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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

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!
g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Remiszewska 14D
Tel. 22 678-50-50  

503-962-927
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

gRudzień, dlA dzieCi, tO OCzyWiśCie CzAS 
śWiąt i  pRezentÓW. tO mieSiąC, W  KtÓRym 
pRzed ROdziCAmi StOi bOjOWe zAdAnie – 
pOmOC śWiętemu miKOŁAjOWi W  zdObyCiu 
pRezentÓW dlA SWOiCH pOCieCH…

Czas Świętego 
Mikołaja

Bajkowy świat
Czy każdy Polak to manty-

ka i  maruda? Otworzyli lotnisko 
w  Modlinie. Buuahhha, daleko, 
paździerz, co to za warunki, kto 
tam będzie latał? Efekt? Już ob-
służono ponad półtora miliona 
pasażerów, więcej niż renomo-
wane i  istniejące od lat lotnisko 
w Poznaniu, które też ma między-
narodowe loty i  obsługuje czar-
tery.

Ten polski wątrobiarz ukochał 
sobie internetowe fora. Zna się 
na wszystkim. Jak wojsko kupu-
je  czołgi, wie, że są najgorsze 
na świecie. Jak jakaś klinika prze-
prowadzi udaną operację, man-
tyka już wie, że za trzy miesiące 
puszczą szwy, a  pacjenta trzeba 
będzie ponownie brać na stół. 
Jak aktorce przyznają nagrodę, to 
podzieli się z narodem wiadomo-
ścią, że ma krzywe zęby od szóst-
ki w głąb, więc de facto jest po-
kraką.

Każdy polityk, według tych ko-
mentatorów jest idiotą, sporto-
wiec – niedojdą, biznesmen – 
szują, dozorca – leniem, lekarz – 
konowałem, inżynier – nieukiem 
itd.itp. I  nad tą smutną rzeczywi-
stością świeci tylko jedno sło-
neczko: autor komentarzy. I  tylko 
on, bo komentarz do komenta-
rza innego słońca, zwykle zaczy-
na się od słów: gdybyś umiał czy-
tać ze zrozumieniem… Gdy poja-
wił się internet, kilka wrażliwych 
osób przypłaciło lekturę wpisów 
ciężką depresją i  rozedrganiem 
nerwowym. Teraz nikt już tego 
nie czyta,  poza samymi autorami 
wpisów, którzy odświeżają stronę 
co kilka minut, sprawdzając, czy 
ktoś podjął polemikę z  ich sta-
nowiskiem. To są te godziny, gdy 
czują się w centrum wydarzeń. 

Słyszę, że z  dali nadjeżdżają 
sanie z Mikołajem. Oczywiście to 
podły przebieraniec, renifery są 
na sterydach, a prezenty to tylko 
tania podróba… Ale idę otworzyć 
drzwi, bo wciąż wierzę w bajkowy 
świat…

Tomasz Szymański

Nowe rozdanie samorządu

czytaj na str. 6

Spraw sobie i swoim najbliższym
NIEPOWTARZALNY PREZENT 

MIKOŁAJKOWY!
NOWA KOLEKCJA  

złotej i srebrnej biżuterii
Duży wybór BRYLANTÓW  
po promocyjnych cenach
NOWE WZORY  

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

Ceny konkurencyjne. 
Niepowtarzalne wzornictwo.

ZAPrAsZAmy!
Universam Grochów 

I piętro
„Świat złota”
ul. Grochowska 207

  Organizowanie  
Firmowych Wigilii

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

  LUNCHE poniedziałek–piątek 
w godz. 12.00–16.00 
13 lub 16 złotych!

 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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Fikcyjny rozbój
Fikcyjny rozbój został wykryty przez mokotowskich policjantów zwal-

czających przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu.  Mężczyzna, który 
miał zostać pobity i okradziony na ulicy, wymyślił całą historię, a portfel 
i telefon zgubił prawdopodobnie będąc pod wpływem alkoholu. Za skła-
danie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

znęcał się nad rodzicami
Policjanci z patrolówki otrzymali wezwanie do jednego z mieszkań na 

terenie Grochowa. Syn regularnie nachodził matkę i ojca w ich mieszka-
niu, żądał pieniędzy lub papierosów, groził, że jeśli nie dadzą mu gotówki 
pobije ich. W dniu interwencji groził podpaleniem mieszkania. Policjanci 
zatrzymali mężczyznę, który miał 2 promile alkoholu we krwi.

Francuz zaatakował nożem
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 35-letniego obywatela Francji 

podejrzanego o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak 
wynika z relacji pokrzywdzonego, mężczyzna wszedł w nocy do baru 
i rzucił się z nożem na jednego z pracowników. Został obezwładniony 
przez pracowników, jednak zdążył zranić jedną osobę w szyję. 

Okradali samochody
Kilkanaście minut po 23.00 policjanci otrzymali informację o kradzie-

ży z włamaniem do volkswagena na terenie Saskiej Kępy. Pokrzywdzo-
ny zgłosił, że sprawca wybił tylną szybę w aucie i ukradł z niego laptopa, 
ipada oraz portfel z gotówką w różnej walucie. Zawiadomieni policjan-
ci spenetrowali okolicę, zauważyli trzech mężczyzn siedzących w samo-
chodzie. Funkcjonariusze przeszukali ich pojazd. Za siedzeniem pasażera 
leżały rzeczy pochodzące z włamania do samochodu.  Policjanci zabez-
pieczyli je, a mężczyzn zatrzymali. W wyniku pracy operacyjnej i proce-
sowej funkcjonariuszy z wydziału mienia okazało się, że dwaj spośród 
zatrzymanych mają związek również z kradzieżą z włamaniem do innego 
pojazdu, do której doszło dzień wcześniej.

zniszczył 5 samochodów
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który mając 1,5 promila alkoholu 

we krwi uszkodził pięć zaparkowanych samochodów. 17-letni Robert 
B. w towarzystwie znajomych prawdopodobnie postanowił pokazać, 
jaki jest odważny – kopał oraz uderzał mijane auta. Policjantów zawia-
domił jeden z właścicieli aut. Ustalili oni, że uszkodzonych pojazdów 
jest więcej, a zapis monitoringu potwierdził jeszcze, że 17-letni Ro-
bert B. zdewastował wiatę przystankową. Mężczyzna został zatrzyma-
ny, miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Policjanci z wydziału mienia 
przedstawili mu pięć zarzutów.

Włamywacz hurtownik
W sumie siedem zarzutów usłyszał zatrzymany przez policjantów 

z Wawra 37-letni Piotr S. Mężczyzna został ujęty przez pracowników 
jednej z instytucji, w momencie włamywania się do budynku, z które-
go próbował ukraść przewody. Jak dowiedli funkcjonariusze, 37-latek 
w ten sam sposób już wcześniej włamał się do tego samego miejsca. 
Włamywacz ma już na swoim koncie dwie kradzieże na terenie budo-
wy położonej na terenie dzielnicy. Mężczyzna kradł wszystko, styro-
pian, narzędzia, kable, a nawet garnitur i bombki choinkowe.   toms
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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!

V kadencja to kontynuacja 
dotychczasowych prac. Prze-
wodniczącym sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego bę-
dzie Ludwik Rakowski (PO), 
a wiceprzewodniczącą Bożen-
na Pacholczak (PSL). Zgodnie 
z postanowieniem komisarza 
wyborczego, kolejnych dwóch 
wiceprzewodniczących radni 
wybiorą podczas następnego 
posiedzenia sejmiku, które od-
będzie się 15 grudnia. 

Radni wybrali dziś też 
członków zarządu wojewódz-
twa. Marszałkiem jest ponow-
nie Adam Struzik (PSL). Wi-
cemarszałkami zostali: Jani-
na Ewa Orzełowska (PSL) 
oraz Leszek Ruszczyk (PO). 
Członkami zarządu – Elżbie-
ta Lanc (PO) i Wiesław Rabo-
szuk (PO). 

– Ostatnie lata wspólnego 
decydowania o rozwoju Ma-
zowsza to czas stabilnej współ-
pracy. Najważniejsze jest te-
raz kontynuowanie prioryteto-
wych zadań – m.in. projektów 
Internet dla Mazowsza, e-ad-
ministracji i e-zdrowia. Poza 
tym przed nami nowa perspek-
tywa finansowa – realizacja 
RPO WM, który negocjujemy 
właśnie z Komisją Europejską, 
a który dla Mazowsza wyniesie 
2,1 mld euro, oraz ważny dla 
obszarów wiejskich PROW. 
Tworzenie kontraktu teryto-
rialnego pokazało, że potrze-
by inwestycyjne samorządów, 
czyli mieszkańców są ogrom-

ne. Wartość kontraktu to oko-
ło 49 mld zł. Naszym zadaniem 
będzie pozyskiwanie fundu-
szy na realizację tych najważ-
niejszych działań – zapowiada 
marszałek Adam Struzik. – Ze 
swojej strony mogę zadekla-
rować, że nadal będziemy wy-
pracowywać nowy kształt „ja-

nosikowego”, a przede wszyst-
kim będziemy odzyskiwać pie-
niądze Mazowszan. Przed na-
mi również walka o uczciwy 
algorytm wyliczania pienię-
dzy w NFZ dla mazowieckich 
placówek ochrony zdrowia. To 
niezwykle ważne dla mieszkań-
ców naszego regionu – nie go-
dzimy się na taką niesprawie-
dliwość i będziemy walczyć 
o zmianę systemu. Mam świa-
domość, że Mazowsze to nadal 
region zróżnicowany, dlate-
go chcemy w kolejnych latach 

kontynuować naszą politykę 
równomiernego rozwoju całe-
go województwa. Opracować 
system pomocy wewnątrzre-
gionalnej, przy wykorzystaniu 
którego moglibyśmy jeszcze 
skuteczniej pomagać biedniej-
szym gminom. Dzięki wygra-
nej z „janosikowym” będzie-

my mieli też możliwość wrócić 
do wypełniania tak ważnych 
zadań jak np. wspieranie or-
ganizacji pozarządowych czy 
ochotniczych straży pożarnych 
– mówił marszałek Adam Stru-
zik.

Radnymi województwa ma-
zowieckiego V kadencji z ra-
mienia Polskiego Stronnictwa 
Ludowego zostali: Mirosław 
Augustyniak, Witold Chrza-
nowski, Cecylia Domżała, 
Grzegorz Gańko, Zbigniew 
Gołąbek, Wiesława Krawczyk, 

Marian Krupiński, Paweł Obe-
rmeyer, Mirosław Adam Orliń-
ski, Janina Ewa Orzełowska, 
Bożenna Pacholczak, Leszek 
Przybytniak, Erwina Ryś-Fe-
rens, Dorota Stalińska, Adam 
Struzik i Bożena Żelazow-
ska. Klub Platformy Obywa-
telskiej tworzą: Wojciech Bar-
telski, Katarzyna Bornowska, 
Dariusz Dziekanowski, Kin-
ga Gajewska, Jolanta Gruszka, 
Urszula Kierzkowska, Jolanta 
Koczorowska, Stefan Kotlew-
ski, Tomasz Kucharski, Elż-
bieta Lanc, Wioletta Paproc-
ka-Ślusarska, Wiesław Rabo-
szuk, Ludwik Rakowski, Le-
szek Ruszczyk oraz Krzysztof 
Strzałkowski. 

Prawo i Sprawiedliwość 
w sejmiku województwa ma-
zowieckiego będą reprezen-
tować radni: Michał Dwor-
czyk, Radosław Fogiel, 
Agnieszka Górska, Krzysz-
tof Kawęcki, Witold Koło-
dziejski, Anna Krupka, Ja-
kub Opara, Marian Piłka, Jan 
Rejczak, Anna Sikora, Piotr 
Strzembosz, Ewa Szymań-
ska, Karol Tchórzewski, Piotr 
Uściński, Teresa Wargocka, 
Maciej Wąsik, Martyna Woj-
ciechowska, Tomasz Zdzikot 
i Krzysztof Żochowski. Rad-
ną sejmiku została również 
Katarzyna Piekarska z SLD. 
Spośród 51 nowo wybranych 
radnych sejmiku 28 sprawo-
wało tę funkcję w poprzed-
niej kadencji. (um)

 KRO Ni KA pO Li Cyj NA
27 liStOpAdA bR. OdbyŁO Się pieRWSze pOSiedzenie SejmiKu WOjeWÓdztWA mAzOWieCKiegO W nOWym 
SKŁAdzie. W V KAdenCji SejmiK tWORzyć będzie 19 RAdnyCH z piS, 16 RAdnyCH z pSl, 15 RAdnyCH z pO 
ORAz RAdnA z Sld. pieRWSzą deCyzją nOWyCH RAdnyCH byŁO WybRAnie pRzeWOdniCząCegO i WiCepRze-
WOdniCząCej SejmiKu ORAz mARSzAŁKA i CzŁOnKÓW zARządu. 

Wybory samorządowe 2014 na Mazowszu

Bardzo dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Grochowa, 

którzy oddali na mnie 
swój głos.

Dzięki Wam 
będę ponownie pełnił 

mandat radnego 
Pragi-Południe.

Marek Borkowski

www.marekborkowski.pl



MIESZKANIEC 3

rEKlAMA rEKlAMA  

Czeka tu na Ciebie tysi¹ce 
najró¿niejszych modeli samocho-
dów, ciê¿arówek, samolotów, 
¿aglowców, motocykli, ci¹gników, 
maszyn rolniczych i budowlanych, 
autobusów, dŸwigów oraz niezli-
czone mnóstwo innych cudów.    

Modele na radio, kolejki, 
modele kolekcjonerskie gotowe 
lub do samodzielnego sk³adania (skrêcania lub sklejania) oraz wszelkie potrzebne 
do tego dodatki i akcesoria, jak farbki czy kleje.

Ceny? Modele prosto od importerów, wiêc w wiêkszoœci ni¿sze od tych 
w hipermarketach nawet do 30%!

Solidne, markowe produkty, wykonane niezwykle starannie, z detalami. 
œwietne egzemplarze dla koneserów, ale te¿ – porz¹dne, trwa³e zabawki dla 
ch³opców ma³ch oraz ca³kiem du¿ych: hobbystów, kolekcjonerów, modelarzy. 

Firmy? Welly, Bburago, Maisto, Revell, Siku, Piko, Schleich, Cobi – to tylko 
niektóre marki, jakie tu znajdziesz. I to w pe³nym asortymencie katalogowym 
dostêpnym  Polsce. 

Znajdziesz u nas te¿ zabawki 
stymuluj¹ce rozwój dziecka – 
zestawy konstrukcyjne, klocki, 
roboty, nawet zestawy do muro-
wania domów!

Na naszej stronie www.pit-
Stop.org.pl mo¿esz to wszyst-
ko zobaczyæ.

ZapraSZamy
pitStop, ul. Stanis³awowska 5, 

otwarte od godz. 11 do 19; 
w soboty 10–15. 

mo¿na p³aciæ kart¹.

pit Stop  
– modele  
i zabawki  
jak z marzeñ

K U p o N  r a B at o w y
Z tym kuponem klocki Cobi 
i modele do klejenia revell

10% taNiej
Wa¿ny do 20 grudnia 2014 r.

WyBORy SAMORządOWE 2014 W WARSzAWiE

Miniony poniedziałek był 
ważnym dniem dla stołeczne-
go samorządu kadencji 2014- 
2018. Najpierw Państwowa 
Komisja Wyborcza ogłosiła 
oficjalne wyniki drugiej tury 
wyborów, a następnie odbyło 
się pierwsze posiedzenie Ra-
dy Warszawy.

Znaczna większość głosują-
cych warszawiaków zdecydo-
wała, że Hanna Gronkiewicz-
-Waltz (Platforma Obywatel-
ska) po raz kolejny zasiądzie 

w fotelu prezydenta stolicy. 
W „dogrywce”, czyli dru-
giej turze wyborów, urzędują-
ca prezydent starła się z kan-
dydatem Prawa i Sprawiedli-
wości Jackiem Sasinem. Pre-
tendenci do najważniejszego 
urzędu w stołecznym Ratuszu 
postarali się o wsparcie tych 
kandydatów, którzy w pierw-
szej turze wyborów uzyska-
li całkiem dobre wyniki. Jac-
ka Sasina poparł Piotr Gu-
ział z Warszawskiej Wspól-

noty Samorządowej, a Hannę 
Gronkiewicz-Waltz kandydat 
Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, Sebastian Wierzbic-
ki. Po podliczeniu wyników 
przez PKW okazało się, że 
na Hannę Gronkiewicz-Waltz 
zagłosowało ponad trzysta 
czterdzieści tysięcy warsza-
wiaków, a na Jacka Sasina 
o sto tysięcy mniej. Urzędują-
ca prezydent wygrała stosun-
kiem 58,64% do 41,36%. To 
dość mocne zwycięstwo, choć 

trzeba przyznać, że w drugiej 
turze wyborów wzięło udział 
znacznie mniej warszawia-
ków niż w pierwszej. Zresztą 
sama prezydent przyznała, że 
w tych wyborach czuła się fa-
worytem, ale nie pewniakiem.

Także w poniedziałek, 
w Sali Warszawskiej Pałacu 
Kultury i Nauki, odbyła się 
pierwsza sesja nowej kaden-
cji Rady m.st. Warszawy. In-
augurujące posiedzenie, zgod-
nie z przepisami, zwołał sto-
łeczny komisarz wyborczy. 
W posiedzeniu uczestniczyła 
prezydent-elekt, która zade-
klarowała: – Przez najbliższe 
cztery lata wszyscy będzie-
my tworzyć Warszawę! No-
wi rajcy najpierw otrzyma-
li zaświadczenia legitymizu-
jące ich mandat, a następnie 
złożyli stosowne ślubowanie. 
Zgodnie ze zwyczajem, do 
czasu wyboru przewodniczą-
cego rady, posiedzenie prowa-
dzi najstarszy wiekiem radny. 
W tej kadencji rola ta przypa-
dła Waldemarowi Marszałko-
wi, byłemu sportowcowi, któ-
ry mandat uzyskał z ramienia 
SLD. Skoro już jesteśmy przy 
naszym byłym mistrzu spor-
tów motorowodnych, to war-
to wspomnieć, że wśród miej-
skich rajców znalazło się jesz-
cze kilkoro nowych „celebry-
tów”. Radnym PiS został Sta-
siek Wielanek, a z ramienia 
Platformy w stołecznym sa-
morządzie zasiada Krystyna 
Prońko (pełna lista miejskich 
radnych – w ramce obok).

Jak pisaliśmy w poprzed-
nim „Mieszkańcu” Platforma 
utrzymała samodzielną wła-

dzę w Mieście. PO ma 33 rad-
nych, a największy klub opo-
zycyjny, czyli PiS tylko 24. 
Zmniejszył się bezpośredni 
wpływ lewicy na zarządzanie 
Warszawą – SLD zdobyło tyl-
ko dwa mandaty. W składzie 
Rady Warszawy znalazł się 
także (samotnie) Piotr Guział 
z WWS. Tak więc mimo, że 
Rada Warszawy została „od-
świeżona” w 1/3, w porów-
naniu do minionej kadencji, 
to wielkiej rewolucji w zarzą-
dzani stolicą raczej nie będzie. 
Świadczą o tym chociażby 

wybory prezydium rady. Na 
pierwszej sesji rajcy zdecy-
dowali, że funkcję przewod-
niczącej nadal będzie pełniła 
Ewa Malinowska-Grupińska 
(PO), a jej zastępczyniami bę-
dą Ewa Masny (PO) i Olga Jo-
hann (PiS). 

W najbliższych dniach od-
będą się pierwsze sesje rad 
dzielnic m.st. Warszawy. To 
w czasie tych posiedzeń bę-
dą wybierani przewodniczą-
cy rad, burmistrzowie i ich za-
stępcy.

Adam Rosiński

Nowe rozdanie samorządu
WARSzAWą nAdAl będzie RządziŁA pRezydent HAnnA gROnKieWiCz-
-WAltz. OdśWieżOnA zA tO zOStAŁA RAdA WARSzAWy, nAjWAżniejSzy, 
KOlegiAlny, SAmORządOWy ORgAn StOliCy.

RAdni m.St. WARSzAWy  
KAdenCji 2014–2018

plAtFORmA ObyWAtelSKA:
Michał Bitner, Izabela Chmielewska, Michał Czaykowski, Ma-
riusz Frankowski, Aleksandra Gajewska, Marcin Hoffman, 
Agnieszka Jakowicka, Ewa Janczar, Lech Jaworski, Piotr Ja-
worski, Marta Jezierska, Piotr Kalbarczyk, Paweł Lech, Doro-
ta Lutomirska, Ewa Łuczyńska, Maria Łukaszewicz, Ewa Ma-
linowska-Grupińska, Ewa Masny, Piotr Mazurek, Anna Neh-
rebecka-Byczewska, Anna Pabisiak, Krystyna Prońko, Alek-
sandra Sheybal-Rostek, Monika Suska, Jarosław Szostakow-
ski, Tomasz Tretter, Zofia Trębicka, Joanna Wiśniewska-Najge- 
bauer, Iwona Wujastyk, Maciej Wyszyński, Małgorzata Za-
krzewska, Dorota Zbińkowska, Małgorzata Żuber-Zielicz.

pRAWO i SpRAWiedliWOść:
Krzysztof Bosak, Zbigniew Cierpisz, Jacek Cieślikowski, Ra-
fał Dorosiński, Dariusz Figura, Filip Frąckowiak, Michał Grodz-
ki, Olga Johann, Cezary Jurkiewicz, Michał Kondrat, Tomasz 
Koziński, Jarosław Krajewski, Andrzej Kropiwnicki, Paweł Li-
siecki, Andrzej Melak, Anna Rożek, Ewa Samonek, Agnieszka  
Soin, Piotr Szyszko, Edmund Świderski, Paweł Terlecki, Stani-
sław Wielanek, Wojciech Zabłocki, Alicja Żebrowska.

Sld leWiCA RAzem:
Waldemar Marszałek, Paulina Piechna-Więckiewicz.

WARSzAWSKA WSpÓlnOtA SAmORządOWA:
Piotr Guział.



Liceum powstało w 1954 ro-
ku. Na początku przez cztery 
lata znane było, jako XX Szko-
ła Podstawowa i Liceum Ogól-
nokształcące TPD, kolejne trzy 
zaś jako Szkoła Podstawowa 
i Liceum Ogólnokształcące nr 
47. Na wniosek Rady Pedago-
gicznej o nadanie szkole imie-
nia znanego, wszechstronnego 
artysty Stanisława Wyspiań-

skiego, 25 lutego 1961 roku 
dotychczasowa nazwa szkoły 
wzbogaciła się o imię swojego 
obecnego patrona. „Wyspian” 
w obecnej postaci, a więc 
XLVII Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Stanisława Wyspiańskie-
go, narodził się 1 września 1966 
roku. Z okazji 200-lecia Komi-
sji Edukacji Narodowej w 1975 
roku szkoła została odznaczona 
Medalem Pamiątkowym przy-
znanym za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze. Przez 
ten czas pracowało tam pięciu 
dyrektorów i ponad stu nauczy-
cieli, dzięki którym przy pomo-

cy pozostałych pracowników, 
placówkę tę ukończyło ponad 
sześć tysięcy uczniów. 

Obecnie „Wyspiański” 
jest drugim domem dla 543 
uczniów, 44 nauczycieli i 14 
pracowników administracji, 
jednakże nie tylko oni celebro-
wali wielkie święto 60-lecia. 
Progi szkoły odwiedziły sze-
regi byłych pracowników i ab-

solwentów z wielu roczników. 
Zjawili się nawet tacy, którzy 
pierwszy egzamin dojrzało-
ści dzielili razem z placówką 
w maju 1957 roku! Uroczysto-
ści zostały podzielone na dwa 
dni – w piątek 21 listopada 
świętowali obecni uczniowie, 
zaś sobota 22 listopada była 
dniem przeznaczonym na zjaz-
dy absolwentów. 

– To jest jedna z tych szkół 
warszawskich, które były pionie-
rami przekształcania się nasze-
go miasta w miasto różnorodne, 
w miasto tolerancyjne, w miasto 
przyjazne przybyszom z bliska, 

z dalekich stron, które pozwala 
im tutaj żyć. Pamiętam, to by-
ły lata 90., do Warszawy zaczę-
ły wtedy przyjeżdżać pierwsze 
grupy młodzieży m.in. z Izraela. 
To właśnie tutaj, w „Wyspiań-
skim” i kilku innych szkołach te 
grupy znajdowały dobre, przy-
jazne, ciepłe schronienie. To by-
ło wtedy szalenie ważne. Dzisiaj 
po tych dwudziestu latach, któ-

re minęły od tego czasu wyda-
je się to już zupełnie normalne, 
ale wtedy te drogi przecierały 
się i za to chciałem Państwu ser-
decznie podziękować – podczas 
uroczystości mówił wiceprezy-
dent m.st. Warszawy Włodzi-
mierz Paszyński.

W obchodach tej okrą-
głej rocznicy wzięli też udział 
m.in: Mazowiecki Wicekurator 
Oświaty Katarzyna Góralska, 
Dyrektor Biura Edukacji Urzę-
du m.st. Warszawy Joanna Go-
spodarczyk, przewodniczący 
Rady Dzielnicy Praga-Południe 
Marcin Kluś oraz zastępca bur-

mistrza Pragi-Południe Jarosław 
Karcz. – Przez 60 lat liceum Wy-
spiańskiego wpisało się w hi-
storię nie tylko Warszawy, ale 
szczególnie Grochowa. Te 6 tys. 
absolwentów, które opuściło mu-
ry tej szkoły oraz kolejni chętni 
świadczą o tym, że szkoła speł-
nia swoją misję. (...) Mam na-
dzieję, że Wyspiański w dalszym 
ciągu będzie taką szkołą, która 
ma swój specyficzny charakter, 
dzięki temu mówimy, że to jest ta 
nasza szkoła Grochowska. Ży-
czę państwu, gronu pedagogicz-
nemu, pani dyrektor wiele satys-
fakcji z dotychczasowych doko-
nań, życzę też wielu dobrych po-
mysłów na przyszłość po to, by 
szkoła była zawsze żywa, otwar-
ta na nowe idee, otwarta na mło-
dzież – mówił zastępca burmi-
strza Pragi-Południe Jarosław 
Karcz (na zdjęciu).

Z okazji jubileuszu odbył się 
mini koncert, na którym kilko-
ro obecnych uczniów zaprezen-
towało swoje, bez wątpienia, 
ponadprzeciętne zdolności mu-
zyczne. Dziękowano pracowni-
kom i nauczycielom, wręczano 
kwiaty i upominki, nagradza-
no laureatów konkursów „Gro-
chów, jakiego nie znacie” oraz 
„Wyspiański moim mistrzem”. 
Składano też kwiaty i zapa-
lano znicze przy kamieniach 
rozmieszczonych obok szko-
ły, symbolizujących pomniki 
zmarłych nauczycieli liceum. 
Oficjalna część uroczystości za-
kończyła się owacjami na stoją-
co, a wszystko to za sprawą fil-
mu zrealizowanego przez Mi-
kołaja Jaworskiego specjalnie 
na okazję tego jubileuszu oraz 

prezentacji, autorstwa jednej 
z nauczycielek Iwony Andrze-
jewskiej. 

– Szkoła przeżywa niezwy-
kły dzień – jubileusz 60-le-
cia. Uroczystość ta zgromadzi-
ła kilka pokoleń nauczycieli, 
pracowników szkoły, uczniów, 
absolwentów i innych sza-
nownych gości. Dziękuję ser-
decznie za państwa obecność. 
W tym szczególnym dniu, koń-
czymy 60 lat i jak mówi poeta 
„Nikt żywy w kraj młodości raz 
drugi nie wraca. Młodość już 
raz miniona, minęła niezwrot-
nie.” Praca w „Wyspianie” te-
mu stwierdzeniu zaprzecza, bo 

kolejne roczniki uczniów po-
wodują, że ciągle mamy od 16 
do 19 lat – mówiła wzruszona 
dyrektor Anna Graf.

Na wszystkich przybyłych 
czekał jeszcze olbrzymi jubi-

leuszowy tort, który smakował 
równie wyśmienicie jak wy-
glądał. Wielkich wzruszeń nie 
zabrakło drugiego dnia uro-
czystości, kiedy to szkoła wy-
pełniła się absolwentami licz-
nie przybyłymi ze wszystkich 
stron. Były rozmowy, wspo-
mnienia, śmiech i łzy – wszyst-
ko to w szkolnych korytarzach 
bądź ulubionych salach udeko-
rowanych zdjęciami i kronika-
mi przypominającymi minione 
lata. – Powrót w te progi to cie-
kawe doświadczenie (...) bar-
dzo lubiłem „Wyspiana”, choć 
nie ukrywam, że zdarzało mi się 
mieć z nauczycielami pewne za-
targi (...) po latach jednak to 
wszystko popada w niepamięć. 
Pozostają tylko te pozytywne 
emocje, a niektórzy belfrowie 
tzw. kosy, wcale już nie są tacy 
straszni... – wspominał Maciej 
Kiliszek, jeden z ostatnich ab-
solwentów nieistniejącego już 
profilu z językiem hebrajskim.

Dla mnie, jako absolwenta 
była to przede wszystkim oka-
zja do porozmawiania z na-
uczycielami i znajomymi, któ-
rych nie widziałem kilka ład-
nych lat. Można było powspo-
minać stare dobre, szkolne cza-
sy. A wspominać było co, po-
nieważ czy to w szkolnych 
korytarzach, czy w salach lek-
cyjnych, dzięki nauczycielom 
bądź za sprawą rówieśników 

w „Wyspianie” zawsze działo 
się „coś”, dzięki czemu wracało 
się tam chętnie. Tak było wtedy, 
tak jest teraz i z pewnością za-
wsze tak będzie...
(AS)  daniel malarecki

4 MIESZKANIEC

ul. Ostrołęcka 4  tel. 22 498−74−80
ul. Korkowa 119/123 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; 882-190-636

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
P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
metal−market

rEKlAMA rEKlAMA  

60 LAT „WySpiANA”
„IdzIeSz pRzez śWIaT I  śWIaTu dajeSz kSzTałT pRzez TWoje czyny” –  
tO mOttO Od Wielu lAt tOWARzySzy nAuCzyCielOm i uCzniOm XlVii liCeum 
OgÓlnOKSztAŁCąCegO im. StAniSŁAWA WySpiAńSKiegO pRzy ul. między-
bORSKiej 64/70. 
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Podczas najbliższej zimy na 
Mazowszu bezdomni będą mo-
gli skorzystać z 71 placówek, 
w tym 26 w Warszawie. 
Pełna lista obiektów 
na stronie interneto-
wej: www.mazowiec-
kie.pl, pod banerem 
„Pomoc dla bezdom-
nych”. Działa również 25 
jadłodajni i punktów żywienia, 
punkty pomocy medycznej – 
w Łaźniewie w powiecie war-
szawskim zachodnim (al. Księ-
ży Orionistów 1), Radomiu (ul. 
Główna 16) oraz w Warsza-
wie (ul. Wolska 172). W stoli-
cy do dyspozycji bezdomnych 
jest także pralnia (ul. Grochow-
ska 259a). Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki uruchomił bez-
płatną infolinię 987, informa-
cje w sprawie osób bezdom-
nych można również przekazy-
wać na numer Straży Miejskiej 
– 986. 

z�z�z
W Warszawie w 2017 ro-

ku powstanie pierwsze i jedy-
ne na świecie Muzeum Pol-
skiej Wódki. Mieścić się ono 
będzie w charakterystycznych 
postindustrialnych budynkach 
z czerwonej cegły, w których 
przez wiele lat funkcjonowa-
ła Wytwórnia Wódek „Kone-

ser”. 25 listopada w Centrum 
Praskim Koneser na Pradze-
-Północ odbyła się konferen-
cja prasowa, na której przed-
stawiono logotyp i identyfika-
cję wizualną stworzoną przez 
artystę plastyka Andrzeja Pą-
gowskiego. Zaprezentowa-

no również finalny architekto-
niczny projekt muzeum i wi-
zualizację jego ekspozycji au-
torstwa pracowni Nizio Design 
International. 

z�z�z
Klub Sportowy WTS Orzeł 

specjalizujący się w rozgryw-
kach tenisowych został otwar-
ty 19 listopada przy ulicy Pod-
skarbińskiej 14. Galę jego 

otwarcia poprowadził Zygmunt 
Chajzer. Przybyli goście byli 
świadkami m.in. symboliczne-
go tenisowego tie-break’a roz-
grywanego pomiędzy Toma-
szem Stockingerem a Andrze-
jem Supronem na improwizo-
wanym miniaturowym boisku 
znajdującym się przed sceną. 
WTS Orzeł posiada dziewięć 
kortów tenisowych wysokiej 
klasy, ogrzewanych i krytych 
najnowocześniejszymi w Eu-
ropie halami pneumatycznymi, 
wielofunkcyjną salę sportową 
o powierzchni 200 m kw. wy-
posażoną w sprzęt do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych i przysto-
sowaną do zajęć fitness oraz 
restaurację oferującą smaczną 
i urozmaiconą kuchnię. 

z�z�z
W zabytkowej komorze cel-

nej, w pracowni Wydziału Poli-
grafii i Konserwacji Dokumen-
tacji Biura Organizacji Urzędu 
trwa renowacja 15 ksiąg za-
bużańskich. Zabytkowe wolu-
miny pochodzą z 1914 roku. 
W Sekcji Ksiąg Zabużańskich 
przechowywane są księgi me-
trykalne (urodzeń, małżeństw 
i zgonów) z dawnych terenów 
wschodnich, woj. lwowskie-
go, stanisławowskiego, tarno-
polskiego, wołyńskiego, po-
leskiego i w niewielkim za-
kresie nowogródzkiego. To-
my przekazane przez władze 
radzieckie w 1949 r. na mocy 
umowy międzynarodowej, są 
w stanie niekompletnym i czę-
ściowo zniszczone. Po konser-
wacji księgi trafią do Archi-
wum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie.

z�z�z
Późna jesień, jeszcze przed 

mrozami, to najlepsza pora na 
powiększanie warszawskiego 

drzewostanu. W stolicy przy-
będzie ponad 1000 drzew i kil-
ka tysięcy krzewów. Na tere-
nach administrowanych przez 

Zarząd Oczyszczania Miasta 
dominują klony – 196, lipy – 
164 i dęby – 84. Najwięcej na-

sadzeń przybędzie na Mo-
kotowie – 114 szt. Poza 
terenami zieleni przy-
ulicznej drzewa sadzo-
ne są również w parku 

Praskim, Ogrodzie Sa-
skim i na Polu Mokotow-

skim. Przy ulicach pojawia-
ją się drzewa przyjazne aler-
gikom, poza klonami będą to 
kasztanowce i graby. 

z�z�z
Do 15 grudnia br. właścicie-

le psów i kotów,  mieszkający 
w Warszawie, mogą skorzy-
stać z możliwości bezpłatnego 
ich zaczipowania, a także do-

finansowania do zabiegów ich 
sterylizacji i kastracji. Warun-
kiem bezpłatnego oznakowa-
nia psa lub kota jest m.in.: wy-
pełnienie w dwóch egzempla-
rzach przez właściciela wnio-
sku o wykonanie zabiegu elek-
tronicznego oznakowania psa/
kota, okazanie dowodu tożsa-
mości, książeczki szczepień 
psa/kota, rodowodu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
prawo do zwierzęcia, zwierzę 
musi mieć ukończony 4 mie-
siąc życia, w przypadku psów 
należy okazać aktualne świa-
dectwo szczepienia przeciwko 
wściekliźnie. Wykazy zakła-
dów, biorących udział w ak-
cjach, znajdują się na stronie 
internetowej BOŚ pod adre-
sem: www.bip.warszawa.pl/bos 
w zakładce „Zwierzęta w mie-
ście”.

(ab) (dm) (um) (zom)

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 6.12. godz. 11.00–14.00 – Mikołajkowe warsztaty dla 
dzieci oraz kiermasz godz. 14.00-16.00 – Koncert, z którego do-
chód przeznaczony jest na leczenie 5-letniego Ikera Murillo-Żu-
wała. Wstęp bezpłatny; 7.12. godz. 17.00 – Słowno-muzyczna 
opowieść o wybitnej polskiej śpiewaczce operowej Bognie So-
korskiej. Wstęp za zaproszeniami; 10.12. godz. 11.00 – „Zamie-
szanie ze świętami” – spektakl dla dzieci, zaproszenia do odbioru 
w CPK; godz. 17.00 – Wykład pt. „El Greco i malarstwo nowo-
czesne”, wstęp wolny; 11.12. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Kono-
pi, wstęp 10 zł; 12.12. godz. 12.00–18.00 – Akcja Labirynt 2014. 
Wstęp wolny; 13.12. godz. 16.00 – Świąteczny Koncert Mai Szy-
manowskiej i finał konkursu wokalnego „Jadę na Święta”, wstęp 
wolny; 14.12. godz. 18.00 – „Średnie dzieci historii” – wieczór au-
torski Damiana Dawida Nowaka, wstęp wolny; 16.12. godz. 18.00 
– Klub Kina Niemego: „Ręce Orlaka”, 1924, reż. Robert Wiene. 
Wstęp 5 zł; 17.12. godz.17.00 – Wykład pt. „Nagość Chrystusa 
w sztuce”, wstęp wolny; godz. 18.30 – Klub Mola Książkowego 
– książki „Palacz zwłok” L. Fuksa oraz „Czuły barbarzyńca” B. 
Hrabala, wstęp wolny; 
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 5.12. godz. 
12.00-13.00 – Dlaczego tak trudno schudnąć? Gocławska Akade-
mia Zdrowia. Wstęp wolny; 10.12. godz. 12.00-13.00 – Jak rozpo-
znawać szkodniki po objawach uszkodzeń powodowanych na rośli-
nach. Wstęp wolny; 11.12. godz. 17.00-20.00 – Wieczorek tanecz-
ny. Wstęp 5 zł; 12.12. godz. 12.00-13.00 – Gustaw Holoubek. Teatr 
i historia. Wstęp wolny; 15.12. godz. 12.00-13.00 – Tomasz Zygadło 
„Mikrofon dla wszystkich”. 1976 rok. Wstęp wolny; godz. 18.00-
19.00 – Maja Komorowska – aktorka. Wstęp 10 zł; 16.11. godz. 
12.00-13.00 – Viva Italia! Podróże w nieznane. Wstęp wolny; 
 Klub Kultury Gocław ul. Abrahama 10 – 6.12. godz. 12.00-
17.00 – Mikołajki w KKG godz. 12.00-14.00 – Bal dla dzieci  
(3-10 lat). Bezpłatne wejściówki do odbioru w biurze KKG; godz. 
15.00-17.00 – Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży. Zgłosze-
nia w KKG lub pod adresem e-mail: biuro@klubgoclaw.pl; 7.12. 
godz. 15.00 i 16.15 – Spektakl dla dzieci Teoś i Boże Narodze-
nie. Wstęp: 5 zł z Kartą Warszawiaka: 4 zł; 8.12. godz. 18.30 – 
Wernisaż wystawy prac Romana Filipowicza – architekta i arty-
sty plastyka, mieszkańca Pragi-Południe, wstęp wolny; 8.12. godz. 
19.00 – Guadelupe. Meksykańskie Sanktuarium Maryjne, wstęp 
wolny; 13.12. godz. 11.00 i 12.30 – Rodzinne warsztaty tworze-
nia ozdób świątecznych. Wstęp: 10 zł; z Kartą Warszawiaka: 8 zł; 
15.12. godz. 19.00 – Muzyczny wieczór „Gdy pierwsza gwiazda 
już na niebie”; 
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” Al. St. 
Zjednoczonych 40 – 17.12. godz. 11.00 – „Z gwiazdą, turoniem 
i...dziadkiem do orzechów, czyli z kolędą przez Polskę i Niemcy” 
w wykonaniu Seniorów z grupy AGAT. Wstęp wolny;
 Wawerskie Centrum Kultury Filia Zastów ul. Lucerny 13 – 
11.12. godz. 10.30 –Warsztaty ozdób choinkowych dla dorosłych. 
Zapisy do 5.12; 17.12. godz. 18.00 – Warsztaty oryginalnego pa-
kowania prezentów. Zapisy od 8 do 12.12.br.; 15.12. godz. 19.15 – 
„Dobry wieczór sąsiedzki” – spotkanie sąsiedzkie dla wszystkich, 
wstęp wolny.

zA pRO SzE NiA dLA MiE SzKAń CóW
Z mIASTA

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Jestem po rozwodzie. Mam dwie córki. Kilka lat temu sąd zasądził ode mnie alimenty na rzecz 
córek. Starsza córka studiuje zaocznie i pracuje na pełny etat. Ja oczywiście cały czas płaciłam 
i płacę na starszą córkę pomimo tego, że przez cały ten czas pracowała i zarabiała pieniądze 
większe od mojej pensji. Czy w tej sytuacji muszę dalej na nią płacić mimo tego, że pracuje? Cór-
ka praktycznie w domu już nie mieszka, tylko u rodziców swojego chłopaka. 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że kwestia obowiązku alimentacyjnego i zasadności roszczeń ali-
mentacyjnych, co ma również związek z zadanym pytaniem, została szerzej omówiona w wyda-
niu niniejszego czasopisma z dnia 6 listopada 2014 roku, dostępnym pod adresem internetowym 
http://mieszkaniec.pl/Archiwum/PDF/2014/22.pdf. 

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO) w razie zmiany stosun-
ków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W tym 
przypadku przez pojęcie zmiany stosunków należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widze-
nia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, co wynika m.in. z art. 133 
i 135 KRO. Pierwszy z wymienionych przepisów mówi przede wszystkim o tym, że rodzice obo-
wiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzy-
mać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego 
utrzymania i wychowania. Jednocześnie rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych 
względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem 
lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.  

Z kolei z art. 135 KRO wynika, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedli-
wionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

Analizując niniejszą sprawę, należy mieć na uwadze wskazane przepisy. W świetle tego, co zo-
stało po krótce przez Panią opisane, wydaje się uzasadnione skierowanie pozwu do sądu z żąda-
niem uchylenia alimentów na rzecz starszej córki na podstawie art. 138 KRO. Pozew w tego ro-
dzaju sprawie składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania córki. War-
tość przedmiotu sporu, którą należy wskazać w pozwie i od której zależy opłata sądowa od po-
zwu, reguluje art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego. W Pani sprawie byłaby to suma alimen-
tów na rzecz starszej córki za jeden rok. Opłata sądowa od pozwu, którą należy uiścić składając 
pismo, wynosi 5%, ustalonej w powyższy sposób wartości przedmiotu sporu. Jeżeli nie stać Pani 
na poniesienie tych kosztów, może się Pani ubiegać o zwolnienie z kosztów sądowych w cało-

ści bądź w części. Oprócz wniosku w tym zakresie, należy załączyć do 
pozwu formularz zawierający informacje o stanie rodzinnym, majątku, 
dochodach i źródłach Pani utrzymania. Wzór formularza dostępny jest 
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pozew powinien zawierać oznaczenie sądu, oraz stron postępowa-
nia wraz z podaniem Pani numeru PESEL, wskazanie, że jest to pozew 
o uchylenie alimentów, żądanie pozwu (jak wyżej), opis stanu faktycz-
nego, dowody potwierdzające zasadność pozwu, podpis oraz wymie-
nienie załączników. Do pisma należy dołączyć odpis pozwu wraz z za-
łącznikami dla Pani córki, która w tym postępowaniu będzie występo-
wać jako pozwana.

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 
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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

  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%   

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

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

– Muszę dzisiaj wysłać list 
do Świętego Mikołaja – mó-
wi „Mieszkańcowi” Katarzyna, 
mama siedmioletniego Szymo-
na i pokazuje pięknie pokoloro-
waną kartkę, na której dziecięcą 
rączką wykaligrafowane są na-

zwy oczekiwanych prezentów: 
Lego Star Wars, konsola Xbox, 
komputerowe gry FIFA i NBA. 
To charakterystyczne oczeki-
wania chłopca w wieku wcze-
snoszkolnym. A czego oczeku-
ją od Świętego Mikołaja jesz-
cze młodsze dzieci? Czy też już 
są „skomputeryzowane”? I co 
w ogóle wiedzą o Świętach Bo-
żego Narodzenia i Świętym Mi-
kołaju? 

Na te pytania „Mieszkaniec” 
szukał odpowiedzi w poważnej 

rozmowie z Frankiem, Nadią, 
Szymkiem, Ulą i Emilką, pię-
ciolatkami ze „starszakowej” 
grupy w grochowskim Przed-
szkolu „Misia Czarodzieja”:

– Czy wszystkie znacie 
Świętego Mikołaja?

– Taaaaak!!! Znamy! A ja 
wiem, gdzie mieszka!

– No to gdzie mieszka?
– W Japonii! Nie, w Lapo-

nii…
– Acha, a to daleko jest ta 

Laponia?
– Taaak!!! Tam trzeba jechać 

sto czterdzieści pięćdziesiąt go-
dzin. Samochodem. Autobu-
sem. Samolotem. Pociągiem, 
a tramwajem to nie…

– A Mikołaj do Was, to jak 
się dostaje?

– Reniferami. No i sania-
mi. Bo renifery są doczepio-

ne do sań. A on siedzi na ścia-
nach. Nie na ścianach, a na sa-
niach…

– A kiedy ostatni raz wi-
działyście Świętego Mikołaja?

– Ja widziałam za rok. A ja 
widziałem Mikołaja w gazecie. 
A ja nie widziałem, ale mój tata 
widział w domu…

– A jak wygląda Święty Mi-
kołaj?

– Jest cały czerwony. A ja 
mam czapkę Świętego Mikoła-
ja – mama mi kupiła! On jest 
stary i ma czterdzieści dzie-
więć lat! Coś Ty, on ma czter-
dzieści sto lat! Mikołaj ma bia-
łą brodę i czapkę, a na czapce 
ma taką białą kuleczkę. I ma 
taki wielki worek z zabawka-
mi.

– A po co mu ten worek 
z zabawkami? Czy Mikołaj 

tak bardzo lubi się bawić za-
bawkami?

– Nieeee!!! On ma ten wo-
rek żeby mu zabawki nie wy-
padły. I on te zabawki daje 
dzieciom. Ja dostałam samo-
lot strażacki. A ja lalkę Bar-
bie. A ja książkę o dinozau-
rach i ciężarówkę. A ja dosta-
łam taką wielką książkę o ma-
pie. A ja Ferbiego. A ja motor 
policyjny, samochód policyj-
ny i złodzieja… A mój brat 
dostał ciuchcię, że można roz-
kładać tory… A moja siostra 
dostała pianino… A moja ma-
ma kalosze…

– A co w tym roku byście 
chciały dostać od Świętego 
Mikołaja?

– Ja jeszcze nie wiem. A ja 
drugą lalkę Barbie. A ja gumo-
wego węża i już napisałem list 
i jest na poczcie. A ja Ferbie 
Boom. I rękawki i kółko do 
pływania. A ja pistolet, ale nie 
taki prawdziwy tylko zabaw-
kowy i już napisałem, ale list 
jeszcze nie jest wysłany… Za-
mek dobrych rycerzy i złych..

– A czy wszystkie dzieci do-
stają prezenty od Świętego 
Mikołaja?

– Nieee! Niegrzeczne nie do-
stają – tylko rózgę. I Murzyny 
nie dostają, bo tam nie ma Mi-
kołaja, bo tam jest gorąco. Bo 
w ciepłych krajach nie ma śnie-
gu.

– A jakie święta się zbliża-
ją? Kto wie?

– Boże Narodzenie! Nie, mo-
je urodziny! Zbliża się świę-
to małego Jezuska…To są jego 
urodziny, ale on nie dostaje pre-
zentów…

– W Boże Narodzenie śpie-
wa się kolędy – a Wy potrafi-
cie jakąś zaśpiewać?

– Oczywiście!!! Wśród noc-
nej ciszy, głos się rozchodzi… 

O Świętego Mikołaja wypytywał 
i całej kolędy wysłuchał

Adam Rosiński

Czas Świętego Mikołaja
dokończenie ze str. 1

Miliard na pragę
W  Ciągu nAjbliżSzyCH Ośmiu lAt WŁAdze WAR-
SzAWy plAnują pRzeznACzyć niebAgAtelną 
KWOtę 919 miliOnÓW zŁOtyCH nA ReWitAlizACję 
tARgÓWKA i ObydWu pRAg.

W ubiegłym tygodniu, na specjalnej konferencji w Muzeum 
Warszawskiej Pragi, taką właśnie wiadomość przekazała pre-
zydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. To byłby bardzo duży „za-
strzyk” dla dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. A dokładnie dla 
kilku podobszarów, które obejmuje „Zintegrowany Program Re-
witalizacji do 2022 roku”. 

Tymi podobszarami są: Kamionek, Szmulowizna, Stara i No-
wa Praga oraz Targówek Fabryczny i Mieszkaniowy. – Pienią-
dze na rewitalizację są zabezpieczone w budżecie Miasta i w bu-
dżetach jednostek podległych Miastu – zapewniał Michał Ol-
szewski, wiceprezydent Warszawy.

Wśród tzw. „twardych” założeń programu (a takich w rewita-
lizacji najbardziej oczekują mieszkańcy) znajduje się m.in. pod-
łączenie do sieci centralnego ogrzewania pięciu tysięcy miesz-
kań komunalnych i kompleksowe remonty trzech tysięcy lokali 
mieszkalnych. Szykuje się duża ekspansja miejskiej spółki TBS 
Południe, gdyż władze Warszawy zamierzają wybudować po-
nad tysiąc mieszkań (głównie w formule Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego) i zmodernizować blisko siedemset  lokali 
w zabytkowych kamienicach.

Program przewiduje także liczne projekty „miękkie” z zakre-
su przeciwdziałania wykluczeniu dzieci i młodzieży oraz inte-
gracji i wsparcia mieszkańców, czy przedsiębiorców. Duży na-
cisk władze Miasta zamierzają przyłożyć do nowych rozwiązań 
komunikacyjnych. Po stronie Warszawy prawobrzeżnej plano-
wana jest budowa kolejnych trzech stacji Metra. – Jednym z na-
szych priorytetów jest Obwodnica Śródmiejska od ronda Żaba 
do Wiatracznej – mówiła prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
Według tych planów, w najbliższych latach ma powstać nowa 
droga łącząca Trasę Łazienkowską, poprzez rondo Wiatraczna 
z ul. Radzymińską. „Mieszkaniec” zapytał władze Miasta mię-
dzy innymi o budzącą wiele emocji i kontrowersji ulicę Tysiąc-
lecia. – W ciągu najbliższych ośmiu lat nie przewidujemy podję-
cia prac nad tą ulicą – odpowiedział wiceprezydent Olszewski.

Rewitalizacja obejmie także obszar sportu i rekreacji oraz kul-
tury. Program zakłada m.in. budowę CK Nowa Praga, centrum 
tańca przy ul. Stalowej, remonty zabytkowych budynków Or-
kiestry Sinfonia Varsovia, modernizację Teatru Baj. Po prawej 
stronie Wisły ma powstać skwer sportów miejskich, zaś kom-
pleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Namysłowskiej doczeka 
się modernizacji. Za trzy miesiące Ratusz zamierza przedstawić 
mieszkańcom do konsultacji całościowy projekt programu rewi-
talizacji. ar

KORTy 
TeNISOWe

ognisko tKKF 
„olszynka grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610−65−23

zaprasza codziennie 
w godz. 800–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje
Nowy w£oSKi baloN 
(ciep³o, widno i sucho)

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON ZImOWy!
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pOLiTyCy OBLALi  
KOLEjNy EgzAMiN

To, co się stało z wyborami, nie przyspa-
rza nam chwały. Z różnych powodów. Dopie-
ro po 6 dniach poznaliśmy pełne wyniki, co 
zdarza się, ale w krajach zacofanych techno-
logicznie, rozległych terytorialnie, o dużym 
zaludnieniu. Padły ciężkie słowa o fałszer-
stwie wyborczym, przy czym warto zauwa-
żyć, iż niektórzy politycy z PiS, SLD i ra-
dykalnych ugrupowań wypowiadali je, za-
nim jakiekolwiek wyniki ogłoszono, co tyl-
ko świadczy o ich wyjątkowo złej woli. Na 
PKW, w której zasiadają zasłużeni sędzio-
wie, o wysokim autorytecie prawnym i mo-

ralnym, wylano kubły pomyj, choć to nie oni a Krajowe Biuro Wyborcze, 
zupełnie inna instytucja, zajmuje się i odpowiada za funkcjonowanie syste-
mu informatycznego oraz organizację wyborów. PKW, której zadaniem jest 
gwarantowanie uczciwości procedur, zawiniła z kolei tym, że zbyt długo 
zwlekała z decyzją o ręcznym liczeniu głosów. Można więc powiedzieć, że 
obie te instytucje – choć w różnym stopniu – nie zdały po części egzami-
nu. W daleko gorszym stylu, i to po raz kolejny nie zdali go jednak polity-
cy, którzy przedkładając partyjne interesy nad rację stanu podjudzają spo-
łeczeństwo. Gdyby zapytać na ulicy przechodniów, jaka jest główna cecha 
ustroju demokratycznego, większość zapewne odpowie, że wolne, uczciwe 
wybory. Zatem zakwestionowanie ich uczciwości bez twardych dowodów 
(mężowie zaufania nabrali wody w usta?) uderza w podstawy państwa i we 
wszystkich obywateli, w tym także polityków, którzy takie tezy głoszą, bo 
przecież wszyscy jesteśmy częścią demokracji. Kto i w jaki sposób miałby 
fałszować wybory – i to w 16-stu województwach naraz?!

Zamiast rzucać bezpodstawne oskarżenia trzeba wyjaśnić wątpliwo-
ści i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jeśli chodzi o awarię systemu 
informatycznego, wiadomo, że został zbyt późno wdrożony, opracowa-
ła go niezbyt doświadczona firma, a testy były niedostateczne. Od jego 
poprawienia są specjaliści. 

Druga sprawa to wyjątkowo duża liczba głosów nieważnych w wybo-
rach do sejmików wojewódzkich. 4 i 8 lat temu było ich ok. 12% – też 
dużo, ale teraz aż 18%. Niech jednak każdy z Czytelników odpowie so-
bie na pytanie, ilu znał kandydatów do sejmiku Mazowsza. Ja w swoim 
obwodzie nie znałem nikogo na żadnej z list, chociaż jestem politykiem. 
Wyobrażam więc sobie, że wyborcy, którym nazwiska kandydatów nic 
nie mówiły, nie mając swoich preferencji partyjnych po prostu oddali 
czyste karty. W poprzednich wyborach wśród 12% głosów nieważnych 
czystych kart było 3/4. Jak było teraz, nie możemy się dowiedzieć, po-
nieważ posłowie zlikwidowali przepis nakazujący komisjom rozdziela-
nie głosów nieważnych na puste i błędnie oddane. Uważam, że należy 
go przywrócić – zresztą on nadal obowiązuje w wyborach na wójtów, 
burmistrzów, prezydentów i rady gmin – ponieważ to istotne, czy ludzie 
świadomie nie głosują, bo nie znają kandydatów, albo żaden im nie odpo-
wiada, czy też stawiają błędnie krzyżyki – przy kilku komitetach.   

Mówi się, że PSL skorzystało z faktu, że miało listę z numerem „1”. 
Uważam, że parę procent zyskało, ale np. 4 lata temu to SLD skorzystał 
na jedynce uzyskując 15% głosów. (Rok później, w wyborach parla-
mentarnych tylko 8%). Może więc, zamiast snuć spiskowe teorie, zmie-
nić wygląd kart do głosowania? Może powinna być tytułowa strona, na 
której wymienione są wszystkie komitety? A może w różnych obwo-
dach powinna być różna kolejność? W jednym PSL ma „1”, w drugim 
PiS itd. żeby było sprawiedliwiej?

Pomysły mogą być różne, nie mogą jednak – pod hasłami walki o de-
mokrację – podważać jej fundamentów. Propozycja PiS, by w nowej 
PKW zasiadali przedstawiciele partii politycznych oznaczałaby prze-
obrażenie tej instytucji w kolejny polityczny ring, na którym reguły 
walki nie zawsze są czyste. To dopiero byłby cyrk!  Niektórzy politycy, 
zanim coś powiedzą, powinni napić się zimnej wody i policzyć do stu.

marek borowski 
Senator warszawsko-pRASKi  

z pERSpEKTyWy izBy WyżSzEj
Na Pradze powstała nowa ap-

teka. Aptek mamy teraz tyle, ile 
kiedyś sklepów spożywczych – 
niemal co krok. No i dobrze, sko-
ro aptekarze „wychodzą na swo-
je”, a zainteresowani mogą za-
opatrzyć się w leki tuż obok do-
mu.

Jedno tylko mnie zdumiało: jej 
nazwa. „Twój świat”. Co prawda 
po chwili dostrzegłam słabo czy-
telne i mniejszą czcionką napisa-
ne słowo „leków”, ale i tak zezło-
ściło mnie trochę, że ktoś w taki 
sposób oznajmia mi, jaki jest mój 
(albo Twój) świat.

Czy naprawdę „mój świat” jest 
światem leków, czopków na he-
moroidy, maści przeciwgrzybicz-
nej, płynu na trądzik i leków psy-
chotropowych?! Podpasek, pla-
strów na odciski, pigułek na roz-
wolnienie i płynu na czyraki?! 
Nie, i jeszcze raz nie! Mój świat 
to moja rodzina, moje marzenia, 
moja praca, którą lubię ogromnie, 
to jesienna, mlecznobiała mgła za 
oknem i letnie poranki, gdy budzą 
mnie rozćwierkane ptaki, to skrzą-
cy w świetle latarni zimowy śnieg, 
to każde „kocham”, które usłysza-

łam i które powiedziałam, to mnó-
stwo innych rzeczy, być może wy-
kraczających poza świat tego ko-
goś, kto nazwał aptekę „moim” 
światem, choćby z dodatkiem tych 
dyskretnie umieszczonych w logo 
„leków”. Apteka rzecz potrzebna, 
leki czasem niezbędne, ale żeby 
stały się czyimś światem?!

Irytują mnie też wszechobecne 
„salony”, straszące z szyldów zwy-
czajnych przecież sklepów, z salo-
nami mających tyle wspólnego, co 
narysowany przez pięciolatka ko-
nik, przypominający skrzyżowanie 
nosorożca z kotem, ma wspólnego 
z pięknym gniadoszem spod pędzla 
mistrza Kossaka.

W salonie – niegdyś – zasia-
dało się, by wśród szmeru ci-
chych rozmów i dyskretnego 
śmiechu popijać z filiżanek her-
batę i sączyć likier w dobrym to-
warzystwie. Ale świat się zmie-
nia i w miejscach, które dziś na-
zywamy salonami, zamiast kru-
chej porcelany widać solidny 
porcelit sanitarny! Niezbicie też 
owe samozwańcze „salony” ko-
jarzą się z zupełnie innymi od-
głosami, dalekimi od subtel-
nych five o’clocków czy spotkań 
przy brydżu; odgłosami, któ-
rych jeszcze niedawno nikt nie 
ośmieliłby się kojarzyć z „salo-
nem”.

Prowadzone w salonach roz-
mowy wyglądały tak: „służę pa-
ni herbatą” albo „Fruzia upiekła 
świeże rogaliki”, „jakaż piękna 
akwarela”, „ach, to migrena, pani 
hrabino”. Dziś – raczej tak: „po-
daj, proszę, papier toaletowy”, 
„jaka stylowa szczotka klozeto-
wa”, „przyjemnie posłuchać szu-
mu rezerwuaru”, „o, jak pan cier-
pi, współczuję…”, „ach, ta nowa 
kostka do spłuczki działa istne cu-
da”, „zwrócę uwagę żonie by sta-
ranniej zmywała osad z wanny”.

Zapach, jaki panował w daw-
niejszych salonach, to nieco szla-
chetnej, woskowej pasty do par-
kietu, świeże kwiaty, subtelna 
woń perfum dam; mogę sobie wy-
obrazić, z jakim zapachem koja-
rzą się samozwańcze salony dziś, 
zwłaszcza ten, który kiedyś mija-
łam, jadąc samochodem: Salon 
Koszy na Śmieci, bodaj w Alei 
Krakowskiej.

Cóż, społeczeństwo się zmie-
nia i najwyraźniej każde funduje 
sobie taki salon, w jakim dobrze 
się czuje. To ja chyba odpadam 
z tej współczesności. To nie „mój 
świat”. żu

- O, pan Eustachy, jak miło!
Kazimierz Główka, jak zwykle serdecznie przywitał się z panem Eu-

stachym Mordziakiem. 
- Co słychać na naszym „Szembeku” po wyborach, jak się żyje 

w nowej rzeczywistości?
- A co tu się może zmienić? Ci z warzywniaka od czwartej rano 

w Broniszach na giełdzie towar kupują, reszta też niewiele później za-
czyna. Trzeba zasuwać i tyle. Teraz trochę handlu jest, nie powiem, ale 
po Sylwestrze wszystko padnie i bryndza będzie do początku marca. 
Znakiem tego, jak ktoś do Sylwestra nie zarobi, to bazarowy przednó-
wek ma ciężki. A pan, panie Kaziu, jak żyje w nowej rzeczywistości? 

- Powiem panu, że tak jak pan, tylko z innych powodów. 
- Z jakich mianowicie?
- Jakby to panu powiedzieć?...Jest takie powiedzenie, które przypi-

suje się Markowi Twainowi: gdyby wybory mogły coś zmienić, zosta-
łyby zakazane. Słowem, oby nam tylko gorzej nie było. 

- Ale tylu komentarzy, co teraz, to ja w życiu nie słyszałem. 
- Ten sam Twain powiedział też kiedyś, że lepiej jest nie odzywać 

się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wąt-
pliwości. 

- Co racja, to racja. Powiem panu, że najbardziej zaskoczyła mnie 
ta Państwowa Komisja Wyborcza. W końcu wszyscy sędziowie, ucze-
ni, a tu taki klops. 

- Bo moim zdaniem oni, biedaki, zatrzymali się w poprzedniej epo-
ce. Kiedyś wystarczyło być mądrym i mieć poważny tytuł, żeby mieć 
rację. A teraz żeby mieć rację nie wystarczy być mądrym i mieć po-
ważny tytuł, trzeba jeszcze umieć stawić czoła kamerom i mikrofo-
nom. A na te diabelstwa mocnych nie ma. Najgorzej, jak komuś nie 
wychodzi, ale ciągle próbuje – wtedy nic dobrego z tego nie wyjdzie. 

- I nie wyszło. Trochę mi to przypomina taką sytuację: przychodzi 
zatroskany parafianin do swojego proboszcza: 

- Pomóż mi ojcze, bo straszny mam kłopot z zięciem. 
– A co się dzieje. 
- On nie umie pić ani grać w karty.
– No, to przecież dobrze.
– Jak to dobrze?! On nie umie pić, a pije. On nie umie grać, a gra! 
- Rozbawiał mnie pan, panie Eustachy, ale rzeczywiście, są polity-

cy, że tak powiem, niereformowalni. Zresztą nie tylko politycy. Znam 
gościa, który już dwa razy się rozwodził i żeni się po raz trzeci. I ta-
kiego, który, za co się nie wziął, to splajtował, a mimo to znów próbu-
je – podobno tym razem w branży gastronomicznej. 

- Jaka by branża, panie Eustachy nie była, to głowę trzeba mieć 
na karku. 

- I refleks. Na moje oko, panie Kaziu, naszych uczonych sędziów 
z Państwowej Komisji Wyborczej nie tyle brak wiedzy, co brak re-
fleksu zgubił. Jak się pierwszy komputer posypał, trzeba było od ra-
zu ręczne liczenie zarządzić, a tak, to ciągnęło się to aż poza gra-
nice kompromitacji. Potem nawet poważne tytuły brzmiały jak szy-
derstwo.

– A propos refleksu, panie Eustachy, to taki dowcip mi się przy-
pomniał: niejaki Maurycy Grinberg, po kilku biznesowych niepowo-
dzeniach pod rząd, postanowił sprzedawać lody. Swój wózek ustawił 
przed bankiem Rotszylda. Już trzeciego dnia wpadł do niego znajomy. 

– Jak idzie, panie Maurycy? 
- Co ma nie iść – ludzi pełno, kupują…
- To się cieszę, bo na pewno może mi pan pożyczyć 1000 dolarów, 

oddam za dwa tygodnie.
- Nie mogę, kochany, układ z Rotszyldem mam, niestety. 
– Jaki układ? 
– Umówiliśmy się, że on nie będzie sprzedawał lodów, a ja nie bę-

dę udzielał kredytów. 
Szaser

KOBiECyM OKiEM

CO TAM pANiE NA pRAdzE... REFLEKS

BEz pRzESAdy, pROSzę!

 pOgOtOWie 
HydRAuliCzne 
 zŁOtA RąCzKA  
 RemOnty  
 WyKOńCzeniA
KOmpleKSOWO 
Tel. 505-059-279

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

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

COdZIENNIE PROMOCJA tOWARóW
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

OSZCZędZAJ 
PIENIĄdZE I CZAS!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

* USŁU GI
* na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* ma te ria ły obi cio we
war sza wa, ul. kryp ska 52/54 

przy grO cHOw Skiej 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

za kład prze nie sio ny z ul. zna niec kie go 8

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tAPICER

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

tAdEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Z okazji jubileuszu 60-lecia 
Szko³y Podstawowej nr 218

im. micha³a Kajki
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,  

Rodzice i Uczniowie
serdecznie zapraszaj¹ by³ych i obecnych pracowników 
na uroczyste spotkanie, które odbêdzie siê w budynku szko³y

17 grudnia 2014 r. o godz. 16.00
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Urodziła się w Radomiu, ale 
wychowała w Jedlińsku. Mia-
ła sielskie dzieciństwo. Tata, 
z wykształcenia był plasty-
kiem i pełnił funkcję dyrektora 
szkoły. Natomiast mama pra-
cowała w aptece. Ukochana 
babcia Franciszka była pszcze-
larką, a dziadek Józef skończył 
szkołę pijarów, ale został go-
spodarzem. Pani Małgorzata 
po dziś dzień pamięta zapach 
smakowitej zupy gotowanej 
przez mamę, ciszę i ulubione 
miejsca. Przyznaje, że są to jej 
najlepsze wspomnienia. W do-
mu rodzinnym zawsze czuła 
się kochana. Miała poczucie 
bezpieczeństwa, którego po-
trzebuje każde dziecko. Wie, 
że jest szczęściarą, bo nie każ-
dy może pochwalić się tak spo-
kojnym dzieciństwem. Dlate-
go też nosi w sobie i pielęgnu-
je te wspaniałe obrazy, smaki 
i zapachy, które z całą pewno-
ścią zostaną w niej na zawsze. 
To najpiękniejszy prezent od 
życia, jaki kiedykolwiek do-
stała. Nie dziwi więc fakt, że, 
myśląc o młodych latach z tru-
dem powstrzymuje łzy wzru-
szenia. 

– Małgosiu, pamiętaj świat 
jest do zdobywania – powta-
rzała jej mama. Słowa te sta-
ły się jej życiowym credo. Być 
może właśnie dzięki nim nie 
bała się zdawać na aktorstwo. 
I skończyła te studia z powo-
dzeniem. Od zawsze wyróż-
niała się z tłumu. Talentem, 
nieprzeciętną osobowością 
i wyglądem. Jak nikt inny po-
trafiła przekazywać emocje. 

Doceniono ją. Bardzo szyb-
ko zadebiutowała na sce-
nie. W 1987 roku zagrała 
w „Szkarłatnej wyspie” Mi-
chaiła Bułhakowa w Tatrze 
Studyjnym im. Juliana Tuwi-

ma w Łodzi. Po studiach zwią-
zała się z Teatrem im. Jana Ko-
chanowskiego w Radomiu. 
A od 1993 roku przez kolejne 
sześć lat związana była z war-
szawskim Teatrem Kwadrat. 
Kilkakrotnie pojawiała się też 
w przedstawieniach Teatru Te-
lewizji. Świat serialu i filmu 
również zbyt długo nie był 
jej obcy. Pierwszy raz zetknę-
ła się z planem filmowym już 
w 1987 roku podczas kręce-
nia filmu Juliusza Machulskie-
go „Kingsajz”. Nie została nie-
stety wymieniona w napisach 
końcowych, dlatego też za jej 
oficjalny debiut uznaje się film 
Wojciecha Biedronia „In fla-
granti”. Kolejne role posypa-
ły się jak z rękawa. Ale chyba 
największą popularność i tak 
przyniosły jej seriale. Za ro-
le Zosi Stankiewicz-Burskiej, 
anestezjolog z „Na dobre i na 
złe” trzykrotnie otrzymała Te-
lekamerę „Tele Tygodnia”. 

Nie bała się żadnych ak-
torskich wyzwań, dlatego też 
dubbingowała, występowa-
ła w teledyskach, a także bra-
ła udział w program rozrywko-
wych. Teraz również możemy 
oglądać ją w popularnym show 
„Mam talent” stacji TVN, 
gdzie zasiada w fotelu jurora. 

Udało jej się zdobyć sławę 
o której marzą miliony, ale ni-

gdy nie zatraciła spokoju i roz-
sądku wyniesionego z domu. 
Pewnie, dlatego mimo licz-
nych sukcesów zawsze znaj-
dowała czas na miłość. A trze-
ba przyznać, że mężczyźni sza-
leli na jej punkcie. A ona nie 
pozostawała obojętna na ich 
względy. Przeżyła kilka burz-
liwych miłości i zakochała się 
na zabój. Dlatego szybko wy-
szła za mąż. Swoją przyszłość 
związała z Tomaszem Jędrusz-
czakiem. Owocem ich miłości 
jest córka Aleksandra. Kiedy 
przyszła na świat, pani Mał-
gorzata miała zaledwie 22 la-
ta. I od tamtej chwili stała się 
jej numerem jeden. Była naj-
ważniejsza. Bardzo szybko 
zrozumiała, że dzieci są praw-
dziwym sensem życia każdej 
kobiety. Wszystko układało 
się tak, jak to sobie wymarzy-
ła, do momentu, w którym jej 
mąż zginął w wypadku samo-
chodowym. Pani Małgorzata 
załamała się. Bardzo przeży-
ła tę stratę. Nie chciała wią-
zać się z innym mężczyzną. 
Ale los zadecydował inaczej. 
Na jej drodze pojawił się reży-
ser Waldemar Dziki. Zakocha-
ła się. Wyszła po raz drugi za 
mąż. Obydwoje stworzyli dom 
dla córki z jej pierwszego mał-
żeństwa, a potem... adoptowali 
dwójkę dzieci. Aktorka zawsze 

marzyła o dużej rodzinie, sama 
miała przecież dwójkę rodzeń-
stwa. 

– Małgosia nie może przejść 
obojętnie wobec krzywdy dzie-
ci, podjęła wówczas heroiczną, 
moim zdaniem, decyzję o adop- 
cji. To jeden z dowodów na to, 
jak bardzo jest otwarta na dru-
giego człowieka. Wzięła odpo-
wiedzialność za wychowanie 
dwójki dorastających dzieci 

i podziwiam ją za to – zachwa-
lał koleżankę z planu Artur 
Żmijewski.

Nie tylko on jest pod wraże-
niem jej postawy. Pani Małgo-
rzata wzbudza wiele pozytyw-
nych emocji. Wydawało się, 
że piękna aktorka ma wszyst-
ko. Jedyne, czego jej jednak 
zabrakło to szczęścia w mi-
łości. Kolejny jej związek nie 
przetrwał bowiem próby cza-

su. W 2011 roku Sąd Okręgo-
wy w Warszawie orzekł roz-
wód. Zapytana, czy nie było-
by lepiej dla dzieci, gdyby się 
nie rozwiodła, odpowiedziała: 
– Co będzie lepiej dla dzieci? 
Przecież dzieci wychowujemy 
nie tylko przez nasze słowa, 
ale przede wszystkim przez 
nasze wybory. Dzieci na nas 
patrzą, chłoną naszą ener-
gię. Albo w domu coś jest, al-
bo nie ma. Prawdziwych rela-
cji nie da się ukryć – odparła. 
Pozbierała się jednak. Ułożyła 
swoje życie na nowo. Przepro-
wadziła się z warszawskiego 
Muranowa, na... Powiśle. Ku-
piła 122-metrowy apartament. 
Zagospodarowała trzy pokoje, 
dwie łazienki i toaletę. Inspi-
racją do stworzenia wnętrza 
był lubiany przez aktorkę po-
łudniowy klimat śródziemno-
morski.  Połączono go z nutą 
nowoczesnego designu. Ma-
teriałowe tapety, grubo tkane 
zasłony i surowe deski podło-
gowe, przełamane nowocze-
snym wzornictwem. – Chcia-
łam, żeby mieszkanie było ele-
ganckie, a zarazem pełne cie-
pła; urządzone tak, by w ra-
zie zmiany nastroju lub pory 
roku można było szybko – za 
pomocą dodatków – odmienić 
panujący w nim klimat. Lu-
bię eksperymentować, nada-
wać wnętrzom indywidualne 
cechy. Chętnie otaczam się 
przedmiotami, z którymi je-
stem zaprzyjaźniona – podsu-
mowała aktorka.

Przestronny apartament 
stał się jej oazą spokoju i wy-
tchnienia. Zawsze z chęcią do 
niego wraca. I chociaż nie za-
wsze wszystko układa się po 
jej myśli, to lubi swoje życie 
i cały czas czuje, że świat jest 
do zdobywania. Nie zwątpiła 
w to ani przez chwilę. Bo taka 
właśnie jest. Urodzona opty-
mistka. (ad)

MAłgORzATA 
FOREMNiAK

– z  nIej BędzIe kToś! – pOWiedziAŁ O  niej jeden 
z  zACHWyCOnyCH pROFeSORÓW WydziAŁu AKtORSKiegO 
pWSFtvit W  ŁOdzi. nie myliŁ Się. dziś mAŁgORzAtA 
FORemniAK jeSt jedną z nAjbARdziej lubiAnyCH i ROz-
pOznAWAlnyCH AKtOReK.

rEKlAMA rEKlAMA  

MiESzKAńCy

Zabieg HIALUROFRAX to pierwsza metoda  
wykorzystująca wtłaczanie kwasu hialuronowe-
go bardzo głęboko w skórę za pomocą zimnego 
lasera diodowego o nazwie HIALUROFRAX.  Jest 
to świetne rozwiązanie dla osób, które nie mają 
czasu na rekonwalescencję po bolesnych zabie-
gach u lekarza przy użyciu igły. Od razu po 
zabiegu można wrócić do normalnego funkcjo-

nowania. Jest to metoda bezpieczna i co najważniejsze skuteczna. O sku-
teczności zabiegów przekonać się może każda kobieta.

Z tym kuponem 50 zł mniej na pierwszy zabieg przeciwzmarszczkowy. 
TYLKO DO 20 GRuDNIA 2014 r. 

Promocje i upusty nie łączą się. Kupon dotyczy tylko jednego zabiegu.

Najskuteczniejszy, bezpieczny zabieg w walce ze zmarszczkami!

Efekt już po 
pierwszym  
zabiegu:

 Twarz bardzo silnie odmłodzona
 Zmarszczki wargowo nosowe, kurze łapki wokół oczu     
    już po pierwszym zabiegu wyglądają jak po wizycie  
    u lekarza med. estetycznej.
 Zabieg bez użycia igły i bez sińców.

Zadzwoń TERAZ  22 870-44-51
Umów się na swoją DARMOWĄ konsultację  

i uzyskaj więcej informacji w związku z tą  
pROMOcjĄ.

Salon Urody  FUTURO              
Warszawa, ul. Garibaldiego 4 (wejście od Al. St. Zjednoczonych)

www.salonfuturo.pl
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rEKlAMA rEKlAMA  

Przejazd kolejowy z zapora-
mi w Międzylesiu potrafi spa-
raliżować ruch na okolicznych 
ulicach – w godzinach szczytu 
zapory opuszczają się co kilka 
minut, bo jedzie pociąg. Dlate-
go zaprojektowano nowy prze-
jazd pomiędzy ulicą Zwoleń-
ską a Żegańską – tunelem. Za-
rząd Miejskich Inwestycji Dro-
gowych podpisał 26 listopada 
br. umowę z wykonawcą. Prze-
budowa obejmie ul. Zwoleńską 
i Żegańską na odcinku od ul. 
M. Pożaryskiego do ul. Mrów-
czej. Długość rozbudowywa-
nego odcinka wynosi 827 m, 
z czego 560 m to droga, która 

przebiegnie po nowym śladzie. 
W ramach inwestycji powsta-
nie 80-metrowy tunel pod tora-
mi linii kolejowej zastępujący 
istniejący przejazd w poziomie 
torów kolejowych. Po zakoń-
czeniu budowy tunelu przejazd 
naziemny zostanie zamknięty. 
W ramach inwestycji wybu-
dowane zostaną dwa podziem-
ne przejścia dla pieszych – pod 
torami kolejowymi i jezdnia-
mi ulic Patriotów i K. Szpotań-
skiego oraz w rejonie Urzędu 
Dzielnicy Wawer.

Ulice Zwoleńska i Żegań-
ska od Mrówczej do Dwor-
cowej będą miały nowy prze-
bieg, a na dalszym odcinku, 
do ul. M. Pożaryskiego, prze-
bieg jezdni wróci w ślad ist-
niejący. Na odcinku o no-
wym przebiegu jezdnia po-
prowadzona będzie szerokim 
łukiem po stronie północnej 
na terenach mniej intensyw-
nie zabudowanych. Istnieją-
ce odcinki ul. Zwoleńskiej od 
Mrówczej do Patriotów i ul. 
Żegańskiej od K. Szpotań-
skiego do Dworcowej służyć 
będą jako połączenia nowych 
jezdni z ulicami biegnącymi 
wzdłuż torów kolejowych. 
Skrzyżowania ulic – Zwo-
leńskiej i Mrówczej; Zwoleń-
skiej i Patriotów; Patriotów, 
K. Szpotańskiego i Żegań-
skiej; Żegańskiej i Dworco-
wej; M. Pożaryskiego i Że-
gańskiej wybudowane zosta-
ną jako ronda. Ponadto po-
wstaną drogi rowerowe, za-
toki autobusowe, oświetlenie 
uliczne, kolektor MPWiK. 
Do prac drogowych zostaną 
zastosowane tzw. ciche na-
wierzchnie z dodatkiem mia-
łu gumowego. Prace, które 
za 87 mln zł wykona firma 
Strabag, zakończone zostaną 
w listopadzie 2016 r. (zmid)

Będzie tunel w Międzylesiu
zOStAŁA pOdpiSAnA umOWA nA pRzebudOWę uliC zWOleńSKiej i żegAńSKiej 
ORAz budOWę tunelu pOd linią KOlejOWą RelACji WARSzAWA-lublin pRzy 
StACji WARSzAWA międzyleSie. nOWy pRzejAzd pOd tORAmi mA być gOtOWy 
W liStOpAdzie 2016 R. 

To już 184 lata...
„pRzechodnIu poWIedz WSpółBRacIom, że Wal-
czylIśmy mężnIe I  umIeRalI Bez TRWogI, ale 
z  TRoSką W  SeRcu o  loSy polSkI, loSy pRzy-
Szłych pokoleń – o  WaSze loSy” – ten nApiS 
WidniejąCy nA pOmniKu bitWy pOd OlSzynKą 
gROCHOWSKą SKŁAniA WSpÓŁCzeSnyCH dO 
pOCHyleniA gŁOWy i CHWili ReFleKSji nAd nASzą 
SKOmpliKOWAną HiStORią.

Zgodnie z tradycją obchody kolejnej już 184. rocznicy wy-
buchu Powstania Listopadowego rozpoczęły się 30 listopada 
odegraniem „Warszawianki” i uroczystym przemarszem zgro-
madzonych Aleją Chwały w Rembertowie, przed Pomnik Bi-
twy pod Olszynką Grochowską. W miejscu wspólnej powstań-
czej mogiły, przy ulicy Szerokiej, wśród przybyłych mieszkań-

ców, pocztów sztandarowych stołecznych szkół, przedstawicieli 
władz samorządowych Rembertowa i Pragi-Południe, duchow-
nych i kombatantów zabrzmiał Hymn Narodowy, po którym od-
prawiona została Polowa Msza Święta. Złożenie w mogile zie-
mi z grobów Powstańców Listopadowych poprzedził Apel Po-
ległych i salwa honorowa oddana na cześć wszystkich uczest-
ników wydarzeń z 25 lutego 1831 roku. Uroczyste obchody za-
kończyła ceremonia składania wieńców pod pomnikiem. Orga-
nizatorami uroczystości byli: Rady i Zarządy Dzielnic Pragi-
-Południe i Rembertowa, Krąg Pamięci Narodowej i Parafia pw. 
Św. Wacława.  (dm) Źr
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Zniszczone porządkami dło-
nie nasmaruj sokiem z cytryny 
lub świeżego ogórka; po kwa-
dransie spłucz chłodną wodą, 
wytrzyj i zanurz w przyjemnie 
ciepłej, prawdziwej oliwie; po-
zostaw na kwadrans, osusz 
ręcznikami papierowymi (do-
tykając). Włóż na ręce czyste 
rękawiczki bawełniane i pozo-
staw, najlepiej na noc. Skorzy-
stają i dłonie, i paznokcie.

Nie masz czasu na skompli-
kowane maseczki? Posmaruj 
umytą twarz kefirem, jogur-
tem czy serwatką, a po około 
20 minutach spłucz chłodną 
wodą i nałóż krem. Już jest le-
piej! Oczy? Sposób babci: połóż 
na powiekach chłodne torebki 
herbaty, zaparzonej w maleń-
kiej ilości wody i relaksuj się ok. 
pół godziny. Oczy to lubią! Wło-
sy - zrób „majonez” z równych 
ilości oleju rycynowego i oli-
wy (np. po 3-4 łyżki) z sokiem 
z cytryny (1 łyżka) i świeżym 
żółtkiem. Nanieś mieszaninę 
na umyte, podsuszone moc-
no włosy, zawiń w folię spożyw-
czą i otul ciepłym ręcznikiem. 
Po 1-2 godzinach spłucz let-
nią wodą i umyj włosy swoim 
szamponem. Różnica widocz-
na natychmiast.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dziś – piernikowo! Przyda się i  przed świętami, 
i po nich. 

✓Zupa z grzankami: szklankę czerwonego, wytrawnego wi-
na zagotuj ze szklanką wody i garścią mrożonych śliwek bez 
pestek. Po 5 minutach dodaj garść śliwek suszonych, imbir, cy-
namon mielony, 4 łyżki miodu, a po kolejnych 5 całość zmik-
suj na gładko. Podawaj z grzankami z piernika (mogą być „Katarzynki”) pokrojonego 
w kosteczkę i zrumienionego na maśle. 

✓Zupa piernikowa: piernik namoczyć w zwykłej wodzie, potem lekko odcisnąć i do-
dać do gotowanych około 10 minut suszonych, a najlepiej wędzonych śliwek bez pe-
stek. Doprawić wanilią, cynamonem, imbirem, miodem i cytryną. Zmiksować z łyżką 
masła, zagotować powtórnie zagęszczając, jeśli trzeba, mąką rozmieszaną w odrobi-
nie wody. Podawać posypane bakaliami. Kto lubi, może dodać na talerzu kropelkę ta-
basco.

✓Przystawka: szary sos do ryby, najlepiej do karpia: namoczony w ciemnym piwie 
piernik ugotować dodając szklankę rosołu z ryby (może być wywar z jej gotowania) 
oraz sok z cytryny, brązowy cukier lub miód (niewiele), nieco zmielonego pieprzu, 
szczyptę soli, łyżkę masła. Po 3 minutach zmiksować dokładnie i gotować powoli 
jeszcze kilka minut, z namoczonymi uprzednio rodzynkami i płatkami migdałowymi. 
Stary, bo kilkusetletni polski przepis na wyjątkowy smak gotowanej ryby!

✓Deserowo: lekko podeschnięty piernik pokroić w kostkę wielkości herbatników, 
ułożyć na nasmarowanej masłem blaszce, lekko skropić wodą, przykryć folią alumi-
niową i wstawić do ciepłego piekarnika, by nabrał znów świeżości. Tymczasem 1-2 
twarde jabłka (np. ligol) i 1 gruszkę obrać, skropić cytryną i pokroić w kostkę do ron-
delka z 2 cm wody z miodem oraz 2 kieliszkami rumu, wiśniówki lub koniaku, poddu-
sić przez około 5 minut. Obrane orzechy włoskie sparzyć przez minutę we wrzątku. 
Porcje piernika rozłożyć na talerzykach. Osączone owoce i orzechy ułożyć na pierni-
ku, dodając kawałki ananasa, wiśnie z kompotu lub mrożone (bez pestek), ciasto na-
sączyć sosem spod owoców, polewając. Na każdej porcji położyć 3-4 łyżki ciepłego 
budyniu śmietankowego lub chłodnego serka mascarpone. Pycha!
 PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

WAR tO WIe DZIeć
No i mamy grudzień. A wiadomo, jeśli w grudniu często dmu-
cha, w marcu, kwietniu będzie plucha. Ten numer „Mieszkańca” 
ukazuje się dokładnie 4 grudnia. Co działo się tego dnia na prze-
strzeni wieków?  W roku 502 przed naszą erą całkowite zaćmie-
nie słońca zaobserwowano w Egipcie – być może wtedy właśnie 

kapłani straszyli nim prosty lud głosząc, że to kara bogów. Dwa tysiące lat później, 
bo w roku 1503 Wit Stwosz (tak, ten od ołtarza w kościele Mariackim w Krakowie), 
który porzucił Kraków i wrócił do rodzinnej Norymbergi, został w niej właśnie ska-
zany na wypalenie piętna na obu policzkach za sfałszowanie weksla. A w XX wieku? 
W 1954 roku uruchomiono pierwszego na świecie Burger Kinga, w Miami. Rok póź-
niej – w Chorzowie otwarto Planetarium Śląskie a w 1961 Elektrociepłownia Siekierki 
zaczęła ogrzewać warszawskie mieszkania. Trudno uwierzyć, że w roku 1996 miał 
swoją premierę w Polsce telewizyjny kanał Planete! Czas płynie tak szybko...  
 Ciekawska

ŚMIe SZKA NIeC
Babski wieczór, ostro zakrapiany. W pewnym 
momencie jedna z pań odzywa się do kole-
żanek:
– Popatrzcie tylko na te obleśne babska na-
przeciwko. Słowo daję, za dziesięć lat może-

my wyglądać tak samo, Brrr…
– Idiotko! Przecież to jest lustro!

��
Żona do męża:
– Ostatni raz toleruję to, że wracasz kompletnie pijany do 
domu. Ostatni raz!
– Żabciu, co ty… Przecież wcale nie było ze mną aż tak źle…
– Taaak?!!! A kto w łazience błagał prysznic, żeby przestał 
płakać?!

��
– Dziadku, kto to jest właściwie człowiek dobrze wychowa-
ny?!
– Cóż, wnusiu. To trudne pytanie, ale powiem tak: człowiek 
dobrze wychowany to ten, który nazywa kota - kotem nawet 
wtedy, gdy po ciemku we własnym domu na niego wlezie… 
 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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 BA RAN 21.03-21.04

Skup się na finansach i  na sprawach zawo-
dowych. Będzie to okres w którym potrzebo-
wać będziesz dużo gotówki, a  więc szykuje 
się ciężka praca. W chwilach słabości pamię-
taj o swojej drugiej połówce, która cię wspie-
ra zawsze kiedy tego potrzebujesz. Ubieraj się 
adekwatnie do pogody, a więc ciepło, bo zima 
zbliża się wielkimi krokami. Chyba nie chcesz 
być pierwszą ofiarą zimowych przeziębień? 

 BYK 22.04-21.05
Pora przeznaczyć trochę czasu na odpoczy-
nek. Zawirowania w  pracy dobiegają końca 
i będzie to idealna okazja aby trochę poleniu-
chować. Pokaźne zaplecze finansowe pozwoli 
ci się odstresować i osiągnąć upragniony spo-
kój, a  więc korzystaj z  tego, gdyż nigdy nie 
wiadomo kiedy trafi się następna taka okazja. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Zmęczenie spowodowane ciężką pracą da ci 
się we znaki, jednakże czeka cię też kilka nie-
spodzianek. Ktoś zadba o  to, aby twoje sa-
mopoczucie uległo poprawie, co więcej rela-
cja z tą osobą może przerodzić się w głębo-
kie uczucie. W kwestiach finansowych koloro-
wo nie będzie, jednakże dokładnie planując 
wszystkie wydatki uda ci się co nieco oszczę-
dzić.

 RAK 22.06-22.07
Będziesz tryskać energią i zapałem do działa-
nia. Głową muru nie przebijesz, więc pomyśl 
rozsądnie w co warto zainwestować czas i siły. 
Będzie do dla ciebie okres intensywnego po-
znawania ludzi, tak więc szykuj się na bogate 
życie towarzyskie. W pracy bez zmian, staraj 
się robić swoje, a na pewno ani ty, ani twój szef 
nie będziecie mieli powodu do narzekań.

 LEW 23.07-23.08
Szczęście uśmiechnie się do ciebie. Będzie to 
idealny czas na planowanie jakiś większych 
przedsięwzięć. Wszystko będzie układać się 
po twojej myśli, więc wykorzystaj to tak, aby 
niczego nie żałować. Pamiętaj jednak żeby 
ciepło się ubierać! Nie chcesz chyba, aby cho-
roba popsuła ci ten przedświąteczny okres?

 PAN NA 24.08-23.09
Nadchodzące mrozy wcale nie popsują ci na-
stroju. Będziesz emanować ciepłem i  życz-
liwością dla wszystkich... nawet dla tych, 
którzy na to nie zasługują. Wszystko bę-
dzie układać się po twojej myśli i nic nie bę-
dzie w stanie wyprowadzić cię z równowagi. 
W pracy spiszesz się na medal, a twoje życie 
prywatne w tym okresie będzie idealnym cza-
sem do wprowadzenia wielu relacji na wyż-
szy poziom.

 WA GA 24.09-23.10
W nadchodzące dni będzie ci trudno znaleźć mo-
tywację do pracy. Okropnie się rozleniwisz przez 
co szef zacznie się tobą interesować...w nega-
tywnym tego słowa znaczeniu. Uważaj więc, jeśli 
nie chcesz stracić obecnej posady. W sprawach 
prywatnych wystrzegaj się pochopnych decyzji 
i uważaj, w kim lokujesz swoje uczucia. Czasami 
naprawdę warto bardzo dobrze kogoś poznać 
nim podejmie się poważniejsze kroki...

 SKOR PION 24.10-23.11
W twojej głowie nastąpi eksplozja pomysłów na 
życie! Będzie jednak mało czasu, aby wszystkie 
zrealizować. Spokojnie... w tej kwestii też coś wy-
myślisz. Głowa do interesów pozwoli ci zdobyć 
fundusze, które pokryją koszty nowego pomysłu 
na życie, czas natomiast zyskasz kończąc pracę 
na długo przed terminem. Pamiętaj jednak, aby 
się nie przepracować! Ceń swoje zdrowie!

 STRZe leC 24.11-22.12
Będzie to dla ciebie czas konfliktów. Nie słyniesz 
z ustępliwości, jednakże tym razem nie będziesz 
mieć wyjścia. Jeśli zależy ci na danej znajomo-
ści, to będzie trzeba się dostosować. Konflikty 
na szczęście ominą cię w pracy, gdzie pojawi się 
szansa na zwiększenie swoich zarobków. Pozo-
staje tylko mądrze ją wykorzystać...

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Okres ciężkiej pracy dobiegnie końca. Będzie 
wiele okazji do odpoczynku zarówno samot-
nego jak i we dwoje, czy też po prostu w więk-
szym gronie znajomych. Pamiętaj jednak, aby 
nie spocząć na laurach i nie zaniedbać swo-
ich obowiązków. To, że jest ich teraz mniej nie 
znaczy, że możesz sobie niektóre odpuścić...

 WO DNIK 21.01-19.02
Skup się na pracy i finansach. Źródełko odło-
żonych pieniędzy zacznie powoli wysychać, 
a  zatem trzeba będzie wziąć się do roboty 
i  ciężko pracować oraz pomyśleć o  alterna-
tywnym źródle dochodów. Nie popadnij tylko 
w hazard! Twoja druga połówka wesprze cię 
w tych ciężkich chwilach, a jej rady mogą oka-
zać się bardzo trafne. Doceń to!

 RY BY 20.02-20.03
Zaczniesz dostrzegać coś niezwykłego w bli-
skiej ci osobie. Będzie to dobra okazja do 
częstego spotykania się i wielu rozmów. Pa-
miętaj jednak, aby jej nie osaczyć i nie prze-
straszyć swoim zaangażowaniem. Jak to się 
mówi małymi kroczkami do celu... wtedy na 
pewno wszystko pójdzie po twojej myśli. 
W  pracy często będziesz myśleć o  niebie-
skich migdałach, więc może się zdarzyć, że 
szef nie raz da ci popalić...
 Astronom

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 22/2014: „Nauka kosztuje”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Barbara Kowalczyk z ul. Żelaznej. Po odbiór 
zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 12 grudnia br.
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FINANSE

KUPIĘ

 A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
 tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118
 AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  tel. 516-400-434
 Płyty winylowe Książki. 
 Tel. 798-631-511

MEDYCZNE

 Alkoholowo - narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
 tel. 22 671-15-79, 
 22 613-98-37
 WWW.SKUtECZNALI-
KWIdACJA.PL. OdSZKO-
dOWANIA ZA BŁĘdy ME-
dyCZNE, OPINIE LEKAR-
SKIE. BEZPŁAtNA KON-
SULtACJA PRAWNA I ME-
dyCZNA.  tEL. 512-860-407

NAUKA

 Angielski Dojazd. 
 Tel. 693-427-846
 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Francuski Dojazd. 
 Tel. 693-427-846
 Francuski z Francuzem. 
 Tel. 798-013-516

 Francuski, rosyjski - 
wszystkie tłumaczenia pisem-
ne.  tel. 22 815-44-91, 
 601-35-18-64
 Korepetycje - matema-
tyka i fizyka. Bezstresowo 
i skutecznie - z dojazdem do 
ucznia.  tel. 692-095-060
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka, fizyka, chemia 
– dojazd.  Tel. 518-810-630
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Kupię mieszkanie: zadłużo-
ne, z lokatorem, komunalne, 
z dowolnym problemem praw-
nym. Tel. 796-796-596

NIERUCHOMOŚCI/Mam do wynajęcia

 Kawalerka na ul. Płowiec-
kiej.  Tel. 660-281-236
 PIĘtRO PAWILONU 23 
M2 PRZy UL. GROCHOW-
SKIEJ.  tEL. 663-739-763

NIERUCHOMOŚCI/Sprzedam

 Sprzedam miejsce garażowe 
ul. Żółkiewskiego 40. Tanio. 
 Tel. 601-802-739

NIERUCHOMOŚCI/Zamienię

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

PRAWNE

 Doradca Podatkowy - pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody, audyty Wspól-
not Mieszkaniowych. Warsza-
wa 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 autobuso-
wej)  www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252 

RÓŻNE

 drzewo opałowe pocięte - 
worek 12 złotych. 
 tel. 721-002-710

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, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
tanio.  tel. 721-002-710
 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiór-
ki.  tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 AUTOHOLOWANIE, 
   PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
 Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. 
 tel. 607-66-33-30

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachod-
nie. Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940
 AAAAA Tani serwis kompu-
terowy, dojazd i ekspertyza 0 zł. 
 Tel. 504- 617- 837 
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
 Anteny satelitarne, naziem-
ne, nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-
ziemnej. Sprzedaż, montaż, na-
prawa.  lemag-tvsat.waw.pl. 
 Tel. 22 815-47-25; 
 501-123-566
 ANtENy, tELEWIZORy 
- NAPRAWA. 
 tEL. 602-216-943

 Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie parkie-
tów i paneli.  Tel. 503-630-035
 Cyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 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
 Elektryk - uprawnienia. Tel. 
22 813-77-82, 502-443-826
 Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy, 
ul. Zamieniecka 63. 
 tel. 22 610-23-05
 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
 HydRAULICZNE. 
 tEL. 504-618-888
 Hydrauliczno- gazowe. 
 tel. 505-65-85-23
 Hydraulik 24h, wod. kan. co. 
gaz.  Tel. 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, 
gipsowanie doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
 MEBLE NA WyMIAR, 
NAPRAWy, PRZERÓBKI. 
 tEL. 504-824-568; 
 22 773-15-13

 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 PANELE, UKŁAdANIE. 
 tEL. 504-618-888
 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
 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/komputerowe

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

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek samo-
chodowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440
 Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samocho-
dowej.  Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, remon-
ty.  Tel. 518-562-380
 Glazura, malowanie, hydrau-
lika.  Tel. 606-181-588
 Gładź, panele, malowanie. 
 Tel. 609-982-675

 Malowanie, panele, wykła-
dziny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, tapetowanie, re-
monty.  Tel. 501-028-073; 
 22 612-21-74
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

ZIELARSTWO

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

ZWIERZĘTA

 Przychodnia weterynaryj-
na Simbavet ul. Ignacego Pa-
derewskiego 159. 
 tel. 570-668-370

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

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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POdAtKI dLA MAŁyCH 
I ŚREdNICH, PIERWSZy 
M-C GRAtIS. 

tEL. 606-763-006
WWW.POdAtKIZGLOWy.PL

Do 4.000 zł na oświadczenie 
szybko i bezpiecznie. 

Tel. 668-681-888

Ekspres gotówkowy!
Pożyczamy do 25.000 zł!

Tel. 668-681-888

Pilnie kupię kawalerkę 
lub dwupokojowe, gotówka. 

Tel. 727-643-927

Maszyny do szycia walizko-
wego, na metalowych czę-
ściach, z gwarancją. Cena od 
200 zł.  Tel. 22 870-71-72
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Ceremonia wręczenia odznaczeń pań-
stwowych nadanych przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego odby-
ła się w Mazowieckim Urzędzie Woje-
wódzkim pod koniec listopada. 

– To podniosłe wydarzenie w życiu 
każdego człowieka w momencie kie-
dy ma okazję odebrać jedno z najwyż-
szych odznaczeń państwowych, które 
w znacznym stopniu dokumentują jego 
drogę życiową – jego osiągnięcia i za-
angażowanie – stwierdził wręczający 
odznaczenia wicewojewoda mazowiec-
ki Dariusz Piątek.

Mirosław Sztyber jest nie tylko biz-
nesmenem. Dał się poznać jako spo-
łecznik, prowadzący działalność chary-
tatywną. Od ponad dwudziestu lat zwią-
zany jest z Towarzystwem Historycz-
nym im. Szembeków i jest członkiem 
Bractwa Kurkowego. Nade wszystko 
ceni historię Polski i pielęgnuje trady-
cje narodowe. (ak)

dOCENiONy zA pATRiOTyzM
pRezeS CentRum HAndlOWegO SzembeKA miROSŁAW SztybeR 
zOStAŁ OdznACzOny SRebRnym KRzyżem zASŁugi. 

Z okazji przypadających w tym roku: 220. rocznicy wybuchu 
Powstania Kościuszkowskiego, 100. rocznicy wybuchu I Wojny 
Światowej, 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 70. rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego, a także 96. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie przygotowa-
li bogaty program artystyczny poświęcony bohaterom walczącym 
o niepodległość naszej ojczyzny. Szczególnie zapadającymi w pa-
mięć fragmentami występów były patriotyczne pieśni, które spra-
wiały, że na sali gasły nawet najcichsze szepty. Wszyscy z powa-
gą pogrążali się w zadumie i wysłuchiwali utworów w przepięknej 
aranżacji. Na twarzy jednego z obecnych kombatantów pojawiły 
się nawet łzy…

Po występach artystycznych przygotowanych przez uczniów roz-
dano nagrody laureatom dwóch konkursów – międzyszkolnego 
konkursu organizowanego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych „Bohaterowie w walce o niepodległość Oj-
czyzny” oraz wewnętrznego Szkolnego Konkursu Wiedzy o życiu 
i działalności patronki szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie. 

W nawiązaniu do otwierającej uroczystość przemowy pani dy-
rektor zastanawiałem się, czy rzeczywiście każdy uczeń wie, kim 
była patronka jego szkoły. Opuszczając progi XXIII Liceum Ogól-
nokształcącego postanowiłem zapytać pierwszego napotkanego, 
ucznia, o to kim była Maria Skłodowska-Curie? Pierwszoklasista 
po chwili dezorientacji błyskawicznie odpowiedział: – Polka, che-
miczka, fizyczka, laureatka Nagrody Nobla… dwukrotna. Odkrywca 
pierwiastków radu i polonu… mam mówić dalej? Więcej dowodów 
już nie potrzebowałem… daniel malarecki

Co wiesz o Skłodowskiej?
W tym roku święto XXiii liceum Ogólnokształcącego im. 
marii Skłodowskiej-Curie było wyjątkowo uroczyste.  
7 listopada świętowano nie tylko dzień urodzin patron-
ki szkoły, ale również kilka innych ważnych rocznic…

ii linia metra

nowe zasady
Staraniem Metra Warszaw-

skiego minister infrastruktury 
wydał w 2011 r. rozporządze-
nie w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpo-
wiadać obiekty budowlane me-
tra i ich usytuowanie, w którym 
opisano oznakowanie i sposób 
dostosowania metra do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 
Druga linia podziemnej kolei 
została przygotowana tak, aby 
swobodnie mogła z niej korzy-
stać jak największa grupa pasa-
żerów; w pierwszej linii Metro 
Warszawskie sukcesywnie sta-
ra się wprowadzać zmiany tak, 
aby tę dostępność poprawić. 

Nowe pociągi Inspiro są do-
stępne dla wszystkich pasaże-

rów, także tych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich 
czy niewidomych i niedowi-
dzących. Każdy pociąg ma wy-
suwaną rampę, która niweluje 
odstęp między peronem a po-
ciągiem. Poręcze pomalowa-
no na jaskrawy żółty kolor, po 
rozsunięciu się drzwi na krawę-
dzi wejścia widoczny jest żółto-
-czarny pas ostrzegawczy. Ko-
munikaty głosowe informują, 
po której stronie na stacji bę-
dzie peron. 

Łatwe zejście pod ziemię
Do każdej stacji można zje-

chać windą, są oczywiście ru-
chome schody. Schody na po-
czątkowych i końcowych stop-
niach mają jaskrawożółty pas 

ostrzegawczy; przed schoda-
mi ruchomymi i stałymi w po-
sadzce mozaika z płyt kamien-
nych sygnalizuje zbliżanie się 
do nich. Nowością jest oznako-
wanie alfabetem Braille’a po-
ręczy przy schodach – osoba 
posługująca się nim może zo-
rientować się, w którym miej-
scu jest i w którym kierunku 
prowadzą schody. Poręcze są 
zaokrąglone a ich końce sięga-
ją poza krawędź schodów, tak, 
aby osoby korzystające z nich 
miały jasną informację, kie-
dy kończą się schody i zaczyna 
równa powierzchnia. Informa-
cje w języku Braille’a są także 
przy windach oraz na planach 
stacji metra. Szklane pionowe 
powierzchnie oznaczone są ja-
skrawo żółtymi pasami. Infor-

macja pasażerska jest w kontra-
stujących kolorach.

Wystarczy karta lub bilet
Na bramkach drugiej li-

nii metra nie ma kołowrot-
ków, które trzeba popychać aby 
wejść do strefy biletowej. Są za 
to bramki, przez które pasażer 
przechodzi, gdy rozsuną się na 
boki szklane płyty (oczywiście 
po włożeniu biletu lub zbliże-
niu Warszawskiej Karty Miej-
skiej). Przezroczyste tafle są 
oznakowane żółtymi pasami 
tak, aby były dobrze widoczne. 
Na każdej stacji wśród nowych 
bramek będzie jedna, która jest 
szersza od pozostałych – będą 
mogły z niej korzystać osoby 
z bagażem, wózkiem dziecię-
cym i niepełnosprawni. Jeśli to 

rozwiązanie się spraw-
dzi, Zarząd Transpor-
tu Miejskiego nie wy-
klucza w przyszłości 
wymiany kołowrot-
ków na bramki rozsu-
wane na I linii metra. 
Już wkrótce pilotażo-
wo, po jednej takiej 
bramce pojawią się na 
dwóch stacjach – na 
południowych głowi-
cach stacji Wierzbno 
i Politechnika. 

Dużą uwagę poświę-
cono na przygotowa-
nie wyposażenia uła-
twiającego osobom 
niewidomym i niedowidzą-
cym orientację na peronie. Pod-
świetlane oznaczenia w podło-
dze peronu prowadzą od scho-
dów do miejsc, gdzie podjeż-
dżają pociągi. Wzdłuż krawę-
dzi peronu umieszczono jaskra-
wy pas ostrzegawczy, w pew-
nej odległości od krawędzi są 

wypukłe „guzki” i kontrastowy 
pas ostrzegawczy. Nowością 
w metrze są podświetlane pasy 
wzdłuż strefy bezpieczeństwa 
i sygnalizacja dźwiękowa, gdy 
ktoś przekroczy pas bezpieczeń-
stwa. Tak jak na I linii metra ko-
munikaty informują o wjeździe 
pociągu na stację. (AS)

METRO dOSTępNE dLA WSzySTKiCH
z dRugiej linii metRA bez tRudnOśCi będą mOgŁy KORzyStAć OSOby z niepeŁnOSpRAWnOśCiAmi. nA nOWyCH 
StACjACH pRzygOtOWAnO uŁAtWieniA, jAKiCH nie mA W innyCH ObieKtACH użyteCznOśCi publiCznej.

Uroczyste obchody tego wy-
jątkowego dnia rozpoczęły 
się multimedialną prezentacją 
„Przedszkole dawniej i dziś”, 
która była zabarwionym histo-
rią wstępem do przedstawienia 
przygotowanego przez pracow-
ników przedszkola. Finezyj-
nie ucharakteryzowane grono 
pedagogiczne wystawiło małą 
sztukę, w której wyrecytowa-
no, a właściwie zagrano recytu-
jąc wiersze Juliana Tuwima. Wi-
downia miała okazję zobaczyć 
w świetnej aranżacji m.in. takie 
perełki jak „Okulary” czy „Zo-
sia Samosia”. Na koniec swo-
jego występu wychowawczynie 
wraz z publicznością zaśpiewa-
ły piosenkę „Na wyspach Berga-
mutach”. Zaraz potem przyszedł 
czas na rodziców podopiecz-
nych przedszkola, którzy w ni-

czym nie ustępując swoim po-
przednikom z dużym talentem 
komicznym recytowali wiersz 
Juliana Tuwima „Abecadło”.

Występy, występami, ale 
gdzie podziały się dzieci? Póź-
na pora sprawiła, że dzieci po-

zostały w domach, jednak-
że wraz z pomocą persone-
lu przedszkola przygotowały 
wcześniej niespodziankę, któ-
rą ujawniono na samym końcu 
uroczystości. Maluchy wystą-
piły w specjalnie przygotowa-

nym, kilkuminutowym teledy-
sku, którego podkładem mu-
zycznym była piosenka „Plu-
szowy Miś”. W teledysku nie 
zabrakło rzecz jasna wesołe-
go misia, za którego przebrana 
była jedna z wychowawczyń. 
Po występach przyszedł czas 
na gratulacje z okazji jubile-
uszów – tego większego wspól-
nego i tych osobistych nieco 
mniejszych, ale równie waż-
nych. Po zakończeniu uroczy-
stości wszyscy spróbować mo-
gli wielkiego tortu z napisem 
„60 lat”.

Przedszkole nr 143 przez 60 
lat stało się drugim domem dla 
ponad 2 tys. maluchów i trzeba 
przyznać, że upływ czasu działa 
na korzyść placówki, bo rozwi-
ja się ona wraz z kolejnymi po-
koleniami podopiecznych, któ-
rzy chętnie przyprowadzają tu 
później swoje dzieci. 

Jednak tak dostojny jubilat 
powinien dostać w końcu jakieś 
imię, bo sam numer 143 brzmi 
trochę surowo. (dm)

Wielki dzień małego przedszkola
pRzedSzKOle nR 143 znAjdująCe Się pRzy uliCy KiCKiegO miAŁO OKRągŁą 
OKAzję dO śWiętOWAniA. 13 liStOpAdA bR. ObCHOdziŁO SWOje 60. uROdziny! 
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rEKlAMA rEKlAMA  

Andrzejki były okazją do 
zaprezentowania umiejęt-
ności młodych gimnasty-
czek artystycznych. W ha-
li sportowej przy ul. Nad-
dnieprzańskiej wystąpiło 
ich w sumie dwieście.

W minioną sobotę trud-
no było znaleźć wolne par-
kingowe miejsce w okolicy 
południowopraskiego XXIII 
LO im. Marii Skłodowskiej-
-Curie. To w tutejszej ha-
li sportowej odbywała się 
gimnastyczna Gala zorgani-
zowana przez Klub Sporto-
wy Gimnastyki Artystycz-
nej „Legion” Warszawa. 
„Legion” jest obecnie naj-
większym stołecznym klu-
bem grupującym dziewczę-
ta trenujące gimnastykę ar-
tystyczną. To klub, który do 
Warszawy przeniósł się z Le-
gionowa. Zajęcia w grupach 
prowadzi w przyszkolnych 
salach sportowych na Gro-
chowie, Gocławiu, Sadybie, 
Gocławku, a także w Śród-
mieściu i w Józefowie.  
– Obecnie bardzo się u nas 
rozwija także fitness sporto-
wy – mówi „Mieszkańcowi” 
prezes klubu Tomasz Ko-
życzkowski. – Dzieje się tak 
dzięki współpracy z mistrzy-
nią świata i wielokrotną mi-
strzynią Polski w tej dyscy-
plinie – Aleksandrą Kobie-
lak. Dziewczynki z „Legio-
nu” już odnoszą duże suk-

cesy na większych arenach. 
Warto choćby wspomnieć, 
że w tym roku, trenująca tu 
Alicja Dobrołęcka, zosta-
ła mistrzynią Warszawy we 
wszystkich przyrządach oraz 
wieloboju.

Pokaz w hali przy Nad-
dnieprzańskiej skierowa-
ny był głównie do rodziców 
trenujących dziewczynek. – 
Chodzi o to, aby zaprezento-
wać rodzicom postępy – wy-
jaśnia prezes. – Głównie tych 
dziewczynek, które ćwiczą 
u nas dopiero kilka miesię-
cy. O taki pokaz, ale prywat-
ny, także poprosił „Miesz-
kaniec” i w kuluarach Na-
talia, Wiktoria i dwie Maje 
zaprezentowały trzy „syren-

ki” i jedno „naciąganie” (na 
zdjęciu). Na zajęciach mło-
de adeptki tej dyscypliny 
ćwiczą skoczność, gibkość, 
zwinność i koordynację ru-
chową. Gdy wykazują zdol-
ności w tym kierunku, to 
trafiają do grup, w których 
poznają ćwiczenia z przy-
rządami (wstążka, maczu-
gi, skakanka, obręcz i piłka). 
Magdę, mamę wspomnianej 
Natalii, pytamy co skłoniło 
ją do przyprowadzenia córki 
na zajęcia gimnastyki arty-
stycznej. – Nadpobudliwość 
córki – przyznaje z uśmie-
chem – Stwierdziliśmy z mę-
żem, że to może być właśnie 
sport dla niej…

Adam Rosiński

giMNASTyCzNy LEgiON
Pod koniec listopada od-

były się pierwsze Mistrzo-
stwa Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów targówka 
w Grze w Scrabble. Inicja-
torem turnieju był senator 
warszawsko-praski Marek 
Borowski.

Senator Borowski, by-
ły marszałek Sejmu, znany 
jest z zamiłowania do gier 
logicznych i rozwijających 
umysł. Rok temu pisaliśmy 
w „Mieszkańcu”, jak organi-
zował turniej szachowy dla 
uczniów szkół prawobrzeż-
nej Warszawy. Tym razem 
przyszedł czas na zaszcze-
pienie w młodych warsza-
wiakach miłości do scrabble 
– gry, która rozwija zarówno 
zdolności językowe, ale tak-
że umiejętność logicznego 
i strategicznego myślenia.  
– Scrabble w naturalny spo-
sób rozbudzają w dzieciach 
ciekawość oraz chęć pozy-
tywnej rywalizacji – wyja-
śnia senator Marek Borow-
ski, który jest honorowym 
członkiem Polskiej Federa-
cji Scrabble.

Dzięki wsparciu i przy-
chylności Urzędu Dzielni-
cy Targówek turniej odbył 
w tamtejszym Ratuszu przy 
ul. Kondratowicza. Tam 
też, 22 listopada, stawiły 
się drużyny ze wszystkich 

gimnazjów Targówka oraz 
19 drużyn ze szkół podsta-
wowych dzielnicy. Oczy-
wiście, wcześniej, każda 
z trzyosobowych drużyn 
przygotowywała się do za-
wodów pod okiem swoich 
opiekunów – nauczycie-
li, którzy najpierw wyja-

śniali uczniom reguły gry, 
a następnie przeprowadzili 
w swoich placówkach eli-
minacje do turnieju.

Wśród gimnazjalistów 
najlepsza okazała się dru-
żyna z Gimnazjum nr 
144. Drugie miejsce zaję-
li uczniowie z Gimnazjum 
nr 143, a trzecie ze 141. 
Uczniów podstawówek po-
dzielono na dwie kategorie 
wiekowe. W starszej (kla-

sy 4 – 6) zwyciężyła pod-
stawówka nr 42 przed 298 
i 52. W młodszej katego-
rii najlepszą drużyną oka-
zała się reprezentacja SP 
Nr 285. Drugą lokatę za-
jęli uczniowie SP Nr 277, 
a trzecią podstawówki nr 
52. Indywidualnie najlep-
szymi zawodnikami w po-
szczególnych kategoriach, 
czyli takimi, którzy wygrali 
po cztery rundy, zostali: Ja-
kub Hyś (G nr 144), Maciej 
Milczarek (SP Nr 42), Mi-

chał Niebrzydowski (SP Nr 
285) oraz  Jan Gawroński 
i Mikołaj Sęk (SP Nr 52).  
Wszyscy uczestnicy fina-
łu otrzymali w nagrodę ze-
staw do gry w scrabble. Sę-
dzią głównym turnieju, któ-
ry udało się przeprowadzić 
dzięki sponsorowi (URSUS 
S.A. z Lublina), był wice-
prezes Polskiej Federacji 
Scrabble, Kamil Górka. 

 ar

TARgóWEK gRAł 
W SCRABBLE
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Szczepimy przeciw GRYPIE
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)  

tel. 22 673-35-00

rEKlAMA rEKlAMA  

L e c Z e n i e  b ó L u  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
 kończyn dolnych (owrzodzenia, polineuropatie np. w cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w fibromyalgii  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne)  
jak też i po operacjach.

nie MuSi  bOLeĆ!
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

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

raty! ! !
ratalNie . com.p l
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Ta liczba plasuje się na drugim miejscu w Polsce pod wzglę-
dem ilości zachorowań w poszczególnych województwach. 
Wiele osób nadal ma trudności z odróżnieniem zwykłego prze-
ziębienia od grypy. Lekarze apelują, aby nie lekceważyć żad-
nych objawów. Osoby zdrowe mogą się jeszcze poddać szcze-
pieniu przeciw grypie, które jest najlepszą formą profilaktyki, to 
już ostatni moment przed rozpoczęciem sezonu infekcji. 

Grypa jest bardzo groźną chorobą wirusową, niestety nadal czę-
sto myloną przez Polaków z przeziębieniem. Lekarze są zgodni, 
że każde niepokojące objawy powinny być skonsultowane z le-
karzem, aby choroba została odpowiednio zdiagnozowana i le-
czona. Powikłania pogrypowe stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia i życia, dlatego ważne jest skuteczne rozpoznanie choro-
by. Szybka reakcja na chorobę u poszczególnych jednostek oraz 
szczepienia profilaktyczne to najważniejsze elementy walki z za-
grożeniem epidemiologicznym, jakie niesie ze sobą wirus grypy.

Złe samopoczucie, bóle mięśni oraz głowy, wysoka gorączka 
to objawy, które są bardzo podobne dla wielu infekcji. Jak za-

tem rozpoznać zakażenie wirusem grypy? Grypa atakuje nagle, 
towarzyszy jej gorączka, często wyższa niż 39 stopni. Bolą nas 
mięśnie, stawy oraz głowa. W przeciwieństwie do przeziębień, 
podczas grypy rzadko występuje katar, a typowym objawem jest 
suchy męczący kaszel.

Należy pamiętać, że grypę można przebyć bezobjawowo lub 
z niewielkimi objawami. To jak przebiega choroba nie oznacza 
jednak, że nie rozsiewamy wirusów i nie jesteśmy zagrożeniem 
dla naszych bliskich oraz osób znajdujących się w naszym oto-
czeniu. Dlatego najważniejsza jest profilaktyka wirusa grypy.

„Pacjenci mają skłonność do autodiagnozy. Myśląc, że to zwy-
kłe przeziębienie próbują leczyć się domowymi sposobami bądź 
lekami dostępnymi w aptekach bez recepty. Bardzo często jest 
to bezskuteczne i choroba nie ustępuje. Wtedy pacjent idzie do 
lekarza, traktując to rozwiązanie, jako ostateczność. Przedłu-
żająca się z powodu opóźnionego leczenia infekcja dróg odde-
chowych jest dużo trudniejsza do wyleczenia i wymaga długie-
go czasu rekonwalescencji. Skutecznie rozpoznana od razu może 
mieć lżejszy przebieg, a chory będzie wyleczony szybciej. Dlate-
go apeluję, aby pacjenci z wszelkimi objawami choroby udali się 
jak najszybciej do lekarza, a osoby zdrowe poddały się szczepie-
niu przeciw grypie, aby zminimalizować ryzyko zachorowania” 
– mówi prof. Adam Antczak przewodniczący Rady Naukowej 
Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej.

Działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy po-
za edukacją prozdrowotną mają na celu uświadomienie opinii 
publicznej, że profilaktyka wirusa poprzez szczepionki to nie 
tylko korzyści zdrowotne, ale również społeczne oraz finanso-
we. Koszt jednorazowej iniekcji to ok. 30-35 zł. Mimo niskiej 
ceny oraz częstych akcji bezpłatnych szczepień, część Polaków 
nie decyduje się na profilaktykę, narażając się na groźną choro-
bę, koszt jej leczenia oraz powikłania. Skutki grypy to przede 
wszystkim ubytek na zdrowiu obywateli, ale również straty eko-
nomiczne dla regionu. Jak wskazują dane Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Polsce, grypa i infekcje górnych dróg oddecho-
wych to jedne z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy. 
Między innymi, dlatego należy mobilizować społeczeństwo do 
dbania o stan zdrowia oraz uświadamiać mu zagrożenie powi-
kłań pogrypowych oraz rzeczywistych konsekwencji i kosztów, 
jakie generuje grypa. Profilaktyka wirusa poprzez szczepion-
ki to nie tylko korzyści zdrowotne, ale również społeczne oraz 
finansowe dla regionu. Więcej informacji na stronach: www.
opzg.pl oraz www.grypoodporni.pl

Mat. Informacyjny Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy  

OBJAWY GRYPA PRZEZIĘBIENIE
Początek Choroba rozpoczyna się gwałtownie Stopniowo nasilające się objawy

Gorączka Wysoka gorączka (do 39°C), dreszcze Stan podgorączkowy, temperatura ciała 
najczęściej poniżej 38°C

Ból gardła Rzadki lub nie występuje Jeden z pierwszych objawów, chrypa

Katar Rzadki lub nie występuje Częsty objaw, zatkany nos

Ból głowy Występuje prawie zawsze Występuje dość rzadko, może towarzyszyć 
katarowi, często ból zatok 

Kaszel Suchy, męczący, często towarzyszy ból w klatce 
piersiowej oraz duszności Mokry

Ból mięśni Bardzo intensywne, dreszcze Nie występują lub są mniej nasilone

Powikłania
Wielonarządowe, najczęściej – zapalenie płuc, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie mięśnia sercowego, 
niewydolność oddechowa

Rzadko, ew. wtórne zakażenia bakteryjne

gRypA jUż ATAKUjE MAzOWSzE
SezOn gRypOWy dAje O SObie znAć W CAŁym KRAju. Od pOCzątKu WRześniA W WOjeWÓdztWie mAzOWieC-
Kim z ObjAWAmi gRypy dO leKARzy tRAFiŁO 87 057 OSÓb, W tym pRAWie 23 700 dzieCi pOniżej 4. ROKu żyCiA. 

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

OFeRuJeMY: 
WSPARcie W PROFiLAKTYce 
ZDROWOTneJ: 
CIŚNIENIOMIERZE nadgarstkowe  
i naramienne, z funkcją mowy w j. polskim, 
TERMOMETRY elektroniczne 
i bezdotykowe, WAGI ELEKTRONICZNE, 
PIŁECZKI, PIŁKI, WAŁKI I PÓŁWAŁKI, 
PODUSZKI DO SPANIA, 
BIELIZNA DAMSKA I MĘSKA 
PRZECIWREUMATYCZNA  
Z BURSZTYNEM, RAJSTOPY I POŃCZOCHY KOMPRESYJNE PRZECIWŻYLAKOWE 

WYRObY MeDYcYnY SPORTOWeJ: 
ELEKTRONICZNY CZUJNIK AKTYWNOŚCI, PLASTRY KINESIO®TAPE, STYMULATORY MIĘŚNI, 
PASY  TRENINGOWE MIĘŚNI BRZUCHA, OPASKI ELASTYCZNE I STABILIZATORY, PIŁKI, KRĄŻKI, 
TAŚMY DO ĆWICZEŃ FITNES, KIJE TREKKINGOWE, SKARPETY  SPORTOWE I PODRÓŻNE

SPRZĘT ReHAbiLiTAcYJnY i POMOcnicZY: 
LAMPY SOLUX i LAMPY  ANTYDEPRESYJNE, MASAŻERY, MATY MASUJĄCE, 
APARATY DO MASAŻU STÓP, PAJĄCZKI NA WADĘ GARBIENIA SIĘ, 
PODUSZKI I MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE, UCHWYTY ŁAZIENKOWE, 
WKŁADKI DO BUTÓW, KOMPRESY ŻELOWE, GRUSZKI, BAŃKI, RĘKAWICE WINYLOWE, KACZKI

ZAPRASZAMY DO nOWeGO SKLePu  
Ze SPRZĘTeM ReHAbiLiTAcYJnYM

SKLeP ReHAbiLiTAcYJnY 
„MOc TeRAPii”

WARSZAWA, uMiŃSKieGO 6 LOK. b-1
cZYnne POn.-PiĄT.: 10-19; SOb.: 9-14

Dbaj o zdrowie najmłodszych i całej rodziny!

ŚWiĄTecZnY 
KuPOn RAbATOWY 
Z tym kuponem 5% TAnieJ

Ważny do 24 grudnia 2014 r.


