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  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla firm
  Mamy wolne terminy  

na zorganizowanie komunii
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZnAjdź nAS nA 
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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

Plan na życie
Chwała Bogu zapomnieliśmy 

już na czym polegała centralna 
gospodarka planowa i słynne pię-
ciolatki, których wykonanie na pa-
pierze świetnie się zgadzało, na-
tomiast permanentnie brakowało 
papieru toaletowego, sznurka do 
snopowiązałek i pasty do zębów. 
Ale sięgnę do tych pięciolatek, 
bo… dobrze oddają style kampa-
nii wyborczych, także samorządo-
wych. A te właśnie się zaczynają.

Wychodzi kandydat do ludzi 
i mówi: w najbliższej kadencji, wy-
budujemy ulicę Pączków, przed-
szkole Ptysiowe i  oranżadowy 
plac zabaw. Koniec kropka. Jaki to 
ma związek z  poprzednią kaden-
cją, i  jakie daje pole do szaleń-
stwa w następnych latach? O tym 
cicho, sza. Następna kadencja, 
następne rozdanie. 

A my jesteśmy już po fazie, gdy 
liczyła się każda inwestycja. Tak 
ten nasz kraj odstawał w  nowo-
czesności, że gdzie by nie syp-
nąć pieniędzmi, tam na pewno się 
przydadzą. Więc mieliśmy fazę pra-
cy u  podstaw (zamieniamy drogi 
gruntowe na miejskie, budujemy 
kolektory ściekowe i  kanalizacje), 
ale i  fazę fajerwerków: aquapark 
w każdej gminie i międzynarodowe 
lotnisko w każdym województwie.

Przed kolejną kampanią wybor-
czą do wyborów samorządowych 
liczę na otrzeźwienie i kandydatów 
i  wyborców. Niech te budżetowe 
i unijne pieniądze zostaną podzie-
lone tak, by otwierały drogę dla 
rozwoju w przyszłości. Dwupasmo-
wa jezdnia tak, ale nie tylko po to, 
by jeździło się przyjemniej, ale tak-
że, by otwierał się dojazd do tere-
nów inwestycyjnych w przyszłości. 
Orlik tak, ale jako początek wielo-
barwnego ośrodka wypoczynko-
wo-sportowego z pomysłem skąd 
pieniądze dla instruktorów, bez któ-
rych ten ośrodek będzie na głucho 
zamknięty… Czyli planować trze-
ba, bo inaczej widzi się tylko czu-
bek własnego nosa.

Tomasz Szymański

KLINIKI 
STOMATOLOGICZNE

gOCŁAW (od 1991 r.) 
ul. Samolotowa 2

gROCHÓW 
ul. Kordeckiego 79
 (22) 672-12-71

pon.-pt. 800–2030; sob. 900–1600

zApRASzAmy!

 ele ganc kie lekkie oku la ry
 So czew ki kon tak to we
 le karz oku li Sta, ba da nie wzro ku
 du¯y wybór opraw

 672−77−77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!

 „Grubej Kaśki”, nazywanej swojsko przez pracow-
ników warszawskich wodociągów „Naszą Grubą” 
warszawiakom przedstawiać nie trzeba. To najbar-
dziej charakterystyczny obiekt Stacji Uzdatniania 
Wody „Praga”, dostarczający H²O głównie do pra-
wobrzeżnej części stolicy. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że ta największa studnia infiltracyjna 
w Europie obchodzi 50-lecie swojego istnienia.

dokończenie na str. 2

Od pół wieku leje wodę

KOnieC KOSZMAru...?

  czytaj na str. 6

ul. SzpACzA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. mARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 mAteRiAŁy  

budOWlAne i WyKOńCzeniOWe
 mieSzAlniA fARb

RAbAty!!! tRAnSpORt!!!
KOnKuRenCyJne Ceny – pROmOCJe

budujeSz  remOntujeSz  malujeSz
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 Kro ni Ka po li cyj na
Wyrzucił narkotyki przez okno
Policjanci z komisariatu przy ulicy Mrów-

czej w Wawrze, patrolując samochodem re-
jon Traktu Lubelskiego zauważyli przejeż-
dżającą mazdę, w której podróżowali znani 
im z wcześniejszych interwencji dwaj mło-
dzi mężczyźni. Po chwili samochód wyraź-
nie przyspieszył i skręcił w boczną ulicę. 
Funkcjonariusze zauważyli również, że pa-
sażer wyrzuca przez okno pojazdu małe za-
winiątko. Mundurowi zatrzymali samochód 
do kontroli, zabezpieczyli torebkę foliową, 
w której były cztery zawiniątka z marihuaną 
o łącznej wadze 3,9 grama. Mężczyźni wy-
pierali się, by narkotyki należały do nich. Zo-
stali zatrzymani. Dalsze czynności wykaza-
ły, że cztery działki marihuany były własno-
ścią 26-letniego Kamila S. W jego mieszka-
niu mundurowi znaleźli kolejne 12,4 grama. 
Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środ-
ków odurzających. Grozi mu do trzech lat 
pozbawienia wolności.

Rozbój na 14-latku
Kilkanaście minut przed 19.00 policjanci 

z Pragi-Południe otrzymali zgłoszenie o roz-
boju. Funkcjonariuszy zaalarmowała matka 
14-latka, który był ofiarą tego przestępstwa. Za-
czepił go młody człowiek, który zażądał odda-
nia telefonu i pieniędzy, groził pobiciem, a na-
stępnie wciągnął ofiarę do bramy i tam prze-
wrócił, dusił, po czym ukradł telefon i uciekł. 
Patrolowcy od razu rozpoczęli poszukiwania 
sprawcy. W zaroślach znaleźli 21-letniego Nor-
berta E. Młody mężczyzna był pijany, miał 2,3 
promila alkoholu we krwi. Posiadał przy sobie 
telefon należący do pokrzywdzonego. Trafił do 
policyjnej celi.

Poszukiwana wpadła  
na kradzieży

Policjanci z Pragi-Południe zatrzyma-
li 14-latkę, która wzięła z półek sklepo-
wych trzy różne napoje, a potem nie zapłaci-
ła za nie. Nastolatka tydzień wcześniej ucie-
kła z domu w Poznaniu i była poszukiwana. 
Sprawą kradzieży zajmie się sąd rodzinny, 

a dziewczynka powróciła pod opiekę rodzi-
ców.

Nieuczciwa kasjerka
Do zdarzenia doszło około 22.00 na terenie 

sklepu na Pradze-Północ. Z wstępnych usta-
leń policjantów wynika, że kobieta pracująca 
w nim jako kasjerka zeskanowała tylko część 
towaru przyniesionego przez partnera. Resz-
tę wspólnie zapakowali do torby, nie płacąc za 
część zakupów. Obserwujący dokładnie całą 
sytuację pracownik ochrony, natychmiast po-
wiadomił policję. Przybyli na miejsce funkcjo-
nariusze zatrzymali 37-latkę i jej partnera.

W domu ukrywał broń palną 
i amunicję

Funkcjonariusze CBŚ  interweniowali w loka-
lu Stanisława K. na Pradze-Południe w związ-
ku z podejrzeniem posiadania przez niego bro-
ni palnej i amunicji bez wymaganego zezwole-
nia. 53-latek stawiał opór i nie chciał zgodzić się 
na wykonanie czynności przez funkcjonariuszy. 
Został zatrzymany, a jego broń palna trafiła do 
zbiorów muzealnych.

Po służbie zatrzymali sprawcę
Do zdarzenia doszło przed jednym z budyn-

ków przy ulicy Andersa. Będący już po służbie 
policjant ze śródmiejskiego wydziału do walki 
z przestępczością przeciwko mieniu otrzymał 
informację od swojego naczelnika, że w miesz-
kaniu na pierwszym piętrze pojawiła się osoba 
poszukiwana, będąca prawdopodobnie spraw-
cą kradzieży i włamań do piwnic. Funkcjo-
nariusz pracujący przy tej sprawie był akurat 
w pobliżu, więc podjął się interwencji. Chcąc 
zabezpieczyć ewentualną drogę ucieczki po-
dejrzewanego od strony okna, poprosił o po-
moc w obserwacji przechodnia, którym okazał 
się… policjant z wydziału wywiadowczo-pa-
trolowego komisariatu policji na Ursynowie. 
Kiedy jeden z policjantów zapukał do drzwi 
mieszkania, poszukiwany wyrzucił przez okno 
zamocowany do framugi przewód elektrycz-
ny i zsunął się po nim na ziemię, gdzie wpadł 
w ręce policjanta z Ursynowa. toms

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!

Z okazji święta tak dostoj-
nej „jubilatki” do stacji przy-
byli: prezydent Warszawy, za-
rząd Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 
S.A. w Warszawie i zaprosze-
ni goście. – Budowa „Grubej 
Kaśki” była innowacyjną inwe-
stycją lat 60. XX wieku w na-
szym mieście. Au-
torami koncepcji 
byli inżynierowie 
Włodzimierz Sko-
raszewski i Stani-
sław Wojnarowicz, 
ówczesny dyrektor 
MPWiK – przy-
pomniała podczas 
uroczystości Han-
na Gronkiewicz-
-Waltz, prezydent 
Warszawy.

Obaj panowie 
otrzymali patent 
na innowacyjne 
jak na tamte cza-
sy rozwiązanie. 
Polegało ono na 
wykopaniu me-
todą kesonową 
studni o głębokości 31 metrów 
poniżej dna rzeki wraz z pozio-
mo ułożonymi przewodami fil-
tracyjnymi. Budowa rozpoczę-
ła się w 1953 roku, ale woda 
pochodząca z tej studni po raz 
pierwszy pojawiła się w war-
szawskich kranach we wrześniu 
1964 roku. 

A skąd wzięła się dość za-
bawna nazwa „Gruba Kaśka”? 
Otóż ówczesne władze miasta 
zorganizowały konkurs na na-
zwę dla tej nowej i nietypowej 
budowli. Warszawiacy w dro-
dze głosowania zdecydowali, 
że obiekt będzie nosił taką samą 
nazwę jak osiemnastowieczna 

studnia przy Placu Bankowym, 
która zresztą stoi tam do dziś. 

„Gruba Kaśka” jest nie tyl-
ko gruba – ma bowiem prawie 
44 metry obwodu, ale i wyso-
ka – ma ponad 49 metrów. Aby 
dostać się do niej z terenu sta-
cji trzeba pokonać 311-metro-
wy tunel biegnący pod Wisłą. 
Pobranie wody spod dna rzeki 
odbywa się przy pomocy pięt-

nastu drenów (perforowanych 
rur) rozłożonych promieniście 
wokół obiektu, na głębokości 
około siedmiu metrów. Woda 
po procesie infiltracji przez 
naturalne złoże piaskowo-
-żwirowe jakim jest dno rzeki, 
trafia do wnętrza studni. Stam-
tąd, za pomocą pomp, tłoczo-
na jest do kolejnych etapów 
uzdatniania. 

Od momentu ujęcia wody do 
pojawienia się jej w kranie mija 
średnio kilkadziesiąt godzin. Na 
tę drogę składa się wiele skom-
plikowanych procesów, które 
niebawem zostaną wzbogacone 
o kolejny etap. W ubiegłym ro-

ku rozpoczęła się bowiem roz-
budowa układu hydraulicznego 
SUW „Praga” o nową techno-
logię ozonowania pośredniego 
i filtracji na węglu aktywnym. 
Choć brzmi to dość skompli-
kowanie w praktyce oznacza, 
że woda, która pojawi się w na-
szych kranach będzie po prostu 
ładniej pachnieć i lepiej smako-
wać. Wartość inwestycji wynosi 

ponad 82 miliony złotych i za-
kończy się w grudniu przyszłe-
go roku. 

Podczas uroczystości pre-
zes zarządu MPWiK S.A Han-
na Krajewska podkreśliła, że 
system zaopatrywania miasta 
w wodę jest nieustannie dosko-
nalony, aby zapewnić miesz-
kańcom coraz lepszą jej jakość. 
– Już teraz w wielu dzielnicach 
możemy pić wodę z kranu. Za-
chęcam do tego – dodała pani 
prezydent Warszawy. 

Na cześć „Grubej Kaśki” 
warto wznieść toast, oczywiście 
szklanką czystej… kranówki, 
do samego dna.  ak

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

dokończenie ze str. 1

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

  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%   

KK
W

 S
LD

 L
ew

ic
a 

Ra
ze

m

Od pół wieku leje wodę
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NARZyNki gWiNtoWNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

Warszawa
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  

Dobrze, gdy handlowiec umie 
tak negocjować ceny z  produ-
centem, że u niego kupisz taniej, 
niż w  firmowym sklepie produ-
centa czy w on line. Tak właśnie 
jest w BIREXie – najtańszym w wo-
jewództwie mazowieckim sklepie 
multibrandowym, którego właści-
ciele bardzo pilnują, by ich słyn-
ne niskie ceny zawsze zaskakiwa-
ły, oferując te same produkty zna-
nych marek z  bardzo wysokiej 
półki w  cenie nawet dwukrotnie 
niższej, niż w galeriach warszaw-
skich. Sprawdzone!

Kto lubi przepłacać, niech nie 
czyta dalej. Kto nie – niech sam 
sprawdzi, bo salon BIREX jest nie-
daleko, tuż przy przystanku kole-
jowym Józefów, bliziutko autobu-
sów, z obszernym, wygodnym par-
kingiem dla klientów. 

Setki metrów kwadratowych po-
wierzchni wypełniają głównie ko-
lekcje dla pań i panów, ale też – jak 
na multibrand przystało – można tu 
ubrać się od stóp do głów, z bu-
tami, biżuterią, parasolem czy ka-
peluszem włącznie, a wszystko to 
na różne okazje, od elegancji biz-
nesowej przez casual aż po wiel-
kie wyjścia. 

Rozmiary? Od młodzieżowych, 
dla bardzo szczupłych czy wyso-
kich (rewelacyjne garnitury, mary-
narki, spodnie, także na eleganc-
kie wyjścia!) po rozmiary zdecydo-
wanie większe – panie noszące 56 
też znajdą tu wiele pokus, i to na 
znakomitym poziomie.

Marki? Znane, sprawdzone, 
o  wybitnej, jakości i  wzornictwie: 

Teresa Kopias, ubierająca z  pa-
ryską elegancją kobiety sukcesu 
w Polsce i w Europie, czy słynne 
kolekcje na wielkie wyjścia, o fine-
zyjnej elegancji, Skórska. Są też 
świetne marki europejskie i  świa-
towe: to, co można kupić w War-
szawie, tu jest nieporównanie 
taniej.

Klienci? W różnym wieku i w róż-
nym stylu, zawsze chętnie wracają, 
ceniąc i  jakość, i ceny, i świetny 
wybór. Także ci, którzy dojeżdżają 
tu z Warszawy, a jest ich naprawdę 
wielu, bo wiedzą, jak tu się korzyst-
nie kupuje. W  cenie z  warszaw-

skich galerii tu możesz kupić iden-
tyczną suknię, ale także, dodatko-
wo, bluzkę, torebkę czy jakiś miły, 
ozdobny dodatek. Panowie także 
na tym korzystają, i to bardzo! 

Z zakupami w salonie BIREX ta-
niej, niż on line, to prawda: nie 
tylko mniej płacimy, ale też moż-
na przymierzać, wybierać.  Praw-
dą jest także, że tu częstokroć jest 
jeszcze taniej, niż w sklepach fir-
mowych – może wybór jest ciut 
mniejszy, bo tu oferują wiele firm, 
a nie tylko jedną, lecz są to te sa-
me, najnowsze modele z kolekcji 
2014/2015.

Warto zajrzeć do tego wyjątko-
wego salonu nie tylko w  poszu-
kiwaniu sukien weselnych (a  są 
przepiękne i  w  dużym wyborze!) 
czy eleganckiego stroju na oficjal-
ne, firmowe spotkania lub do biu-
ra z klasą. 

Cieplutkie, leciusieńkie kurt-
ki i  płaszcze, w  pięknych, subtel-
nych kolorach, gładkie lub z  sza-
lenie modnym wzorem barwnych 
kwiatów malowniczo (i  z  korzy-
ścią dla sylwetki) udrapowanych 
na czarnym tle, z  tkanin o  wybit-
nej jakości, która pozwala nie ob-
ciążać płaszcza dodatkowym ocie-
pleniem. Z  kapturami i  bez, z  do-
datkiem szlachetnych futer natural-
nych: lisy, norki, jenoty. Producen-
ci, to Concept, Tajfun, Getex, Vito 
Vergelis, Damex i mnóstwo innych. 
Różne wzory, różne tkaniny, z prze-
pięknymi wełnami na czele.

Są też przytulne, eleganckie 
dzianiny, na różne okazje i na róż-
ne figury. Ale prawdziwą królową 
salonu jest wyjątkowa suknia ko-
loru malinowego, o  szalenie ko-
biecym kroju, pięknie eksponują-
cym ramiona, rozkloszowana jak 
kwiat malwy, na usztywnianej hal-
ce w  tym samym kolorze, wykoń-
czonej delikatnym tiulem. 

Do niej pan towarzyszący damie 
powinien wybrać stosowny garni-
tur, na przykład slimowany (mło-
dzież i  panowie o  młodzieńczych 
sylwetkach docenią ten krój), 
z podszewką w kolorze kontrasto-
wym lub z  idealnie skomponowa-
nym krawatem. Tyle tu barw i od-
cieni!

Nawiasem mówiąc, linie „slim” 
są tu też w dużym wyborze w ko-
szulach czy okryciach wierzchnich.

Hitem sezonu są casualowe, 
niezwykle komfortowe spodnie 
typu chino: ze szlachetnej baweł-
ny lub gabardyny w  naturalnych, 
jasnych kolorach, z  prostymi no-
gawkami, pięcioma kieszenia-
mi. Chinosy są bardzo wygodne, 
świetnie prezentują się na sylwet-
ce no i są ostatnim krzykiem mę-
skiej mody!

Vistula, Bytom i  Vestus królują 
wśród strojów wizytowych i oficjal-
nych, zaś w liniach casual – Pierre 
Cardin, Roy, Geox czy Navigare. 

A  jeśli dodamy, że na wybra-
ny asortyment (poprzednie kolek-
cje) jest słynna promocja „30% 
mniej!” to wiadomo, że warto się 
pospieszyć, by naprawdę skorzy-
stać. AS

Salon Mody Damskiej i Męskiej BIReX Józefów, ul. Sikorskiego 127; www.birex.pl

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

Zaskakują pozytywnie! Od lat!
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REKLAMA REKLAMA

27 września w Parku od-
poczywało wiele osób. Dzie-
ci bawiły się na placu zabaw, 
a dorośli „łapali” ostatnie pro-
mienie słońca, niepomni, że 
siedemdziesiąt lat temu ten 
teren i jego okolice stały się 
miejscem krwawych zdarzeń. 
Obecni na uroczystości od-
słonięcia tablicy kombatanci 
pamiętali o tym i nie potrafili 
ukryć targających nimi emocji. 

– Na kilka dni przed godzi-
ną „W” byliśmy zgrupowa-
ni tu niedaleko –- przy ul. Ko-
bielskiej i Weterynaryjnej. Nie 
mieliśmy dobrego uzbrojenia, 
a nieprzyjaciel miał dużą prze-
wagę.  Nasze zgrupowania – 
numery 678, 684 i 690 – nie 
mogły więc w całości wykonać 
swoich zadań. Patrzyliśmy na 
płonącą Warszawę i nie mogąc 
walczyć byliśmy zrozpacze-

ni. Kiedy pułkownik Żurowski 
wydał rozkaz przerwania walk 
na Pradze i przejścia do kon-
spiracji, wielu z nas przepłynę-
ło na drugą stronę, aby pomóc 
powstańcom, którzy tam by-
li. Walczyli oni, oddając swoje 
młode życie za wolność. Bar-
dzo to przeżywam, bo byłam tu 
z nimi cały czas na dobre i na 
złe.  Takich rzeczy się nie za-
pomina, ma się je w sercu – 

wspominała bardzo wzruszona 
Barbara Kolińska ps. „Baśka” 
(na zdjęciu powyżej), która by-
ła łączniczką 6-XXVI Obwo-
du Praga Armii Krajowej III 
Rejonu, Zgrupowania 678 plu-
tonu 682.

Zasłuchani w jej słowa by-
li nie tylko obecni na uroczy-
stości przedstawiciele władz 
dzielnicy, miasta, wojewódz-
twa, policji, wojska, dziel-
nicowi i miejscy radni oraz 
poczty sztandarowe południo-
wopraskich szkół, ale i przy-
padkowi mieszkańcy, który 
przerwali sobotni odpoczy-
nek na łonie natury i dołączy-
li do zgromadzonych. Była to 
naprawdę wzruszająca lekcja 
historii. Przypomnijmy. Pod 

koniec września 1944 roku 
powstańcy z 6-XXVI Obwo-
du Praga Armii Krajowej opu-
ścili Grochów, przeprawili się 
przez Wisłę i walczyli na Sa-
dybie, Czerniakowie, na Żoli-
borzu i w Kampinosie. Ta ta-
blica ma przypominać o ich 
odwadze, poświęceniu i miło-
ści do Ojczyzny.

– Cóż to było za pokolenie, 
które po klęsce wrześniowej 
i długich latach piekła hitle-
rowskiej okupacji stać było 
na heroiczny czyn powstań-
czy. Odsłaniamy dzisiaj ta-
blicę upamiętniającą tamtych 
ludzi. Jest ona tylko małym 
fragmentem wielkiej i syste-
mowej „budowli pamięci” 
o tym wspaniałym pokoleniu 

Polaków, które dziś – w cza-
sach wolnej i niepodległej 
Polski – tworzymy. Musimy to 
zrobić solidnie i szybko, póki 
jest z nami pokolenie tamtych 
żołnierzy, którzy opowiada-
ją nam te wszystkie wzrusza-
jące historie np. o konkursie 
na powstańcze wiersze, gdzie  
pierwszą nagrodą był kara-
bin, a drugą granaty… Nie-
stety, Powstańcy odchodzą 
od nas nieuchronnie, zdecy-
dowanie za szybko – stwier-
dził burmistrz Tomasz Ku-
charski. Przypomniał, że do 
powstania tablicy przyczyni-
ła się porucznik Barbara Ko-
lińska i śp. pułkownik Bohdan 
Zawolski, prezes Związku 
Powstańców Warszawskich 
6. Obwodu Praga Armii Kra-
jowej. – Mieszkańcy używają 
skrótu OPAK, a my chcemy, 
aby ci, którzy odwiedzają ten 
park wiedzieli, co on oznacza. 
To hołd złożony żołnierzom 
i harcerzom 6-XXVI Obwodu 
Praga Armii Krajowej. Pan 
pułkownik Zawolski był wiel-
kim orędownikiem tej tablicy, 
niestety nie doczekał dzisiej-
szej uroczystości, gdyż zmarł 
w styczniu tego roku. Mogę 
jednak śmiało powiedzieć: 
– Panie pułkowniku zadanie 
wykonaliśmy – podkreślił bur-
mistrz Kucharski. 

Anna Krzesińska

dziecko jego życia 
Kazimierz Szpotański, pionier polskiego prze-
mysłu, był człowiekiem wybitnym. W  kinie 
„Praha” odbyła się premiera filmu dokumen-
talnego o jego życiu. Były emocje, wspomnie-
nia i ogrom oklasków dla twórców.

Jeśli ktoś myśli, że tytuł filmu „Dziecko jego życia” odnosi się do 
któregoś z dwójki dzieci Kazimierza Szpotańskiego, jest w błędzie. 
Dzieckiem jego życia, była fabryka przy Kałuszyńskiej 4, a potem tak-
że jej filia w Międzylesiu, przy Żegańskiej 1. Szpotański postanowił, 
że będzie miał fabrykę na miarę Europy i świata, i tak zrobił. Swój 
plan konsekwentnie wcielał w życie, zaczynając w 1918 roku w ma-
łym mieszkaniu. Już wtedy jego zakład nosił nazwę „Fabryka Aparatów 
Elektrycznych K. Szpotański i Spółka”. W ciągu kilkunastu lat fabryka 
zatrudniała już nie dwóch, ale kilkuset pracowników, których Szpotań-
ski traktował jak część rodziny. 

– No i właśnie tak to było… Tatuś miał troje dzieci – fabrykę, mnie 
i brata. Na pierwszym miejscu dla niego zawsze była fabryka, to w niej 
spędzał całe dnie, starał się pomagać pracownikom. Mimo to ani ja, 
ani brat nie mieliśmy złego dzieciństwa – wspominała podczas premie-
ry filmu córka Szpotańskiego, Krystyna. 

Na pokaz filmu, który odbył się 25 września w kinie „Praha” przy uli-
cy Jagiellońskiej, przybyły tłumy gości, szkoda jednak, że tak mało mło-
dzieży, która przecież powinna przejąć spadek myśli i czynów wybit-
nych przodków. Wśród gości znalazła się prawie cała rodzina Kazimierza 
Szpotańskiego, a nawet kilkoro dzieci pracowników jego fabryk. 

Spotkanie na sali kinowej poprowadził wybitny lektor telewizyjny, 
mistrz w swoim fachu, którego głos zna chyba każdy z nas – Wojciech 
Gąssowski. W nastrój epoki dwudziestolecia międzywojennego, cza-
sów rozwoju polskiego przemysłu, siły i czynu ludzi takich jak Kazi-
mierz Szpotański, wprowadził tercet muzyczny. Zaraz po jego występie 
rozpoczął się pokaz dokumentu. 

Jak to powiedział, prowadząc spotkanie z twórcami, po pokazie filmu 
Wojciech Gąssowski „to siła formatu człowieka, który dziś jest już pra-
wie niespotykany”. Trudno się z nim nie zgodzić. Zwłaszcza, jeśli w ko-
lejnych filmowych ujęciach widzi się pieczołowitość z jaką Szpotański 
dbał o swoich pracowników. Mieli do dyspozycji stołówkę, bibliotekę, 
wczasy w podwarszawskim ośrodku, mogli też liczyć na pomoc, gdy 
przyszła wojna i trzeba było ukrywać ludzi – fabryka dawała pracę, ale 
i…życie. Tak wspominali fabrykę synowie pracowników Szpotańskiego. 
Ojciec jednego z nich, co prawda zginął w Katyniu, ale drugi – dzięki fa-
bryce poznał swoją przyszłą żonę. I pomyśleć, że Szpotański po wojnie 
stracił fabrykę i cały swój dorobek. Niestety takie to były czasy…

Film „Dziecko jego życia” miał wielu twórców. Producenci to urząd 
dzielnicy Wawer i Warszawskie Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
w którym ogromnie zasłużył się sam Kazimierz Szpotański.  (SB)

WIErSZ ZA KArAbIN
Słoneczna pogoda i... wiele emocji towarzyszyło odsłonięciu 
tablicy poświęconej 6-XXVI Obwodowi Praga Armii Krajowej 
w Parku OPAK przy ul. Podskarbińskiej, róg ul. Grochowskiej.
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praga-południe

– Panie Burmistrzu, dzwonię z Gocła-
wia, ale pytań mam wiele, bo spisałem je 
od znajomych, oni też próbują się dodzwo-
nić, umówiliśmy się, kto pierwszy, ten je 
zada…

– Jestem gotów, proszę pytać.
– No to na początek, co z trasą łączą-

cą Pragę-Południe z Targówkiem, mówię 
o najważniejszej inwestycji drogowej dla 
naszej dzielnicy.

– Mam dobrą wiadomość. Za tą inwestycją 
lobbujemy do dawna i teraz jesteśmy pewni, 
że znajdą się na nią pieniądze, prawie miliard 
złotych. Budowa tej drogi ma być wpisana do 
budżetu. Mam nadzieję, że to domykanie ob-
wodnic w pierwszej kolejności stanie się fak-
tem właśnie na Pradze. To jeden z 10 punk-
tów Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz 
i Platformy Obywatelskiej dla Warszawy. 

– Och, to świetna wiadomość! Może ma 
Pan jeszcze inne równie dobre? A co z bu-
dową lodowiska i hali sportowej przy ulicy 
Majdańskiej.

– Priorytetem inwestycyjnym dzielni-
cy jest rewitalizacja budynków należących 
do dzielnicy i budowa dróg lokalnych. Ła-
two się o tym zapomina, ale jeszcze całkiem 
niedawno w naszej dzielnicy mieliśmy dużo 
dróg gruntowych. Teraz to się na szczęście 
już zmieniło i poprawiło. Cała stara Praga 
w tym część Pragi-Południe od lat domaga-
ła się kompleksowego programu rewitaliza-
cji. Wreszcie oczekiwania te zostaną spełnio-
ne. Cieszymy się, że Kamionek, czyli część 
naszej dzielnicy, został wpisany do warszaw-
skiego programu rewitalizacji. Na realizację 
tego programu przewidziano wydanie zna-
czących środków. Jednak przy takim ułoże-
niu priorytetów inwestycyjnych w dzielnicy, 
w bliskiej perspektywie nie będziemy mieli 
kilkudziesięciu milionów na budowę dużej 
hali. Zbudowaliśmy wiele mniejszych obiek-
tów sportowych. Praktycznie przy każdej 
szkole powstał kompleks boisk sportowych. 
Mamy kilka bardzo nowoczesnych hal i sal 
sportowych, umożliwiających nie tylko pro-
wadzenie zajęć z wychowania fizycznego. 
Tak więc duża hala przy Majdańskiej, która 
jest bardzo potrzebna, będzie musiała pocze-
kać w kolejce.

– A obiekty Orła?
– A tu z kolei mam znów dobre wiadomo-

ści. Jest wyrok sądu II instancji potwierdza-
jący prawo własności miasta do tego terenu. 
Postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 5 
czerwca 2014 roku, z uzasadnieniem, zostało 
doręczone nam w dniu 7 sierpnia 2014 roku. 
Kiedy KS Orzeł otrzymał to postanowienie 
z uzasadnieniem, nie wiemy. Prawo przewi-
duje jednak w takich przypadkach, że strona 
niezadowolona z orzeczenia Sądu II instancji 
ma prawo złożyć skargę kasacyjną do Sądu 
Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dorę-
czenia orzeczenia z uzasadnieniem. Jeżeli na-
si adwersarze nie podejmą próby kasacji tego 
wyroku, do końca roku powinniśmy przejąć 
obiekty, a wtedy zaczniemy realizować na-
sze plany. Zakładają one, że na tym obszarze 
utrzymane zostaną funkcje sportowo – rekre-
acyjne. Nieprawdziwe są więc plotki o prze-
jęciu terenów Orła przez developerów i bu-
dowie tam osiedla mieszkaniowego lub su-
permarketu.

– Panie Burmistrzu ja mieszkam przy Je-
ziorku Gocławskim, proszę mi powiedzieć, 
dlaczego teren wokół jeziorka, zwłaszcza 
w okolicach Trasy Łazienkowskiej jest tak 
zapomniany. Trawa nie skoszona, walają 
się śmieci.

– W 2000 roku podjęto decyzję o zwrocie 
jeziorka i gruntów przyległych dawnym wła-
ścicielom. Od tego czasu powstało kilka eks-
pertyz dotyczących jeziorka i jeszcze więcej 

nieporozumień wokół niego. Samo Jeziorko 
Gocławskie stało się też często nadużywa-
nym przedmiotem walki politycznej opozy-
cji z aktualnymi władzami samorządowymi 
dzielnicy. W sierpniu, Rada Dzielnicy Pragi-
-Południe przyjęła „Stanowisko”, w którym 
zwróciła się do Pani Prezydent jako wykonu-
jącej obowiązki Starosty, z prośbą o podjęcie 
działań mających na celu ostateczne ustale-
nie statusu prawnego Jeziorka Gocławskie-
go. Władze dzielnicy zrobiły w tej sprawie 
to, co mogły zrobić. Teraz musimy poczekać 
na rozstrzygnięcia. Zapewniam Pana, że na-
szym celem jest przywrócenie Jeziorka Go-
cławskiego mieszkańcom Gocławia.  Od pa-
ru lat prowadziliśmy rozmowy z właściciela-
mi tego terenu o wykupieniu go przez miasto. 
Jednak okoliczności i ostatnie wydarzenia 
sprawiły, że musimy poczekać do wspomnia-
nych, ostatecznych rozstrzygnięć prawnych.  
Planowaliśmy i planujemy urządzenie wokół 
Jeziorka Gocławskiego ogólnodostępnych te-
renów parkowo – rekreacyjnych. Mimo wie-
lu niejasności występujących wokół jeziorka, 
dziękuję za ten sygnał. Wyślę tam odpowied-
nich pracowników, aby sprawdzili sytuację 
na miejscu. Zwrócimy się także do właścicie-
la, aby wywiązywał się z obowiązku dbania 
o czystość na tym obszarze, także w części 
przylegającej do Trasy Łazienkowskiej. 

– Panie Burmistrzu, przy samej pętli 
tramwajowej na Gocławku stoi rudera, 
w której wieczorami gromadzą się pijacz-
ki, zaczepiają ludzi, strach tamtędy prze-
chodzić, gdy wzywamy Straż Miejską, 
uciekają, ale po odjeździe patrolu znów 
wracają. Ile może trwać ta zabawa w ciu-
ciubabkę. Może dzielnica zamurowałaby 
drzwi i okna, albo wyburzyła tę ruderę?

– Już notuję sobie adres. Przede wszystkim 
sprawdzimy jak obecnie wygląda stan praw-
ny tego obiektu. Jeśli ma właściciela to po-
staramy się do niego dotrzeć i nakłonić do 
zabezpieczenia i posprzątania posesji. Ponie-
waż obiekt jest zaniedbany od wielu lat i wy-
gląda na porzucony, możemy mieć do czy-
nienia z sytuacją braku gospodarza tego tere-
nu. W takim przypadku musimy zastanowić 
się jak najskuteczniej wypłaszać stamtąd tych 
„złych” lokatorów. Prawo nie zezwala, by 
władze dzielnicy mogły tak po prostu wejść 
na czyjąś działkę, zamurować drzwi i okna. 
Jeśli ten dom jest „czyjś” to ten wariant od-
pada. Poproszę także straż miejską i policję 
o skuteczniejszą ochronę ładu i porządku 
w tym miejscu.

– Proszę Pana, tak ładnie zmieniła się 
ulica Białowieska, jest i szeroki chodnik 
i ścieżka rowerowa, brakuje tylko jednej – 
dwóch ławek, żeby można było przysiąść 
na chwilę.

– Z przyjemnością notuję tę podpowiedź 
i zapewniam, że ten pomysł zrealizujemy. 
Zanotowałem Pani telefon ponieważ skon-
taktujemy się z Panią, aby ustalić konkret-
ną lokalizację tych ławeczek. Ponadto zachę-
cam, aby zgłaszać się do nas z takimi inicja-
tywami. Mamy na realizacje takich pomy-
słów fundusze i chętnie podejmiemy każdą 
taką inicjatywę poprawiającą jakość życia 
naszych mieszkańców.

– Panie Burmistrzu, od lat staramy się 
o pozwolenie na budowę parkingu w oko-
licach Ronda Wiatraczna, przy budynku, 
w którym jest wiele sklepów, biur i miesz-
kań. ZDM nas zwodzi, przysyłając od-
mowne odpowiedzi, jednak za każdym ra-
zem jest to inny powód?

– A to zapraszam z kompletem tych doku-
mentów do mnie. Chętnie się im przyjrzę, 
może wspólnie coś wymyślimy, bo jeśli par-
king ma być w tak zwanym pasie drogowym, 
to o jego lokalizacji decyduje jednak ZDM. 

Jestem jednak przekonany, że wyjaśnimy po-
wody odmowy, którą Państwo otrzymaliście.

– Poprze nas Pan w budowie tego par-
kingu?

– Jeśli nie będzie to kolidowało z zapisami 
prawa, to nie widzę powodu bym miał Pań-
stwa nie poprzeć. Zapraszam na rozmowę.

– Panie Burmistrzu, mieszkam przy 
ulicy Rechniewskiego. Na jesieni miała 
w tych okolicach ruszyć nowa linia auto-
busowa. I co? I nic!

– Rzeczywiście, takie były obietnice 
ZTM. Nawet, jako dzielnica, zainwestowali-
śmy pieniądze w budowę zatok przystanko-
wych. Dziękuję za przypomnienie tej sprawy, 
sprawdzimy, kiedy ruszą tam autobusy. Na 
dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że na pew-
no pojadą i to trasą prowadzącą m.in. ulica-
mi Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Poligono-
wą i Ostrobramską. To będzie nowa linia, ale 
jeszcze nie mamy dokładnych informacji do-
tyczących jej przebiegu i daty uruchomienia. 
Jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi to do 
końca tego roku.

– Pan Burmistrz? Jestem już na eme-
ryturze, jestem schorowana, a mieszka-
nie - komunalne - nawet nie ma centralne-
go ogrzewania. Czy mógłby mi Pan pomóc 
w zamianie?

– Czy składała Pani wniosek o zamia-
nę mieszkania? I co – decyzja odmowna? 
Ta sprawa nie będzie łatwa, ale zapraszam 
do siebie, musimy się jej uważnie przyj-
rzeć. Trzeba rozważyć wiele szczegółowych 
aspektów, może będę też w stanie podpowie-
dzieć jakieś alternatywne rozwiązanie.

– Orange Warsaw Festiwal dał się nam 
we znaki, jak mało która stołeczna im-
preza. Czy podjęto jakieś działania, które 
w przyszłości zapobiegną takiemu hałaso-
wi?

– Informuję Panią, że Orange Warsaw Fe-
stiwal zrezygnował z organizowania kolej-
nych edycji na Stadionie Narodowym. To 
świeża informacja. Nadmierne natężenie ha-
łasu nie tylko na koncertach OWF jest stale 
monitorowane zarówno przez władze miasta 
jak i dzielnicy.  

– Panie Burmistrzu, pyta pan Radosław, 
czy jest nadzieja, że przynajmniej mo-
je wnuki będą chodzić do przedszkola po 
chodniku przy ul. Świętosławskiej? Tam 
gdzie powinien być chodnik rosną krzaki.

– Problem jest nam znany i zgłaszany 
przez wielu mieszkańców. Szczupłość środ-
ków jakimi dysponuje dzielnica, nie pozwa-
la na szybkie załatwienie problemu. Jednak 
do końca roku postaramy się wyremonto-
wać chodnik na Świętosławskiej, tak jak na 
Adampolskiej. Będzie to możliwe dzięki do-
datkowych środkom, które załatwiliśmy. 

– Panie Burmistrzu dzwoni Babcia Ola 
z Fundamentowej. Od lat czekam na infor-
macje o przebudowie Ronda Wiatraczna. 

To przecież serce Pragi Południe, które jest 
mocno zaniedbane. Kiedy to się zmieni?

– Największym przedsięwzięciem, które 
zdecyduje o przyszłym kształcie i funkcjach 
Ronda Wiatraczna będzie dokończenie bu-
dowy obwodnicy śródmiejskiej. Poruszające 
się po obwodnicy pojazdy wjadą w tunel na 
wysokości ul. Grenadierów potem, według 
projektu, pod rondem na estakadę prowadzą-
cą ponad torami i dalej w kierunku Targów-
ka. Przy rondzie powstanie wiele nowych bu-
dynków o różnych funkcjach. Wiadomo na 
przykład, że na miejscu Universamu wybu-
dowany zostanie duży kompleks usługowo – 
mieszkaniowy.

– Dzwonię z ul. Abrahama. Mam pyta-
nie, które jest ważne dla większości miesz-
kańców Gocławia. Czy jest szansa, że nie-
długo pojedziemy na Gocław tramwajem?

– Witam Pana. Jak Pan zapewne wie, ak-
cja „Tramwaj na Gocław”, którą zainicjowa-
li mieszkańcy Gocławia i w którą włączyły 
się władze samorządowe dzielnicy zmobili-
zowała tysiące mieszkańców, zainteresowa-
nych zbudowaniem tej linii tramwajowej. 
Jestem przekonany, że taki społeczny lob-
bing, prędzej czy później przyniesie pozy-
tywny efekt. Mocno w to wierzę. Trudno mi 
jednak dzisiaj określić precyzyjnie termin 
realizacji tej oczekiwanej inwestycji, ponie-
waż rozstrzygające decyzje należą do mia-
sta. W przygotowaniu są kolejne eksperty-
zy dotyczące rozwiązań technicznych i eko-
nomicznych. Pragnę jeszcze raz podkreślić, 
że jestem gorącym zwolennikiem powstania 
tej linii. 

– Jestem mieszkanką Saskiej Kępy. 
Chciałabym zasygnalizować, że na ul. Ir-
landzkiej i ul. Walecznych jest bardzo 
brudno. Czy ulice te będą sprzątane? Po-
za tym duże drzewa przy ul. Walecznych 
wymagają ścięcia lub zabiegów pielęgna-
cyjnych.

– Szanowna Pani. Ulice Irlandzka i Walecz-
nych są systematycznie i zgodnie z planem 
sprzątane. Odpady komunalne na tych uli-
cach zbierane są dwa razy w tygodniu. Roz-
poczęło się jesienne grabienie liści. Planuje-
my, że ostateczne ich sprzątanie zakończymy 
do 20 listopada. W październiku przewidzia-
ne jest dwukrotne oczyszczanie pasów jezd-
nych ulic. Chciałbym przy tym przypomnieć, 
że sprzątanie chodników, które bezpośrednio 
przylegają do posesji należy do obowiązków 
właścicieli tych posesji. Drzewa na Walecz-
nych są poddawane okresowym przeglądom 
i zabiegom pielęgnacyjnym. Kiedy jest taka 
potrzeba, poszczególne drzewa są usuwane. 
Muszę zauważyć, że ul. Walecznych jest po-
łożona w strefie objętej ochroną Konserwato-
ra Zabytków i na zabiegi pielęgnacyjne oraz 
usunięcie drzewa wymagane jest zezwolenie 
Stołecznego Konserwatora Zabytków. 
AS  Notował: toms

Pierwszy telefon zadzwonił w „Mieszkańcu” 10 minut przed roz-
poczęciem dyżuru burmistrza Pragi-Południe Tomasza Kuchar-
skiego. Ostatni – kwadrans po. „W trakcie” burmistrzowi udawa-
ło się odkładać słuchawkę tylko na chwilę. Tak intensywnego 
telefonicznego dyżuru jeszcze w redakcji nie mieliśmy.

Halo, tu burmistrz Tomasz Kucharski
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Prosta zamknięta 11 wrze-
śnia 2010 r. oraz Święto-
krzyska i Sokola zamknię-
te 4-5 czerwca 2011 r. zosta-
ły otwarte w nocy ostatniego 
dnia września br.  Jezdnia od 
ul. Marszałkowskiej do ul. 
Kopernika została zwężona 
do jednego pasa (w każdym 
kierunku), z kolei jezdnia od 
Ronda ONZ do ul. Marszał-
kowskiej ściśnięta została do 
dwóch pasów. Piesi space-
rujący Świętokrzyską mogą 
cieszyć się chodnikiem, który 
wcześniej wykorzystywany 
był jako parking. Wytyczono 
dla nich również nowe przej-

ścia. Kierowcom wyznaczo-
ne zostały nowe miejsca par-
kingowe, a rowerzyści mogą 
korzystać już ze zrobionych 
specjalnie dla nich pasów ro-
werowych. Pojawiły się rów-
nież nowe przystanki autobu-
sowe. Ulica Sokola stała się 
pierwszym praskim odcin-
kiem Trasy Świętokrzyskiej, 
a z ulicy Prostej zniknęło tzw. 
„wąskie gardło” pomiędzy 
rondem Daszyńskiego a ron-
dem ONZ. 

Pechowa Targowa?
Dzień później włączona 

do ruchu miała zostać tak-

że ulica Targowa nieczyn-
na od 15 października 2011 
roku. Jednakże w związku 
z uszkodzeniem sterownika 
sygnalizacji świetlnej nastą-
piło dwudniowe opóźnienie. 
W końcu, otwarto i tę uli-
cę... jednak ponownie nie 
obyło się bez problemów. 
Otwarcie Targowej już 
pierwszego dnia spowodo-
wało gigantyczne korki. Na 
praskim odcinku al. Solidar-
ności, kierowcy stali w kilo-
metrowych korkach nawet 
kilka godzin. – Jest tragicz-
nie... niecałe pół kilometra 
w 40 minut – mówił jeden ze spokojniejszych kierow-

ców. Skoro Targowa w po-
łączeniu z innymi przywró-
conymi do ruchu ulicami 
miała rozładować powstają-
ce korki, to co sprawia, że 
sytuacja jest dokładnie od-
wrotna?

Przed skrzyżowaniem z uli-
cą Targową (w al. Solidar-
ności) znajduje się sygnali-
zacja świetlna z priorytetem 
dla autobusów. Lewy i środ-
kowy pas jest dla kierowców 
indywidualnych, natomiast 
pas prawy przeznaczony jest 
dla autobusów. Niestety za 
światłami ta sytuacja diame-
tralnie się zmienia, ponieważ 
z trzech pasów powstają czte-
ry. Pas przeznaczony kawałek 
wcześniej dla kierowców staje 
się buspasem, a buspas zmie-
nia się w pas dla kierowców. 
W konsekwencji prowadzi to 
do sytuacji, w której autobusy 
i samochody przecinają sobie 

drogę powodując tym samym 
przestoje. 

Sytuację pogarszają też 
kierowcy, którzy parkują na 
prawym pasie al. Solidarno-
ści. Po otwarciu Targowej pas 
ten służy pojazdom komuni-
kacji miejskiej, niestety przez 
pozostawione na nim samo-
chody kierowcy autobusów 
muszą zjechać z przeznaczo-
nego dla nich pasa, aby je wy-
minąć.

Opóźnienie włączenia Tar-
gowej do ruchu i proble-
my z komunikacją miejską 
już pierwszego dnia to jed-
no. Drugą nieciekawą sprawą 
jest też brak (w dalszym cią-
gu) drogi rowerowej przy Ba-
zarze Różyckiego oraz przejść 
naziemnych przez skrzyżowa-
nie z Ząbkowską i Okrzei. Po-
zostaje też kwestia tramwa-
jów, które wrócą na Targową 
dopiero pod koniec paździer-
nika.

Wielkie zmiany 
i długo oczekiwane 

powroty
Zakończenie budowy central-

nego odcinka II linii metra i po-
nowne otwarcie Świętokrzy-
skiej, Prostej, Sokolej oraz Tar-
gowej spowodowało duże zmia-
ny w komunikacji miejskiej. Od 
października ul. Świętokrzyską 
jeżdżą autobusy 178 i 518, a na 
ul. Prostej wznowiono kurs li-
nii 105, 109, 159 i 178. Powró-
ciła też linia tramwajowa nr 10 
kursująca na trasie Wyścigi - Os. 
Górczewska. Targową jeżdżą 
już linie 120, 125, 135, 162, 166, 
169, 170, 226, 509 i 517. Szcze-
gółowe informacje na stronie: 
www.ztm.waw.pl.

Jak widać koniec koszma-
rów z objazdami nie oznacza 
końca komunikacyjnych pro-
blemów warszawiaków. No, 
ale przecież najważniejsze, że 
już niedługo pojedziemy no-
wą linią metra. (damal)

KOnieC KOSZMAru...?
Nareszcie powrócił ruch na Świętokrzyską, Prostą i  Sokolą. 
Zamknięte kilka lat temu ulice zostały gruntownie przebudowane 
i  ponownie otwarte! Wszystko za sprawą zakończenia budowy 
centralnego odcinka II linii metra. Ruszyła też Targowa, ale...

Ul. Sokola jest już gotowa.

Na Targowej tymczasem część prac trwa nadal.
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W święto Świętych Archa-
niołów Bazylika Katedralna św. 
Michała Archanioła i św. Flo-
riana Męczennika obcho-
dziła kolejną roczni-
cę konsekracji, która 
po raz pierwszy od-
była się 29 września 
1901 roku. Po odbudo-
wie z wojennego zniszcze-
nia, sto lat później, w 2001 ro-
ku rekonsekrowana została ja-

ko Bazylika Katedralna Diece-
zji Warszawsko-Praskiej. Pod-
czas uroczystej Mszy św. JE ks. 
Abp Henryk Hoser SAC przy-
pomniał historię świątyni.

z�z�z
Radni z Pragi-Północ, człon-

kowie komisji infrastruktury, 
skierowali do prezydent stoli-
cy Hanny Gronkiewicz-Waltz 
wniosek o zdymisjonowanie 
miejskiego inżyniera ruchu Ja-
nusza Galasa. Ich zdaniem jego 
decyzje zagrażają zabytkowym 
miejscom na Pradze-Północ. 
Radni komisji infrastruktury żą-
dają przywrócenia zakazu wjaz-
du na wprost przez ul. Jagielloń-
ską przez al. Solidarności, tak 
jak miało to miejsce przed bu-
dową metra. Na decyzję mogła 
mieć wpływ złożona publicznie 
obietnica ograniczenia tonażo-
wego dla samochodów jadących 
ul. Szwedzką. Do dziś te obiet-
nice nie zostały zrealizowane. 

z�z�z
25 września w samo południe 

w Międzylesiu, u zbiegu ulic 
Szpotańskiego i Żegańskiej, 
odbyła się uroczystość wmu-
rowania kamienia węgielnego 
pod budowę Centrum Handlo-
wo-Usługowego Ferio Wawer. 
W uroczystości udział wzię-
li przedstawiciele władz miej-
skich, inwestora oraz general-
nego wykonawcy, którzy pod-
pisali akt erekcyjny. Powstają-
ca na terenie dawnych hal Fa-
bryki Aparatów Elektrycznych 
Kazimierza Szpotańskiego ga-
leria ma pomieścić około 40 
sklepów – będzie miała 22 tys. 
m kw. powierzchni, w tym 12,5 
tys. m kw. powierzchni do wy-

najęcia. Będzie to pierwszy ta-
ki obiekt na terenie dzielnicy. 
Otwarcie planowane jest na je-
sień 2015 roku.

z�z�z
3 października w Akade-

mii Obrony Narodowej uroczy-
ście rozpoczęto rok akademicki 
2014/2015. Wykład inauguracyj-
ny wygłosił szef Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego gen. 
Mieczysław Gocuł. Akademia 
Obrony Narodowej jest uczelnią 
cywilno-wojskową, spadkobier-

czynią tradycji najstarszych pol-
skich szkół wojskowych: Szko-
ły Rycerskiej, założonej w 1765 
r. przez króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, której absol-
wentem był m.in. Tadeusz Ko-
ściuszko, Wyższej Szkoły Wo-
jennej i Akademii Sztabu Gene-

ralnego. Obecnie Akademia jest 
nowoczesnym centrum badaw-
czo-edukacyjnym podległym 
ministrowi obrony narodowej, 
prowadzącym badania z zakresu 
bezpieczeństwa oraz przeprowa-
dzającym bieżące analizy i stu-
dia strategiczne na rzecz urzę-
dów. 

z�z�z
Trwa rekrutacja wolonta-

riuszy do projektu Szlachetna 
Paczka. Zespoły na Grochowie 
oraz na Saskiej Kępie i Gocła-
wiu nadal poszukują osób chęt-
nych do dołączenia do Druży-
ny SuperW. Jeżeli lubisz poma-
gać i nie boisz się wyzwań – ten 
projekt jest właśnie dla Ciebie! 
Szlachetna Paczka jest projek-
tem Stowarzyszenia Wiosna, 
w którym konkretny człowiek 
pomaga konkretnemu człowie-
kowi. Dzięki temu wolonta-
riatowi Szlachetna Paczka jest 
w stanie pomagać mieszkań-

com naszej dzielnicy i spra-
wiać, aby ich życie było lepsze 
i łatwiejsze. Wystarczy wypeł-

nić formularz na stronie: 
www.superw.pl. 

z�z�z
Długoletni samorzą-

dowiec z Pragi-Połu-
dnie Adam Grzegrzółka 

został dyrektorem Biura Or-
ganizacyjnego w Urzędzie m.st. 

Warszawy. Biuro będzie pełni-
ło nadzór nad pracą Wydziałów 
Obsługi Mieszkańców i Kon-
taktów z Mieszkańcami, zajmie 
się również poprawą funkcjono-
wania telefonu 19115.

z�z�z
Ukazała się pierwsza publi-

kacja z serii wydawniczej pt. 
„Wielka Wojna – codzienność 
niecodzienności”, zainicjowa-
nej przez naczelnego dyrektora 
Archiwów Państwowych w ra-
mach obchodów 100. roczni-
cy wybuchu i wydarzeń I wojny 
światowej. Cykl ma prezentować 
dzienniki, pamiętniki i korespon-
dencję z zasobu archiwów pań-
stwowych ukazujące wydarzenia 

Wielkiej Wojny z polskiej per-
spektywy, uwzględniając proble-
my życia codziennego na tle po-
lityki światowej oraz przeobrażeń 
zachodzących w kraju i poza jego 
granicami. Przedstawi też wyda-
rzenia z różnych i nie zawsze po-
wszechnie znanych perspektyw, 
m.in. kobiecej czy harcerskiej, 
pozwoli współczesnemu odbior-
cy spojrzeć na I wojnę światową 
oczami zwykłych ludzi. 

z�z�z
1 października uruchomio-

no okresową linię autobusową 
356, która ma poprawić połą-
czenie między osiedlem Bród-
no a osiedlem Targówek Miesz-
kaniowy. Autobus kursuje na 
trasie: Suwalska – Łabiszyńska 
– Łojewska – Chodecka – Kon-
dratowicza (powrót: Kondra-
towicza – Łabiszyńska) – św. 
Wincentego – Borzymowska 
– Trocka – Pratulińska – Han-
dlowa – Myszkowska – Ossow-
skiego – Witebska (powrót: 
Ossowskiego – Handlowa – 
Pratulińska).

z�z�z
18 i 19 października br. odbę-

dzie się Turniej Piłki Halowej 
o mistrzostwo Pragi-Południe,  
rozgrywany na Gocławiu w sa-
li Szkoły Podstawowej nr 312 
przy ul. Umińskiego 12 w go-
dzinach 12.00-15.00. Drużyny 
w kategorii OPEN zaintereso-
wane uczestnictwem w turnieju 
mogą zgłaszać swój udział pod 
numerem telefonu 505-045-
791. Organizatorem turnieju 
jest TKKF Gocław. 

(ab) (dwp) (damal) (um) 

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 10.10. godz. 9.00–14.00 – Warsztat: „Stres 
– przyczyny, konsekwencje i sposoby radzenia sobie z nim”. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia do momen-
tu wyczerpania miejsc są przyjmowane na adres e-mail: fun-
dacja@przystaneksens.org. Organizatorzy: CIOP-PIB, CPK, 
Fundacja „Przystanek SENS”; 11.10. godz. 12.00 – Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Trwać w Na-
dziei” – „V Warszawskie Spotkania Integracyjne” – Przegląd 
twórczości artystycznej osób o różnym stopniu niepełnospraw-
ności. W programie m.in. koncert zespołu „Sundaram”, wstęp 
wolny; 12.10.–14.10. godz. 9.00 – V Konferencja szkoleniowa 
„Dialog Motywujący i jego szerokie zastosowania” organizo-
waną przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej (szcze-
gółowe informacje nt. programu i zapisów na stronie interne-
towej: www.pttm.org.pl/aktualnosci-1); 14.10. godz. 18.00 – 
„Liryka wakacyjnych emocji i doświadczenia”. Wieczór au-
torski poety i tłumacza Jana Zumisa, z udziałem ukraińskie-
go lirycznego tenora Arnolda Kłymkiwa. Wstęp wolny; 15.10. 
godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Sztu-
ka Królewska. Zaproszenie na wystawę Masoneria. Pro publico 
bono w Muzeum Narodowym w Warszawie”. Wykład przedsta-
wi Sylwia Betcher, wstęp wolny; 16.10. godz.19.00 – „Czwar-
tek Ceramiczny” – Gościem będzie Stach Brach, artysta cera-
mik, adiunkt wydziału rzeźby ASP w Warszawie, wstęp wol-
ny; 18.10. godz. 18.00 – „AkordeoNowa Podróż Muzyczna” 
– koncert w wykonaniu Warszawskiego Duetu Akordeonowe-
go (Jacek Małachowski, Piotr Kopietz). W programie m.in. J.S. 
Bach, A.Chaczaturian, A. Piazzola, W. Zołotariew, W. Beltra-
mi, wstęp 5 zł; 19.10. godz. 18.00 – „Śluby Panieńskie” – ko-
mediowy dramat Aleksandra Fredry w wykonaniu Grupy Te-
atralnej Itakzagramy, wejściówki do odbioru w CPK; 22.10. 
godz. 11.00 – „Bajkotworek”– spektakl dla dzieci w wykona-
niu Teatru „Itakzagramy”, zaproszenia do odbioru w sekreta-
riacie CPK (ilość miejsc ograniczona); godz. 17.00 – „Spotka-
nia ze sztuką” – wykład pt. „Warszawskie muzea. Znani ludzie, 
ciekawa oferta, interesujące wystawy” przedstawi Marianna 
Otmianowska, wstęp wolny;
 Klub Kultury „Gocław” ul. 12.10. godz. 15.00 i 16.15 – 
„Kolorowy Śmietnik”. Spektakl dla dzieci w wykonaniu „Te-
atru Dobrego Serca”. Wstęp: 5 zł/ z Karta Warszawiaka: 4 zł 
Przedsprzedaż biletów od 6.10.14; 13.10. godz. 19.00 – Ka-
sia Dereń naszym nauczycielom. Koncert znakomitej wokalist-
ki Katarzyny Dereń, znanej szerszej publiczności z programu 
„The Voice of Poland”, towarzyszący obchodom Dnia Edukacji 
Narodowej. W programie: piosenki największych gwiazd pol-
skiej i światowej muzyki rozrywkowej, wstęp wolny; 18.10. 
godz. 11.00 – Warsztaty naukowe „Funiversity”. Warsztaty na-
ukowe skierowane do dzieci w wieku 5-10 lat. Wstęp: bilet ro-
dzinny 10 zł/ z Kartą Warszawiaka: 8 zł; Przedsprzedaż biletów 
od 13.10.br.; 20.10. godz. 18.00 – Okiem, pędzlem i słowem. 
Otwarcie zbiorowej wystawy malarstwa i fotografii o róż-
norodnej tematyce.  Opieka artystyczna: Krystyna Mąkosza, 
słowo wstępne: Helena Urbańska, wstęp wolny; 20.10. godz. 
18.30 – „Dolina Jukonu. W głębi kontynentalnej Alaski”. Spo-
tkanie z cyklu ,,Pomysł na podróż” – wykład i pokaz slajdów. 
Drugi z cyklu wykładów o Alasce prezentowanych w KK Go-
cław. Wstęp wolny;
 Dom Kultury Praga ul. Dąbrowszczaków 2 – 14.10. 
godz. 17.00 i 18.30 – Teatrzyk Lalek „Szewczyk Dratewka”. 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prośba o wcześniej-
szy odbiór wejściówek i zakup biletów. Dzieci – wstęp wolny, 
opiekunowie – 5 zł; 19.10. godz. 19.00 – Praska Jesień w Świą-
tyniach. Kościół Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ratuszowa 5a – 
koncert uczniów i pedagogów z Zespołu Szkół I st. im. St. Mo-
niuszki, wstęp wolny; 21.10. godz. 18.00 – Praskie Spotkania 
z Gwiazdą. Gościem będzie Jerzy Derfel. Kompozytor, piani-
sta, aranżer. Studiował w PWSM w Warszawie, w klasie forte-
pianu. Autor utworów instrumentalnych, wokalno-instrumen-
talnych, fortepianowych, musicali, muzyki teatralnej, rozryw-
kowej, baletowej, telewizyjnej i filmowej. Wstęp wolny;
 Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Van Gogha 1 – 10.10.godz. 
11.00 – Koncert zespołu Muzyczni Czarodzieje, wstęp wolny; 
Spektakl „Ożenek” – 11.10., 12.10., godz. 18.00 – Zespół Te-
atru 13, reż. Aneta Muczyń, wstęp wolny, obowiązuje rezerwa-
cja miejsc od 29.09.br.; 18.10., godz. 17.00 – Spektakl „Twarzą 
w twarz”. Teatr Tańca Inoj, reż. Katarzyna Kryczka, wstęp wol-
ny, obowiązuje rezerwacja miejsc od 06.10.br.; 19.10. godz. 
12.30 – „Skąd Knyps miał Czubek?” w ramach cyklu Poznaje-
my bajki świata – bajki francuskie, wstęp wolny;
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa  – 14.10. godz. 18.00 
– „Spotkanie z książką” – Prawdziwa historia Ireny Sendle-
rowej. 15.10. godz. 12.00 i 18.00 –„Opowieści z Kresów” – 
Lwowski kwartet tekściarzy: Friedwald, Hescheles, Schlechter, 
Vogelfänger; 17.10. godz. 18.00 – „Kino Wolność – rewolucje 
’89: między dokumentem a metaforą” – Oddychaj; bułgarski 
dokument poruszający problem katastrofy ekologicznej w Buł-
garii, która stała się bezpośrednią przyczyną protestów spo-
łecznych i jedną z przyczyn upadku Bułgarskiej Republiki Lu-
dowej oraz wieloletnich rządów Todora Żiwkowa; 18.10. godz. 
16.00 – „Nakręcona historia” – Przelot nad zdobytym miastem 
(2012, 22’) oraz Początek. Warszawa w pierwszych dniach oku-
pacji (2012, 26’). Przypomniana zostanie sylwetka ostatniego 
przedwojennego prezydenta Warszawy w dokumencie Edmun-
da Szaniawskiego Stefan Starzyński (1993,39’); 21.10. godz. 
18.00 – „Spotkanie z książką” – Wybór Ireny;
 Państwowe Muzeum Archeologiczne ul. Długa 52 – 12.10. 
w godz. 11.00–14.00 – spotkanie z twórcą tkaniny artystycznej 
Panią Marią Gostyllią Pachucką oraz zajęcia rodzinne towarzy-
szące wystawie gobelinów „Groty Lascoux. Tkanina artystycz-
na Marii Gostylli Pachuckiej” Wstęp wolny.

ZA prO SZe niA dlA Mie SZKAń Ców

Z MIASTA

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Czy mogę przepisać mieszkanie testamentem lub w formie darowizny synowi mojego męża? 
My sami nie mieliśmy dzieci. Jakie są koszty podatkowe z tym związane?

Na pierwszą część pytania należy odpowiedzieć twierdząco. Jest kilka możliwych rozwiązań 
w tym zakresie. Może Pani po pierwsze w testamencie powołać syna Pani męża na spadkobier-
cę. Nabędzie on wtedy cały spadek, w tym mieszkanie. Jeśli jednak w skład spadku będą wcho-
dzić też inne przedmioty majątkowe, których nie chce Pani przekazać tej osobie, wtedy istnieje 
możliwość skorzystania z zapisu umieszczonego w testamencie – zwykłego lub windykacyjne-
go. Zapis zwykły polega na tym, że spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobo-
wiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia 
majątkowego na rzecz oznaczonej osoby - w tym wypadku byłoby to zobowiązanie do przenie-
sienia własności mieszkania na wskazaną przez Panią osobę. Zapis windykacyjny polega nato-
miast na tym, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może 
postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (art. 9811 
§ 1 Kodeksu cywilnego) – jest to rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia zapisobiercy 
niż zapis zwykły, gdyż automatycznie stanie się on właścicielem przedmiotu zapisu z momen-
tem śmierci spadkodawcy.

Z kolei, jeżeli chodzi o umowę darowizny należy wskazać, że polega ona na zobowiązaniu się 
darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Gdy ta-
ka umowa służy przeniesieniu własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu no-
tarialnego.     

Kwestie podatkowe związane z rozrządzeniem testamentowym i umową darowizny wynikają z 
Ustawy o podatku od spadku i darowizn. Zgodnie z art. 4a tej Ustawy zwalnia się od podatku na-
bycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 
rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiąz-
ku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. 

Przy umowie darowizny w omawianej sprawie trzeba dodatkowo zwrócić uwagę na zastrzeże-
nie wynikające z art. 4a ust. 4 pkt. 2 powołanej Ustawy. Z tego przepisu wynika bowiem, że obo-
wiązek zgłoszenia nabycia własności rzeczy naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, o któ-
rym mowa powyżej, nie obejmuje sytuacji, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej 
w formie aktu notarialnego.

 Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na relatywnie nowy przepis Kodeksu cywilnego w za-
kresie dziedziczenia ustawowego pasierbów spadkodawcy, które może wpłynąć na decyzje podej-
mowane w poruszonej sprawie. Zgodnie bowiem z art. 9341 Kodeksu cywilnego w braku małżon-

ka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek 
przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których 
żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Trzeba jednak zazna-
czyć, że w tej sytuacji spadek dziedziczą tylko ci pasierbowie, których żadne 
z rodziców nie dożyło otwarcia spadku. Jeżeli więc pasierb ma rodzica natu-
ralnego, wówczas wyłączone jest jego dziedziczenie ustawowe po ojczymie 
lub macosze. 

PRAWNIK RADZI§§

         Listy i maile można kierować na adres redakcji. 
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Na problemy – 
warsztaty

Za PRL krążyła anegdota, że gdy w pań-
stwie coś szwankuje, to władza powołuje 
wysoką komisję. Dzisiaj mamy inne czasy, 
ale coś z tamtych praktyk pozostało. Tyle, 
że rolę komisji pełnią warsztaty, w których 
każdy może uczestniczyć, zgłaszać swoje 
uwagi i pomysły rozwiązania problemu.

W wielu takich warsztatach na Pradze i Targówku brałem udział 
i mam mieszane uczucia. Owszem, sprawdzają się, gdy chodzi o przy-
gotowanie budżetu partycypacyjnego, o to, jak zagospodarować osie-
dle, czy fragment dzielnicy, rzeczywiście bowiem padają wtedy ze stro-
ny mieszkańców różne ciekawe propozycje, pojawiają się nowe pomy-
sły i władze mogą wspólnie z obywatelami, w toku kolejnych spotkań, 
coś sensownego wypracować. Są jednak sprawy, których nie da się tą 
drogą załatwić. Traci się tylko czas i pieniądze. 

Jedną z dziedzin, która niewątpliwie na Pradze Północ szwanku-
je jest edukacja. Świadczą o tym przede wszystkim najgorsze w pra-
skich szkołach na tle innych dzielnic wyniki egzaminów zewnętrznych, 
a także inne wskaźniki, w tym niska frekwencja uczniów, brak zajęć 
dodatkowych w szkołach. Niezadowoleni rodzice posyłają dzieci do 
szkół na lewym brzegu Wisły. Władze dzielnicy uznały więc edukację 
za obszar, którym należy się szczególnie zająć i wspólnie z mieszkań-
cami postanowiły opracować strategię w tej dziedzinie.

Warsztaty na ten temat, w których uczestniczyłem, (jedne z wielu za-
planowanych) zgromadziły głównie nauczycieli i kierowników szkół 
i przedszkoli. Przyszli z obowiązku (niektórzy sądzili, że to jakieś kolej-
ne szkolenie), ale z wypowiedzi wynikało, że nie bardzo widzą sens tego 
spotkania. Doszło nawet do małego buntu, kiedy panie z Centrum Komu-
nikacji Społecznej poprosiły o podzielenie się na grupy, z których jedna 
miała zastanawiać się nad wizją dobrej jakości szkoły, a druga – dobrej 
jakości przedszkola. Siódmy raz mam opracowywać strategię dla Pragi 
Północ. A co z poprzednimi? – padło m.in. pytanie. Nauczyciele tłuma-
czyli, że tu nie chodzi o szkołę, lecz o uczniów. Na Pradze Północ panują 
najtrudniejsze w Warszawie warunki społeczne i socjalne. Dzieci często 
przychodzą do szkoły głodne i problemem jest, żeby je nakarmić, a nie 
czegoś nauczyć. To nie szkoły są byle jakie i powinny się poprawić. Wy-
niki egzaminów nie oddają rzeczywistości szkolnej. W każdej klasie są 
bowiem dzieci, które się świetnie rozwijają, wspierane przez domy, ro-
dziców, ale także takie, które znacząco obniżają poziom. Z jednej strony 
nie wynoszą z domu motywacji do nauki, z drugiej często nie mają nawet 
gdzie odrabiać lekcji. Zwracano uwagę na to, że środki, które miasto daje 
na szkoły są bardzo małe. Nie ma pieniędzy na zajęcia dodatkowe i wy-
równawcze, na wyposażenie, na remonty budynków. Nie jesteśmy grupą 
bezradnych dyrektorów, którym trzeba podpowiadać jak powinni praco-
wać. To wszystko, co można było zrobić bez pieniędzy zostało zrobione 
2-3 lata temu – mówiono.

Czy to są to jakieś odkrywcze sformułowania, czy Urząd Miasta nie 
wie, na czym polega problem i musi zamawiać diagnozę sytuacji, ro-
bić specjalne badania? Myślę, że wie o tym także Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej. Uważam, że potrzebna jest strategia edukacyjna nie 
dla Pragi Północ, lecz dla Warszawy. Dzieci z Pragi nie dlatego osiąga-
ją gorsze wyniki w edukacji, że są głupsze, czy też mają gorszych na-
uczycieli, ale ze względu na warunki domowe, materialne i brak trady-
cji edukacyjnych. Już na starcie są więc na gorszej pozycji niż dzieci 
z „lepszych” dzielnic. W dodatku także tutejsze szkoły są często nie-
doinwestowanie, gorzej wyposażone, brakuje boisk, hal sportowych. 
Młodzi ludzie nie mają gdzie rozwijać swoich zainteresowań ani spę-
dzać pożytecznie wolnego czasu. 

Potrzebna jest więc strategia, która da więcej środków praskiej oświa-
cie i umożliwi wyrównanie poziomów. Powinien ją opracować Urząd 
Miasta z Urzędem Dzielnicy, a nie wynajęta fundacja wspólnie z miesz-
kańcami w ramach warsztatów, bo to tylko strata czasu i pieniędzy.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI
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A kiedy wreszcie zdecydujesz 
i dokonasz wyboru, szybko za-
czynasz żałować. Dopada cię 
rozczarowanie, że trzeba było 
nie tak, że to nie to, o co cho-
dziło, że na drugi raz… A poza 
tym i tak wiadomo, że wszystkie 
czekoladki tuczą, a wszyscy po-
litycy… Choć z drugiej strony...

Polityk, zwłaszcza wybrany 
demokratycznie przez naród na 
ważne stanowisko, ma jeszcze 
jedno, bardzo ważne zadanie, 
do którego powinien solidnie się 

przygotować. Chodzi mi o spe-
cjalny pancerz ochronny. Czy 
jest z koalicji czy z opozycji, czy 
z jeszcze innej „…icji”, zawsze 
podąża za nim grupa rozjuszo-
nych i miotających obelgi. 

Mam tu na myśli nawykłych 
do narzekania. Tych, którym za-
wsze coś się nie podoba. Którzy 
nigdy nie zadają sobie trudu, 
by sprawdzić, o co naprawdę 
chodzi, ale chętnie nadstawiają 
ucha na plotki i pomówienia, że 
ojciec tego, „to wiesz”, a tam-

ten nie wiadomo za ca dwa lata 
temu kupił sobie samochód, zaś 
wysokiego z wąsem – normalny 
pijak to jest i alkoholik, nieźle 
musi kombinować by mieć na to 
chlanie, bo przecież pani Zosia 
już dwa razy widziała go, jak 
się zataczał na ulicy! 

Cóż, brawa dla pani Zosi za 
spostrzegawczość i inicjatywę, 
szkoda tylko, że obgaduje z za-
pałem, choć nie zna człowieka 
i nie wie, że ten pan choruje na 
cukrzycę, która czasem spra-
wia, że ktoś zachowuje się wła-
śnie tak. Trzeba mu wówczas 
pomóc, a nie ostrzyć pazury, że 
– jest sensacja!

Inna grupa, to pantoflarze, 
z których żaden nie podskoczy 
swojej srogiej żonie, ale stres 
wyładowuje piekląc się na in-
nych. To łatwe, bo cel - czy-
li znienawidzony polityk - jest 
daleko i nie odda ciosu, a po-
za tym taki pantofel często zy-
skuje u słuchaczy opinię bystre-
go twardziela. Nikt nie staje się 
mądrzejszy tylko dlatego, że po-
wie o innym: głupek. 

Wybory, to Twoje decyzje. Ja-
kiekolwiek będą, szanuj je.

żu

Z wyborami samorządowy-
mi jest trochę tak, jak z bom-
bonierką: co tu wybrać? Tych 
nie chcę za nic w świecie, bo 
nie lubię z orzechami. Mam na 
nie alergię, no dosłownie. Mo-
że miętowe? E, nie. Z pozoru ni-
by świeży oddech, bo mięta, ale 
w gruncie rzeczy to ten sam cu-
kier, co w innych czekoladkach. 
To może kwadratowe, pamię-
tam, że były dobre? No tak, ale 
kiedy to było! Wybiorę je, a po-
tem będę żałować…

A gdyby kierować się ich 
wyglądem? Ta jest na oko zu-
pełnie, jak z przedwojennych 
rycin, budzi zaufanie. Aż za 
duże, więc to pewnie tylko po-
zory… Tamte znowu mają na 
sobie jakieś kolorowe kwiatki 
zamiast dostojnego brązu, no 
niepoważne, jak można tak się 
pokazywać?  I tak dalej, i tak 
dalej.

Wybory, 
wybory

- Jechał pan już Sokolą, panie Kaziu – bez zbędnych wstępów zapy-
tał Eustachy Mordziak swego kolegę Kazimierza Główkę.

- Ja, Sokolą, nie. Czemu pan pyta?
- Bo już można. Metro skończone, Sokola oddana do użytku. I to 

jaka, mówię panu. Lux! A już te przystanki przy „Stadionie” – palce 
lizać, jeśli tak można powiedzieć. 

- No widzi pan, a niedawno bałagan tam był jak diabli. Tak samo 
będzie i na naszym bazarze. 

- Czy ja wiem, panie Kaziu? Na razie nie zanosi się. Tylko te wier-
tary słychać, a tak, to więcej nic.

- Jak to nic? Słupy już są, zaraz dach będą kłaść tam, gdzie do tej 
pory ruchoma pochylnia była, a obok byle jakie stragany. 

- Pan to wieczny optymista jest, panie Kaziu. Niby skąd wiadomo, 
że tak będzie? A nawet jak tak będzie, to czy będzie lepiej?

- Typowy Polak, jak Boga kocham, typowy Polak. Wiecznie nieza-
dowolony, wiecznie mu coś nie pasuje. Sokola jest?

- Jest.
- A nie było. To i z bazarem też tak będzie. Jeszcze trochę się po-

męczymy, a potem go nie poznamy. Sami sobie będziemy się dziwić, 
jak my do tej pory żyliśmy. Bazar też będzie lux. Jak Sokola, przeko-
na się pan. 

- Pan tak mówisz, jak dr. Ewa.
- Jaka znowu dr. Ewa?
- No, Kopacz. Nasza najnowsza pani premier. Nie słyszał pan?
- A tak, coś mówili. Że Prezes podał rękę Donaldinio – to wtedy?
- Panie Kaziu – żaden już Donaldino, tylko prezydent Europy. Peł-

ną gębą zresztą. Pan wie, ilu będzie miał kamerdynerów?
- Kamerdynerów?

- No.
- Nie wiem,
- Trzech, a do tej pory sam sobie dawał radę.
- A co taki kamerdyner robi człowiekowi?
- Chyba wszystko. Ale co my będziemy mówili o Tusku – on już był. 

Teraz jest pani Kopacz. Dr. Ewa znaczy się. Powiem panu, że nieźle 
wypadła. W każdym razie nieporównanie lepiej niż ta reforma służby 
zdrowia, którą kiedyś dla nas robiła. 

- Mówi się zawsze łatwiej niż robi… Słyszałem, że Palikot ją po-
parł. Skręta już jej dał? 

- Owszem, poparł, ale, kto go dziś traktuje poważnie? Ona chyba 
też nie. Zresztą on mówił banialuki, jak to on, a ona konkretnie: w rok 
zamiaruje zrobić wszystko, czego Tusk nie potrafił zrobić w siedem 
lat. Wszystko będzie – żłobki, przedszkola, dentystki w szkołach, zdro-
wa żywność w szkolnych sklepikach, silna armia w koszarach, nauka 
będzie opływała we wszelkie dobra, autostrady i drogi szybkiego ru-
chu oplotą nasz kraj czule, a Warszawa będzie miała obwodnicę. 

- Czyli znowu będziemy mieli Euro 2012?
- Dlaczego?
- Może ja słabo pamiętam, ale już na Euro mieliśmy mieć to wszyst-

ko.
- Pan się czepiasz kobiety, jak mi się zdaje.
- Wcale nie, podziwiam. Z tego, co pan, panie Eustachy opowiada, 

to dobra pani. 
- W każdym razie na pewno chce dobrze.
- Tylko nie wiem dlaczego taki dowcip mi się przypomniał:
W basenie, przy szpitalu dla wariatów, topi się jeden z pacjentów. 

Na ratunek skoczył mu drugi i go uratował. Po tym całym wydarzeniu 
bohaterski pacjent jest wezwany do lekarza. 

- Pana postawa świadczy o tym, że jest pan już całkowicie zdrowy 
i może pan wracać do domu. Mam jednak smutną wiadomość – ten 
człowiek, któremu uratował pan życie powiesił się w łazience. 

Na to pacjent dumnie: – To ja go tam powiesiłem, żeby wysechł...  
Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Dr Ewa

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  

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy naszą koleżankę

GRAŻYNĘ  SIERAKOWSKĄ
wieloletniego dyrektora SP nr 204  

im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Radości,  
radną dzielnicy Wawer w kadencjach 2006–2014, 
przewodniczącą komisji oświaty i mieszkaniowej, 
która pomimo ciężkiej choroby do ostatniej chwili 

bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyła w pracach Rady Dzielnicy.

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

  Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

S.M. „MIęDZYNARODOWA” 
Warszawa ul. Międzynarodowa 44 

ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną 

remontu dachu garażu podziemnego Wandy 16.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej 
Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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– Warszawiacy są już 
zmęczeni zarówno upartyj-
nieniem stolicy, jak i ciągły-
mi politycznymi przepychan-
kami w  stołecznym samo-
rządzie. Niechęć mieszkań-
ców do partyjnych szyldów 
jest duża, ale czy aż tak du-
ża żeby na fotelu prezydenta 
naszego miasta zasiadł nie-
zależny kandydat?

– Kandyduję z  rekomen-
dacji Warszawskiej Wspólno-
ty Samorządowej, która nie 
jest partią polityczną. Mam 
nadzieję, że wyborcy, znuże-
ni użeraniem się ze stołecz-
ną biurokracją, pomyślą: mo-
że on to zmieni. Wiadomo, że 
jedna osoba, nawet otoczo-
na gronem kompetentnych 
współpracowników, nie na-
prawi całego świata. Ale część 
tego świata może zmienić 

szybko i skutecznie. Tak myśli 
znaczna część warszawiaków, 
o  czym świadczy, że w  ubie-
głorocznym referendum aż 
322 tys. osób zagłosowało za 
zmianą prezydenta.

– Załóżmy, że uda się Pa-
nu wygrać, że Warszawska 
Wspólnota Samorządowa 
będzie miała swoich przed-
stawicieli w  radzie miasta 
i  samorządach dzielnico-
wych. Jakim prezydentem 
Warszawy będzie Piotr Gu-
ział?

– Wzorem dla mnie byłoby 
połączenie prezydenta Stefa-
na Starzyńskiego i burmistrza 
Londynu Borisa Johnsona. 
Pierwszy był wizjonerem i ma-
rzył o wielkiej warszawie. Dru-
gi łamie schematy, postawił 
na wygodę dla londyńczyków, 
jest bardzo blisko ludzi, pozo-

stając naturalnym, wesołym 
człowiekiem. Będę promował 
dobre rozwiązania z  innych 
części Polski i  świata, a  nie 
tylko administrował miastem. 
Rządzić poprawnie to dziś sta-
nowczo za mało…

– Bywanie na sesjach ra-
dy miasta jest wręcz obo-
wiązkiem prezydenta, zaś 
stały kontakt z  dzielnica-
mi byłby bardzo wskazany. 
Choćby po to, aby znać ich 
bieżące problemy…

– Nie da się dobrze rzą-
dzić Warszawą tylko zza ra-
tuszowego biurka, czy pod-
czas ustawianych konferencji 
prasowych. Prezydent powi-
nien cyklicznie spotykać się 
„w  dzielnicach”, a  miejscem 
takiej niezbędnej rozmowy 
powinny stać się sesje rad 
dzielnic. Lech Kaczyński, ja-
ko prezydent stolicy, raptem 
kilka razy spotkał się z radami 
dzielnic, a już Hanna Gronkie-
wicz-Waltz odeszła nawet od 
takich sporadycznych kontak-
tów i… nie spotkała się z nimi 
ani razu. Jakby się bała, że na 
niewygodne pytania będzie 
musiała odpowiadać osobi-
ście bez wsparcia współpra-
cowników i  doradców od wi-
zerunku. 

– Jest Pan aktualnie bur-
mistrzem Ursynowa i, ja-
ko burmistrz, w  każdy po-
niedziałek spotyka się Pan 
w tzw. plenerze ze zwykłymi 
mieszkańcami. Czy ten zwy-
czaj zamierza Pan kultywo-
wać, jeśli zostanie Pan wy-
brany prezydentem Warsza-
wy?

– Prezydent stolicy – sa-
morządowiec – powinien 
mieć zakasane rękawy, ka-
losze na nogach i  uśmiech 
na twarzy. Musi podejmo-
wać decyzje, których obecna 
władza unika, cedując je na 
swoich współpracowników. 
Uważam, że bycie samorzą-
dowcem – to permanentne 
spotykanie się z  mieszkań-
cami. Tylko na takim spo-
tkaniu obywatel może prze-
kazać bezpośrednio swoje 
uwagi, a  nie rzadko gorycz. 
Do urny wyborczej tego nie 
powie. Od 16 lat działam 
w  samorządzie. Zza biurka 
nie wszystko widać, a urzęd-
nicy nie zawsze są perfekcyj-
ni.  Nie boję się przekonywać 
innych do moich racji i  lubię 
słuchać. W  ten sposób poj-
muję swoją rolę przyszłego 
prezydenta stolicy. Nie boję 
się też spotkań z grupami in-
teresu, byle interesu dobrze 
rozumianego – jako problem 
lokalny do rozwiązania. Nie 
w  sekretnych miejscach, jak 
politycy PO na cmentarzach 
czy w ekskluzywnych restau-
racjach, tylko w publicznych 
salach powinny się takie roz-
mowy odbywać.

– Wspomniał Pan o  roz-
wiązywaniu codziennych 
problemów zwykłego miesz-
kańca Warszawy. Weźmy na 
przykład obszar komunika-
cji. Zbiorowej i  indywidual-
nej. Ta sprawa dotyka każ-
dego mieszkańca.

– Moim pomysłem na, jeśli 
nie likwidację, to odczuwal-
ne zmniejszenie korków na 

ulicach jest nadanie prioryte-
tu transportowi publicznemu. 
Obniżenie cen biletów o po-
łowę uczyni komunikację 
miejską na powrót atrakcyj-
ną dla warszawiaków. Pod-
wyżki, które wprowadzono 
w ostatnich latach są bardzo 
odczuwalne przez mieszkań-
ców, a  nie skutkują wcale 
zwiększonymi wpływami do 
budżetu miasta. Przyczyny 
są proste: ludziom częściej 
zdarza się jeździć „na gapę”, 
a  gdy autobus czy tramwaj 
są drogie, chętniej wsiadają 
do samochodów. Zmniejsze-
nie cen biletów wywoła od-
wrotną reakcję. Oczywiście 
przy jednoczesnym uprzywi-
lejowaniu komunikacji miej-
skiej poprzez wprowadze-
nie na wszystkich głównych 
arteriach buspasów dostęp-
nych także dla rowerów i tak-
sówek.

– Słyszałem, że silny ak-
cent chce Pan położyć na 
komunikację szynową…

– Tak, ale ta komunika-
cja nie może ograniczać się 
do metra i  tramwajów. Trze-
ba wykorzystać kolej i  stwo-
rzyć nowoczesną miejską 
komunikację obwodową, 
pierścieniową. Takie istnie-
ją w  europejskich metropo-
liach, wszystko jedno czy to 
Paryż czy Moskwa. Trzeba 
domknąć obwodnicę kolejo-
wą miasta. Z Falenicy koleją 
dojedziemy do centrum mia-
sta w  pół godziny, co przy 
jakimkolwiek innym środku 
transportu „w szczycie” oka-
że się niemożliwe. Zaś każdy 
samochód zostawiony w Fa-
lenicy na parkingu, który ist-
nieje, nie trzeba go budować 
– stanowi czysty zysk dla 
miasta. Na razie SKM okaza-
ła się przedsięwzięciem tro-
chę na pokaz. Pociągi jeżdżą 
za rzadko, linii jest za mało, 
a stacje wciąż prezentują się 
kiepsko.

Rozmawiał Adam Rosiński

ręKAwY, KAlOSZe  
i… uśMieCH

Rozmowa z Piotrem Guziałem  
– kandydatem Warszawskiej 
Wspólnoty Samorządowej  
na prezydenta Warszawy.

Podpisz się i przyprowadź sąsiadów.
Warszawska Wspólnota Samorządowa ul. Marszałkowska 34/50 lok. 99

od poniedziałku do piątku w godz. 12.00–18.00

tel. 22 119 15 69   mail: biuro@wws.org.pl

Czy chcesz wykupić mieszkanie, które wynajmujesz od miasta, na korzystnych 
zasadach? Czy odrzucono Twój wniosek o sprzedaż lokalu? W 2011 r. Rada 
m.st. Warszawy zlikwidowała możliwość wykupu lokali za 10% wartości. 
Trzeba to zmienić!

Wspieramy akcję zbierania podpisów
pod inicjatywą obywatelską

w sprawie przywrócenia starych zasad
wykupu mieszkań.

K
om

ite
t W

yb
or

cz
y 

W
ar

sz
aw

sk
a 

W
sp

ól
no

ta
 S

am
or

zą
do

w
a



10 MIEszKaNIEC

rEKlAMA rEKlAMA  

Urodziła się 22 czerwca 
w Nawsiu, miejscowości poło-
żonej na Śląsku Cieszyńskim. 
Kiedy myśli o swoim dzieciń-
stwie i domu rodzinnym, widzi 
piękny ogród, w którym drze-
wa owocowe uginały się aż do 
samej ziemi. Doceniła to jed-
nak dopiero po wielu latach. 
Gdy była małą dziewczynką 
chciała stamtąd jak najszybciej 
uciec. Ciągnęło ją bowiem do 
wielkiego świata. Przeszkadza-
ło jej, że z Zaolzia jest wszę-
dzie daleko. Dlatego też robiła 
wszystko, by spełnić swoje ma-
rzenia o wyprowadzce.

W przedszkolu odkryto jej 
zdolności muzyczne, dlatego 
naukę gry na fortepianie rozpo-
częła jako sześcioletnie dziec-
ko. Od najmłodszych lat by-
ła przyzwyczajona do ciężkiej 
pracy. W liceum występowa-
ła też w Zespole Pieśni i Tań-
ca „Olza”. To właśnie tam na-
uczyła się dyscypliny i zrozu-
miała, że jeżeli chce się coś 
w życiu osiągnąć, to trzeba 
włożyć w to szalenie dużo pra-
cy. Stało się to jej dewizą. Bez 
najmniejszego problemu ukoń-
czyła etnografię na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim w Krako-
wie. A na trzecim roku studiów 
rozpoczęła równolegle naukę 
w Krakowskiej Szkole Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej Grze-
gorza Motyki. A że była ambit-
na, to w obu dziedzinach osią-
gała świetne wyniki. Nigdy się 
nie buntowała, że nie ma wol-
nej chwili, bo była bardzo za-

angażowana w to, co robi. 
Szczególnie w muzykę, którą 
pokochała całym sercem. Bar-
dzo szybko zaczęła koncerto-
wać z Januszem Grzywaczem 
i Joszko Brodą. W 1998 ro-
ku, została wokalistką zespołu 
Brathanki. Występy w zespo-
le przyniosły jej ogromną po-
pularność. Nagrała z zespołem 
dwa albumy – „Ano!” z 2000 
roku, który czterokrotnie okrył 
się platyną i „Patataj”.

Sukcesy zawodowe przenio-
sły się również na życie pry-
watne. Pani Halina zakochała 
się bez pamięci. Los postawił 
na jej drodze Łukasza Nowic-
kiego. Bardzo szybko zrozu-
miała, że to mężczyzna, które-
go chciałaby mieć zawsze przy 
sobie. Słowo się rzekło. I tak 
w 2003 roku została jego żoną. 
Relacja z Łukaszem była total-
ną magią. Do dziś zastanawia 
się, o co w niej chodziło. – Po-
lecieliśmy po prostu na łeb na 
szyję i tak naprawdę myśmy się 
poznali w listopadzie a w stycz-
niu już wiedzieliśmy, że chcemy 
mieć dziecko i że się pobierze-
my. Tak, że rzeczywiście akcja 
potoczyła się bardzo szybko. 
Czasami tak jest, że ludzie się 
budzą po roku, po dwóch i mó-
wią – o Jezu, co ja zrobiłem? 
Byłem we mgle i to w ogóle nie 
jest to. U nas było zupełnie ina-
czej – zdradziła pani Halina.

W tym samym roku zdecy-
dowała się odejść z zespołu i na 
pewien czas zniknęła ze sceny 
muzycznej. Niedługo po tym 

została mamą. Na świecie po-
jawił się... Piotruś. Owoc miło-
ści jej i pana Łukasza. Chłopiec 
przewrócił ich życie do góry no-
gami. Stał się numerem jeden 
w życiu obydwojga rodziców.

– Piotruś jest „przytulan-
ką”. Najchętniej siedziałby ca-
ły czas ze mną. Jest cudem! – 
przyznała. Dziecko całkowicie 
zmieniło priorytety pani Hali-
ny. Piotruś stał się dla niej naj-
ważniejszy. Sama przyznała się 
do tego, że zagrała w swoim 
życiu wiele ról, ale bycie mat-
ką jest najważniejszą z nich. 
W niej spełnia się w stu pro-
centach.

Niestety idylla jej szczęśli-
wego małżeństwa nie trwała 
wiecznie. Pojawiły się proble-
my w ich związku. Para posta-
nowiła się rozstać po dziewię-
ciu latach małżeństwa. – Utar-
ło się, że to ja odeszłam, to już 
niech tak zostanie. Dbam o sy-
na. On jest bardzo szczęśliwym 
chłopcem. Nie mogę sobie po-
zwolić na to, żeby cokolwiek 
mówić złego o jego ojcu i nie 
zamierzam. To, co mam w ser-
cu to jest jedna rzecz, a to, co 
przekazuję mojemu synowi 
i światu to jest druga rzecz – 
zdradziła.

Artystka przeżywała cięż-
ki okres. Musiała ułożyć swoje 
życie na nowo. Zaczęła od po-
wrotu na scenę muzyczną, cze-
go efektem był wydany w 2011 
roku album „Etnoteka”, który 
powstawał w wyniku inspiracji 
odbytymi przez artystkę podró-

żami po świecie. – To jest mu-
zyczna podróż dookoła świata. 
Przez kilka lat miałam sporo 
czasu na wyjazdy, podczas któ-
rych zbierałam inspiracje mu-
zyczne i co za tym idzie, zosta-
ły one przelane na moją twór-
czość. Jednak, nie będzie to ta-
ka typowo ludowa, czy etniczna 
płyta. Absolutnie nie. Muzyka 
jest nowoczesna, jak najbar-
dziej współczesna, ale z etnicz-
nym zabarwieniem – mówiła 
artystka.

Udało się! Płyta odniosła 
sukces. A pani Halina znowu 
zaczęła się uśmiechać i... po-
nownie uwierzyła w miłość. 
Zakochała się. Zaczęła spoty-
kać się z siedemnaście lat star-
szym Leszkiem Wronką, zna-
nym producentem muzycznym. 

– Spotkaliśmy się z Leszkiem 
w takim momencie życia, że 
jedno od drugiego niczego nie 
potrzebowało. Mogliśmy sobie 
tylko coś dać. To była czysta, 
partnerska relacja. Rozumiemy 

się bez słów. W naszym związku 
jest porozumienie i równowa-
ga. Zachowujemy swoją prze-
strzeń, a zarazem cieszymy się 
wszystkimi wspólnymi chwila-
mi – wspomina moment spo-
tkania ukochanego.

Para postanowiła związać 
się ze sobą również zawodo-
wo. Zaryzykowali i zaczęli ra-
zem pracować. Ich pierwsza 
wspólna płyta okazała się strza-
łem w dziesiątkę. Album „Po 
drugiej stronie lustra” jest ich 
wspólnym sukcesem. Wszyst-
ko układa się tak, jak obydwo-
je tego pragnęli. Planują wspól-
ną przyszłość. Pierwszy krok, 
czyli oświadczyny – już zostały 
przyjęte. – Sama zadecydowa-
łam, że to my z Piotrusiem prze-
prowadzimy się kiedyś do Pra-
gi. Jako wokalistka mogę miesz-
kać na całym świecie. Nie mam 
z tym najmniejszego problemu. 
Leszek ma natomiast znacz-
nie gorszą sytuację. Nie mógł-
by przecież zostawić wszystkich 
firm, które tam prowadzi. Było-
by to z mojej strony nierozsądne 
namawiać go na przeprowadzkę 
– podsumowała.

Jak na razie artystka od lat 
mieszka w Warszawie. Zado-
mowiła się tu na dłużej. Poko-
chała Mokotów, który jest jej 
oazą spokoju. Uwielbia spę-
dzać w nim wolny czas. Ma 
jednak świadomość, że to już 
ostatnie chwile w jej ukocha-
nym mieszkaniu. Przygotowuje 
się bowiem do wyprowadzki do 
Czech. Czeka tylko, aż jej syn 
Piotruś skończy podstawówkę. 
Najważniejsze jest jednak to, 
że nareszcie odczuwa, że... ma 
w swoim życiu wszystko, cze-
go potrzebuje. Znowu spełnia 
się zawodowo, ma wspaniałą 
rodzinę, kochającego narzeczo-
nego, przyjaciół. I jedyne czego 
pragnie, żeby nigdy się to nie 
zmieniło... (ad)

Halina MLYNKOVA
MIESZKAŃCY

Jedni podziwiają ją za urodę, talent i  pracowitość. Z  kolei inni 
bezlitośnie krytykują, bo jej perfekcyjny wizerunek potrafi iryto-
wać. Ale Halina Mlynkova (37 lat) sama przyznaje: – Do ideału mi 
daleko, jestem całkiem normalną dziewczyną. 
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Pędzelkiem 
MIEszKańCa

 Jacek Frankowski
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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

MieSZKAńCu wAlCZ 
O SwOje prAwA  

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców spółdziel-
ni  akcją zbierania podpisów pod przygotowanym przez spółdziel-
nie projektem uchwały w sprawie  ustalenia warunków udzielania 
bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszka-
niowych informujemy, że termin zbierania podpisów ulega wydłu-
żeniu.  O akcji pisaliśmy w „Mieszkańcu” Nr 18 z dnia 25.09.br. 
w artykule pt. „Spółdzielcy karani opłatami”. 

Grupa dziewiętnastu warszawskich spółdzielni z inicjatywy 
WSM „Rakowiec” przygotowała projekt uchwały, aby umożliwić 
mieszkańcom przekształcanie użytkowania wieczystego we wła-
sność oraz powołała obywatelski Komitet Inicjatywy. Do tej pory 
zebrano ponad 35 tys. podpisów. W związku z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców inicjatorzy zdecydowali się przedłużyć ak-
cję zbierania podpisów. Projekt uchwały zostanie złożony do no-
wo wybranej Rady Miasta już po wyborach samorządowych 2014. 
Wszystkie zainteresowane spółdzielnie proszone są o kontakt. 
Szczegółowe informacje o trwającej akcji znajdują się na stronie: 
www.rsmpraga.pl, link do pobrania dokumentów: http://www.rsm-
praga.pl/dokumenty/inne/uchwala.bonifikata.zip (b)

W ubiegłym roku władze 
Warszawy po raz pierwszy zde-
cydowały się oddać, w pewnym 
sensie, do dyspozycji miesz-
kańców mały procent budżetu 
miasta. To mieszkańcy, w cza-
sie kilkumiesięcznego procesu, 
sami przygotowywali projekty 
do realizacji przez dzielnicowe 
urzędy, a następnie bezpośred-
nio decydowali w głosowaniu 

które projekty mają być zreali-
zowane. Budżet obywatelski 
funkcjonuje w wielu miastach 
na całym świecie. I jest to me-
chanizm ceniony przez obywa-
teli. W Warszawie ten proces 
raczkuje, ale już śmiało można 
napisać, że wprowadzenie tego 
mechanizmu w stolicy należy 
zaliczyć do plusów ekipy pre-

zydent Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. W pierwszej edycji 
budżetu mieszkańcy przygo-
towali ponad 2200 projektów, 
a w głosowaniu wzięło udział 
blisko 170 tysięcy warszawia-
ków. Zwycięskie projekty będą 
realizowane w przyszłym roku.

– Mam nadzieję, że w drugiej 
edycji zainteresowanie budże-
tem partycypacyjnym będzie 

jeszcze większe niż dotychczas 
– mówił wiceprezydent War-
szawy, Włodzimierz Paszyń-
ski, na konferencji dotyczącej 
stołecznego budżetu obywatel-
skiego. W konferencji uczest-
niczył także Jarosław Jóźwiak, 
dyrektor miejskiego Centrum 
Komunikacji Społecznej, któ-
re koordynuje proces budżetu 

partycypacyjnego. Konferencja 
zgromadziła ponad stu zaintere-
sowanych mieszkańców.

Zgodnie z wcześniejszą 
obietnicą władze miasta zamie-
rzają zwiększyć ilość pieniędzy 
w przygotowywanym aktual-
nie budżecie partycypacyjnym 
na 2016 rok. „Mieszkaniec” 
dowiedział się, że zarządy po-
szczególnych dzielnic będą mo-

gły przeznaczyć na ten cel od 1 
do 2% dzielnicowego budżetu 
(w ubiegłym roku ta kwota czę-
sto oscylowała w granicy 0,5%). 
Biorąc pod uwagę, że jesteśmy 
tuż przed wyborami samorzą-
dowymi można się spodziewać, 
że w politycznym interesie bur-
mistrzów i zarządów dzielnic 
będzie przekazanie mieszkań-

com do dyspozycji maksymal-
nie wysokiej kwoty. Oznaczać 
to może, że na realizowane za 
dwa lata projekty możemy mieć 
kwotę nawet czterokrotnie 
większą niż w ubiegłym roku. 
Pierwszym etapem przygoto-
wywanego przez CKS procesu 
będzie powołanie dzielnico-
wych zespołów ds. budżetu 
partycypacyjnego. Zespoły 
będą się składały z urzędników, 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych, radnych różnego 
szczebla i mieszkańców. Na-
boru do zespołów możemy się 
spodziewać już w połowie paź-
dziernika.

Prócz zwiększenia puli, cze-
kają nas jeszcze inne zmiany 
w obecnej edycji procesu. 
Jedną z ważniejszych jest to, 
że nie będzie się głosowało 
na maksimum pięć projek-
tów, ale do wysokości kwo-
ty przeznaczonej na obszar 
(dzielnicę lub osiedle). Ozna-
cza to, że jeśli do wydania 
na jakimś obszarze będzie na 
przykład pół miliona złotych, 
to można będzie głosować na 
dowolną liczbę projektów, ba-
cząc, aby ich suma nie prze-
kroczyła wskazanej kwoty. 
Bardzo ważną i pozytywną 
zmianą będzie też publiko-
wanie w internecie pełnej 
wersji zgłoszonych projektów 
i umożliwienie na forum dys-
kusji nad nimi. – Na podsta-
wie uwag, dyskusji i ewalua- 
cji, którą przeprowadziliśmy, 
wprowadziliśmy te zmiany do 
drugiej edycji budżetu i liczy-
my, że będzie ona jeszcze bar-
dziej przyjazna mieszkańcom 
– powiedziała „Mieszkańco-
wi” Justyna Piwko z Centrum 
Komunikacji Społecznej. ar 

ruSZA budżeT ObYwATelSKi!
Mieszkańcy znów będą mogli bezpośrednio decydować o przeznaczeniu samorządowych pienię-
dzy. Lada moment rozpocznie się druga edycja procesu nazywanego budżetem partycypacyjnym. 

MaM do wynajęcia
piętro pawilonu 23 m kw. 

przy ul. Grochowskiej
Tel. 663-739-763

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” 
03-982 Warszawa ul. Orlego Lotu 6 

OGłASZA PRZETARG NIEOGRANICZONy  
na wymianę ciepłomierzy 405 szt.  

i wodomierzy ciepłej i zimnej wody 625 szt.   
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  
przy ul. Fieldorfa 10A, Kwiatkowskiego 5 i 7,  

Bora-Komorowskiego 21 w Warszawie. 
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni  

www.smgl.com.pl

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

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

Wieża dla jerza – jeden ze zwycięskich projektów czeka na realizację w 2015 roku.
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OGłOSZENIE REKLAMA  

CHudnij ZdrOwO i FACHOwO!

Kurs Odchudzania
i Zdrowego Odżywiania
 Chcesz schudnąć?
 Nauczyć się zdrowego odżywiania?
 Poprawić nawyki żywieniowe swoje i bliskich?
 Pogłębić wiedzę o potrzebach swojego ciała?
 Utrzymać szczupłą sylwetkę przez całe życie?

Zapisz się w Poradni Warszawa Targówek
ul. Borzymowska 43 tel. 500 403 634
www.warszawaporadnia3.coio.pl

Tym razem 
 schudniesz… Kurs Odchudzania i Zdrowego Odżywiania

w ramach którego uczestnicy otrzymują:
 12-tygodniowy cykl spotkań edukacyjno-mentoringowych
 Konsultacje indywidualną z doborem programu
 Badanie Analizy Składu Ciała
 Opiekę Trenera podczas zajęć
 Edukację żywieniową i prozdrowotną

Kurs Odchudzania i Zdrowego Odżywiania jest przeznaczony dla osób,
które  chcą skutecznie schudnąć, ucząc się jednocześnie zasad
prawidłowego odżywiania.

Nasz program ma na celu dostarczenie wiedzy, ale przede wszystkim  
– zastosowanie jej w praktyce.
Przez 12 tygodni wypracowujemy i ćwiczymy nowe nawyki żywieniowe, 
aby ta zmiana była trwała.

Dzięki temu uczestnicy naszych grup nie tylko chudną, ale potrafią 
później utrzymać swoją wagę.
Wiemy, że proces odchudzania bywa trudny i często wiąże się z porażkami 
z powodu braku motywacji. 

Dlatego tak duży nacisk kładziemy na grupowe wsparcie, które otrzymują
uczestnicy naszych kursów.

Kupon Rabatowy
50 zł na Kurs Odchudzania  
i Zdrowego Odżywiania
Tym razem 
    schudniesz…

Kupon Rabatowy
15 zł na Badanie 
Analiza Składu Ciała
Określony zostanie:
poziom tkanki tłuszczowej,
tkanki mięśniowej,
mineralizacji tkanki kostnej,
poziom nawodnienia,
metabolizm spoczynkowy
oraz wiek metaboliczny.



MIEszKaNIEC 13

MIEszKaNIEC
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Dys try bu cji Pra sy.

DAM PRACĘ

 Pani, najlepiej emerytka, do 
opieki nad dziećmi, głównie 
podczas ich choroby. Gocław. 
 Tel. 510-220-028

FINANSE

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

INNE

 Sprzedam używane z Nie-
miec-pralki, lodówki, zamra-
żalki, zmywarki, rowery i inne. 
Kontakt.  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 odro-
bić 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 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze - promocja! Stu-
dent. Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Mieszkanie 61 m2 Bemowo, 
2 pokoje, umeblowane, sprzęt 
AGD, miejsce postojowe. 
 Tel. 608-417-004

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Działki w urokliwej okolicy 
województwa mazowieckiego, 
na wypoczynek lub rekreację. 
 Tel. 603-791-332; 
 506-948-995

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 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 wew.252 

RÓŻNE

 OPIeKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIe - TANIO 
I SOLIDNIe. 
 TeL. 500-336-607
 Drewno kominkowe, olcha, 
brzoza, dąb, grab od 150 zł. Bry-
kiet od 9 zł. Skup złomu, odbiór 
od klienta gratis. ul. Trakt Lu-
belski 338a.  Tel. 609-805-821
 Oddam bezpłatnie 20-letnią 
agawę. Odbiór Wawer. 
 Tel. 691-664-482

SPRZEDAM

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

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio.  Tel. 721-002-710
 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiór-
ki.  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. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-663-330

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa. Tel. 22 612-95-23;
 609-105-940
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. ul. 
Igańska 32.  Tel.604-506-278; 
 22 813-60-33
 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 par-
kietów - 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, 
instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne. 
 Tel. 516-075-825
 eLeKTRYCZNe.
 TeL. 504-618-888
 Futra - kożuchy, odzież skó-
rzana - usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy, ul. 
Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05
 Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
 Tel. 22 610-81-21, 607-773-106
 HYDRAULICZNe.
 TeL. 504-618-888
 Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-658-523
 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
 Malowanie, tapetowanie, gip-
sowanie doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
 MeBLe NA WYMIAR, NA-
PRAWY, PRZeRÓBKI. 

TeL. 504-824-568; 
22 773-15-13

 MEBLE NA WYMIAR: SZA-
FY, KUCHNIE, ZABUDO-
WY, BIUROWE ITP. POMIAR 
I WYCENA GRATIS!
  TEL. 728-510-795

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 PANeLe, UKŁADANIe. 
 TeL. 504-618-888

 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, ro-
lety antywłamaniowe - produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874
 Ślusarz, spawacz.
 Tel. 793-907-186
 Tapicerskie.  Tel. 22 612-53-88
 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 Wykończenia, remonty.
 Tel. 504-781-725

USŁUGI/komputerowe

 Serwis. Tanio.
 Tel. 602-849-614
 AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 510-540-640

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli tapi-
cerowanych, tapicerek samocho- 
dowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440
 Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samocho-
dowej.  Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, remonty.
 Tel. 518-562-380
 Glazura, malowanie, hydrau-
lika. Tel. 606-181-588
 Gładź, panele, malowanie.
 Tel. 609-982-675
 Glazura-remonty. Firma ro-
dzinna.  Tel. 692-885-279

 Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty. 
 Tel. 601-203-313
 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
 Remonty kompleksowo i so-
lidnie. Tel. 501-868-930, 502-
218-778 www.remonty4u.pl
 TAPeTOWANIe, MALO-
WANIe, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  TeL. 504-618-888
 Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 
53D. Zielarstwo - pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SzE NIA DROb NE   OGŁO SzE NIA DROb NE    OGŁO SzE NIA DROb NE

Twój Czas jEsT dLa Nas BEzCENNY!
Nadaj drOBNE przEz INTErNET  Kliknij www.mieszkaniec.pl

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 zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
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

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744
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Do czego używamy gumek re-
cepturek? Długo by opowia-
dać. Pewne jest, że warto je 
mieć w domu. Choćby po to, 
by jeśli założymy recepturkę 
na butelkę z szamponem, sto-
jąc pod prysznicem z oczami 
piekącymi od piany bez trudu 
rozpoznać, czy sięgnęliśmy po 
butelkę z szamponem czy po 
identyczną, lecz z odżywką. 

Majsterkowicze twierdzą, 
że założenie kilku gumek na 
trzonek młotka lub siekiery 
znacznie zwiększa stabilność 
uchwytu. Panie, lubiące robót-
ki ręczne wiedzą, że mała gum-
ka założona na „rozpoczętą” 
szpulkę nici zapobiega jej roz-
wijaniu się i irytującemu ich 
splątaniu.

Po nadmiernie obfitym posił-
ku, gdy jesteś w gościach, re-
cepturka przeciągnięta przez 
dziurkę a następnie „zapięta” 
na guziku od spodni da ulgę 
brzuszkowi poszerzając nie-
co obwód spodni. Nie zapomi-
najmy przy tym o klasycznych 
jej zastosowaniach: do przy-
trzymania włosów, do etykiet 
na przetworach czy papierów 
w domowym archiwum, do upo-
rządkowania kredek czy długo-
pisów, by nie walały się w szu-
fladzie.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dziś będzie o kuchni… tekstylnej: w koszulkach, 
szlafrokach, czapeczkach, kieszonkach czy pod 
kołderką. Smacznego!

✓W  koszulce: zagotuj wodę (sporo) z  octem, w  proporcji 
mniej więcej 3-4 łyżki octu spirytusowego na litr wody. Nie do-
dawaj soli! Gdy woda wrze, wbij po kolei jajka, z wielką ostroż-
nością, tuż nad powierzchnią wody. Po 3-4 minutach łyżką ce-
dzakową wyjmuj je ostrożnie, zanurz na kilka sekund w zimnej wodzie, usuń dynda-
jące „farfocle” ze ściętego białka pozostawiając zgrabną, spłaszczoną kulę. Trzeba 
to robić niezwykle szybko, Gotowe, gorące jajko w koszulce układamy na sałacie lub 
wprost na toście czy na kotlecie panierowanym. 

✓Kieszonki schabowe: grube kotlety bez kości zamarynuj w  occie jabłkowym 
z czosnkiem i ziołami. Następnie osącz i natnij każdy kawałek w poprzek nożem sta-
rając się, by otwór „wejściowy” noża był niewielki a ostrze nie przebiło kotleta w żad-
nym innym miejscu, tworząc wewnątrz płata „kieszonkę”. Włóż farsz, na przykład 
chudą, wędzoną szynkę siekaną z suszonymi pomidorami i serkiem mascarpone, al-
bo duszone pieczarki z cebulką, natką i żółtym serem. Wlot kieszonki zapinamy wy-
kałaczką. Obsmażamy kotlety po obu stronach na rumiano, a następnie dusimy, pod-
lewając lekko wodą, do miękkości, pod koniec dodając do sosu śmietanę, wymiesza-
ną z płaską łyżką mąki i solą. Pycha!

✓W szlafrokach: płat ciasta francuskiego posmarować bardzo gęstym, domowym 
sosem pomidorowym, tworząc jakby grubsze paski na zmianę z cieńszymi paskami 
musztardy. Pociąć w prostokąty, w każdy zawinąć parówkę tak, by lekko wystawały 
jej końce. Wierzch posmarować rozmąconym żółtkiem; piec w gorącym piekarniku 
około 10 minut.

✓Czapeczki: ostrą, okrągłą foremką wytnij kółka o średnicy 3-4 cm z kromek pum-
pernikla, żółtego sera, szynki, sałaty. Zrób mini – kanapki z majonezem czy masłem 
tak, by pierwsza i ostatnia warstwa były z chleba. Na wierzchu przymocuj wykałaczką 
czapeczkę z połówki pomidora koktajlowego.

✓Pod kołderką: śledzie wymocz, ułóż w salaterce, przykryj warstwą plastrów ugo-
towanego ziemniaka, jabłka, korniszona, (warstwy można powtarzać) polej sosem 
z gęstego jogurtu z 3 łyżkami majonezu i łyżką musztardy. Po 2-3 godzinach gotowe!
 PysznaJózia
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War to wie dzieć
Gumka zwana recepturką jest wszędzie. Na pęczkach szczypiorku 
czy rzodkiewek, na bukiecikach kwiatów od babiny; pomaga pa-
kować, przytrzymywać, jest nieoceniona. Ale co o niej wiemy?! 
Wynalazł ją ponoć niejaki Stephen Perry, angielski wynalazca, 
którego fascynowały przedmioty z gumy. Patent na nią otrzy-

mał 17 marca 1845 roku i do dziś dobrze ugruntowana pozycja gumki pozostaje 
niezachwiana. 

Początkowo gumki o sporej średnicy miały za zadanie trzymać „w ryzach” luźne 
kartki dokumentów czy rękopisów, lecz szybko okazało się, że są o wiele bardziej 
uniwersalne – polska nazwa recepturka wzięła się stąd, że gumki wykorzystywano 
do przytrzymywania recepty do leków robionych w aptece w słoiczkach czy butelkach. 
Pierwsze pistolety „na gumkę” opatentowano blisko sto lat temu!

Choć recepturka ma mnóstwo nowych zastosowań, technologia jej wytwarzania 
w zasadzie nie zmieniła się do dziś – wąskie paski odcinane są z elastycznej, często 
kolorowej rurki.  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Młody, wysportowany i przystojny mężczy-

zna przychodzi do lekarza:
- Mam problem - mówi. – Zrobiłem ma-

jątek, firma działa znakomicie, zbudowałem 
ogromny dom, mam piękną żonę i dwoje 

dzieci. Ale wciąż czegoś mi brak: żeby nie wpadać w de-
presję, potrzebuję ciągle adrenaliny, nowych, silnych emo-
cji. 
- Czy próbował pan niebezpiecznych sportów? 
- Tak, nurkowanie, motocross, spadochroniarstwo… Naj-

pierw działało, potem – nic…
- Silne emocje, mówi pan… to może spróbuje pan wziąć 

sobie kochankę?!
- Ech, mam trzy kochanki i to też już nie działa…
- Trudna sprawa… Wiem! Wiem! Niech pan powie o nich 

żonie!
��

Rozmowa dwóch przyjaciółek:
- Wiesz, Zosiu, gdybym była genetykiem, wymyśliłabym 

takie komary, które zamiast krwi wysysałyby tłuszczyk… 
 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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KrzyżówkaMieszkańcaNr19h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

W najbliższym czasie dobry humor nie powinien 
cię opuszczać. W  tym okresie zainteresujesz 
się czymś, co do tej pory nie przyciągało twojej 
uwagi. Poświęcenie temu zajęciu trochę czasu 
może sprawić, iż odkryjesz w sobie nową pasję. 
Wolne chwile spędzaj z bliskimi. Ktoś z nich mo-
że potrzebować twojej pomocy – spraw, aby się 
na Tobie nie zawiódł.

 BYK 22.04-21.05
Przed tobą wiele dobrych chwil. W  pracy 
wszystko będzie szło po twojej myśli. Szybsze 
wykonywanie obowiązków sprawi, że będziesz 
mieć więcej czasu dla siebie. W  życiu prywat-
nym bez większych zmian, ale nadarzy się oka-
zja, aby to zmienić. Niech decyzja, jaką podej-
miesz w tej kwestii będzie dobrze przemyślana. 
Postępuj tak, żeby potem niczego nie żałować.

 BLIŹNIęTA 22.05-21.06
Lżejszy okres w pracy sprawi, że będzie więcej 
czasu na robienie rzeczy, na które do tej pory 
go nie starczało. Wreszcie znajdziesz też chwi-
lę, aby spędzić czas w  rodzinnym gronie i  na 
spokojnie porozmawiać a  także pomyśleć nad 
pomnożeniem finansów. Poznasz też kilka no-
wych osób, z którymi będzie można nawiązać 
ciekawe relacje... jeśli tylko tego zechcesz.

 RAK 22.06-22.07
Jeśli w  najbliższym czasie wszystkie waż-
ne sprawy chcesz dopiąć na ostatni guzik, to 
zdecydowanie nie polegaj na znajomych bądź 
współpracownikach. Zarówno w  sprawach za-
wodowych jak i  prywatnych wszystkie rzeczy 
rób na własną rękę, a na pewno osiągniesz za-
mierzony i zadowalający efekt. Wyłącznie w mi-
łości działaj razem z drugą połówką.

 LEW 23.07-23.08
Przyjemna atmosfera w pracy przeniesie się na 
twój ogólny nastrój. Na wszystko patrzeć bę-
dziesz przez różowe okulary, dzięki czemu do-
brym samopoczuciem zarazisz bliskie ci osoby. 
Wreszcie też przydadzą ci się od dawna oszczę-
dzane pieniądze, gdyż trafi się kilka cenowych 
okazji, aby zdobyć upragnione od dawna rzeczy. 

 PAN NA 24.08-23.09
Nadszedł czas, by trochę pomarudzić i nieste-
ty przez najbliższe dni zdarzać ci się to będzie 
bardzo często. Znajomi i współpracownicy mo-
gą mieć cię po prostu dosyć, więc jeśli chcesz 
uniknąć tej sytuacji musisz starać się nad tym 
zapanować. Myśl pozytywnie i  skupiaj się na 
czymś przyjemnym! Na brak pieniędzy narze-
kać nie będziesz, a jeśli chodzi o miłość to daj 
sobie jeszcze trochę czasu.

 WA GA 24.09-23.10
Okres ten będzie sprzyjał pomnażaniu gotówki. 
Będzie to też idealny czas do złagodzenia kon-

fliktów i podreperowania relacji z kimś ze znajo-
mych. Czasami będzie trzeba iść na kompromi-
sy, a czasem dostosować się, ale jeśli zależy ci 
na tej osobie, to trzeba będzie się trochę napra-
cować. W sprawach miłosnych warto postawić 
na spontaniczność.

 SKOR PION 24.10-23.11
Na zdrowie i  przypływ gotówki narzekać nie 
będziesz. W  najbliższych dniach jednak mo-
gą pojawić się chęci spełnienia swoich daw-
nych postanowień i niezrealizowanych ambi-
cji. Wszystko jest w  zasięgu twojej ręki, wy-
starczy trochę cierpliwości, wytrwałości i wy-
rzeczeń. Koniec, końców osiągniesz wyzna-
czony cel i utrzesz znajomym nosa!

 STRZE LEC 24.11-22.12
Po dosyć ciężkim okresie nareszcie znowu 
wrócisz do formy. Zarówno w pracy jak i w ży-
ciu prywatnym wszystko będzie się udawać, 
a  to z  kolei sprawi, że humor i  pewność sie-
bie będą ci dopisywać. Możesz jednak spotkać 
kogoś, przy kim twój głos zadrży, a nogi będą 
niczym z waty. Tak… to dokładnie to, o czym 
myślisz!

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Będzie to idealny czas, aby poszaleć ze swo-
ją drugą połówką. Warto odwiedzić miejsca, 
w których nigdy wcześniej się nie było i spróbo-
wać przysmaków, których nigdy wcześniej się 
nie jadło. Poddaj się spontanicznemu działaniu 
a  przekonasz się, że brak konkretnego planu 
nie zawsze jest taki zły. Odrobina spontaniczno-
ści nie zaszkodzi również w sprawach zawodo-
wych. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Dopadnie cię monotonia, która w  konsekwen-
cji doprowadzi do tego, że strasznie się rozleni-
wisz.  Większość wolnego czasu spędzisz w łóż-
ku śpiąc bądź rozmyślając o niebieskich migda-
łach i oszczędzonych pieniądzach. W pracy na-
tomiast mimowolnie błądzić będziesz myślami 
w poszukiwaniu czegoś niezwykłego, mogące-
go wyrwać cię z rutyny codziennego życia. Przy 
odrobinie chęci i szczęścia uda ci się to znaleźć 
w drugiej osobie...

 RY BY 20.02-20.03
Ktoś bliski może sprawić ci zawód, przez co 
w  nadchodzące dni nie będziesz w  sosie. Ta 
osoba szybko się jednak zrehabilituje i swoim 
zachowaniem pokaże, że waszą przyjaźń sta-
wia na pierwszym miejscu. Pamiętaj, aby nie 
dąsać się zbyt długo! W  sprawach zawodo-
wych pokażesz, że jesteś w stanie opanować 
trudną sytuację, do której doprowadziło czy-
jeś niedbalstwo. Szef będzie o  tym pamiętać, 
a ty odnotujesz to na swoim bankowym koncie.
 Astrolog

Rozwiązania należy przesyłać od adresem redakcji w terminie do 7 dni od da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 16/2014: „Czas ludzi trudzi”.  
Zestaw upominków wylosowała p. Maria Walczak z ul. Puławskiej. Po odbiór  
zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 18 października br.
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W ostatnią niedzielę odby-
ła się kolejna edycja imprezy 
„Biegnij Warszawo”. Wszyst-
kie miejsca na podium zdoby-
li goście spoza Warszawy.

„Biegnij Warszawo” staje się 
wydarzeniem coraz bardziej 
popularnym. Coraz więcej osób 
pragnie sprawdzić się na dy-
stansie 10 kilometrów. W tym 

roku z kilkunastu tysięcy zgło-
szonych biegaczy metę osią-
gnęło blisko 9000 osób. Naj-
lepsi okazali się biegacze z od-
ległej Kenii. Zwyciężył David 
Metto (28’58’’), a wśród ko-
biet triumfowała Gladys Kipro-
tich (33’13’’), która „zdetroni-
zowała” czterokrotną triumfa-
torkę poprzednich edycji Iwo-

nę Lewandowską z Włocławka. 
Trzecią lokatę w kategorii ko-
biet zajęła Violetta Frankiewicz 
z Krakowa. Prócz zwycięzcy 
biegu na męskim podium sta-
nął jego rodak Daniel Muindi 
Mutei oraz Emil Dobrowolski 
z Łomży. 

Trasa biegu wiodła ulicami 
stolicy, a miejscem startu i fi-

niszu była oczywiście okolica 
Stadionu Narodowego. – Po-
goda nam dopisała, a atmos-
fera biegu była super – mówi 
„Mieszkancowi” Zuzanna Lip-
ska, adwokatka z Gocławia, 
która pobiegła razem z mężem 
– Świetni byli też kibice, którzy 
masowo włączali się do biegu. 
Faktycznie, współudział kibi-
ców w imprezie robił bardzo 
duże wrażenie. Wśród profe-
sjonalnych sportowców, którzy 
rywalizowali w biegu z amato-
rami, zaskoczeniem był występ 
naszego sprintera, Artura No-
gi, brązowego medalisty ME 
z 2012 r. – Jeśli w takiej impre-
zie startują nawet sprinterzy, to 
jest to dowodem na to, że moda 
na bieganie zatacza coraz szer-
sze kręgi – występ Nogi sko-
mentowała Irena Szewińska, le-
genda światowej lekkoatletyki. 
Sam sprinter swój czas na tym 
dystansie (godzina i trzy minu-
ty) uznał za „rekord świata”.

Biegowi tradycyjnie już towa-
rzyszył marsz na dystansie 5 km. 
W tym wydarzeniu wzięło udział 
ponad półtora tysiąca miłośni-
ków rekreacji. Tę liczną grupę 
poprowadził nasz fenomenalny 
chodziarz Robert Korzeniowski, 
zdobywca czterech złotych krąż-
ków olimpijskich. rosa

Rozpoczął się wielki turniej 
komputerowy – Puchar Polski 
w League of Legends, czyli po-
pularnego LoL’a.

Wiele osób ma wątpliwości, 
czy granie na komputerze moż-
na uznać za prawdziwy sport. Ale 
z drugiej strony, czy tego typu gry 
naprawdę aż tak bardzo się róż-
nią od szachów, czy brydża?  Od 
uznanych dyscyplin, które prze-
cież też odbiegają od tradycyjne-
go pojmowania sportu…

Popularność gier komputero-
wych rośnie, a w niektórych kra-
jach oficjalnie zostały one uzna-

ne za sport. Tworzą się specjali-
styczne federacje, związki i sto-
warzyszenia. W e-sporcie, bo 
tak nazywa się ta kategoria dys-
cyplin, organizowane są różne-
go rodzaju zawody i turnieje. Na 
całym świecie tworzone są pro-
fesjonalne ligi, które gromadzą 
nie tylko rzeszę zawodników, ale 
także bardzo duże pieniądze. Kil-
ka dni temu ruszył Puchar Pol-
ski w League of Legends, jednej 
z najbardziej popularnych gier 
komputerowych. Grze, w której 
ubiegłoroczne Mistrzostwa Świa-
ta zgromadziły aż 32 miliony wi-

dzów! Widzów, gdyż w e-sporcie 
potyczki zawodników można ob-
serwować w internecie, a niektó-
re etapy turniejów odbywają się 
w wielkich halach, na żywo, przy 
licznej widowni.

Do rywalizacji w Pucharze 
Polski stanęło 849 drużyn z ca-
łego kraju. Wśród nich wiele 
z Warszawy. Zaletą e-sportu jest 
to, że członkowie drużyn mo-
gą grać przed swoimi domowy-
mi komputerami. – Gramy w Lo-
L’a od dawna więc dlaczego nie 
sprawdzić się w turnieju i przy 
tym dobrze się bawić? – motywa-

cję utworzenia drużyny Forever 
Fantastic wyjaśnia „Mieszkań-
cowi” jeden z graczy, „Rosior” 
z Pragi-Południe. Jednak dla je-
go drużyny rywalizacja skończy-
ła się po drugiej kolejce gry. Prze-
graną rozgrywką z Be Square Mi-
nus Four AC komentował „Be-
niozaur”, który grał przed swo-
im komputerem w mieszkaniu 
w Śródmieściu: – No cóż, prze-
ciwnicy „nas zjedli”, widać mu-
simy jeszcze poćwiczyć… Półfina-
ły turnieju odbędą się 2 listopada, 
a finał (na żywo) 11 listopada.

 Magda K.

REKLAMA REKLAMA

puchar w lol’a

wArSZAwA pObiegłA

MAMY „KAZiA”!
Wreszcie doczekaliśmy się rzeźby najsłynniejszego polskiego 

trenera – Kazimierza Górskiego. Postać legendy staje przed sta-
dionem Jego imienia…

W dniu wydania tego numeru „Mieszkańca” rzeźba Kazimierza 
Górskiego zostanie odsłonięta na południowopraskim Kamionku 
przed Stadionem Narodowym. Z tej okazji warto przypomnieć kilka 
faktów z życia trenera, który pisał najpiękniejsze karty historii pol-
skiego futbolu.

Pod wodzą Górskiego nasza reprezentacja stawała na najwyższych 
stopniach podium największych imprez sportowych. Na Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium (1972 r.) polska drużyna zdobyła złoty 
medal, a na kolejnych w Montrealu – srebrny. Pomiędzy olimpiadami 
„Orły Górskiego” osiągnęły największy sukces – srebro na Mundialu 
w Niemczech, Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 1974 r.

Przygodę z piłką nożną Kazimierz Górski zaczął przed II wojną 
światową jako napastnik lwowskich drużyn. Po wojnie, aż do 1953 
roku, był zawodnikiem CWKS Legia Warszawa. Jako trener pracował 
m.in. w stołecznym Marymoncie, Legii i Gwardii, a po wspomnia-
nych sukcesach polskiej reprezentacji w kilku zagranicznych klubach 
(m.in. w ateńskim Panathinaikosie i Olympiakosie Pireus, z którymi 
sięgał po tytuły Mistrza Grecji). W 2001 roku za zasługi dla Warsza-
wy otrzymał nagrodę  m.st. Warszawy.

W swojej naturze „Pan Kazimierz” był człowiekiem ludzkim i sym-
patycznym. Wiele z jego powiedzeń weszło na trwałe do historii ję-
zyka polskiego. Jedna z tych maksym jest wyryta na rzeźbie trene-
ra. Która? Trzeba samemu sprawdzić oddając cześć trenerowi, który 
przez lata dostarczał nam niesamowitych emocji i wielu chwil rado-
snych wzruszeń… Adam Rosiński  
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P R Z E T A R G
Spółdzielnia mieszkaniowa „gocław-lotnisko” w Warszawie ul. Orlego lotu 6 

ogłasza: 
drugi przetarg pisemny nieograniczony  

na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
  lokal nr 25 przy ul. f. znanieckiego 8, powierzchnia 68,4 m2 (+ 2 pomiesz-

czenia przynależne 2,0 m2 i 1,0 m2).  Cena wywoławcza 320.400,- zł.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto 

Spółdzielni: 
BOŚ 69 1540 1102 2049 5706 1838 0007

Wpłacone wadium zwraca się w  terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia, 
odwołania lub unieważnienia przetargu za wyjątkiem wadium wniesionego przez 
oferenta, który wygrał przetarg.

Oferta na ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna zawierać:
– imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu kontaktowego,
– oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie 

własności lokalu,
– oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości wskazanej w ogłoszeniu wartości 

rynkowej prawa,  
– odrębnej własności lokalu oraz wysokości postąpienia (minimum 1% 

wartości rynkowej lokalu),
– dowód wpłaty wadium,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i nie wnosi 

do niego żadnych zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przepadek wadium, jeżeli po 
wygraniu przetargu nie wpłaci w ciągu 14 dni całej zadeklarowanej kwoty,

– datę złożenia oświadczenia – oferty.
Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach z  napisem „Przetarg” 

i  podaniem adresu lokalu, którego oferta dotyczy, w  sekretariacie Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” ul. Orlego Lotu 6 w  terminie do 
dnia 23.10.2014 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2014 r. 
o godz. 14.00 w siedzibie zarządu Spółdzielni.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w terminie od 15.10.2014 r. 
do 22.10.2014 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją osiedla 
„Wilga-Iskra” (ul. Umińskiego 3a) tel. 22/613-72-55.

SM „Gocław-Lotnisko” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny.

uWAgA: 
–  Pierwszeństwo nabycia mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają 

zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (członkowie „oczekujący”).
–  Wygrywający oferent zobowiązany będzie przed ustanowieniem prawa do 

lokalu złożyć deklarację członkowską i wnieść określone w statucie Spółdzielni 
opłaty członkowskie (o ile nie jest członkiem Spółdzielni).

OGłOSZENIE REKLAMA  

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gocław-Lotnisko” Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 

OGłASZA PRZETARG NIEOGRANICZONy
na wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych                              
z samozamykaczem EI60S, EI30 oraz powietrzno – szczelnych                                     
z samozamykaczem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym                                 

przy ul. Umińskiego 24 w Warszawie.
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni

www.smgl.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gocław-Lotnisko” Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 

OGłASZA PRZETARG NIEOGRANICZONy
na wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych                              

z samozamykaczem EI60S, EI30 oraz powietrzno–szczelnych                                     
z samozamykaczem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym                                 

przy ul. Umińskiego 28 w Warszawie.
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni

www.smgl.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” 
03-982 Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 

OGłASZA PRZETARG NIEOGRANICZONy 
na wymianę ciepłomierzy 336 szt. 

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. Fieldorfa 8 i 10 w Warszawie. 

Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni 
www.smgl.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” 
03-982 Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 

OGłASZA PRZETARG NIEOGRANICZONy 
na wymianę ciepłomierzy 199 szt. 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Bora-Komorowskiego 35 w Warszawie. 
Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni 

www.smgl.com.pl

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!!!

67lattradycji

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

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

OszCzędzaj 
pIENIĄdzE I Czas!

kuPuj w dOmu handlOwym „fala”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

SLD LEWICA RAZEM
W konwencji Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem 

wziął udział były premier Leszek Miller, który starał się 
po trosze odejść od wielkiej polityki i położyć nacisk na 
sprawy bliższe samorządom i zwykłym mieszkańcom. Li-
der Lewicy upominał się m.in. o pieniądze dla samorządów 
i poszerzenie ich wpływów.  – Jesteśmy gotowi do walki 
o lewicowe samorządy! – zapewniali politycy i działacze 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Nadszedł czas, aby 
w Polsce wreszcie było bezpiecznie, mądrze i samorządnie! 
W całym kraju ten komitet wystawił do wyborów ponad 40 
tysięcy kandydatów.  Zorganizowana w Warszawie kon-
wencja zgromadziła najważniejszych, znanych polityków 
Lewicy, a także wielu młodych działaczy, którzy chcą za-
angażować się w samorządową pracę. Wśród uczestników 
imprezy nie zabrakło Sebastiana Wierzbickiego, aktualnego 
wiceprzewodniczącego rady Warszawy, który jest kandy-
datem KW SLD Lewica Razem na stanowisko prezydenta 
stolicy.  

PLATfORMA OBYWATELSKA
Dwie kobiety dominowały na warszawskiej konwencji 

Platformy Obywatelskiej. Tymi paniami była obecna prezy-
dent Warszawy  Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz niedawno 
powołana premier Ewa Kopacz, dla której, na nowym sta-
nowisku, było to pierwsze wystąpienie do tak licznej grupy 
partyjnych kolegów i koleżanek. Premier Kopacz silny na-
cisk położyła na potrzebę przybliżenia Platformy do społe-
czeństwa. Przyznała, że w którymś momencie partia trochę 
„odeszła” od spraw zwykłych ludzi i apelowała, aby szcze-
gólnie na poziomie samorządów, to się odmieniło. Zachęcała 
też do szerszego korzystania z mechanizmu budżetu party-
cypacyjnego, który w kilku miastach staje się coraz bardziej 
popularnym i zdającym egzamin procesem. O budżecie par-
tycypacyjnym mówiła także prezydent Gronkiewicz-Waltz, 
która przedstawiła listę sukcesów dwóch swoich kadencji. 
Prezydent, która z ramienia KW Platforma Obywatelska po 
raz kolejny ubiega się o reelekcję obiecała m.in. przeznacze-
nie pieniędzy na rewitalizację prawobrzeżnej Warszawy. 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚć
Na warszawskiej konwencji Komitetu Wyborczego Pra-

wo i Sprawiedliwość wystąpił były premier Jarosław Ka-
czyński. Lider PiS krytykował obecnie rządzących zarów-
no na szczeblu samorządowym, jak i krajowym i zapowie-
dział zreformowanie polskiego państwa. W czasie imprezy 
przypomniano nieżyjącego prezydenta stolicy, Lecha Ka-
czyńskiego, a Jacek Sasin, kandydat PiS na najważniejszy 
stołeczny urząd, zapowiedział, że chce być kontynuatorem 
jego polityki i wizji. Politycy i samorządowcy zapewnia-
li, że „Warto być warszawiakiem!” i przedstawili kilka 
konkretnych rozwiązań, z obietnicą których ruszają po 
zwycięstwo w wyborach samorządowych. Tymi rozwiąza-
niami są m.in.: bezpłatna komunikacja miejska, bonifika-
ty przy wykupach mieszkań, stomatolodzy w stołecznych 
szkołach i budowa specjalnej strefy ekonomicznej – War-
szawskiego Parku Technologicznego.

Magda Kato 

Konwencje wyborcze pO, piS i Sld 
Kampania wyborcza ruszyła pełną parą. Największe partie polityczne są już po swoich konwencjach wybor-
czych… Za nieco ponad miesiąc (16 listopada) odbędą się w naszym kraju wybory samorządowe. Nieoficjalna 
kampania wyborcza trwa już od bardzo dawna, ale w minioną sobotę pokazała się z wielkim przytupem. Tego 
dnia, trzy największe komitety, trzech największych partii politycznych, zorganizowały wyborcze konwencje 
samorządowe. Na każdej z tych imprez, prócz lokalnych liderów, wystąpili liderzy dużej sceny politycznej.
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CARIDENT
Gabinet�

stomatologiczny
W-wa, ul. stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 leczenie w znieczuleniu
  protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300
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praga-północ

W styczniu 2014 r. – przez cztery kolejne niedziele re-
alizowaliśmy autorski pomysł Wiceburmistrz Edyty Fede-
rowicz pt. „Jasełka w Praskich Parafiach”. Miał on na 
celu wydobycie z zacisza przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów, a także wyeksponowanie na wielkiej scenie 
(jaką dla dzieci są kościoły parafialne) realizowanych przez 
nie spektakli jasełkowych. Impreza integruje mieszkańców 
i przyczynia się do kultywowania polskich tradycji. Jaseł-
ka ’2014 - dla młodych aktorów pierwszą wielką sceną by-
ły właśnie parafie. I co warte podkreślenia, występy zawsze 
odbywały się przy kilkusetosobowej widowni. Współorga-
nizatorem jasełek była Kuria Biskupia Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej.

6-10 lutego 2014 r. – „Urodziny Pragi” – to czterodniowy 
festiwal z okazji nadania Pradze przed 366-laty praw miej-
skich. Organizowany od 2007 roku i skierowany do miesz-
kańców dzielnicy i całego miasta (w różnym wieku), chcą-
cych poznać Pragę. Bogata oferta programowa: m.in. poka-
zy filmowe, spacery tematyczne, wykłady, koncerty praskich 
przed- i powojennych szlagierów cieszyły się wielkim zain-
teresowaniem.

7 marca 2014 r. – w Wielkim Poście, w Bazylice Najświęt-
szego Serca przy ul. Kawęczyńskiej – koncert-misterium 
„Golgota Jasnogórska” w wykonaniu Ernesta Brylla (au-
tora tekstów), Joanny Lewandowskiej i Marcina Stycznia. 
Wspaniały koncert w zadumie obejrzało ponad 800 osób. 

27 kwietnia 2014 r. – w dniu uroczystej kanonizacji Wiel-
kiego Papieża-Polaka Jana Pawła II, w Katedrze Diecezji 
Warszawsko-Praskiej pw. Św. Michała Archanioła i Św. Flo-
riana – po mszy celebrowanej przez Ordynariusza Diecezji 
Abp. Henryka Hosera – około 850 mieszkańców Pragi, War-
szawy i całej Diecezji Warszawsko-Praskiej miało okazję 
wysłuchać koncertu papieskiego „Pieśń o Bogu ukrytym” 
w wykonaniu Marcina Stycznia z chórami i zespołem.

11 maja 2014 r. – kolejny już „Ix Jarmark Floriański”. 
Zainicjowana w 2005 roku przez Kurię Diecezjalną impreza 
plenerowa, jest z powodzeniem kontynuowana przez Zarząd 
Dzielnicy Pragi-Północ. Jej przebogaty program artystycz-
no-wystawienniczy, tym razem zorganizowany był w Par-
ku Praskim. Impreza nawiązująca do tradycji ludowych od-
pustów (występy estradowe, parady orkiestr dętych, stoiska 
rzemiosł artystycznych, warsztaty i animacje dla dzieci), ale 
też kładąca nacisk na pielęgnowanie praskich tradycji. Bli-
sko 12-godzinna impreza przyciągnęła nie tylko Prażan, lecz 
również mieszkańców całej stolicy.

Czerwiec-Lipiec-Sierpień 2014 r. – to druga edycja 
„Praskiego Lata”, ciesząca się dużym powodzeniem wśród 
mieszkańców dzielnicy, Warszawy i turystów.  Te coniedziel-
ne, rodzinne imprezy plenerowe w Parku Praskim – zainicjo-
wane w roku ubiegłym przez Wiceburmistrz Edytę Federo-
wicz – znakomicie wypełniają lukę po znacznie zubożonej 
w okresie wakacyjnym ofercie kulturalno-rozrywkowej na 
terenie miasta. Stąd jej odbiorcami są nie tylko mieszkańcy 
prawo- i lewobrzeżnej Warszawy, ale też polscy i zagranicz-
ni turyści. Rok temu jej nowatorski charakter był pewnego 
rodzaju improwizacją. Ale tegoroczna, bogata oferta, przy-
gotowana przez Zarząd Dzielnicy i Wydział Kultury dla Pra-
gi-Północ w jeszcze większym stopniu uwzględniała gusta 
i potrzeby uczestników imprez w różnych kategoriach wie-
kowych. 

1 czerwca 2014 r. – Dzień Dziecka, od ubiegłego roku 
stał się dniem inaugurującym trzymiesięczny cykl rodzin-
nych niedzielnych imprez w Parku Praskim pn. „Praskie La-
to”. W tym roku pod egidą Zarządu Dzielnicy Pragi-Północ 
głównym organizatorem był północno-praski Hufiec Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Charytatywna impreza plenerowa: 
ciekawa oferta rekreacyjno-rozrywkowa dla dzieci, młodzie-
ży i rodziców, połączona ze zbiórką zabawek i upominków 
dla wychowanków Domu Samotnej Matki. Występy uczniów 
praskich szkół, pokazy taneczne i liczne koncerty.

8 czerwca 2014 r. – „Piknik Bezpieczne Wakacje ’2014”- 
druga z cyklu „Praskiego Lata” impreza plenerowa w Par-
ku Praskim, przeznaczona dla całych rodzin, dotycząca bez-
pieczeństwa w czasie wakacji. Do udziału zaproszone były 
różne służby: m.in. medyczne, policja, WOPR, straż miejska 
i pożarna. Interesujący program edukacyjny i artystyczny. 
We wspólnej zabawie wzięło udział kilkaset praskich rodzin.

15 czerwca, 10 i 24 sierpnia 2014 r. – niedziele tema-
tyczne „Praskiego Lata”: dni etniczne i kulturo-poznaw-
cze: „Dzień Czeczeński”, „Dzień Indonezyjski” i „Dzień 
Hiszpańsko-Włoski” – był okazją do bliższego zapoznania 
się z kulturą prezentowanego kraju. Były atrakcje nie tylko 
artystyczne (koncerty, malarstwo, rzeźba itp.), ale i kulinar-
ne. Ludzie biorący udział w wydarzeniu z zainteresowaniem 
integrowali się z przedstawicielami innych, często odległych 
i egzotycznych dla nas kultur.

27 czerwca 2014 r. – „V Noc Pragi”. „Tej nocy serce 
Warszawy bije po prawej stronie” – to wieczorny i nocny 
(zawsze w piątek) festiwal sztuki i różnych klimatów arty-
stycznych, skierowany do mieszkańców stolicy. Wpisał się 
już na stałe w krajobraz miasta i w nim się zadomowił. Co 
roku z końcem maja ludzie dzwonią do Urzędu Dzielnicy po 
informacje na temat terminu i szczegółowego programu naj-
bliższej „Noc Pragi”. W tę noc Praga-Północ „ożywa kultu-
ralnie”. A liczne prezentacje i animacje uliczne, pokazy, wy-
stawy i koncerty w praskich klubach, galeriach, kawiarniach 
oraz w muszli koncertowej Parku Praskiego, a także nad Wi-
słą w klubie „LaPlaya” – przyciągnęły dziesiątki tysięcy roz-
bawionych mieszkańców Warszawy. Tej nocy – atmosfera 
jest taka jak w Barcelonie. Nie ma podobnej imprezy na te-
renie miasta. Jej klimat jest rzeczywiście niepowtarzalny… 

3 lipca – 21 sierpnia 2014 r. – „Letnie Kino Praskie” 
– nowy projekt, cykl 8-czwartkowych projekcji filmowych 
w muszli koncertowej w Parku Praskim. Na plażowych leża-
kach, pod gołym niebem – jednorazowo uczestniczyło około 
150-200 osób.

6 lipca br. – Festiwal „Summer Salsa” to warsztaty i po-
kazy taneczne dla dzieci i dorosłych w klubie „LaPlaya” nad 
Wisłą – radosna, wspólna zabawa do późnego wieczora.

6 lipca-31 sierpnia br. – „Letnie Spacery Praskie” – po 
rocznej przerwie kontynuowana inicjatywa organizowania 
wycieczek pieszych i rowerowych po Pradze Północ - przez 
9 kolejnych weekendów dla mieszkańców dzielnicy, miasta 
oraz turystów krajowych i zagranicznych.

27 lipca 2014 r. – „Festiwal Disco Polo” w niedzielę 
„Praskiego Lata” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Bawili się wszyscy – starsi i młodzi mieszkańcy. Plenerowe 
koncerty muzyki tanecznej w muszli koncertowej Parku Pra-
skiego przyciągnęły mieszkańców stolicy i okolic.

3 sierpnia 2014 r. – Obchody 70. rocznicy Wybuchu Po-
wstania Warszawskiego rozpoczęła uroczysta msza święta 
celebrowana w katedrze przez Abp. Henryka Hosera. Galo-
wy koncert pieśni powstańczych w wykonaniu artystów Re-
prezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego. Potem rekon-

strukcje potyczek ulicznych i walk powstańczych w Parku 
Praskim, pokazy mody okupacyjnej, militariów niemieckich 
i powstańczych. Bogaty program artystyczny, pieśni’ 1944 
w wykonaniu „Kapeli Praskiej” i zespołów rockowych adre-
sowanych do słuchaczy w każdej kategorii wiekowej. Wśród 
zaproszonych gości byli kombatanci wojenni i byli powstań-
cy z 1944 r. 

30 sierpnia br. – „Zakończenie Praskiego Lata”. Podob-
nie jak podczas ubiegłorocznej edycji „Praskiego Lata” i tym 
razem 11-godzinna impreza w parku przyciągnęła tłumy. Dla 
każdego i w każdym wieku organizatorzy przygotowali coś 
atrakcyjnego. Od warsztatów i pokazów tanecznych, po pre-
zentacje sportowe, rap i hip-hop, aż po kilkugodzinny kon-
cert gwiazd pierwszego formatu. 

28 września – 2 listopada 2014 r. – to kontynuacja roz-
poczętego w 2013 roku cyklu niedzielnych koncertów pn. 
„Praska Jesień w Świątyniach”. Z założenia są to 1-go-
dzinne koncerty w parafiach Pragi Północ. W roku ubiegłym 
przeważał repertuar balladowo-jazzowy. Praską Jesień’ 2014 
zdominowała muzyka klasyczna: od F. Chopina, K. Szyma-
nowskiego, J. Brahmsa, po J.S. Bacha, G. B.Pergolesi’ego 
i W.A. Mozarta. Udało się zaprosić ze Szkocji, światowej 
klasy wirtuoza muzyki organowej Kevina Bowyera.

4 listopada 2014 r. – 220. rocznica Rzezi Pragi – co ro-
ku Zarząd Dzielnicy upamiętnia ten tragiczny dzień maso-
wych mordów dokonanych przez wojska rosyjskiego genera-
ła Suworowa. Tym razem pamięci wymordowanej ludności 
Pragi poświęcony będzie koncert galowy w Katedrze War-
szawsko-Praskiej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskiego. Uroczystą mszę świętą 
celebrować będą Ordynariusze obu Diecezji: J.E. Kardynał 
Kazimierz Nycz i J.E. Abp Henryk Hoser. Potem Marsz Pa-
mięci ulicami Pragi pod Krzyż upamiętniający wydarzenie 
z 1794 roku.

W ostatni przed Bożym Narodzeniem weekend zorga-
nizujemy ponownie – zainicjowaną w 2013 roku przez 
Wiceburmistrz edytę Federowicz – „Choinkę praską” 
i „Praską Żywą Szopkę”. Pierwsza z nich to sobotni, 
uliczny happening z udziałem Teatru Akt i Kapeli Praskiej 
– połączony z rozdawaniem przed L.O. im. Władysła-
wa IV prezentów dzieciom i rodzinom z naszej dzielnicy. 
W niedzielę zaś otwarcie „Praskiej Żywej Szopki”- połą-
czone z poświęceniem przez Abp. H. Hosera. Rozpoczy-
na je msza święta w katedrze, po niej koncert kolęd w wy-
konaniu Zespołu „Mazowsze”. Znakomity występ, żywe 
zwierzęta w szopie, radosne śpiewanie, darmowy, gorący 
bigos i św. Mikołaj rozdający prezenty – taka przedświą-
teczna atmosfera w ubiegłym roku ściągnęła tłumy war-
szawiaków z obu brzegów Wisły. Wierzymy, że w tym ro-
ku będzie podobnie…

Zaprezentowana tu niepełna, choć niezwykle bogata i zróż-
nicowana oferta kulturalna realizowana w 2014 roku przez 
Urząd Dzielnicy Pragi-Północ m.st. Warszawy adresowana 
jest głównie do mieszkańców naszej dzielnicy. Jednak z sa-
tysfakcją korzystają z niej również mieszkańcy innych części 
miasta i jego okolic.

Jesteśmy otwarci na sugestie i podpowiedzi mieszkań-
ców, do których kierujemy naszą ofertę i efekt końcowy 
naszej pracy. Dzięki temu mogliśmy zrealizować ten na-
sycony atrakcjami program. Powodzenie wielu projek-
tów zawdzięczamy partycypacji społecznej, dobrej współ-
pracy m.in. ze szkołami, z wieloma środowiskami, arty-
stami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi 
działającymi na Pradze-Północ. Niebagatelną i wartą pod-
kreślenia rolę w realizacji naszych pomysłów z dziedzi-
ny kultury przez duże „K”, niewątpliwie odegrały też pół-
nocno-praskie parafie. Bardzo pomocną okazała się do-
bra współpraca Zarządu Pragi-Północ z Hierarchią Ku-
rii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wszystkim jesteśmy 
bardzo wdzięczni za współpracę i pomoc oraz za sprzy-
jający klimat. Bez niego i bez Was nasze inicjatywy tra-
fiałyby w próżnię. Dzięki Wam nasza praca miała sens  
i przyniosła dobre i tak obfite owoce.

(arb)
Materiał inf.-prasowy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ

Bieżący rok jest bogatszą kontynuacją rozpoczętych programów zainicjowanych 
i organizowanych przez Zarząd Dzielnicy Pragi Północ. Od drugiej połowy 2012, 
przez rok 2013 po rok bieżący były tworzone i realizowane nowe projekty kultu-
ralne adresowane do mieszkańców Pragi-Północ.

TOP - KULTURA 2014 

nA prAdZe KulTurAlnie, CieKAwie, beZpieCZnie…
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GA BI NeT 
STO MA TO LO GICZ NO –

−– Le KAR SKI

 sTo ma To log od po nie dzia ³ku do pi¹ tku 10.00–19.00

 Uro log wto rek 14.00–16.00

war sza wa, ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38 od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

WARSZAWA

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
poszukuje lekarza internisty

w pe³nym wymiarze
Zg³oszenia biuro@vita-med.pl  

tel. 501-701-017

Z  badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci prze-
badany Polak ma problemy ze słu-
chem. Wśród osób mających 60 
lat i więcej, aż 9 na 10 osób. Także 
młodzi ludzie. Prawie, połowa prze-
badanych osób poniżej 40 roku ży-
cia miała niedosłuch. Powodem jest 
życie w hałaśliwym środowisku oraz 
słuchanie głośnej muzyki. Z biegiem 
czasu częste przebywanie w hałaśli-
wych warunkach może prowadzić 
do szybszej utraty słuchu lub poja-
wienia uczucia dzwonienia lub brzę-
czenia w uchu.

Regularne badania…
Ludzie regularnie sprawdzają stan 

swoich zębów czy wzrok, ale zapo-
minają, że słuch jest również bardzo 
ważny, bo bez niego nie jesteśmy 
w  stanie się sprawnie porozumie-
wać się z  otoczeniem. Jeśli pracu-
jesz w  głośnym otoczeniu powinie-

neś umawiać się na badanie słuchu 
przynajmniej raz w roku. Utrata słu-
chu spowodowana zbyt dużym hała-
sem jest nieodwracalna.

Wada słuchu i rodzina…
Pogarszanie słuchu u  jednego 

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w  nadmiernym 
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie 
TV lub radia), czyli na warunki, któ-
re i  u  nich mogą spowodować po-
wstanie problemu pogarszania słu-
chu. Z tego powodu tak ważne jest, 
aby motywować osoby, które kocha-
my do sprawdzania swojego słuchu. 
Dzięki temu też unikną postępującej 
deprywacji słuchu.

pOWOdy pROblemÓW  
ze SŁuCHem…

niedosłuch związany z wiekiem – 
wraz z wiekiem niektórzy mogą odczu-

wać trudności w słyszeniu wysokoto-
nowych dźwięków. Jeśli mamy pro-
blemy ze zrozumieniem mowy, a du-
że fragmenty rozmowy umykają nam. 
Z początku może to wywoływać tylko 
uczucie dyskomfortu, lecz z  czasem 
staje się poważną przeszkodą – nie 
powinno się tego ignorować.

niedosłuch spowodowany hała-
sem – ten typ niedosłuchu powsta-
je na skutek działania zbyt głośnych 
dźwięków. Najczęściej dotyka oso-
by pracujące w głośnym otoczeniu. 
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania 
muzyki przez słuchawki lub podczas 
masowych imprez.

niedosłuch przewodzeniowy – 
związany jest ze zmianami w  uchu 
środkowym oraz zewnętrznym, któ-
re utrudniają przenoszenie dźwięków 
do ucha wewnętrznego. Najczęściej 
spowodowany jest nadmiernym gro-

madzeniem się woskowiny w  prze-
wodzie słuchowym, perforacją w bło-
nie bębenkowej, zalegającym w uchu 
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu 
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

niedosłuch zmysłowo-nerwowy 
– ten typ niedosłuchu spowodowa-
ny jest uszkodzeniem delikatnych 
komórek słuchowych w  uchu we-
wnętrznym lub włókien nerwu słu-
chowego, które nie przekazują pra-
widłowo pobudzania wywołanego 
dźwiękiem. Najczęściej jest to na-
turalna część procesu starzenia, ale 
zdarza się również, że spowodowa-
ny jest działaniem głośnych dźwię-
ków. W większości przypadków jest 
trwały i nieodwracalny.

pieRWSzym KROKiem  
dO lepSzegO SŁySzeniA  

JeSt zbAdAnie SŁuCHu…
Badanie jest krótkie i  bezbole-

sne. Dzięki niemu można zadziałać 

zanim ubytek posunie się do takie-
go momentu, że będzie za późno 
żeby cokolwiek zrobić. Jeśli bada-
nie słuchu potwierdzi niedosłuch, 
następnym krokiem jest znalezie-
nie najlepszego rozwiązania w ce-
lu usunięcia lub ograniczenia pro-
blemu. 

technologia odpowiada  
na potrzeby…

Osobom źle słyszącym przychodzi 
z  pomocą technologia, która rozwija 
się bardzo szybko i dziś jest w stanie 
zaspokoić wszelkie wymagania do-
tyczące aparatów słuchowych – za-
równo te estetyczne, dotyczące roz-
miarów urządzenia, jak i te wynikają-
ce z nowoczesnego, aktywnego stylu 
życia. Po założeniu aparatu mija ja-
kiś czas zanim osoba z wadą słuchu 
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego 
będzie bardzo odczuwalna. 

pAmiĘtAJ! dbAJ O SWÓJ SŁuCH!

pOlACY COrAZ gOrZej SłYSZą

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. Br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

Wojskowy Inst. Med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

ZAPRASZAMy 
NA BeZPŁATNe  

BA DA NIe SŁuChu 
do naszych oddziałów

OGłOSZENIE REKLAMA  

Gabinet KosmetyKi estetycznej 
ul. abrahama 18 lok. 306, Warszawa

tel: 665 331 749, 506 835 456  www. beautifulskin.com.pl
 zabieGi laseroWe  KosmetyKa 
 masa¯  medycyna estetyczna 

L e c z e n i e  b ó l u  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog 

ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 
informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Stwardnienie rozsiane jest 
nieuleczalną, przewlekłą 
chorobą atakującą centralny 
układ nerwowy. To najczęst-
sza przyczyna niepełnospraw-
ności młodych dorosłych. 
Pierwsze objawy pojawiają 
się zazwyczaj pomiędzy 20 
a 40. rokiem życia, częściej 
chorują kobiety.

– Konsekwencją stwardnie-
nia rozsianego jest stopniowo 
narastająca niesprawność, któ-
ra rozwija się w różnym tem-
pie – u jednych chorych wol-
niej a u innych szybciej. Syste-
matycznie pojawiają się dys-
funkcje ruchowe, zaburzenia 
widzenia i równowagi. Po 15–
20 latach chorowania możemy 
mówić o dużej niesprawności. 
Kiedyś terapia SM polegała 
na leczeniu zaostrzeń choroby 
sterydoterapią w dużych daw-
kach. W połowie lat 90. XX w. 
pojawiły się jednak nowe le-
ki, hamujące jej naturalny po-
stęp. Zaczynamy jednak myśleć 
do przodu – nie tylko chcemy 
spowalniać chorobę, ale także 
osiągać poprawę – podkreśli-
ła prof. dr. hab. n. med. Halina 
Bartosik-Psujek z Uniwersyte-
tu Medycznego w Lublinie.

Dokładnie nie wiadomo 
ile osób w Polsce choruje na 

stwardnienie rozsiane. – Bar-
dzo trudno jest to ocenić. Da-
ne szacunkowe mówią o licz-
bie od 30 do 60 tysięcy. Nikt 
tego nie wie. Polska jest dru-
gim po Niemczech krajem eu-
ropejskim, gdzie występu-
je największa  zachorowal-
ność na SM, na trzecim miej-
scu są kraje skandynawskie 
– powiedział prezes Agencji 
Oceny Technologii Medycz-
nych Wojciech Matusewicz. 
Jak wynika z raportu „Spo-
łeczno-ekonomiczne skut-
ki stwardnienia rozsianego 
(SM) w Polsce (Biała księ-
ga)” liczba hospitalizacji cho-
rych z rozpoznaniem SM wy-
nosi około trzynaście tysięcy 
rocznie, a średni czas pobytu 
w szpitalu – cztery dni.

– Wartość hospitalizacji sfi-
nansowanych przez NFZ dla 
pacjentów z rozpoznaniem 
stwardnienia rozsianego wy-
nosi około czterdziestu pię-
ciu milionów złotych rocz-
nie. Największa liczba hospi-
talizacji została sprawdzona 
i rozliczona w 2013 r. w wo-
jewództwie mazowieckim. Tu 
również odnotowano najwyż-
sze wydatki NFZ związane 
z hospitalizacją pacjentów. 
Najwyższą wartość kontrak-

tu w kraju posiada zaś Cen-
tralny Szpital Kliniczny MSW 
w Warszawie (1,8 miliona zło-
tych) – wyliczyła dr Małgo-
rzata Gałązka-Sobotka z In-
stytutu Zarządzania w Ochro-
nie Zdrowia Uczelni Łazar-
skiego w Warszawie, który 
opracował raport. 

Z kolei Elżbieta Seredyn, 
podsekretarz stanu z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecz-
nej podkreśliła, że istotne jest 
to, iż chorzy na SM to głów-
nie ludzie w wieku produkcyj-
nym od 19 do 60 roku życia. 
Chcą oni być pełnoprawnymi 
obywatelami i pracownika-
mi. Przypomniała też o trwa-
jącym projekcie „Wsparcie 
osób ze stwardnieniem rozsia-
nym, w tym z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi na ryn-
ku pracy”. Jego głównym ce-
lem jest właśnie wzrost ak-
tywności społeczno-zawodo-
wej osób z SM. Projekt reali-
zowany jest do końca listopa-
da tego roku.

Nie wystarczą jednak same 
dobre chęci, aby być aktyw-
nym zawodowo. Chorzy mu-
szą być także odpowiednio le-
czeni. Dzięki terapii i rehabi-
litacji można zwolnić postęp 
choroby. Niestety, obecnie wy-

datki na comiesięczną terapię 
wynoszą od dwóch do sied-
miu tysięcy złotych i większo-
ści chorych nie stać na samo-
dzielny zakup leku. To powo-
duje także, że polscy pacjenci 
otrzymują dostęp do innowa-
cyjnych leków refundowanych 
najpóźniej w Europie.

– Stwardnienie rozsiane to 
jedna z tych chorób, w któ-
rych czekanie nawet kilka ty-
godni czy miesięcy na lecze-
nie może spowodować nieod-
wracalne konsekwencje. Do-
datkowo w przypadku SM nie 
możemy mówić o jednym, uni-
wersalnym rozwiązaniu tera-

peutycznym dla każdego pa-
cjenta. Dlatego tak istotny 
jest dostęp pacjentów do ko-
lejnych terapii, które dadzą 
szansę na poprawę zdrowia 
i jakości codziennego funk-
cjonowania. Każdy nowy lek 
to szansa dla tych, którym do-
stępne od lat preparaty nie 
pomagają – stwierdziła Izabe-
la Czarnecka, prezes Fundacji 
NeuroPozytywni.

Przedstawiciel resortu zdro-
wia, dyrektor Departamen-
tu Polityki Lekowej i Farma-
cji Artur Fałek powiedział, że 
minister zdrowia zajmuje się 
każdym wnioskiem refunda-

cyjnym, który do niego trafia. 
Jak wyjaśnił, zgodnie z pra-
wem może go złożyć firma 
farmaceutyczna, która posia-
da prawa do leku, a minister 
na podjęcie decyzji ma 180 
dni. Podkreślił jednak, że re-
sort zdrowia nie przewiduje 
na razie zwiększenia poziomu 
refundacji. 

Debatę zorganizował Parla-
mentarny Zespół ds. Stward-
nienia Rozsianego, którego 
przewodniczącą od samego 
początku jest poseł Alicja Dą-
browska oraz Fundacja Neu-
roPozytywni. 

Anna Krzesińska

dla chorych na stwardnienie rozsiane liczy się czas
Ograniczony dostęp do leków najnowszej generacji i długie oczekiwa-
nie na leczenie – to główne problemy chorych na stwardnienie rozsia-
ne. – Ciągle daleko nam do innych europejskich krajów – ocenili 
uczestnicy debaty „Jakość życia osób z SM – praca, rodzina, zabez-
pieczenie społeczne”, która odbyła się pod koniec września w Sejmie. 
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Anna Nehrebecka śmieje się 
łobuzersko w kąpieli, rozmarzo-
na Anna Seniuk wącha kwiaty 
na leśnej łące, a Jan Kobuszew-
ski z nieodłącznym papierosem 
w ręku hipnotyzuje nas spojrze-
niem. Każda z tych postaci in-
tryguje i fascynuje. Mamy wra-
żenie, że znane twarze aktorów 
i celebrytów odkrywamy na no-
wo. To właśnie wydaje się głów-
nym przesłaniem wystawy Ma-
cieja Kłosia, która została uro-
czyście otwarta 29 września 

w Klubie Kultury Saska Kępa 
przy ul. Brukselskiej. 

– Dzisiaj wszyscy robią zdję-
cia, jaka to filozofia... – powie-
dział ironicznie stary mistrz pod-
czas wernisażu. Goście podziwia-
jący plansze ze zdjęciami różnicę 
pomiędzy amatorszczyzną, a pro-
fesjonalizmem widzieli od razu.  
Nowe Portrety Galerię Gwiazd 
Macieja Kłosia można obejrzeć 
do 14 października.

Maciej Kłoś urodził się 
w 1942 roku w Warszawie. 

Swoją przygodę z fotografo-
waniem rozpoczął w wieku 18 
lat. Rok później został człon-
kiem Warszawskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego. Wtedy to 
rozpoczęła się jego współpraca 
z wieloma tytułami prasowymi, 
również tymi zagranicznymi. 

Przez 25 lat był członkiem zwy-
czajnym Stowarzyszenia Auto-
rów ZAiKS sekcji fotografii. 
Drukowano jego fotoreporta-
że, zdjęcia ilustracyjne, okład-
ki. Wówczas zainteresował się 
też portretami. 

Wraz z początkiem lat 70. zo-
stał fotoreporterem CAF. Jego 
kunszt był doceniany, co wielo-
krotnie owocowało tytułami fo-
toreportera roku. Za swoje prace 
pięciokrotnie otrzymał też wy-
różnienia w konkursach fotogra-
fii prasowej. W połowie lat 80. 
jego fotografie robione zwierzę-
tom ukazywały się w kilkudzie-
sięciu książkach i pismach spe-
cjalistycznych. W 2010 roku 
stworzył stałą galerię zdjęć Ar-
tystów Radziejowickich. W tym 
samym czasie zaczął tworzyć 
Fotograficzną Encyklopedię 
Artystów Polskich, z której po-
większających się zasobów or-
ganizowane są wystawy. (bm)

Saska Kępa w kwiatach
Saskokępianie przywitali październik w  iście 
letnich i  kwiecistych nastrojach. Pierwszego 
dnia tego jesiennego miesiąca w Klubie Kultu-
ry Saska Kępa, przy ul. Brukselskiej, odbyła 
się uroczystość zakończenia XXXI edycji kon-
kursu „Saska Kępa w kwiatach 2014”. 

Laureatom nagrody i dyplomy wręczyła Krystyna Gott – Pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy. Pani prezes oczarowa-
ła zebranych swoim niebywałym poczuciem humoru np. mówiąc 
do jednego z finalistów... przepiękny, zadbany ogródek będący nie-
gdyś ostatnią nadzieją kloszarda. Tymi słowami dała też nadzie-
ję wszystkim, którzy nie wierzą w swoje umiejętności ogrodnicze. 

Był to wesoły wieczór, a jego bohaterami byli licznie zebrani laure-
aci oraz zgłoszone przez nich: ogrody, tarasy, ogródki przydomowe, 
balkony, kawiarnie, szkoły oraz spółdzielnie mieszkaniowe. 

W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Saskiej Kępy przyznało nagro-
dy i dyplomy 75 laureatom. Zgodnie z tradycją kilku osobom wręczone 
zostały również prestiżowe nagrody Burmistrza Dzielnicy Praga-Połu-
dnie m. st. Warszawy. Do grona tych wybrańców należeli: Nadine Ban-
durska (na zdjęciu), Dorota Paprzycka, Ewa Kobiecińska, Małgorzata 
Rynkiewicz,  Bożena Kita, Teresa Witek, Katarzyna Wasilewska, Ma-
ciej Lisowski, Tadeusz Małachowski oraz Leszek Kurowski. 

– Jest to piękny konkurs, w którym nie ma przegranych. Wygry-
wają wszyscy... a już najbardziej wygrana jest Saska Kępa, a wraz 
z nią nawet osoby, które udziału w konkursie nie brały. Jest to nasze 
wspólne dobro, dobro które widzimy (...) Dziękuję wszystkim Pań-
stwu. Jesteście ogromną grupą ludzi, która chce się podzielić swo-
ją wewnętrzną radością. Radością, która uzewnętrznia się w kwia-
tach... – po rozdaniu prestiżowych nagród powiedział do laureatów 
burmistrz Tomasz Kucharski.

Konkurs „Saska Kępa w kwiatach” jest lokalną kontynuacją za-
inicjowanego w 1937 roku pomysłu prezydenta Stefana Starzyń-
skiego i Leona Danielewicza: „Warszawa w kwiatach i zieleni”. 
Laureaci konkursu obejmującego teren Saskiej Kępy są co roku 
kandydatami do nagród Zarządu Głównego Towarzystwa Przyja-
ciół Warszawy oraz nagród prezydenckich. (damal)

Kłoś i gwiazdy
Maciej Kłoś lubi patrzeć na gwiazdy. 
A kiedy na nie patrzy – gwiazdy zaczyna-
ją zdradzać mu swoje tajemnice. 

pOłudniOwOprASKA 
FridA w „CepeKu”

W Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-
-Południe można oglądać wystawę prac Kingi 
Pawelskiej. Na wielu z nich widać silny wpływ 
słynnej fridy Kahlo…

Wernisaż, który odbył się w piątek, 1 października, zgroma-
dził wielu miłośników malarstwa i sztuk graficznych. – Kinga 
jest osobą niezwykłą, o czym świadczy nie tylko jej dorobek, licz-
ba zgromadzonych tu gości, ale także obecność na wernisażu 
takich osób, jak pan Jacek Frankowski, czy pani Justyna Sień-
czyłło… – mówiła w czasie otwarcia wystawy Barbara Wasiak, 
dyrektor CPK.

– To są chwile, dla których warto żyć… – autorka na wernisa-
żu była wyraźnie wzruszona. Pracownicy południowopraskiego 
CPK mówią o Kindze Pawelskiej „nasz nadworny portrecista”. 
Na wystawianych pracach można odnaleźć twarze osób zwią-
zanych z tym domem kultury, w którym malarka zresztą pro-
wadzi zajęcia dla dzieci. – O rety, druga Basia! – starsza pani 
ze zdziwieniem przygląda się portretowi kobiety o hiszpańskiej 
urodzie, która ma na sobie mocno czerwoną sukienkę. – Podo-
bieństwo jest uderzające – przecież to dyrektor Wasiak! Wysta-
wę „Niedokończone obrazy”, której kuratorem jest Marcin Ko-
koszko, można oglądać do 17 października. ar 


