o jej przyznanie. Te-
go sukcesu, całej załodze szpita-
la, gratulowali obecni na uroczy-
stości m.in. Alicja Dąbrowska, 
Poseł na Sejm RP i Piotr Zalew-
ski, burmistrz dzielnicy Praga-
-Północ.  Anna Krzesińska

Szpital praski z certyfikatem nIK o mazowieckich 
szpitalach

Na początku września urząd marszałkowski 
zapoznał się z  wystąpieniem pokontrolnym 
Najwyższej Izby Kontroli, która od początku 
czerwca do końca lipca analizowała sposób 
i  zasadność przekształcania szpitali podle-
głych samorządowi województwa. 

NIK ocenił efekty wszystkich tych procesów pozytywnie. – To ko-
lejna kontrola naszych działań  związanych  z polityką finansową pro-
wadzoną przez samorząd. Przekształcenia szpitali budziły dużo emocji. 
Jak widać, placówki działają nie tylko z korzyścią dla pacjentów, ale też 
dużo lepiej radzą sobie finansowo. Wyniki kontroli NIK są pozytywne, 
co po raz kolejny potwierdza, że bardzo dobrze – zarówno prawnie, jak 
i pod względem finansowym, nadzorujemy działalność naszych spółek – 
powiedział marszałek Adam Struzik.

NIK kontrolował przygotowanie i realizację procesu przekształceń 
ośmiu placówek ochrony zdrowia podległych samorządowi wojewódz-
twa, które w latach 2011-14 zostały przekształcone z SPZOZ-ów w spół-
ki: Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach, Centrum Rehabilitacji 
„Stocer” w Konstancinie-Jeziornie, Mazowieckiego Centrum Neuropsy-
chiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu (dziś na jego bazie 
działają dwie odrębne spółki – w Zagórzu i Garwolinie), Wojewódzkie-
go Centrum Stomatologii w Warszawie, Centrum ATTIS w Warszawie, 
Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Drewnica 
w Ząbkach oraz Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Radomiu.

Sposób ich przekształcenia, jak i sprawowanie nadzoru właściciel-
skiego nad szpitalnymi spółkami NIK ocenił pozytywnie (to ważne 
w kontekście 3-stopniowej skali ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości oraz negatywna).

NIK zwrócił uwagę na to, że samorząd nie tylko przejął zobowią-
zania po SPZOZ-ach, ale wyposażył spółki w nieruchomości oraz 
sprzęt niezbędny do kontynuowania działalności leczniczej, a następ-
nie sprawnie prowadził nadzór właścicielski (poprzez monitoring wy-
korzystania majątku przez spółki, a także monitoring osiąganych przez 
nie wyników finansowych). W swoim wystąpieniu pokontrolnym za-
znaczył też, że marszałek województwa podejmował działania zmie-
rzające do podwyższenia finansowania świadczeń zdrowotnych przez 
NFZ w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W związ-
ku z pozytywną oceną, Izba nie przedstawiła żadnych zaleceń pokon-
trolnych.  (UM)

Zarząd Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego odebrał 
Certyfikat Akredytacyjny. Placówka otrzymała go za wysoki 
poziom usług medycznych świadczony mieszkańcom Warszawy. 
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