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Zakręcony 
jak słoik

Słoiki wyjechały do domów… 
Słoiki - to nierodowici warszawia-
cy. Według rodowitych: albo za-
chowują się jak korporacyjne le-
mingi - pracują przez cały tydzień, 
ostro piją w piątek i sobotę, kaca 
leczą w niedziele. Albo sprowa-
dzają do stolicy standardy ludycz-
ne: wyrzucają śmieci przez okno, 
albo wystawiają worki z nimi na 
schody klatki schodowej.

Dobra. Pewnie kilka przykła-
dów na udowodnienie tej tezy 
można znaleźć, ja jednak bronię 
praw słoików z pełną mocą. Sam 
nim jestem. Przyjechałem do War-
szawy 40 lat temu jako dziecię, 
wsiąkłem, mało tego, przeskoczy-
łem do etapu lokalnego patrioty: 
miłośnika małej ojczyzny po pra-
wej stronie brzegu. Ale przecież 
rodowity nie jestem, dopiero mój 
synek na to miano zasługuje. 

Bronię prawa słoików do god-
ności „warszawiaka” z dwóch po-
wodów: po pierwsze wcale nie są 
gorsi od rodowitych. Bo jeśli szu-
kamy cech negatywnych, to po-
wiedzmy sobie szczerze, rodowici 
to nie tylko inteligencja mokotow-
ska, żoliborska, ochocka i śród-
miejska. To także żulernia i kibol-
stwo, to prymat pięści i chamstwa 
przed cytatami z Tacyta. Od nich 
słoiki na pewno nie są gorsze.

A w czym są lepsze? Zawzięto-
ścią w robocie, organizacją pracy, 
chęcią do niej (eee Pani, za dyche 
to ja się sprzed telewizora nie ru-
szam - kto tak powie: słoik czy rodo-
wity?), mobilnością, dynamizmem.

Słowem słoik daje rodowitemu 
to, co rodowitemu brakuje i vice 
versa. Dzięki tej wymianie, mia-
sto ma swoją dynamikę, żyje. Nie 
jest skostniałym, sennym organi-
zmem. Znaczna część „słoików” 
zostaje tu na zawsze i prokreuje 
już rodowitych. Obecny słoik, w 
drugim pokoleniu zyska więc ran-
gę rodowitego… Tak, tak. Rodo-
witego. Tomasz Szymański 
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Mieszkańcy Wawra wskazali najbardziej nie-
bezpieczne ulice w dzielnicy. Od miesięcy 
żądają poprawy sytuacji.
O konieczności poprawy bezpieczeństwa na ulicach Wawra pisaliśmy 

w ostatnich miesiącach kilkakrotnie. Po kolejnej, bezsensownej dziecię-
cej śmierci pod kołami rozpędzonego samochodu, mieszkańcy złączyli się  
w konstruktywnej (co trzeba wyraźnie podkreślić) walce o poprawę bezpie-
czeństwa własnego i swoich najbliższych. 

dokończenie na str. 2
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Bezpieczeństwo w Wawrze
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 Kro ni Ka po li cyj na
Fałszywy „wnuczek” zatrzymany 

na gorącym uczynku
Starszy mężczyzna zatelefonował do swo-

jego dzielnicowego, ponieważ miał podejrze-
nie, że ktoś próbuje oszukać go metodą „na 
wnuczka”. Sprawę przejęli policjanci wydzia-
łu kryminalnego, nawiązując kontakt ze star-
szym mężczyzną i ustalając zasady współdzia-
łania. Gdy do domu starszego pana zapukał 
młody człowiek, który przyszedł odebrać pil-
nie potrzebne mu pieniądze w kwocie 15 tys. 
złotych, został zatrzymany. 30-letni Wojciech 
S. podczas zatrzymania stawiał opór i próbo-
wał uciec, ale został obezwładniony przez poli-
cjantów. Podczas przeszukania okazało się, że 
mężczyzna miał przy sobie sfałszowane doku-
menty. Został aresztowany pod zarzutem usi-
łowania oszustwa na kwotę 15 tys. zł. Oszu-
stwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia 
wolności.

Produkowali narkotyki  
i handlowali nimi

Policjanci z Pragi Południe zatrzymali trzech 
mężczyzn podejrzewanych o produkcję i han-
del środkami odurzającymi. Zabezpieczono 
ponad 800 gram marihuany i prawie 22 tys. 
złotych i zlikwidowano miejsce jej przygoto-
wywania i przetwarzania. Paweł P. został za-
trzymany w miejscu pracy, w dalszej kolejno-
ści zatrzymano jego wspólników - Artura M. 
oraz Artura P. 

Łowca łańcuszków zatrzymany
W autobusie mężczyzna zerwał kobiecie z 

szyi łańcuszek o wartości 800 złotych i uciekł 

z pojazdu. Policjanci wytypowali i zatrzyma-
li 35-letniego mężczyznę, którego podejrze-
wali o dokonywanie kradzieży łańcuszków. 
Ustalono, że Robert S. dokonał, co najmniej 
dwóch kradzieży łańcuszków, a także kradzie-
ży portfela i telefonu komórkowego. Usłyszał 
trzy zarzuty kradzieży oraz zarzut posiada-
nia środków odurzających. Ustalono też, że 
mężczyzna działał w tzw. recydywie i był już 
karany za podobne przestępstwa. Prokurator 
wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie 
wobec Roberta S. środka zapobiegawczego w 
postaci aresztu. Sąd przychylił się do wniosku 
i aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Areszt dla rozbójnika
Kryminalni z komisariatu w Wawrze uzy-

skali informację o mężczyźnie, Ukraińcu, 
który dokonał kilkunastu wymuszeń rozbójni-
czych - wszystkich na tej samej osobie, któ-
rą bił albo straszył, że ponownie pobije. Po-
krzywdzony stracił w ten sposób co najmniej 
20 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora 
39-letni sprawca został aresztowany na okres 
trzech miesięcy.

Wpadł na imprezie u znajomych
Kryminalni z Pragi Południe zatrzymali po-

szukiwanego listem gończym. Został wylegi-
tymowany na imprezie zorganizowanej przez 
znajomych. Zatrzymany próbował oszukać po-
licjantów, podając im dowód osobisty… swo-
jego brata. Po przeprowadzonym badaniu stanu 
trzeźwości, okazało się, że poszukiwany miał 
w organizmie 2 promile alkoholu.  toms
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Doprowadzili do bezprece-
densowego w historii wawer-
skiego samorządu wysłuchania 
publicznego, które odbyło się w 
połowie listopada. W sali kon-
ferencyjnej tutejszego urzędu 
zgromadziło się ok. 60 miesz-
kańców, a ponad 40 z nich wpi-
sało się na listę mówców. Wy-
stąpieniom towarzyszyły trans-
parenty z żądaniami przerwa-
nia pasma zabijania na ulicach 
wawerskich dzieci. Transparen-
ty znane z wrześniowej pikiety 
przed urzędem dzielnicy.

Ponad trzydzieści ulic. Od 
Alei Dzieci Polskich do Że-
gańskiej. Poprzez Borków, By-
sławską, Hafciarską, Mrów-
czą, Strzygłowską… Aż tyle 
miejsc i ciągów komunikacyj-
nych mieszkańcy uznali za nie-
bezpieczne. Oczekiwali utwo-
rzenia specjalnej, doraźnej ko-
misji działającej przy Radzie 
Dzielnicy Wawer. Komisji Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowe-
go. Na wysłuchanie publicz-
ne przygotowali specjalny film 
i prezentację. Ze „względów 
technicznych” prezentacji nie 
udało się pokazać w czasie wy-

słuchania, ale udało się, choć 
nie bez urzędniczych prze-
szkód, wyemitować zrealizo-
wany przez Paulinę i Michała 
Zielony, mieszkańców zaanga-
żowanych w poprawę bezpie-
czeństwa, bardzo sugestywny 
film. Trwa on niewiele ponad 
dwie minuty. Tyle czasu warto 
poświęcić, aby przekonać się, 
że przy bezczynności samorzą-
dowców i urzędników na wielu 
wawerskich ulicach może jesz-
cze dojść do śmiertelnych po-
trąceń.

Tadeusz Drozda, znany saty-
ryk, na zupełnie poważnie mó-

wi, jak ciężko włączyć się do 
ruchu. Tomasz Jastrun, sława 
polskiej literatury, w kaloszach 
stoi na całkowicie zalanej ulicy 
przy swoim domu. Inni miesz-
kańcy wawerskich osiedli spa-
cerują z dziećmi i wózkami po 
ulicach, bo albo brak chodnika, 
pobocza, albo jest niewystar-
czające. „Nie chcę tutaj miesz-
kać. Tu jest strasznie!” – mó-
wi przedstawicielka najmłod-
szego pokolenia wawerczy-
ków… Film można obejrzeć 
w internecie. Został umiesz-
czony na stronie http://vimeo.
com/53493181 

Wysłuchanie publiczne wa-
werska władza uznała za suk-
ces. Że jest to dobry objaw za-
angażowania społeczeństwa 
w sprawy lokalne. Że to dia-
log pomiędzy mieszkańcami a 
władzą. Na wysłuchanie przy-
szedł zarząd dzielnicy i nawet 
kilkunastu (!) radnych. Jed-
nak władze Wawra nie zdecy-
dowały się na powołanie ko-
misji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Zresztą, chyba od 
początku nie miały takiego za-
miaru. Świadczyć o tym może 
opisywany przez nas wcześniej 
problem z wyłonieniem sze-
fa tej komisji, czy choćby mail 
z połowy października radne-
go Andrzeja Wojdy (jedynego 
radnego, który odpowiedział 
walczącemu o poprawę bez-
pieczeństwa Januszowi Gór-
skiemu) sugerujący, że tymi 
sprawami winna się zająć Ko-
misja Społeczna.

Ostatecznie radni zdecydo-
wali, że poprawą bezpieczeń-
stwa ma zająć się Komisja In-
westycyjna. Zostało to bardzo 
źle ocenione przez mieszkań-
ców. – Komisja Inwestycyjna, 
to synonim upolitycznienia i 
marazmu. Totalny brak przej-
rzystości i chęci działania…- 
smutno konkluduje Beata Fur-
manek-Koselska, jedna z twór-
czyni wawerskiej kampanii na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa. 
Zdaje się, że tą decyzją wła-
dze Wawra podcięły skrzydła 
mieszkańcom. Skrzydła, któ-
re by się przydały do bezkoli-
zyjnego przemieszczania się w 
dzielnicy… Adam Rosiński

z ostatniej chwili: w dniu za-
mknięcia tego numeru doszło 
do kolejnego wypadku na ul. 
Mrówczej. Tym razem obyło się 
bez ofiar. 

dokończenie ze str. 1
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Zapraszamy: ul. Marsa 130, tel. 22 611 90 41, 
Al. Stanów Zjednoczonych 40, tel. 22 870 07 00

ul. Jana Nowaka Jeziorañskiego 9 tel. 22 379 72 91

PITSTOP–
mInIaTury,
hObby,
mOdele

Pit-stop kojarzy siê z szybkimi
samochodami, Formu³¹ 1 i posto-
jem,bypochwilipêdziædalej.

Dziœ pro po nu je my „pit-stop” w bar-
dzo cie ka wym miej scu, w którym cze ka 
na mi ³o œni ków mo to ry za cji i mo de lar-
stwa, i to w ka¿ dym wie ku: ty si¹ ce naj-
ró¿ niej szych mo de li sa mo cho dów oso-
bo wych, ciê ¿a ro wych, sa mo lo tów, 
mo to cy kli, ci¹ gni ków i ma szyn rol ni czych doczepianych do traktorków, spy cha rek, so la rek, 
dŸwigów, koparek, au to bu sów, kolejek PIKO, samochodów kem pin go wych (w wy po sa ¿e niu 
na wet pa ra so le, ro wer ki, lu dzi ki), ciê¿ kich ma szyn, pó³ me tro wych ³o dzi i œci ga czy oraz nie zli czo-
ne go mnóstwa in nych po my s³ów.

Ce ny? W wiêk szo œci ni¿ sze od tych w hi per mar ke tach czy w „Smy ku”, na wet o 30%, bo mo de-
le s¹ pro sto od im por te rów.

Nie, nie jest to pla sti ko wa tan de ta, lecz so lid ne, mar ko we pro duk ty. Choæ w ró¿ nej ska li, wy ko-
na ne nie zwy kle sta ran nie, z de ta la mi. Œwiet ne eg zem pla rze dla ko ne se rów, ale te¿ po rz¹d ne, 
trwa ³e za baw ki dla ch³op ców ma ³ych oraz ca³ kiem du ¿ych: hob by stów, ko lek cjo ne rów, mo de la-
rzy, bo mo¿ na tu te¿ ku piæ mo de le do sa mo dziel ne go skrê ca nia lub kle je nia (mar ko we mo de le 
skom pli ko wa ne i bar dzo pro ste, dzie siê cio la tek te¿ œwiet nie da ra dê) oraz wszel kie po trzeb ne do 
te go ak ce so ria, m.in. farb ki i kle je. 

Fir my? We lly, Bu ra go, Re vell, Piko, Ma i sto, to tyl ko nie które mar ki, ja kie tu znaj dzie cie. W pe³-
nym asor ty men cie ka ta lo go wym. Naj lep sze z obe cnych na ryn ku, bo w³a œci ciel skle pu ro zu mie 
i podzie la tê pa sjê. Uwa ¿a te¿, ¿e je œli ku po waæ dziec ku za baw kê, to trwa ³¹, sta ran nie wy ko na n¹, 
so lid n¹ a nie atra pê z pla sti ku, która od kszta³ ci siê i roz sy pie po kil ku dniach. Szko da pie niê dzy.

Dla sen ty men tal nych - tra ban ty, fia ci ki, ra dio wo zy ozna ko wa ne MO lub Mi li cja i in ne. Dla 
wy bred nych - mo de le lu ksu so wych BMW, Lam bor gi ni, Ja gu a rów albo podró¿ kolejk¹ PIKO.

Sa mo cho dów (ju¿ od 7 z³!) - za trzê sie nie: tra dy cyj nych, z mnóstwem ru cho mych czê œci; aku-
mu la to ro wych, na ra dio, lu ksu so wych al bo „pa ty no wa nych” na sta re, spra co wa ne mo de le 
sprzed wie lu lat. Po my œla no te¿ o ofer cie „dla sio strzy czek” i o za baw kach „in te li gent nych”, sty-
mu lu j¹ cych roz wój dziec ka - szcze gó³y w skle pie. Za wsze po dro dze!

OTwarTeOdgOdz.11.00dO19.00;wSObOTy10.00-15.00.

www.PITSTOP.Org.Pl

„W naszym przypadku dokładnie 
sprawdziło się przysłowie: do trzech 
razy sztuka – mówią przedstawicie-
le dużej Wspólnoty Mieszkaniowej 
z Pragi Północ. Przed rozpoczęciem 
współpracy z WSM „GROCHÓW” 
korzystaliśmy z usług dwóch firm 
zarządzających i byliśmy niemile za-
skoczeni poziomem, jakością, termi-
nowością i fachowością świadczo-
nych usług. Dopiero kontakt z WSM 
„GROCHÓW” pozwolił nam w 
krótkim czasie wyprowadzić naszą 
Wspólnotę Mieszkaniową na prostą 
i rozwiązać ciągnące się od miesięcy 
problemy wspólnotowe. Okazało się, 
że mając długoletnie doświadczenie 
w administrowaniu własnymi nie-
ruchomościami, można opanować 
praktycznie każdy żywioł. Można 
też umiejętnie a zarazem skutecznie 

prowadzić wszystkie bieżące spra-
wy związane z funkcjonowaniem 
Wspólnoty Mieszkaniowej”.

Istniejąca od 1999 roku War-
szawska Spółdzielnia Mieszka-
niowa „GROCHÓW”, wydzielona  
z RSM  „Osiedle Młodych”, ma się 
czym pochwalić. Obecnie zarządza 
11 własnymi, wielorodzinnymi bu-
dynkami zlokalizowanymi w dziel-
nicy Praga Południe u zbiegu ulic: 
Kobielskiej, Garwolińskiej i Gro-
chowskiej. Zamieszkuje w nich po-
nad 2,5 tys. mieszkańców. Od wielu 
lat prowadzi  również działalność 
usługową w zakresie zarządzania  
i administrowania budynkami na-
leżącymi do Wspólnot Mieszkanio-
wych. Aktualnie są to nierucho-
mości o łącznej powierzchni blisko  
40 tys. m kw.

- Byliśmy pod tym względem pio-
nierami wśród warszawskich spół-
dzielni mieszkaniowych. Obecnie 
zarządzamy dziesięcioma wspólno-
tami, w różnych regionach miasta 
m.in. na Pradze Północ, w Mary-
sinie Wawerskim, na Pradze Połu-
dnie - mówi Waldemar Piwowar-
ski, prezes Zarządu WSM „GRO-
CHÓW”. - Mając osobowość praw-
ną i wieloletnie doświadczenie za-
pewniamy stabilną, kompleksową 
obsługę wspólnot. Pod nazwą kom-
pleksowa obsługa rozumiemy usłu-
gi prawne jak i księgowe wykonywa-
ne na naszym sprzęcie i w oparciu 
o oryginalne, specjalistyczne opro-
gramowanie. Mówimy także o usłu-
gach eksploatacyjno – technicznych 
świadczonych przez sprawdzone 
przez lata współpracy - wyspecjali-
zowane firmy ( mamy podpisane z ni-
mi umowy ), które gwarantują bieżą-
cą obsługę i konserwację oraz szyb-
kie i skuteczne  interwencje w przy-
padku awarii instalacji domowych.

Długoletnia praktyka w dziedzinie 
zarządzania i administrowania bu-
dynkami należącymi do Wspólnot 
Mieszkaniowych oraz solidne wy-
konywanie obowiązków powodu-
je, że z każdym rokiem rozwija się 
ta dodatkowa specjalność w ofercie  
WSM „GROCHÓW”. 

- Jest to w dużej mierze wynik 
sprawnej pracy załogi spółdzielni i 
umiejętnego zarządzania  – twierdzi 
prezes Piwowarski. – Istotne jest, że 
nie tworzymy rozdętych struktur, lecz 
zwarty zespół osób, które mogą wy-
kazać się wysokimi kwalifikacjami 
- specjalistycznym wykształceniem, 
certyfikatami oraz licencjami po-

twierdzającymi klasę naszych kom-
petencji.

- W ciągu minionych lat wyrobili-
śmy sobie dobrą markę  na stołecz-
nym rynku zarządców nieruchomo-
ści, cieszymy się zaufaniem wspól-
not mieszkaniowych. Mamy okre-
ślony majątek, stałą siedzibę, rad-
ców prawnych i kompetentnych pra-
cowników. Jesteśmy solidną firmą. Z 
pewnością nie zabraknie nam rów-
nież nowych pomysłów i energii do 
działania. Myślę, że naszą codzienną 
pracą udowadniamy, że wieloletnie 
i sprawdzone doświadczenia spół-
dzielcze można z powodzeniem prze-
nieść w warunki rynkowe – sumuje 
prezes Piwowarski.

Dlatego też zapraszamy do part-
nerskiej współpracy zarządy wspól-
not, którym zależy na wysokiej ja-
kości świadczonych im usług oraz 

tych wszystkich mieszkańców, któ-
rzy pragną aby ich codzienne spra-
wy związane z funkcjonowaniem 
Wspólnoty Mieszkaniowej były za-
wsze prowadzone z należytą staran-
nością, fachowo oraz terminowo! 

ZAINTERESOWANYCH PRO-
SIMY O KONTAKT POD NU-
MER TELEFONU (22) 673 08 
01 lub wizytę w siedzibie WSM 
„GROCHÓW” przy ulicy KO-
BIELSKIEJ 1.   

Na zakończenie warto dodać, 
że dokonania spółdzielni w zakre-
sie zarządzania i administrowania 
wspólnotami zostały zauważone i 
docenione przez Warszawską Izbę 
Przedsiębiorców, która przyzna-
ła WSM „GROCHÓW” prestiżo-
wą, doroczną nagrodę „WIKTO-
RA Warszawskiego Znaku Jako-
ści 2010”.  AS

Kompleksowa obsługa  
WSPÓLnOT MIESZKAnIOWYCH 04-359 Warszawa ul. Kobielska 1

WSm „Grochów” tradycja, doświadczenie, fachowość!

www.wsmgrochow.pl
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Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefiniować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafiące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafiące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z firmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z ro- 
zumieniem mowy? A może ktoś z blis- 
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

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

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Przychodnia specjalistyczna

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. Osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefoni-
czne umawianie wizyt.

„Orient Express” na ul. Grochowskiej przy Po-
dolskiej to miejsce, które od lat ma swoich 

fanów. To właśnie tu możemy poczuć smak podróży, 
także w dosłownym sensie. 

Wielce sympatyczne wnętrze nastraja do spotkań ro-
mantycznych i rodzinnych: jak w prawdziwym Orient 
Expresie, który mknął wioząc luksusowych pasażerów w 
objęcia egzotycznych podróży, tak i tu znajdziemy maleń-
ką, wyłożoną kostką stacyjkę z kolejowym zegarem i la-
tarniami, a jeśli szukamy kameralności, możemy uloko-
wać się w jednym z przedziałów: do wyboru mamy Lon-
dyn, Paryż i Rzym. Pikowane, pluszowe kanapki z nie-
odzowną w pociągu półeczką nad nimi zapewnią roman-
tyczną kameralność. Jest też kwitnący ogródek!

To w przedziale „londyńskim” lubił uma-
wiać spotkania czy po prostu jadać z żoną kolację  
śp. prezydent Ryszard Kaczorowski, gdy przyjeżdżał z 
Londynu do Warszawy. Ulubione danie - sola w sosie 
śmietanowym z kaparami, ale warte polecenia są też po-
lędwiczki w sosie malinowym z zaskakującym, pikant-
nym zakończeniem. Menu nawiązuje do tradycji Orient 
Expressu, proponując dania z krajów, przez które prze-
jeżdżał słynny pociąg, a pół Warszawy bywa tu na naj-

lepszym w mieście tiramisu, aromatycznych kawach i 
herbatach (np. Brzoskwiniowy Świt!). Sala w kolejo-
wych „przedziałach” jak i na „stacyjce” pomieści wy-
godnie blisko 40 osób; drugie tyle - w letnim, stylo-
wym ogródku. To znakomite miejsce. Warto zrobić re-
zerwację! 

„Orient Express”, www.orientexpress.com.pl – ul. 
Grochowska 56, tel. 22 353-22-11; czynne codziennie 
od 12.00 do 23.00.

„Orient express”  

Duża przestrzeń, fachowa obsługa, świeże pro-
dukty, ciekawe promocje – oto czego poszukuje 

każdy klient w swoim osiedlowym sklepie. Jednym z 
takich miejsc jest sklep sieci WSS Społem, zlokalizo-
wany przy ul. Trakt Lubelski 163.

Niegdyś był tu niewielki budynek opatrzony logo „Spo-
łem”. Obiekt z biegiem czasu zburzono, by w jego miejscu 
wybudować większy sklep, projektowany głównie z myślą 
o klientach. W obecnej formie funkcjonuje od 23 listopada 
2000 roku. Do dziś sklep może poszczycić się imponującą 
przestrzenią, na której rozlokowanych jest mnóstwo rega-
łów, wypełnionych atrakcyjnymi towarami. Przez wszyst-
kie lata swojego istnienia zyskał wielu stałych klientów, jak 
się okazuje - nie tylko z najbliższych okolic.

Wielkim atutem jest fakt, iż obiekt jest czynny całą 
dobę. Warto dodać, że w przeciwieństwie do większości 
całodobowych sklepów, dostępna jest w pełni jego po-
wierzchnia, nie tylko małe okienko w godzinach nocnych. 
- Klienci często korzystają z możliwości zakupów w póź-
niejszych godzinach – mówi z-ca kierownika sklepu Ewa 
Biesiada,  decydują się na zakupy wieczorem, kiedy np. nie 
doskwiera upał i jest trochę luźniej – dodaje pani Ewa.

Jak podkreślają sami kupujący – poza szeroką ofertą 
towarów, atrakcyjnymi cenami podstawowymi i facho-

wą obsługą, ważne są różnego rodzaju promocje i pro-
gramy lojalnościowe, a w naszym sklepie można na nie 
zawsze liczyć. 

Marka, tradycja, jakość, szeroki asortyment i pomoc-
na obsługa w pełni odpowiadają potrzebom klienta o 
każdej porze dnia i nocy – dosłownie o każdej.

Sklep nr 36 „Społem” WSS Praga Południe, – ul. 
Trakt Lubelski 163; tel. 22 812-78-65;  czynny 24h/
dobę, 7 dni w tygodniu.

Sklep nr 36 „Spo łem” WSS 

„Pizzeria z Nowolipek” przy ul. Stanisławow-
skiej 7, to jeden z niewielu nowych lokali ga-

stronomicznych na Pradze Południe, który „sztur-
mem” zdobył serca (i żołądki) mieszkańców.

Choć pizzeria działa w lokalu przy Osiedlu TOR nie-
spełna pół roku, to już zdążyła zbudować odpowiednią 
renomę i pozyskać wiernych klientów. Jej zaletą jest za-
równo przytulne i oryginalne wnętrze, jak i jakość ser-
wowanych dań włoskiej kuchni. Zresztą z zewnątrz piz-
zeria także się wyróżnia. Choćby za sprawą częścio-
wo beztynkowej elewacji, która budzi zaciekawienie 
mieszkańców Kamionka i Grochowa.

Na Pradze Południe nie ma zbyt wielu dobrych restau-
racji specjalizujących się w kuchni włoskiej. W kuchni z 
jednej strony bardzo prostej, z drugiej zaś bogatej i pełnej 
polotu. W kuchni, której korzenie sięgają czasów starożyt-
nych. Tę lukę wypełnia właśnie „Pizzeria z Nowolipek”.

W menu restauracji znajduje się cała gama spaghet-
ti, gnocchi, tagliatelle i penne. Z sosami, których sama 
nazwa wzmaga apetyt (m.in. amatriciana, al pomodo-
ro, diavolo). W pizzerii można skosztować klasycznych 
lasagnii (z mięsem lub ze szpinakiem) i kilka sałatko-
wych wariacji. No i oczywiście pizzy, która przy Stani-
sławowskiej 7 serwowana jest aż w 30 gatunkach! Po-

czynając od tych tradycyjnych, najbardziej znanych po-
przez autorskie przepisy (np. z bakłażanem, czy orze-
chami włoskimi, gruszką, mozarellą i gogonzollą).

Z kolorowym, pachnącym i smacznym menu zna-
komicie komponują fotografie zawieszone na ścianach 
pizzerii. Są one artystycznym udokumentowaniem po-
dróżniczej pasji właściciela lokalu. Zaletą pizzerii są 
również relatywnie niskie ceny. I to, że realizuje telefo-
niczne zamówienia „na wynos”.

„Pizzeria z Nowolipek” – ul. Stanisławowska 7, 
tel. 22 254-04-04, otwarte: pon.-czw. 11.00-22.00, pt.-
-sob. 11.00-23.00, niedziela 13.00-22.00; www.zno-
wolipek.pl

„Pizzeria z Nowolipek”  

Tradycja, doświadczenie, fachowy, przemiły per-
sonel – tak oto w kilku słowach opisują Aptekę 

„ARALIA” przy ul. Fieldorfa 49a jej klienci. „ARA-
LIA” znajduje się obok przychodni specjalistycznej 
Magodent, z czego między innymi wynika szeroki 
asortyment leków onkologicznych.

Apteka jak wiadomo, jest dość specyficznym miej-
scem, do którego zwykle udajemy się z problemem 
zdrowotnym. Każdy z nas liczy więc na wsparcie, wy-
jaśnienie wątpliwości związanych z danym lekiem, wy-
bór najlepszego czy choćby dobre słowo w trudniej-
szych chwilach. Tak właśnie funkcjonuje „ARALIA”. 

Farmaceuci służą poradą i do każdego podcho-
dzą indywidualnie, starając się informować pacjen- 
tów o szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. Wy-
specjalizowany personel apteki zawsze podpowia- 
da tańszy zamiennik leku na receptę. W przypadku gdy 
dany lek jest aktualnie niedostępny, farmaceuta uzupeł-
nia jego brak i zaprasza pacjenta kilka godzin później, 
lub następnego dnia rano. Każdy ma więc pewność, że 
dokona niezbędnego zakupu.

„ARALIA” dodatkowo posiada ogromny wybór su-
plementów diety, kosmetyków i innych środków popra-
wiających zdrowie i samopoczucie. Pacjent zawsze mo-

że liczyć na pomoc w wyborze najbardziej odpowied-
niego dla siebie farmaceutyku.

Tutaj nikt się nie spieszy, nikt nikogo nie pogania. 
Atmosfera w aptece „ARALIA” jest życzliwa, a oferta 
niezwykle  atrakcyjna. Jak twierdzą pacjenci – „ARA-
LIA” najzwyczajniej w świecie nie ma sobie równych 
jeśli chodzi o sprawdzoną i prawdziwie przyjazną ap-
tekę.

Apteka „ARALIA” – ul. Gen. Fieldorfa 49a; tel. 
22 870-59-39; czynna: pon.–pt. godz. 8.00–20.00, 
sob. 8.00-14.30.

Apteka „ARALIA”  

To niesamowity sklep, nie tylko z zabawkami! Ar-
tykuły papiernicze i szkolne to także znacząca 

oferta „Tulandii”. Fachowa obsługa jest zawsze do 
dyspozycji klientów.

„Tulandia” jest wyłącznym importerem produktów 
czeskiej firmy DINO z ukochanym, uroczym kreci-
kiem. Do wyboru są: puzzle, gry, drewniane teatrzyki, 
układanki magnetyczne, drewniane zabawki i zestawy 
kreatywne!

Znajdziesz tu gry logiczne, planszowe, puzzle, mode-
le, samochody lub helikoptery zdalnie sterowane, prze-
piękne lalki dzidziusie oraz Barbie, figurki do kolekcjo-
nowania, drewniane klocki i wiele innych. Znaleźć tu 
można hity dziecięcych szaleństw: drewniany rowerek-
-odpychacz, hulajnogi oraz wózki dla lalek.

Do szkoły - plecaki szkolne, młodzieżowe i dzie-
cięce, piórniki, zeszyty, bloki, farby, plasteliny, kred-
ki, gumki etc., etc... Sklep w swojej ofercie posiada 
ogromny wybór zestawów kreatywnych: zestawy ko-
ralików, wspaniałe wyklejanki i cekinowe obrazy, wy-
kopaliska, zestawy do doświadczeń i różne inne ak-
cesoria. 

Jest też wybór prezentów dla dorosłych (np. pięk-
nie pakowane pióra i długopisy Parker, Waterman). 

Wszystko można zamówić przez internet (tulandia.
pl) i odebrać w sklepie. Sklep realizuje także, w mia-
rę możliwości, zamówienia indywidualne. Uwaga! 
Zabawki mają atesty bezpieczeństwa, a jeśli chodzi 
o przyjazną dzieciom ekologię, wybór jest bardzo 
atrakcyjny!

„Tulandia”, www.tulandia.pl – ul. Bora-Ko-
morowskiego 37 lok. U7, czynne 10.00-19.00,  
w soboty 10.00-15.00. Parking przed sklepem.  
ZAPRASZAMY. 

„Tulandia” świat zabawek 

Laureaci i organizatorzy: Jolanta Koczorowska, Michał Wieremiejczyk, Anna 
Rostek, Wiesław Nowosielski, Alina Wiland, Bogusław Różycki, Anna Pawelec, 
Jerzy Woszczyk, Michał Lenartowicz i Jarosław Karcz.
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FInAł SUPERWITRYNy 2012 
9 listopada w Klubie Kultury 

Saska Kępa odbyła się uroczy-
stość zakończenia tegorocznej 
edycji konkursu „Superwitryny 
2012”. Konkurs cieszył się olbrzy-
mim zainteresowaniem naszych 
„tradycyjnych” i internetowych 
Czytelników. Ilość oddanych gło-
sów (ponad 52 tysiące!!!) przero-
sła nasze oczekiwania. – To mniej 
więcej tyle samo, ilu mieszkańców 
Pragi Południe oddało głosy w 
wyborach samorządowych w 2010 
roku i nieco mniej niż głosujących 
w tamtych wyborach aż w trzech 
dzielnicach – Rembertowie, Waw-
rze i Wesołej – obrazowo porów-
nywał frekwencję Wiesław Nowo-
sielski, redaktor naczelny „Miesz-
kańca”.

Konkurs „Superwitryny” ma już 
dziewiętnastoletnią tradycję. W 
tym roku brały w nim udział nie 
tylko południowopraskie placów-
ki handlowe i usługowe, ale tak-
że przedsiębiorcy z Wawra. Dlate-
go burmistrz tej dzielnicy, Jolan-
ta Koczorowska, dołączyła do Ka-
pituły Konkursu tworzonej przez 
męski skład (Wiesław Nowosiel-
ski – „Mieszkaniec”, Tomasz Ku-
charski – burmistrz Pragi Połu-
dnie, Jerzy Woszczyk – prezes 
Zarządu WSH „Fala” i Bogusław 
Różycki – prezes „Społem” WSS 
Praga Południe). 

Od blisko dwóch dekad „Super-
witryny” wpływają na to, że w na-
szych dzielnicach żyje się przyjem-
niej. Dzieje się tak właśnie poprzez 
promowanie i nagradzanie tych pla-
cówek handlowych i usługowych, 
które zdaniem rzeszy klientów i 

Czytelników „Mieszkańca” po pro-
stu na to zasługują! Do tegorocznej 
edycji konkursu Czytelnicy zgłosili 
aż 116 placówek. Z tak licznej staw-
ki Kapituła Konkursu wybrała 16 
finalistów, z których w drodze gło-
sowania, Czytelnicy wyłonili pięciu 
(równorzędnych) laureatów. 

– Dla naszych dzielnic, które 
przez wiele lat były postrzegane, 
jako trochę prowincjonalne, kon-
kurs „Superwitryny”, który ma na 
celu podniesienie estetyki i jako-
ści przestrzeni publicznej jest bar-
dzo ważny – podkreślał Jarosław 
Karcz, wiceburmistrz Pragi Połu-
dnie, i rozpoczął finałową uroczy-
stość. Wiceburmistrz Jarosław 
Karcz wręczył nagrodę Michało-
wi Wieremiejczykowi, właścicie-
lowi Restauracji „Orient Express”. 
Jolanta Koczorowska, burmistrz 
Wawra, nagrodziła sklep nr 36 
„Społem” WSS Praga Południe, 
dla którego „Superwitrynę” ode-

brała Alina Wiland. Anna Ro-
stek z Apteki „Aralia” otrzymała 
nagrodę z rąk Jerzego Woszczyka,  
prezesa WSH „Fala”, zaś prezeso- 
wi Bogusławowi Różyckiemu ze 
„Społem” WSS Praga Południe 
przypadło nagrodzenie Michała 

Lenartowicza, właściciela „Pizze-
rii z Nowolipek”. Redaktor Wiesław 
Nowosielski przekazał „Superwi-
trynę” Annie Pawelec, właścicielce 
sklepu Tulandia Świat Zabawek.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele laureatów wcze-
śniejszych edycji konkursu (m.in. 
Aneta Markowska z firmy Edmark 
Auto, Krystyna Tarasiuk z Salo-
nu Kosmetycznego Milord). Lau-
reatom gratulowali również radni 
z Pragi Południe i Wawra. Obecni 
również byli przewodniczący połu-
dniowopraskiej rady, Marcin Kluś 
oraz z-ca burmistrza Wawra Prze-
mysław Zaboklicki. 

Po oficjalnej części uroczystości 
goście skosztowali smacznego tor-
tu od  południowopraskiego „Spo-
łem” WSS.

Wszystkim laureatom konkur-
su, jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy, a wszystkim głosującym 
dziękujemy za tak liczny udział. 
W związku z olbrzymim zainte-
resowaniem szerokiej grupy na-
szych internetowych Czytelników 
z przyjemnością informujemy, że 
„Mieszkaniec” uruchomił usługę 
zwaną newsletter, czyli, że elek-
troniczne wersje naszego czasopi-
sma już są wysyłane osobom, któ-
re wyrażą taką wolę. Zapraszamy 
na naszą stronę internetową www.
mieszkaniec.pl  ar 

Serdecznie dziękujemy Zarządom Dzielnic Pra-
ga Południe, Wawer, „Społem” WSS Praga Połu-
dnie, WSH „Fala”, CH „Szembeka”, SPC „Miesz-
ko”, Salonowi Urody „Milord”, Restauracji „Bał-
kany”, siłowni z „Klubu Walecznych”, sklepowi 
spożywczemu z ul. Siennickiej, Delikatesom 24 
za uhonorowanie naszych czytelników biorących 
udział w konkursie. Spośród 690 osób, które po-
dały swoje personalia wylosowano 55 szczęśliw-
ców, których zapraszamy (z dowodem tożsa-
mości) po odbiór upominków-niespodzianek do  
18 grudnia br. do siedziby redakcji przy ul. Gre-
nadierów 10 w godz. 9.00-16.00. 

Lista osób, biorących udział  
w konkursie „Superwitryna 2012”,  

które wylosowały upominki-niespodzianki: 

1. Rafał Wasilewski; 2. Ewa Starzyńska; 3.Maciej Dłuż-
niewski; 4. Urszula Orzechowska; 5. Joanna Kowalska; 6. 
Sylwia Marciniuk; 7. Magdalena Filipiak; 8. Joanna Getka-
-Kaczor; 9. Monika Ignaczak; 10. Joanna Szymczuk; 11. 
Ireneusz Brejer; 12. Tomasz Kopik; 13. Magdalena Izabe-
la Rudzińska; 14. Ewa Partyka; 15. Wojciech Więcław; 16. 
Mirosław Chraniuk; 17. Joanna Krupińska; 18. Izabela So-
biech; 19. Małgorzata Frysiak; 20. Ewa Manandhar; 21. 
Monika Zaręba; 22. Edyta Karwat; 23. Magdalena Kowal-

czyk; 24. Małgorzata Kulik; 25. Joanna Obarska; 26.Ma-
riusz Gała; 27. Magdalena Bratos; 28. Sylwia Sawicka; 29. 
Magdalena Pingwara; 30. Anna Maryniak; 31. Marta So-
kol; 32. Łukasz Szczepański; 33. Katarzyna Wdowiak; 34. 
Renata Owczarska; 35. Łukasz Fijałkowski; 36. Katarzy-
na Bogdańska; 37. Tomasz Piotrowski; 38. Maria Bartło-
miejczak; 39. Tomasz Kolasa; 40. Elżbieta Kucka; 41. Aga-
ta Pawlak; 42. Aleksandra Śliwowska; 43. Maria Kaczmar-
czyk; 44. Jagoda Walerczuk; 45. Justyna Kaźmierczak; 46. 
Klaudia Wesołowska; 47. Sylwia Falkowska; 48. Marcin 
Pieniążek; 49. Karol Kozdra; 50. Bartosz Fajge; 51. Karoli-
na Sidorkiewicz; 52. Sebastian Solarz; 53. Anna Sumidłow-
ska; 54. Oliwia Witman; 55. Michalina Stopnicka.

Ponad 52 tysiące – tyle głosów oddali Czytelnicy „Mieszkańca” w XIX edycji 
naszego konkursu „Superwitryny 2012”. Nagrody zostały wręczone laureatom.

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

NOWE WZORY BIŻUTERII 
ze złota – próby 585, 333

i srebra w atrakcyjnych cenach!
DUŻY WYBÓR:

« tanich brylantów
«  w ciągłej sprzedaży wyroby ze złota 

– 50%
«  nowe wzory obrączek ze złota  

– próba 585 (na zamówienie)  
– próba 333 dostępna od ręki

«  obrączki ze srebra  
– próba 925 dostępna od ręki

« wysokie ceny skupu złomu złota
ZAPrAsZAmy!

Universam Grochów 
I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

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

 PIEROGI  
z kapust¹ i grzybami   
 miêsa i ryby w galarecie   
 zamówienia nietypowe  

organiZujemy konsolacje,
imPreZy okolicZnoœciowe!
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Stan przygotowań do zbli-
żającej się zimy, w tym formy 
pomocy udzielanej osobom 
bezdomnym omówiono 
podczas spotkania wo-
jewódzkiego zespołu 
zarządzania kryzyso-
wego, zwołanego 13 
listopada przez Dariu-
sza Piątka, wicewojewo-
dę mazowieckiego. Na terenie 
woj. mazowieckiego jest około 
5 tysięcy bezdomnych, z czego 
około 2/3 przebywa w Warsza-
wie. W stolicy osoby bezdom-
ne mogą zjeść posiłek w 12 ja-
dłodajniach i punktach żywie-
nia, działa także punkt pomocy 
medycznej – przy ul. Wolskiej 
172. Do dyspozycji bezdom-
nych jest także pralnia przy ul. 
Grochowskiej 259a. Pracow-
nicy Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego pod 
bezpłatnym numerem 987 
udzielają informacji na temat 
najbliższego schroniska, jadło-
dajni oraz punktu pomocy me-
dycznej. 

z�z�z
We wtorek 27 listopada br. 

ks. arcybiskup Henryk Hoser, 
biskup Warszawsko-Praski, bę-
dzie obchodził swoje 70. urodzi-

ny. W intencji Dostojnego Jubi-
lata w sobotę 1 grudnia o godz. 
8.00 w Bazylice Katedralnej św. 
Michała i św. Floriana przy ul. 
Floriańskiej zostanie odprawio-
na Msza Święta. 

z�z�z
W niedzielę 11 listopada w 

parafii Matki Bożej Królowej 
Polskich Męczenników przy 

al. Stanów Zjednoczonych 55 
uroczyście odsłonięto i po-
święcono tablicę upamiętnia-
jącą Danutę Siedzikównę „In-
kę” i Jana Rodowicza „Ano-
dę” oraz wszystkie harcerki i 
harcerzy poległych za niepod-
ległość Polski w latach 1939-

1945. Tablicę ufundowali har-
cerze ze Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej z Pragi Po-
łudnie. 

z�z�z
Mazowiecka Inspekcja Han-

dlowa sprawdzała, czy klien-
ci są prawidłowo informowani 
o przystosowaniu (lub nieprzy-
stosowaniu) telewizorów do 
odbioru naziemnej telewizji cy-
frowej. Sprzedawcy okazywa-
li wymagane prawem oświad-
czenia kupujących telewizory 
starego typu. Nie stwierdzono 
większych nieprawidłowości. 
Objęci kontrolą przedsiębior-
cy, w sklepach i przez Internet, 
sprzedali łącznie 171 odbior-
ników nieprzystosowanych do 
odbioru telewizji z nowym sy-
gnałem. Kontrole trwają od ro-
ku i będą kontynuowane. Na 
Mazowszu wyłączanie sygna-

łu analogowego telewizji oraz 
zastępowanie go cyfrowym 
potrwa od 19 marca do 23 lip-
ca 2013 roku. Szczegółowe in-
formacje o wyłączeniu sygna-
łu analogowego na Mazowszu 
znajdują się na stronie: www.
cyfryzacja.gov.pl

z�z�z
W związku z kolejnym eta-

pem budowy kolektora W i 
związaną z tym zmianą orga-
nizacji ruchu w rejonie skrzy-
żowania ulic Trakt Lubelski/
Wąbrzeska od połowy listopa-
da br., do odwołania (na około 
2 tygodnie) zawieszono przy-
stanek Lucerny 02. W zastęp-
stwie uruchomiono przysta-
nek Lucerny 52 zlokalizowany 
około 65 m za przystankiem 
Lucerny 02 w kierunku ul. Pło-
wieckiej.

z�z�z
W Przedszkolu Nr 110 im. 

Warszawskiej Syrenki w Waw-
rze uroczyście obchodzono 

Święto Niepodległości. 12 li-
stopada przebrane w historycz-
ne stroje przedszkolaki zapro-
siły dorosłych na lekcję histo-
rii i patriotyzmu. Recytowały 

wiersze, śpiewały pieśni oraz 
uczestniczyły w przejściu pod 
pobliski pomnik upamiętnia-

jący poległych żołnierzy. 
z�z�z

W niedzielę 25 li-
stopada organizowane 
są obchody 182. rocz-

nicy wybuchu Powsta-
nia Listopadowego. Trady-

cyjnie Rady i Zarządy dzielnic 
Pragi Południe i Rembertowa, 
Proboszcz Parafii pw. Św. Wa-
cława, Krąg Pamięci Narodo-
wej i Stowarzyszenie Olszyn-
ka Grochowska organizują ob-
chody przy Pomniku Bitwy pod 
Olszynką Grochowską przy ul. 
Szerokiej. Uroczystości roz-
poczną się o godz. 12.30, o 
godz. 13.00 odprawiona zosta-
nie msza św., po niej odbędzie 
się Apel Poległych i złożona 
zostanie ziemia z grobów Po-
wstańców z Kanady. Uroczy-
stość zakończy się złożeniem 
wieńców i wiązanek kwiatów.    

z�z�z
Sprzęt komputerowy to na-

groda dla domu dziecka, któ-
rego wychowanek zwycięży w 
konkursie na kartkę świątecz-
ną wojewody mazowieckie-
go. Prace można wykonywać 
dowolną techniką graficzną 
lub plastyczną, uwzględniają-
cą techniczne możliwości ich 
zeskanowania. Kartki można 
składać osobiście w kancelarii 
urzędu przy placu Bankowym 
3/5, wejście B, pok. 39, od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00–15.30) lub prze-
syłać na adres: Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki w Warsza-
wie, plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, z dopiskiem „Kart-
ka Świąteczna – V edycja” (de-
cyduje data wpływu). Regula-
min i karta zgłoszeniowa do-
stępne są na stronie www.ma-
zowieckie.pl. Konkurs trwa do 
12 grudnia br.

(ab) 

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskarbińska 
2 – 22.11. godz.19.00 – Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego i 
jego goście, wstęp 10 zł; 23.11. godz. 18.00 –„Tworzymy Nową legendę 
Pragi” wieczór literacki, wstęp wolny; 24.11. godz. 19.00 - Koncert ze-
społu „Frank Bartea”, wstęp 10 zł; 25.11. godz. 17.00 – Koncert „Dwie 
sonaty”, wstęp 5 zł; 26.11. godz. 18.30 – Wystąpią „Janusz Strobel Trio” 
i  „Maciej Strzelczyk Trio”, wstęp 20 zł; 27.11. godz. 18.00 –„Jesienne 
piosenki” – koncert w wykonaniu chóru przedszkolaków, wstęp wolny; 
28.11. godz. 17.00 – Wykład pt. „Zwyczajne życie. Sceny rodzajowe 
w malarstwie holenderskim w XVII wieku”, wstęp wolny; 29.11. godz. 
18.00 – Zabawa Andrzejkowa, wstęp 15 zł; 30.11 godz. 19.00 – Spektakl 
tańca Butoh, wstęp 20 zł – sprzedaż biletów od 26.11.; 
 Klub Seniora ul. Pawlikowskiego 2 - 22.11. godz. 17.00 - Wie-
czorek taneczny. Wstęp 5 zł; 26.11. godz. 18.00 - Wieczór poezji 
Elżbiety Musiał, wstęp wolny; 29.11. godz. 17.00–21.00 - Andrzejki. 
Muzyka na żywo. Wstęp 10 zł; 30.11. godz. 15.00 - Kwiaty ozdobne. 
Przechowywanie roślin w okresie zimowym, wstęp wolny.
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM Grenadierów, Al. St. 
Zjednoczonych 40 – 1.12. godz. 16.00 - „Cygańskie Andrzejki”: 
wróżby, śpiew, taniec, poczęstunek, wstęp 20 zł, zapisy tel. 22 673-
60-63; 606-839-305; 15.12. godz. 12.00 - Choinkowa zabawa dla 
dzieci 3-10 lat, zapisy tel. 22 673-60-63. 606-839-305; 16.12. godz. 
14.30 -„Podwórkowa Gwiazdka”. Plac zabaw na Osiedlu Majdań-
ska ubieranie choinki, śpiewanie kolęd, będą ciasta i gorąca herbata. 
Informacje pod nr tel. 22 673-60-63. 606-839-305; * zajęcia tanecz-
ne dla mam i dzieci w tym samym czasie, a także dla kobiet w ciąży, 
seniorów i par, informacje i zapisy tel. 535-251-606;
 Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10 – 26.11 godz. 18.30 
- W krainie Inków – Peru, wstęp wolny; 03.12. godz. 19.00 -,,Kam-
czatka i Wyspy Komandorskie - niedźwiedzie, wulkany i Itelmeni”, 
wstęp wolny; 08.12. godz. 14.00 – 16.00 -,,Mikołajkowy Turniej 
Szachowy”, wstęp wolny;
 Klub Kultury „Saska Kępa” ul. Brukselska 23 – 23.11. godz. 
19.30 – Wieczór filmowy „Twarzą do Orkiestry”- Grzegorz Fitelberg, 
wstęp wolny; 24.11. godz. 19.00 – „Końce świata”- spektakl, wstęp 
wolny; 25.11.  godz. 13.00 – „Mała Królewna”- spektakl dla dzieci. 
Bilet 5 zł. Sprzedaż od godz. 12.00; 25.11. godz. 19.00 – Przedsta-
wienie „Nic nowego pod słońcem”. Bilety 10 zł; 26.11. godz. 19.00 - 
„Poznajmy się” – spotkanie z Laurą Łącz (aktorką, pisarką i jej książ-
kami); 28.11. godz. 19.00 – Seans filmowy, unikalny film z pogrzebu 
Marszałka Piłsudskiego, wstęp wolny.

ZA PrO SZE nIA dLA MIE SZKAń CÓW
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- Witam Pana. Jest Pan 
Kierownikiem do spraw 
rozwoju w nowej korpora-
cji taksówkowej Mini Taxi  
8 33 33 33. Proszę nam coś 
powiedzieć o tym przed-
sięwzięciu.

Maciej Parjaszewski: - 
Tworzymy korporację z my-
ślą o osobach mieszkają-
cych w największych dziel-
nicach  Warszawy. Chcemy 
spełnić oczekiwania aktyw-
nych i wymagających miesz-
kańców stolicy. Nasz zespół 
składa się z licencjonowa-
nych kierowców taksówek 
doskonale znających specy-
fikę i topografię poszczegól-
nych dzielnic. 

- Czego według Pana 
przede wszystkim oczeku-
ją klienci, którzy decydują 
się na podróż taksówką.

M.P.: - Nasi klienci ocze-
kują dobrej jakości obsłu-
gi, szybkiej realizacji zlece-
nia no i oczywiście możliwie 
przystępnej ceny za kurs, 
czyli w naszym przypad-
ku jest to dobrze odbierane 
przez klientów - 1,80 PLN. 
Chcę z całą stanowczością 
podkreślić, że przynależ-
ność do identyfikowalnej fir-
my taksówkowej w bardzo 
wyraźny sposób wzmacnia 
wiarygodność taksówki. Bar-
wy firmowe, widoczny nu-
mer telefonu centrali, w na-
szym przypadku 8 33 33 33 
sprawiają, że taksówka nie 
jest anonimowa, a pasaże-
rowie chętniej decydują się 
na kurs. 

 - Rozumiem, że nadal 
przeprowadzacie nabór do 
Waszej korporacji. Co mo-
że przekonać kierowcę tak-

sówki do przystąpienia do 
Was? Czy jest coś co od-
różnia Mini Taxi od innych 
już istniejących firm tak-
sówkowych? Dlaczego to 
akurat z Wami ktoś miałby 
współpracować?

M.P.: - Faktycznie nadal 
poszukujemy osób, które 
chciałyby zostać kierowca-
mi w Mini Taxi. Zdajemy so-
bie sprawę z tego, że w wielu 
przypadkach licencjonowani 
taksówkarze nie decydują 
się na współpracę z dużymi 
korporacjami z obawy przed 

wzięciem na siebie zobo-
wiązań finansowych, którym 
mogliby nie podołać. Zdarza 
się, że kierowcy mają skom-
plikowane sytuacje rodzinne, 
nie są w stanie codziennie 
pracować, mają do dyspo-
zycji jedynie część dnia lub 
nocy na pracę, lub po prostu 
chcą wyjechać na urlop. W 
tradycyjnych korporacjach 
niezależnie od tego czy pra-
cują, czy nie, ponoszą co-
miesięczne stałe wydatki na 
rzecz korporacji, tzw. bazę. 

Wielu kierowców obawia się 
takich opłat.  Przygotowali-
śmy więc kompletnie nową 
formułę współpracy, która 
jest bardzo atrakcyjnym roz-
wiązaniem właśnie dla tych 
wszystkich osób. 

- Na czym polega ta no-
wa oferta współpracy z Mi-
ni Taxi 8 33 33 33?

M.P.: - Zapraszamy do 
współpracy wszystkich kie-
rowców którzy chcą korzy-
stać z przywilejów jeżdże-
nia w korporacji taksówko-
wej, a jednocześnie nie mu-

szą ponosić stałych kosz-
tów. Nie pobieramy i nigdy 
nie będziemy pobierać co-
miesięcznej opłaty za przy-
należność, oferujemy dar-
mowe oklejenie barwami fir-
mowymi Mini Taxi, dajemy 
koguta i telefon komórkowy 
za darmo. Przez pierwszych 
6 miesięcy nie pobieramy od 
kierowców żadnych opłat. 
Dodatkowo nie narzucamy 
czasu ani godzin pracy, więc 
każdy kierowca może dosto-
sować je do swoich potrzeb. 

Rozumiemy, że czasem trze-
ba odwiedzić lekarza, zająć 
się dziećmi, czy osobami 
starszymi, pojechać na dział-
kę, czy po prostu wyjechać 
na kilkutygodniowy urlop.

Nie stawiamy również limi-
tu wieku kierowcy, zaprasza-
my zarówno ludzi młodych 
jak i starszych. Szanujemy 
doświadczenie i fachowość 
kierowców poruszających 
się po Warszawie. Nie ma-
my jakichś specjalnych wy-
magań jeśli chodzi o samo-
chód, musi być oczywiście 
sprawny i zadbany.

- Czy wozicie tylko klien-
tów indywidualnych, czy 
Wasi kierowcy mogą liczyć 
także na obsługę firm.

M.P.: - Oczywiście, oprócz 
kursów z prywatnymi klien-
tami nasi kierowcy mogą li-
czyć na współpracę z firma-
mi, z którymi Mini Taxi ma 
podpisane umowy.  Obsłu-
gujemy największe i najpo-
pularniejsze hotele w War-
szawie. Wozimy uczestni-
ków zjazdów i konferencji  
i wielkich imprez. W sumie 
z naszych taksówek korzy-
sta kilka tysięcy osób mie-
sięcznie. To wszystko spra-
wia, że kierowcy mają gwa-
rantowaną pracę i stałe 
przychody.

- Dziękuję za rozmowę. 
Na koniec proszę jeszcze 
podać telefon pod który 
mogą dzwonić kierowcy 
zainteresowani Państwa 
ofertą.

M.P.: - Dziękuję i zapra-
szam wszystkich chętnych do 
współpracy z Mini Taxi. Tele-
fon do mnie to: 797 997 027.

(ab)

TO JuŻ dWA LATA
Rozmowa z Dariuszem LASOCKIM 
radnym z Gocławia

- Mijają dwa lata od wyborów samorządowych, 
w których został Pan wybrany radnym Dzielnicy 
Praga Południe. Jak Pan ocenia ten czas?

- Jestem przede wszystkim bardzo wdzięcz-
ny mieszkańcom Gocławia za ich zaufanie. Sta-
ram się nie zawieźć. Mam nadzieję, że pokazuję 
to swoją aktywnością dla dzielnicy.

- Jakimi działaniami może się Pan pochwa-
lić? Jednym słowem - jaki jest znak rozpoznaw-
czy radnego Lasockiego? Dariusz Lasocki to…

- Na takie pytanie odpowiadam - Dariusz Lasocki to działanie! Od po-
czątku kadencji złożyłem ponad 170 interpelacji. Poruszam w nich wie-
le życiowych i ważnych spraw mieszkańców Pragi Południe. Dziury w 
chodnikach, zanieczyszczenie podwórek, brak parkingów, wnioski co do 
prawidłowej pracy Urzędu Dzielnicy czy Zakładu Gospodarowania Nie-
ruchomościami, sprzeciw wobec likwidacji szkół. Interweniuję także w 
sprawach pojedynczych mieszkańców. Myślę, że moim znakiem rozpo-
znawczym jest również akcja „Flaga od Radnego”, która w tym roku była 
prowadzona już po raz trzeci. Na Święto Niepodległości rozdałem miesz-
kańcom Gocławia już ponad 600 flag narodowych. Za rok i za dwa la-
ta będzie podobnie. Wymiernym działaniem są także bezpłatne porady 
prawne, których udzielam w parafii p.w. Św. Apostołów Jana i Pawła przy 
Balatonie. Entuzjastycznie włączył się w tę inicjatywę Ksiądz Prałat Zyg-
munt Uczciwek. Z mojego wniosku uprzątnięto park przy Jeziorku Go-
cławskim, naprawiono windy przy kładce na Przyczółku Grochowskim 
oraz załatano kilkanaście dziur w jezdniach Gocławia.

- Proszę przybliżyć czytelnikom obowiązki i zajęcia radnego. Czym 
się Pan dokładnie zajmuje w Radzie Dzielnicy Praga Południe?

- Rada Dzielnicy to organ uchwałodawczy. Uchwala m.in. budżet dziel-
nicy. Zajmuje się skargami mieszkańców na działania Burmistrza i urzęd-
ników. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej. Ta 
pierwsza jest moim zdaniem jedną z najważniejszych. To papierek lak-
musowy dzielnicowej demokracji. To tam wpływają skargi mieszkańców. 
Jest ich dosyć dużo. Chcę być rzecznikiem skarżących osób i wnikliwie 
analizuję ich zarzuty. Przykładem lawinowej akcji skargowej była sytu-
acja lokatorów kamienicy na Stanisława Augusta 8. Częściowo udało się 
wykazać zaniedbania ze strony Burmistrza i podległych mu urzędników. 

- Odejdźmy na chwilę od polityki, w którą powoli wkroczyliśmy i po-
rozmawiajmy jeszcze chwilę o Panu…

- Od polityki nie uciekniemy, nawet na tym podstawowym, samorządo-
wym poziomie. Krytycznie oceniam władze dzielnicy, uważam, że Praga 
Południe zasługuje na Zarząd, który nie będzie – mówiąc potocznie – zwijał 
działalności ale ją rozwijał. Zarząd, który będzie budował a nie likwidował. 
Ale jednocześnie powtarzam, że ta przysłowiowa dziura w ulicy nie jest po-
lityczna, bo w nią wpadamy wszyscy, bez względu na poglądy.

- A kim jest prywatnie radny Dariusz Lasocki?
- Jak już wspomniałem jestem prawnikiem – radcą prawnym. Staram 

się wykorzystywać tę wiedzę i doświadczenie w pracy radnego. Jestem 
szczęśliwym mężem oraz tatą Nadii i Julka. I uważam, że to właśnie role 
męża i ojca są najważniejszymi w życiu każdego mężczyzny. Każdą wol-
ną chwilę spędzam z rodziną, a z racji, że nie mamy w domu telewizora, 
długie wieczory dzielimy z książkami i muzyką.

- Dziękuję za rozmowę. (sw)

www.dariuszlasocki.pl; www.zadaniedlaradnego.pl; 
tel. 795 341 331

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE – radny Dariusz Lasocki 
Każda druga środa miesiąca godz. 18.00–19.00

Dom parafialny Parafia Św. Ap. Jana i Pawła
ul. Kapelanów Armii Krajowej (Gocław)

Taksówkarze w nowej korporacji 
Rozmowa z panem Maciejem Parjaszewskim, Kierownikiem ds. rozwoju Mini Taxi 8 33 33 33
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- Odgrażała się, a jakoś nie przychodzi… Co mówiąc Eu-
stachy Mordziak wyciągał rękę do swojego kolegi, Kazimie-
rza Główki.

- Kto się odgrażał, panie Eustachy?
- No, zima. Śniegiem sypnęła, a teraz ani widu, ani słychu.
- Mnie to nie martwi. Gazem ogrzewam, więc im na dworze 

cieplej, to w kieszeni więcej. – A co u pana? 
- Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, co powiedzieć. Chodzi 

o to, że ze mną w porządku, ale z Krysią nietęgo. Co bym się 
chciał do niej przytulić, to ją głowa boli.

- Jak tę wielorybicę, bez obrazy.
- Jaką wielorybicę?
- Pływa sobie w oceanie, a wokół niej wieloryb. A to zaga-

duje, a to się o nią otrze, najgłupsza nawet by się domyśliła, 
o co chodzi. Ale ta nic, tylko: - daj spokój, głowa mnie boli. 
Chłop w końcu nie wytrzymał: - Dziesiątki organizacji eko-
logicznych, setki aktywistów, tysiące polityków i naukowców, 
dziesiątki tysięcy ludzi na manifestacjach, rządy w tylu kra-
jach robią wszystko, by zachować nasz gatunek, a ciebie bo-
li głowa…

- Powiem panu - ja tego wieloryba rozumiem. Tylko, co z te-
go? 

- Ano to z tego, że znajdzie się w końcu zdrowa, co każda 
wielorybica powinna mieć na uwadze. Kobity też to wiedzą, 
więc jeszcze wszystko przed panem. Może to już nawet dzisiaj, 
panie Eustachy? Zawsze tak jest. Życie nie znosi próżni - czy 
to w miłości, czy w polityce. W polityce zwłaszcza. 

- A wiesz pan, że czasem ten nasz Tusk sprawia wrażenie, 
jakby był przekonany, że naprawdę jest jeden jedyny na świe-
cie?… A przecież Prezes nie śpi. Prezes robi swoje.

- Tylko, że i Prezes też już bardzo nie pierwszej świeżości. 
Jak zwiędła sałata – ile byś człowieku nie zraszał, nie przewra-
cał z boku na bok, to i tak padaka.

- Może on lat nie odczuwa?
- Możliwe. Każdemu z nas wydaje się, że ciągle jest piękny i 

młody. Dopiero wtedy, gdy wychodząc z muzeum alarm wzbu-
dza, dociera do niego, że coś jest nie tak. 

- Okrutny pan jest, panie Kaziu.
- To nie ja jestem okrutny, to prawda bywa brutalna. 
- Ja tam na tej pańskiej filozofii nie bardzo się znam, ale o ile 

dobre rozumiem, chodzi o to, że przynajmniej wobec samego 
siebie trzeba być szczerym.

- Tak jakby. Ale dzisiaj nawet szczerość ma cenę, więc za-
wsze warto skalkulować zyski i straty, bo inaczej człowiek za-
chowuje się, jak ta żona z samochodu.

- Jaka żona, z jakiego samochodu?
No jedzie małżeństwo, on prowadzi. Zatrzymuje ich poli-

cjant. On: - O co chodzi? - Jechał pan 90 km/h w terenie za-
budowanym. - Skądże, jechałem równe 60… Żona: - Jecha-
łeś 110! Kierowca rzuca żonie gniewne spojrzenie. Policjant: 
- Otrzyma pan również mandat za uszkodzone światła stopu. 
Kierowca: - Nie miałem pojęcia, że są uszkodzone. Żona: - 
Przecież miałeś je naprawić wieki temu! Facet znowu rzuca 
żonie gniewne spojrzenie. Policjant: - Zauważyłem również, że 
nie zapiął pan pasów. Kierowca: - Rozpiąłem, bo pan podcho-
dził. Żona: - Przecież ty nigdy nie zapinasz pasów. Kierowca 
odwraca się do żony i krzyczy: - Zamknij się wreszcie!!! Poli-
cjant pyta żony: - Czy mąż zawsze tak na panią krzyczy? Żona: 
- Nie, tylko wtedy, gdy jest pijany. Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Szczeroœæ

Kobiecym okiem

Jednak stworzonko nie jest 
słodką postacią z kreskówki. 
To zwykłe, najprawdziwsze 
zwierzątko żyjące dziko, choć 
otrzaskane z ludźmi, a dokład-
niej - z tym niekłopotliwym 
dla niego sposobem zdobywa-
nia żywności. Czasami można 
dość boleśnie się o tym prze-
konać, gdy zaaferowana wie-
wiórka odbierając prosto z uf-
nej ręki „daninę” wbije w nią 
swoje niezwykle ostre pazurki, 

by przytrzymać palec który - 
nigdy nic nie wiadomo - może 
z nagła umknąć ze smakoły-
kiem. Zdarza się też, że skale-
czy mocniej, a to już napraw-
dę nie jest przyjemne ani bez-
pieczne. 

Pół biedy z dorosłymi. Go-
rzej, gdy niemiła przygoda 
spotka dziecko, którego gwał-
towna reakcja na ból może 
wystraszyć wiewiórkę i spo-
wodować jakieś kolejne, nie-

przewidywalne w skutkach za-
chowanie zwierzęcia. 

To takie dziwne, że ci sami 
rodzice, którzy mądrze tłu-
maczą dziecku, że nie można 
biec z czułościami do każde-
go napotkanego pieska, bez 
względu na jego wielkość i 
wygląd, bo piesek to piesek, 
może zachować się nieobli-
czalnie nawet, gdy dotych-
czas uważany był za karnego 
i dobrze ułożonego. Ale nigdy 
nic do końca nie wiadomo, 
więc z przypadkowo spotka-
nymi, nieznajomymi pieskami 
należy być, kochanie moje, 
naprawdę ostrożnym. Ewen-
tualnie można spytać jego 
pana lub panią, czy można 
pogłaskać.

No właśnie. Ale kogo ma-
my pytać, widząc w parku mi-
lutką wiewiórkę? I czy to na-
prawdę bezpieczniejszy dla 
dziecka kontakt, niż z udomo-
wionym, oswojonym i całe ży-
cie wychowywanym wśród lu-
dzi psem?  Jak widać w Parku 
Skaryszewskim, nie zawsze…
 żu

Nie wszystko jest tym, czym 
się wydaje. Czasem warto so-
bie o tym przypominać. Ten 
uroczy sęp ze zdjęcia tak na-
prawdę nikomu nie je z ręki. 
Ręka jest prawdziwa, ale sęp 
to wymysł plastyka w studiu 
filmów rysunkowych w Biel-
sku Białej. W sumie - taki fo-
tograficzny żart.

Ale wiewiórki w Parku Skary-
szewskim są autentyczne, nad-
zwyczaj oswojone, a przynaj-
mniej… tak się wydaje. Podbie-
gają do ludzi, dopraszając się 
smakołyków, a jeśli ktoś ich nie 
ma, potrafią bez lęku wspiąć się 
na nogawkę spodni i zaglądać 
do kieszeni czy torebki. Wszy-
scy robią zdjęcia i są zachwyce-
ni ufnością stworzonka.

Nie wszystko 
jest tym, czym 
siê wydaje

rEKlAMA rEKlAMA  

Święta narodowe powinno się ob-
chodzić z rodziną, na piknikach, impre-
zach artystycznych, odwiedzając muzea 
i miejsca pamięci, a jeśli na ulicy – to 
oglądając defiladę żołnierzy lub dziew-
cząt – mażoretek. Tak właśnie, podob-
nie jak w latach poprzednich, miałem 
zamiar spędzić 11 listopada – ale tym 
razem zdecydowałem inaczej. Wziąłem 
udział w prezydenckim marszu „Razem 
dla Niepodległej”. Dołożyłem swoją 
małą cegiełkę do tworzenia wizerunku 

nowoczesnej, przyjaznej i optymistycznej Polski, w której potrafią 
ze sobą współpracować ludzie o różnych poglądach politycznych, 
światopoglądzie czy pochodzeniu etnicznym.  Niedaleko od nasze-
go marszu szedł inny marsz, którego uczestnicy na swoich trans-
parentach i w hasłach wieszali przeciwników politycznych, lżyli 
Prezydenta i premiera, dzielili Polaków na „katolików i Polaków 
prawdziwych” oraz na całą, niegodną miana patrioty, resztę. Część 
„prawdziwych patriotów”, kierując się głoszoną przez siebie wiarą 
i pragnąc uczcić pamięć twórców niepodległości, obrzuciła policję 
kamieniami, koszami na śmieci, butelkami i co tam wpadło w rękę. 
Gdyby nie inicjatywa Prezydenta, narodowcy i chuligani zawładnę-
liby Warszawą i pretendowali do reprezentowania opinii publicz-
nej. To się jednak nie udało i myślę, że nie uda się także w roku 
przyszłym i następnych, jeśli tylko zwykli, trzeźwo myślący war-
szawiacy pokażą, że też potrafią wyjść na ulicę.

To było na serio, a teraz bardziej żartobliwie. W samym prezy-
denckim pochodzie nie niesiono praktycznie żadnych transparen-
tów, ale na trasie co i  raz pokazywały się produkty obywatelskie-
go zaangażowania i wyobraźni. Zaraz przy wyjściu z Placu Piłsud-
skiego powitał nas trzymany przez dwóch panów transparent: „Ru-
scy agenci do Moskwy”. Słuszność tego wezwania nie budziła wąt-
pliwości. Jedyny problem, to wskazanie, kto jest ruskim agentem. 
Wzrok i determinacja obu panów upewniała, że na pewno tych nie-
godziwców wytropią. Jakoś się przemknąłem. Parę metrów dalej 
nastąpiła zmiana klimatu. Na plakacie napis: „TVN nie łże!”. Czy-
tałem trzy razy, czy to nie pomyłka, bo przecież dziecko wie, że 
TVN łże, ale stało, jak byk. Skołowany przeszedłem kilkadziesiąt 
metrów i nagle zrozumiałem: takie wredne hasło mogli wznieść tyl-
ko ruscy agenci! Rzuciłem się więc wstecz, aby ich przygwoździć, 
ale płynący do przodu tłum poniósł mnie przed siebie. Nie zdążyłem 
jeszcze otrząsnąć się z doznanych wrażeń, gdy oczom mym ukazał 
się widok tak straszny, że gdybym był dzieckiem, co noc budził-
bym się z krzykiem. Na wielkim bilbordzie, na tle jakichś pokrwa-
wionych fragmentów ciał, uśmiechał się do mnie Bronisław Komo-
rowski, przedstawiony jako promotor aborcji. Przygnieciony tym 
wstrząsającym odkryciem zacząłem przemyśliwać o wyemigrowa-
niu z kraju, przynajmniej do czasu, gdy premierem zostanie prof. 
Gliński, ale po namyśle doszedłem do wniosku, że nie chcę jednak 
wyjeżdżać na zawsze. Jakieś tam patriotyczne uczucia się we mnie 
ciągle kołaczą. Na szczęście z tych ponurych myśli wyzwolił mnie 
kolejny transparent z napisem: „Bronisław, Polskę zbaw!”. Więc 
jednak nie wyjadę, zostanę z Wami, drodzy Czytelnicy.

I tak posuwałem się do przodu, chłonąc coraz to nowe przekazy, 
gdy nagle obok mnie wyrósł jak spod ziemi Roman Giertych i wi-
tając się powiedział: „Nigdy nie przypuszczałem, Panie Marszałku, 
że spotkamy się w jednym pochodzie!”. 

„No cóż” – odrzekłem cytując Słonimskiego – „Polska to taki 
wspaniały kraj, w którym wszystko jest możliwe. Nawet zmiany 
na lepsze”.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

TADEx  
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

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

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

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

m
i
k
r
O
l

F.U.h. „MIkrOl”, ul. jarociñska 17 
 Szafy wnêkowe, garderoby
 Okna i drzwi PCV oraz drewniane                                                                  
 Parapety, ¿aluzje i rolety                                                                        
 Witryny, fasady z aluminium                                                                                        
 Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                                                                          

www.mikrol.waw.pl
e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl

tel. 22 879-79-13;  fax. 22 610-31-35

rATY!

Patrioci i „prawdziwi patrioci”
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Organizacja Narodów Zjed-
noczonych 9 grudnia 2009 ro-
ku przyjęła rezolucję prokla-
mującą rok 2012 Międzynaro-
dowym Rokiem Spółdzielczo-
ści. Spółdzielczość zrzesza na 
świecie ponad 1 mld ludności; 
pomaga w eliminowaniu ubó-
stwa, w tworzeniu miejsc pra-
cy, w umacnianiu obywatelskiej 
samorządności i solidarności, w 
łagodzeniu skutków kryzysu. 
Polska- przypomnijmy - wraz 
z innymi krajami Unii Europej-
skiej poparła tę rezolucję.

Dokument wezwał rządy, 
instytucje międzynarodowe i 
spółdzielnie do wspierania roz-
woju spółdzielczości. Bo Spół-
dzielnie budują lepszy świat! 
I właśnie to hasło obowiązywa-
ło podczas Międzynarodowego 
Roku Spółdzielczości.

Ostoją tego ruchu na Pra-
dze są spółdzielnie mieszka-
niowe. Przez cały rok, w kolej-
nych numerach „Mieszkańca” 
przybliżaliśmy problemy, jaki-
mi one żyją Nasz cykl poprze-
dzały słowa Andrzeja Półrol-
niczaka, prezesa zarządu Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych 
w Polsce: - niepokoi nas brak 
zrozumienia istoty, roli i zna-
czenia spółdzielczości w roz-
woju społeczno-gospodarczym 
kraju. Dlatego tak ważnym 
jest, aby całe środowisko spół-
dzielcze włączyło się aktywnie 

do wielkiej światowej kampa-
nii popularyzacji idei spółdziel-
czości, prowadzonej przez ONZ. 
Andrzej Półrolniczak jest pre-
zesem jednej z największych w 
kraju spółdzielni mieszkanio-
wych - stołecznej RSM „Praga”: 
226 budynków w sześciu osie-
dlach położonych na terenie Pra-
gi Północ, Białołęki, Targówka, 
Marek. 17 tysięcy mieszkań, 50 
tysięcy mieszkańców (tyle, co… 

Skierniewice), 16 tysięcy spół-
dzielców. Niezły „poligon” do 
obserwacji kondycji spółdziel-
czości mieszkaniowej w Polsce. 
Andrzej Półrolniczak jest tu pre-
zesem od 18 lat.

- Nie dam sobie wmówić, że 
spółdzielczość mieszkaniowa nie 
ma przyszłości - mówi „Miesz-
kańcowi”. W naszej rozmowie 
prezes Półrolniczak, co chwile 
odnosi się lub polemizuje z sej-
mowymi projektami „noweliza-
cji” prawa spółdzielczego. Od 
12 lat bierze udział, reprezen-
tując środowisko spółdzielcze 
w pracach komisji sejmowych 
pracujących na nowelizacjami 
ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. - Po co niszczyć to, 
co dobrze funkcjonuje i będzie 
trudne do zastąpienia? – pyta. 

I mówi nam o czterech aspek-
tach, w których przewaga spół-
dzielczego charakteru zrzesza-
nia jest szczególnie widoczna.

Po pierwsze: aspekt gospo-
darczy: czynsze w spółdziel-
niach są niższe niż we wspól-
notach mieszkaniowych, a tym 
bardziej w budynkach komu-
nalnych. - W Warszawie - mó-
wi prezes Andrzej Półrolniczak 
- czynsz podstawowy w budyn-

kach komunalnych wynosi 6.65 
złotych z każdego metra kwa-
dratowego powierzchni, w lo-
kalach spółdzielczych, łącznie z 
funduszem remontowym: 3.50-
3.80. We wspólnotach miesz-
kaniowych koszty plasują się 
gdzieś pomiędzy tymi dwoma 
wartościami, ale jeżeli wspólno-
ta mieszkaniowa chce prowadzić 
poważny remont, to opłaty z re-
guły znacznie rosną. Wygląd bu-
dynków spółdzielczych - co wi-
dać zwykle już na pierwszy rzut 
oka, jest lepszy niż pozostałych. 
Spółdzielnie w skali kraju wyda-
ją dziesiątki miliardów złotych 
na remonty, termomoderniza-
cje i inne renowacyjne przedsię-
wzięcia. Daje to pracę firmom 
remontowo-budowlanym, ich 
właścicielom i pracownikom. 
Daje też pracę w firmach produ-
kujących materiały budowlane 
itp. itd. One z kolei płacą podat-
ki do budżetu i składki do ZUS. 
Jest to potężna gałąź gospodar-
ki. Spółdzielnie utrzymują bo-
iska sportowe, place zabaw dla 
dzieci, dbają o osiedlową zieleń, 
sprzątają i odśnieżają tysiące ki-
lometrów dróg i chodników le-
żących na terenie osiedli lub do 
nich przylegających. 

Aspekt społeczny: polskie 
społeczeństwo jest rozwar-
stwione. W szczególnie trudnej 
sytuacji są osoby mało zamoż-
ne: mieszkania spółdzielcze są 

tańsze w eksploatacji, a dzia-
łająca zasada solidaryzmu spo-
łecznego pozwala w szerszym 
niż w innych przypadkach za-
kresie korzystać na przykład z 
możliwości rozkładania na ra-
ty zobowiązań wobec zarządcy 
budynkami, czy też umarzania 
odsetek od zaległości czynszo-
wych. Spółdzielnie prowadzą 
szeroką działalność społeczno-
-oświatową: kluby dla młodzie-

ży, dla seniorów, kółka zainte-
resowań, świetlice. Wspólnoty 
mieszkaniowe z reguły uznają 
taką działalność za zbędną, a 
miasto nie jest w stanie przejąć 
na siebie takich obowiązków.

Aspekt inwestorski: spół-
dzielnie mieszkaniowe budu-
ją taniej od innych a ich sytu-
acja finansowa i tradycja istnie-
nia na rynku sprawia, że pie-
niądze inwestorów indywidual-
nych powierzane inwestującym 
spółdzielniom są bezpieczniej-
sze. Spółdzielnie nie plajtują, 
inwestorzy nie zostają z niedo-
kończonymi budowami i nie-
pospłacanymi długami, jak to 
się niestety spotyka w przypad-
ku „rynkowych” developerów. 
Działalność inwestycyjna spół-
dzielni mieszkaniowych wzbo-
gaca rynek, wymusza większą 
konkurencję, tym samym obni-
ża ceny mieszkań.

No i czwarty aspekt - sa-
morządowy: ruch spółdziel-
czy uczy demokratycznych za-
chowań, podejmowania decy-
zji przez większość. Osadza 
te decyzje w szerszym kon-
tekście dzielnicy i miasta. Bo 
przecież spółdzielcze osiedla 
stanowią spore obszary mia-
sta. Niby ogólna, dostępna dla 
wszystkich mieszkańców mia-
sta, przestrzeń społeczna: tere-
ny zielone, place zabaw, boiska, 
parkingi, chodniki, a utrzymy-
wana jest z pieniędzy spółdziel-
ców. W ich imieniu zarządzana. 
Spółdzielczość zastępuje i uzu-
pełnia działalność samorządu 
terytorialnego.

  - W przypadku Warszawy 
nasze stosunki z władzami sa-
morządowymi są szczególnie 

skomplikowane z winy właśnie 
organów samorządowych mia-
sta - mówi prezes Andrzej Pół-
rolniczak. Największym pro-
blemem jest nieuregulowa-
nie stanów prawnych gruntów. 
Pamiętajmy, że dzieje się to 
wbrew przepisom ustaw, któ-
re nałożyły na władze samo-
rządowe taki obowiązek. W 
Warszawie prace się ślimaczą. 

Przekroczone zostały już daw-
no określone prawem terminy. 
Oczywiście, w wielu przypad-
kach materia jest zagmatwa-
na, ale nie jest to chyba jedyna 
przyczyna wielu, zbyt wielu za-
niechań.

Nieuregulowany stan prawny 
gruntów powoduje, że chętni 
nie mogą przekształcić miesz-
kań w odrębną własność, a 
spółdzielnie pozbawiane są pra-
wa do reprezentowania lokal-
nej społeczności spółdzielczej 
w istotnych sporach. - Prowa-
dzi to do najbardziej kuriozal-
nych zdarzeń: proszę sobie wy-
obrazić - mówi prezes Andrzej 
Półrolniczak - że ze względu na 
nieuregulowany stan prawny, 
nie otrzymywaliśmy zgody na 
wybudowanie pochylni dla osób 
niepełnosprawnych w budynku 
przy ulicy Białostockiej, win-
dy dla osoby niepełnosprawnej 
na Tarchominie, czy przyłącza 
wodociągowego znów przy uli-
cy Białostockiej. Inwestycje te 
bowiem „wystawały” poza ob-
rys budynku, więc wchodziły w 
teren sporny no i nie dostawa-
liśmy pozwolenia. Dopiero Wo-
jewoda Mazowiecki po naszych 
odwołaniach uchylił te kurio-
zalne rozstrzygnięcia.

RSM „Praga” jest spółdziel-
nią wciąż inwestującą. W tym 
roku prowadzi dwie budowy, 
przybędzie w nich przeszło 
200 mieszkań, w przyszłym ro-
ku rozpoczęta zostanie kolej-
na inwestycja, tym razem 140. 
mieszkaniowa. Spora część za-
sobów pochodzi jednak z lat 
60, 70. i 80. Tu konieczne by-
ły i są remonty, a najpoważniej-
szą pozycją były termomoder-

nizacje. - Zakończyliśmy je we 
wszystkich budynkach, prze-
prowadzaliśmy je komplekso-
wo, to znaczy oprócz dociepleń, 
wymieniane były okna na klat-
kach schodowych, instalacje 
c.o. i wodno-kanalizacyjne, do-
cieplane stropy. To przynosi wy-
mierne korzyści w dłuższym ho-
ryzoncie czasowym. Od 2000 
roku energia cieplna podrożała 

blisko trzykrotnie, a u nas opła-
ty, jakie ponosi lokator pozosta-
ły bez zmian! Obecnie średnia 
cena przeliczana na jeden metr 
kwadratowy powierzchni wyno-
si ok. 2.10-2.15 zł. Naszym ce-
lem jest jeszcze większe ogra-
niczenie tych kosztów nawet do 
1,80 zł/m2, mimo stale rosną-
cych cen ciepła. Myślę, że nie-
długo ten poziom osiągniemy.

Sytuacja finansowa spół-
dzielni „Praga” jest znakomi-
ta. W 2011 roku po raz pierw-
szy spółdzielnia wzięła udział 
w konkursie zorganizowanym 
przez redakcję „Domów Spół-
dzielczych”, gdzie ocenianych 
było 9 najistotniejszych para-
metrów ekonomicznych. W ka-
tegorii „Spółdzielnie duże, in-
westujące” RSM Praga zajęła  
I miejsce w kraju.

Rocznie spółdzielnia osiąga 
nadwyżkę przychodów rzędu 
13-14 milionów złotych. Znacz-
na ich część przeznaczana jest 
na dofinansowanie funduszu re-
montowego spółdzielni. A to z 
kolei sprawia, że budynki mo-
gą być utrzymywane w dobrej 
kondycji bez sięgania do „głę-
bokich kieszeni” spółdzielców. 
- Naprawdę nie rozumiem więc 
interesu społecznego w pojawia-
jących się pomysłach by zlikwi-
dować spółdzielczość mieszka-
niową - mówi prezes Andrzej 
Półrolniczak, a takie rozwiąza-
nia zawarte są w ostatniej nowe-
lizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych złożonej przez 
grupę posłów PO. Na szczęście 
także w tym ugrupowaniu wielu 
posłów nie zgadza się z zapisa-
mi tej nowelizacji. 
AS  toms

2012 rok został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych  
Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. 

Prezes Andrzej Półrolniczak

04-238 warszawa, ul. szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MaterIa£y  

bUdOwlane I wykOñczenIOwe
 MIeszalnIa Farb

 doradztwo i transPOrt
 atrakcyjne ceny

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

KORTy TeNISOWe
ognisko TkkF „olszynka grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA ABONAmeNTy 
NA SeZON ZImOWy!

  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%   
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
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Pędzelkiem 
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 Jacek Frankowski
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Wawerska Parada Niepodległości to 
święto, które na stałe wpisało się w cykl 
wydarzeń kulturalnych w naszej dzielni-
cy. Parada jest falenicką tradycją od wie-
lu lat, powstałą z inicjatywy Falenickie-
go Towarzystwa Kulturalnego. Od czasu 
gdy Urząd Dzielnicy przyłączył się do jej 
organizacji, stała się ona oficjalną para-
dą Wawra. 

Tegoroczne uroczystości  rozpoczęły się 
Mszą św. w Kościele Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Falenicy, przy ul. Narcyzo-
wej. Po nabożeństwie wszyscy  ruszyli we 
wspólny marsz ulicami Falenicy. Paradę 
prowadzili ułani z grupy rekonstrukcyjnej, 
zaś rytm nadały dźwięki w wykonaniu mu-
zyków Miejskiej Orkiestry Dętej z Warki. 
Mieszkańcy przeszli ulicami: Bartoszycką, 
Narcyzową i Walcowniczą.

Pochód zatrzymał się na parkingu przy 
skrzyżowaniu ulic Walcowniczej z By-
strzycką. Tam właśnie rozstawiona była 

scena, na której odbyła się część artystycz-
na, prowadzona przez Jarosława Rosińskie-
go. Gości przywitały: Burmistrz Dzielnicy 
Wawer Jolanta Koczorowska oraz Prezes 
Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego  
Agnieszka Kurowska-Janecka. 

Publiczność miała okazję wysłuchać 
koncertu pieśni patriotycznych w wykona-
niu Elżbiety Marciniak i Orkiestry z War-
ki. Na scenie wystąpili także uczniowie 
wawerskich szkół, prezentując tzw. żywe 
obrazy na podstawie arcydzieł polskiego 
malarstwa historycznego. Na zakończenie 
mieszkańców rozgrzał staropolski żurek. 
Zwieńczeniem niepodległościowych ob-
chodów był wieczorny pokaz sztucznych 
ogni, będących jednocześnie zapowiedzią 
przyszłorocznej biało-czerwonej uroczy-
stości w Wawrze.

Wawerska Parada Niepodległości to coś 
innego – naszego. Można by rzec – pod-
kreśla patriotyzm  nie tylko ten lokalny, 
ale także ten, który wychodzi daleko po-
za granice dzielnicy. „Nasza” parada by-
ła wolna od przepychanek politycznych, 
oskarżeń, zadym czy krzyków. Było mi-
ło – ot tak, swojsko, rodzinnie. Dobra  
i łagodna alternatywa dla głośnych, peł-
nych kamer i ciekawskich oczu wielkich 
warszawskich pochodów, które dzielą za-
miast łączyć. Tak więc – miejmy nadzieję 
– do zobaczenia za rok w równie ciepłej 
falenickiej atmosferze! enigma

Wawerska Parada niepodległości

FLAGI NA MASZT!
W Naszej Niepodległej toczy się bój. Od wielu lat. Bój bezkrwa-

wy. Bój o to, aby w czasie narodowych świąt (a ostatnio mieliśmy 
Święto Niepodległości) biało-czerwone flagi wisiały na każdym 
budynku. I z frontu walki płyną dobre wiadomości. Że jest lepiej. 
Szczególnie na polach spółdzielczych osiedli i komunalnych kamie-
nic. W znacznej mierze jeszcze, niestety przegrywamy na polu bu-
dynków firmowych i prywatnych. Ale i tu są dobre przykłady. Ot, 
choćby jeszcze zupełnie niezamieszkały, bo w stanie surowym, bu-
dynek przy ul. Spalinowej 11 na Grochowie (na zdjęciu). Można? 
Można! I to nie z poczucia obowiązku, ale z radości święta 11 listo-
pada. Uczmy się cieszyć naszymi świętami, tym bardziej, że tych ra-
dosnych wcale nie mamy zbyt wiele… Flagi na maszt, bracia pra-
żanie! Flagi na maszt! Przy najbliższej okazji...   Adam Rosiński

SEnIOrZE nIE dAJ 
SIĘ OSZuKAĆ!

W środę 28 listopada br., o godzinie 11.00, w 
Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiń-
skiej 2 odbędzie się spotkanie dla osób starszych, 
którego tematyka dotyczyć będzie najczęstszych 
działań oszustów. 

Organizatorami są Policjanci Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa VII wraz z Delegaturą Biura Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy 
Praga Południe. Na spotkaniu zostaną przedstawio-
ne krótkie filmy prewencyjne obrazujące najczęstsze 
działania oszustów. Będzie można się dowiedzieć, na 
czym polega metoda „na wnuczka” i „na administra-
tora” oraz jak działają oszuści wykorzystując łatwo-
wierność starszych osób. Policjanci przekażą rów-
nież informacje jak można się ustrzec, by nie stać się 
ofiarą przestępstwa.  (pp)

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
ja mes a. ca Be las
ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go in sty tu tu 
me ri dian w Ba gu io ci ty oraz azja tyc kie go in sty tu tu 
Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa say na Fi li pi nach. Po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. Od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA mES sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.

Przyj mu je ponownie w war sza wie na Za ci szu: 22–23, 27–30 Xi i 2–9 Xii
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

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

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

ul. Kobielska 1
tel. 22 353-57-77

czynne pon.-pt. 8-19, 
sob. 8-15

«  strzyżenie męskie  
– 10 zł

«  strzyżenie damskie 
– 15 zł

« trwała – 40 zł
« farba – 50 zł
« baleyage – 50 zł
«  strzyżenie i czesanie 

– 25 zł
ZAPRASZAMY!

SALOn 
FrYZJErSKI
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KrzyżówkaMieszkańcaNr22h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

W przyszłym miesiącu możesz próbować załatwić 
od dawna odkładaną ważną sprawę. Wniesie ona 
sporo ożywienia do Twojego życia zawodowego, 
ale może zabrać czas przeznaczony na odpoczy-
nek. Nie rezygnuj jednak z szansy, bo będzie jedyna 
w swoim rodzaju. Unikaj plotkarskich spotkań, gdyż 
możesz skrzywdzić kogoś bliskiego. Pamiętaj, by 
najpierw pomyśleć, a dopiero potem mówić. 

 BYK 22.04-21.05
W najbliższym czasie będziesz miał ochotę uciec od 
problemów. Weź się jednak w garść, a zniechęce-
nie ustąpi. W kilka dni załatwisz wszystko, co najpil-
niejsze. Wystarczy tylko sobie zrobić plan działania i 
ściśle się go trzymać. Spróbuj więcej czasu spędzać 
z rodziną i cieszyć się dobrymi relacjami między wa-
mi. Nie unikaj spotkań z najbliższymi przyjaciółmi, 
to może podziałać na Ciebie mobilizująco i dać wie-
le satysfakcji. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Odrzuć smutki na bok, pora na trochę luzu. Nie sta-
raj się od siebie wymagać aż tyle. Zdecyduj się na 
mały wypoczynek, wtedy przekonasz się, że wie-
le barier okaże się łatwymi do pokonania. W pracy 
sporo zajęć, ale też i satysfakcji. Twoje zaangażo-
wanie jest pozytywnie postrzegane przez przełożo-
nych. W życiu prywatnym czeka Cię ciekawy wy-
jazd, a z nim możliwe, że całkiem udane spotkanie 
rodzinne. 

 RAK 22.06-22.07
W ciągu kilku ostatnich dni mogło Cię spotkać wie-
le niespodzianek. W pracy będziesz doceniany, na 
brak finansów nie powinieneś narzekać i ogólna 
aprobata otoczenia może dopełnić całości. Ale uwa-
żaj na to, co mówisz - pewne sądy i oceny zachowaj 
tylko dla siebie, bo mogą z tego wyniknąć niepo-
trzebne komplikacje. W sprawach osobistych powi-
nieneś mieć dobre układy z partnerem. 

 LEW 23.07-23.08
Jeśli narzekasz, że brak Ci czasu, to może powinie-
neś pomyśleć o jakiejś zmianie w Twoim życiu. Po-
winieneś wyjść naprzeciw ciekawej znajomości, któ-
ra może poprawić Twój nastrój i może być począt-
kiem ciekawego związku. W pozostałych kwestiach 
postaraj się zachować umiar i swoje obowiązki trak-
tuj odpowiedzialnie. Zdrowie w normie, jednak spró-
buj myśleć o profilaktyce, a na pewno oszczędzisz 
na zakupie leków.    

 PAN NA 24.08-23.09
Wiadomo, że powinieneś osiągnąć swój wymarzo-
ny cel, więc nie denerwuj się przedwcześnie. Wy-
łącz w swojej głowie kołowrotek, który nie pozwa-
la Ci odpocząć. Bądź też bardziej cierpliwy i zadbaj 
o partnera i jego potrzeby. Postaraj się przemyśleć 
wszystkie złe i dobre chwile w waszych relacjach, 
nie wdawaj się w dyskusje na drażliwe tematy, scho-
waj dumę do kieszeni i porozmawiaj na spokojnie. 
Spróbuj dać drugą szansę Waszemu związkowi.    

 WA GA 24.09-23.10
Dużo mówisz, ale nic nie robisz w tym kierunku, 
aby pewne sprawy przybrały inny obrót. Wykaż się 
większą odwagą cywilną i konsekwencją w działa-

niu. Jeżeli to zrobisz - sukces finansowy murowany, 
nie mówiąc o towarzyskim. Twój urok osobisty ode-
gra tu niemałą rolę. Wybierając się w dalszą podróż 
samochodem postaraj się nie przekraczać dozwo-
lonej prędkości. Pamiętaj, że jesienne drogi bywają 
zdradliwe…

 SKOR PION 24.10-23.11
Od grudnia w Twojej firmie może przybyć sporo do-
datkowych zajęć. Nowe wyzwania i zadania na chwi-
lę wywołają niepokój, ale szybko się przekonasz, że 
nie taki diabeł straszny jak go malują. Przed Tobą 
być może spóźniona jesienna miłość, obiekt Twoich 
westchnień może pojawić się niespodziewanie, ale 
też szybko zniknąć. No cóż, zawsze jednak pozo-
stanie liryczny nastrój i miłe wspomnienia. Wszystko 
zależy od Twojej inicjatywy.   

 STRZE LEC 24.11-22.12
Możesz odnosić teraz niesamowite sukcesy lub też 
ponosić porażki. Będziesz przeżywać swoje wzloty 
i upadki. Te urozmaicenia mogą na Ciebie czekać 
w najbliższych tygodniach. Jak długo będą trwały 
zależy tylko od Ciebie. Ponadto za dużo czasu spę-
dzasz w pracy. Czyż nie tracisz okazji do nawiązania 
ciekawych znajomości? Niepotrzebnie zawracasz 
sobie głowę przelotnymi flirtami, może czas na sta-
bilne uczucie? Zastanów się czy nie przeoczyłeś ja-
kiejś ważnej okazji, aby skonkretyzować swoje pla-
ny.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Druga połowa jesieni może wnieść sporo energii 
w Twoje działania. Ale może też być romantycznie 
i nostalgicznie... Istnieje szansa na pojawienie się 
czegoś nowego i stymulującego pozytywnie. Bę-
dzie to dość nieoczekiwane, ale i przyjemnie. Za-
chowaj przytomność umysłu i wykorzystaj swoją 
szansę. Pomoże Ci w tym intuicja i zdrowy roz-
sądek. Dzięki nim będziesz widział wiele spraw w 
odpowiednich proporcjach i z właściwej perspek-
tywy. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Przez parę najbliższych dni możesz potrzebować 
paru chwil spokoju, by przemyśleć wiele spraw, któ-
re nurtują Cię od paru tygodni. Pod koniec tego mie-
siąca może nadejść pomyślny czas na rozpoczę-
cie nowych pomysłów. Nie bój się śmiałych i ory-
ginalnych rozwiązań. Twoją mocną stroną jest nie-
ograniczona wyobraźnia. Początek grudnia może 
się okazać ważny dla spraw sercowych, możliwe że 
poznasz kogoś interesującego, kto rozgrzeje Twoje 
serce w zimowe wieczory.

 RY BY 20.02-20.03
Możesz cierpieć z powodu chwilowych niedoborów 
finansowych. Nie martw się, wszystko powoli się 
ułoży. Chwilowe kłopoty w sprawach materialnych 
pomoże Ci zrekompensować przyjazna atmosfera 
domowego zacisza, gdzie możesz liczyć na swoich 
bliskich i to może być Twoim wielkim atutem. Przed 
Tobą szalone przedświąteczne tempo w pracy, aby 
przetrwać musisz uzbroić się w cierpliwość i wyka-
zać sporą elastycznością w kontaktach ze współpra-
cownikami.

Merlin

Podobno ekstrakt z dyni 
wspaniale działa na trzustkę, 
budząc zainteresowanie dia-
betologów jako środek profi-
laktyki a może nawet leczenia 
cukrzycy! Jedzmy więc dynie, 
bo w nich całe mnóstwo war-
tościowych składników. Cieka-
wostką są pestki dyni - ma-
ją bardzo wszechstronne za-
stosowanie. Z uwagi na wyso-
ką zawartość cynku pomagają 
przy trądziku, jeśli jemy je sys-
tematycznie. 

Fitosterole z pestek (tak-
że słonecznika) zaleca się 
przy chorobach prostaty oraz 
miażdżycy. Kukurbitacyna za-
warta w pestkach od setek 
lat jest stosowana jako śro-
dek przeciw pasożytom układu 
pokarmowego (owsiki, glista 
ludzka itp.). 

Pestek nie da się przedaw-
kować, dlatego są bezpieczne 
nawet dla dzieci. Ważne, by by-
ły prawidłowo wysuszone, świe-
żo wyłuskane i przechowywane 
wyłącznie w chłodnym miejscu 
(wysoka zawartość tłuszczu). 
Prawidłowo wyłuskana pestka 
ma zdjętą twardą skórkę i nie-
naruszoną skórkę zieloną. Naj-
lepiej pestki spożywać dobrze 
rozgryzając, między posiłka-
mi, nie mieszając ich z innym 
jedzeniem.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Znowu pora na dynie! Zacznijmy od kwiatów.

✓Kwiaty dyni umyć, wyciąć ze środka pręciki, odłożyć by 
wyschły. Przygotować ciasto tak gęste, jak naleśnikowe, z mą-
ki, soli i maślanki. Do każdego kwiatu włożyć 1-1,5 łyżeczki 
przyprawionego na pikantnie (lecz nie za ostro) koziego ser-
ka. Kwiat zawinąć na końcu na kształt nierozkwitłego pąka, za-
nurzać w cieście, smażyć na oleju rzepakowym z dwóch stron. 
Osączyć krótko na papierowym ręczniku, podawać gorące. Kwiaty można też sma-
żyć bez farszu lub delikatnym z farszem warzywnym, na przykład z bakłażana lub 
cieciorki.

✓Skórka dyni - umytą dynię obrać. Skórkę zdrową, równej grubości, pokroić 
w cienkie słupki o średnicy mniej więcej takiej, jak słone paluszki, następnie ob-
toczyć dość dokładnie w kurkumie lub w łagodnym curry i smażyć w głębokim 
oleju do leciutkiego zrumienienia. Koniecznie osączyć na papierowym ręczniku, 
podawać gorące. Słupki można smażyć również tylko posypane solą, ale po wy-
jęciu do osączenia trzeba oprószyć świeżo zmielonym czarnym pieprzem lub mie-
lonym imbirem.

✓Dynia smażona - obraną i pozbawioną pestek dynię pokroić w kostkę wielkości 
połowy pudełka od zapałek. Obgotować w lekko osolonej wodzie przez 3-4 minuty 
(na półmiękka, czas zależy od dyni), dobrze osączyć. Kto lubi, może lekko skropić 
sosem sojowym. Kawałki wrzucić do salaterki, zalać mocno rozbitym jajkiem, dokład-
nie wymieszać. Każdy kawałek obtaczać w surowym sezamie, smażyć po 3-4 minuty 
z dwóch stron (czas również zależy od dyni). Znakomite z sosem czosnkowym, tysią-
ca wysp lub słodko-kwaśnym.

✓Dynia na śniadaniowo - kaszę jaglaną (im bardziej żółta, tym lepsza) dokład-
nie płuczemy na sitku w bieżącej wodzie, aż woda będzie przezroczysta, a następnie 
wrzucamy ją do leciutko osolonej wrzącej wody pół na pół z mlekiem (wody powinno 
być dwa razy więcej niż kaszy; najlepiej odmierzyć kubkiem). Po kilku minutach do-
lewamy 1/3 objętości wody i dodajemy obraną dynię, pokrojoną w dość drobną kost-
kę, rodzynki, figi suszone w paski (jeśli świeże, dodajemy je już na talerzu). Gotujemy, 
mieszając by się nie przypaliło, około 15 minut, następnie wyłączamy gaz i zostawia-
my przykryte jeszcze około 5 minut. Gotowe! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Czy dynia to warzywo? Nie, to owoc! Potrafi ważyć 200 kg (re-

kordowa znacznie przekroczyła pół tony!). Dynie są wykorzystywane 
do dekoracji nie tylko w Halloween, które zawitało do Polski oko-
ło dwudziestu lat temu i szczyt popularności ma już chyba za sobą. 
Moda ta, podobnie jak i same dynie, przybyła do nas z Ameryki.

Uprawiana od tysięcy lat, dynia nie zawsze jest jadalna, choć wiele odmian dyni ma 
jadalny miąższ, pestki i kwiaty. Dynie ozdobne są niezwykle malownicze: mogą przypo-
minać intensywnie wybarwione na pomarańczowo, czerwonawo, żółto czy zielono smu-
kłe butelki, wielkie gruszki, jabłka, pomarańcze, ale także maczugi czy też malowniczy 
turecki turban. Nawet te o klasycznym kształcie bywają dziwacznie kolorowe, plamiaste, 
pasiaste, ze zmyślnymi żeberkowaniami albo też pokryte dziwacznymi brodawkami. Dy-
nia Autumn Wings przypomina zdumiewające, fantazyjne stworki czy może raczej nadto-
pione, pękate sople. Z uwagi na niezwykłą trwałość, ciekawy kształt i zdecydowane kolo-
ry, dynia jest niezastąpioną dekoracją jesienno-zimową.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
- Szef dzisiaj wściekły! Krzyczał, że natych-

miast zwolni pół zakładu, co z nami będzie?
- Nie przejmuj się. Jest wściekły, bo się po-

kłócił z żoną. No i chce zwolnić wszystkich jej 
krewnych!

��
Pająk spotyka dwa pająki:
- Cześć chłopaki! Co robicie?
- Nic, gramy sobie w muchy.
- A skąd je macie?
- Ściągnęliśmy z sieci.

��
- Słyszałam, że powiększyła się wam rodzina? To syn?
- Syn.
- A do kogo podobny, do ciebie czy do Józia?
- Do Józia! To wykapany ojciec: mały, łysy, ma tylko dwa 

zęby i stale się drze!
��

U wróżki:
- To niech mi pani coś powie o mężczyźnie mojego życia!
- Ach! Widzę życie pełne żaru, no i ten złocisty blask wokół 

jego głowy! Ba, wspina się coraz wyżej i wyżej, a poza tym…
- Przecież wiem, że mój Władzio jest strażakiem!
 WesołyRomek

mIesZKaNIeCnaluzie
Wszy st kim nam trze ba spo koj nej chwi li  

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 20/2012: „Pilność wiele może”. 
Nagrodę książkową wylosowała p. Ewa Kowalczyk z ul. Paryskiej. Po odbiór za-
praszamy do redakcji (z dowodem osobistym) do 30 listopada br. 
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Kontrolowanyprzez
Zwi¹zekKontroli

DystrybucjiPrasy.

FINANSE

 Księgowość. 
 Tel. 608-475-870
 USŁUGI KSIĘGOWE. KOM-
PLEKSOWA OBSŁUGA FIRM 
W ZAKRESIE KSIĘGOWO-
ŚCI, KADR I PŁAC. RZETEL-
NIE I TERMINOWO! 
 TEL. 600-908-940 

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, me-
dale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, meble i 
inne przedmioty. 
 Tel. 22 610-33-84; 
 601-235-118
 Monety, banknoty, odznaczenia. 
Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Złom wszelkiego rodzaju, szklar-
nie, kotłownie, wraki samochodo-
we, a także kable elektryczne. Wy-
cena u klienta na terenie Warszawy 
i okolic.  Tel. 721-002-710

SPRZEDAM

 Drewno opałowe pocięte z roz-
biórki, worek 12 zł. Transport gra-
tis.  Tel. 721-002-710
 Drewno opałowe z budowy – 
Marysin.  Tel. 514-225-173
 Jasne meble do pokoju mło-
dzieżowego: biurko, 2 regały i 
szafa.  Tel. 501-496-912
 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  
 Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. Tel. 22 671-15-79, 
 22 613-98-37
 Bańki ogniowe stawiam. 
 Tel. 603-760-362
 Dom Seniora pobyt stały i cza-
sowy, atrakcyjne ceny. 
 Tel. 22 773-17-86
 Masaże - lecznicze, odchudza-
jące/gabinet/dojazd. 
 Tel. 501-050-044

 Pedicure u chorego w domu. 
 Tel. 603-615-437

NAUKA

 AA Angielski, niemiecki, na-
uczyciel.  Tel. 601-20-93-41
 Angielski solidnie. 
 Tel. 504-169-252
 Amerykanin.  Tel. 606-133-881
 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317
 Fizyka, matematyka. Matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr.
  Tel. 606-154-798
 INSTYTUT EDUKACJI EU-
ROPEJSKIEJ ZAPRASZA NA 
STUDIA PODYPLOMOWE, 
KURSY Z BRANŻY NIERU-
CHOMOŚCI, OCHRONY ŚRO-
DOWISKA, OSZCZĘDNOŚCI 
ENERGII, SYNDYKA WWW.
SEDPOL.COM.PL. 
 TEL. 22 331-76-11; 606-941-985
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
 Matematyka.  Tel. 607-163-744
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. Gimnazjum, li-
ceum. Dojeżdżam. 
 Tel. 607-059-326
 Nadrabianie zaległości oraz an-
gielski dla klas 1-3 (S.Pdst). 
 Tel. 788-822-788
 Opiekunka dziecięca – szkoła 
policealna, kursy. 
 Tel. 22 310-27-40
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernantka. 
 Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 BUDYNEK WARSZTATOWY 
CA 320 M KW. W FALENICY. 
TANIO.  TEL. 606-260-514
 Garaż ul. Żegańska 30. 
 Tel. 504-558-650
 Garaż Pl. Przymierza. 
 Tel. 504-558-650
 Wiatraczna, 72 m kw., 3 pok., hi-
poteka, 450 tys. zł. 
 Tel. 692-936-993 
 Ząbki, 2-pokojowe super. 
 Tel. 606-464-453

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia
 Pokój z kuchnią przy T. Łazien-
kowskiej.  Tel. 506 476 678

NIERUCHOMOŚCI/kupię
 Działkę Rembertów, Wawer. 
 Tel. 606-464-453

DAM PRACĘ

 Potrzebna krawcowa do popra-
wek krawieckich. Tel. 602-198-867

SZUKAM PRACY
 Sprzątam + okna + ogrody. 
 Tel. 503-836-166
 Zaopiekuję się starszą osobą lub 
dzieckiem całodobowo. 
 Tel. 797-663-507

PRAWNE

 DORADCA PODATKOWY 
– porady, kłopoty z urzędem skar-
bowym, wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochowska 
207 (Universam, antresola od stro-
ny pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

TŁUMACZENIA
 Francuski, rosyjski – tłumacze-
nia.  Tel. 601-35-18-64; 
 22 815-44-91
 Przysięgłe, każdy język. 
 Tel. 516-409-680
 Samochodowe. Akcyza. 
 Tel. 22 392-01-69

UROCZYSTOŚCI

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa. 
 Tel. 22 612-95-23, 0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 
 Tel. 602-396-976
 ANTENY - CYFRA+, Polsat, 
N-ka oraz satelity bez opłat, 900 
programów, w tym 20 polskich 
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN), 
anteny, dekodery do TV cyfrowej, 
naziemnej. Sprzedaż, montaż, na-
prawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
 Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV, najwyż-
sza jakość usług, ul. Igańska 32. 
 Tel. 22 813-60-33; 604-506-278
 ANTENY, TELEWIZORY – 
naprawa.  Tel. 22 818-07-17

 Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – Jan 
Grzybowski.  Tel. 22 810-70-88; 
 609-542-545; 
 CZYSZCZENIE KARCHE-
REM dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
 DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elektrycz-
ne, pralki.  Tel. 601-936-805
 Dywany, wykładziny, tapicerka. 
Pranie standardowe lub dla alergi-
ków. Solidnie i tanio. 
 Tel. 535-110-535 

 FUTRA – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy. Ul. Zamieniecka 
63.  Tel. 22 610-23-05 

 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 Hydrauliczne, gazowe – solidnie. 
 Tel. 22 610-81-21; 607-773-106

 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 HYDRAULIKA, GAZ. 
 TEL. 507-038-406

 LODÓWKI, PRALKI, TELE-
WIZORY – NAPRAWA. 
 Tel. 694-825-760
 Malowanie, tapetowanie, pane-
le. Tel. 22 615-76-97; 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, gipsy, panele, glazu-
ra.  Tel. 609-394-164
 NAPRAWA TELEWIZORÓW 
– DOJAZD.  Tel. 602-216-943

 
 PRALKI, LODÓWKI - napra-
wa. Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 Sprzątanie, mycie okien. 
 Tel. 609-982-675
 STOLARZ wykona solidnie – 
szafy, kuchnie, pawlacze, zabudo-
wy.  TEL. 602-126-214
 STOLARZ – naprawy, montaż, 
wykonanie.  Tel. 780-605-613

 Ślusarstwo, wyroby nierdzewne. 
 Tel. 796-457-190; 792-508-305
 Tapicerskie.  Tel. 22 612-53-88

 Układanie, cyklinowanie, reno-
wacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i napra-
wy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, rolety 
antywłamaniowe – produkcja, na-
prawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Ślusarstwo, balustrady, zamki, 
kraty, drzwi, ogrodzenia. 
 Tel. 608-331-200

USŁUGI/komputerowe

 AAAA Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h, 24 H. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422
 Serwis. Tanio.  Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Wycinka drzew, czyszczenie ry-
nien, drabinki przeciwśniegowe. 
 Tel. 504-250-013

USŁUGI/remontowe

 Cyklinowanie bezpył., lakiero-
wanie, układanie parkietów. 
 Tel. 503-630-035
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 
 Gładź, malowanie, panele. 
 Tel. 609-982-675
 Kompleksowe remonty i wy-
kończenia.  Tel. 510-698-362
 MALOWANIE ścian. 
 TEL. 602-126-214
 Malowanie, wykładziny, drobne 
remonty.  Tel. 601-203-313
 Malowanie.  Tel. 606-464-453
 Malowanie, tapetowanie, sztuka-
teria, wygładzanie. Mistrz. 
 Tel. 22 810-90-22
 Usługi hydrauliczne, malowanie, 
panele podłogowe. Tel. 507-250-013

USŁUGI/transportowe

 AAA WYWÓZ MEBLI, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, wy-
cinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
 Mały transport. Tel. 608-331-200
 Wywóz gruzu, mebli, śmieci ga-
łęzi itp. Sprzątanie piwnic, wycina-
nie drzew, małe rozbiórki z zała-
dunkiem.  Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30
 Transport – przeprowadzki – 
sam. o wymiarach – 4,2dł./2,2 wys. 
– kontener, kraj, zagranica, kon-
kurencyjne ceny.  Tel. 502-904-708
 Sprzedaż z dowozem – sól i mie-
szanka piaskowo-solna, worki 25 
kg. Wywożenie śniegu. 
 Tel. 697-104-304 

ZIELARSTWO
 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D. Zie-
larstwo – pełny asortyment, profe-
sjonalne porady. Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA
 Utylizacja zwierząt. 
 Tel. 535-719-881

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 22 613-24-42
Całodobowo 602−398−417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

Miejskie Przedsiêbiorstwo
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

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

UsŁUGi POgrzebOwe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

c a Ł O d O b O w O
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kancelaria Prawna
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail: kancelaria@lex-fin.pl

kancelaria POdatkOwa
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt AGD, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli.  
 Tel. 22 499-20-62 

Elektryk, usuwanie awarii, prze-
róbki, nowe instalacje. 
 Tel. 500-491-500

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, uprawnienia, gazowe. 
 Tel. 610a-18-53; 662-065-292 

Pediatra wizyty domowe. 
Tel. 608-260-921

Klimatyzacja, wentylacja – mon-
taż, projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, gwa-
rancja.  Tel. 502- 904-708

Wesela w restauracji lub parku 
pod namiotem. Samochód do ślu-
bu i prosiak pieczony gratis. 

www.restauracjaneptun.pl, 
180 zł/os.

Wigilia Firmowa. 
Zapraszamy Państwa do 

www.restauracjaneptun.pl

 NArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515
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Termowizja
Badanie domu. Tel. 660-473-628

Firma odzieżowa poszukuje model-
ki przemysłowej: wzrost 170; ob-
wody: biust 88/talia 70/ biodra 96. 

Tel. 22 872-44-43

AAA Gaz, hydraulika 24 h!, awa-
ria pieca, termy, kuchni, podłącze-
nia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

STOLARSTWO MEBLOWE 
PEŁEN ZAKRES. 

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

* 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; 0501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
w-wa, ul. stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

 leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300
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Bo to szkoła wiecznie 
młoda. Nie tylko za sprawą 
swoich uczniów, ale także 
dzięki prężności w działa-
niu. Na różnych płaszczy-
znach. Ot, choćby weźmy 
te, o których wspominali-
śmy w ostatnich latach na 
łamach „Mieszkańca”: kon-
kursy „Kijem w mrowisko 
– młodzi mistrzowie pióra 
i pięciolinii”, Dzielnicowe 
Giełda Szkół Ponadgimna-
zjalnych, konkursy gazetek 
szkolnych, współpraca z 
Uniwersytetem Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w 
ramach patronatu naukowe-
go. Czy choćby (też o tym 
pisaliśmy) zagospodarowa-
nie sal dla potrzeb poradni 
psychologiczno-pedago-
gicznej lub budowa windy 
dla niepełnosprawnych. Bo 
„Kisiel”, to szkoła, w której 
integracja jest na porządku 
dziennym.

Obecnie w skład zespołu 
wchodzi CXI Liceum Ogól-
nokształcące im. Stefana 
Kisielewskiego oraz Tech-
nikum nr 2. Obydwie szkoły 
mają oddziały integracyjne. 
Początkiem współczesnego 
„Kisiela” było powołanie 
w 1922 r. Gimnazjum Han-
dlowego Towarzystwa Koła 
Prażan. Pierwsza siedziba 
szkoły mieściła się przy ul. 
Jagiellońskiej, w tym samym 
gmachu, co słynne liceum 
Władysława IV. Potem szko-
ła mieściła się przy ul. Brze-

skiej, a następnie u zbiegu ul. 
Targowej i Kłopotowskiego. 
Z Pragi Północ na Grochów 
trafiła dopiero na w roku 
szkolnym 1962/1963. Już, 
jako Technikum Ekono-
miczne nr 2 (na przestrzeni 
lat szkoła zmieniała nie tyl-

ko adres, ale i nazwę – Li-
ceum Spółdzielcze, Liceum 
Administracyjno-Handlowe, 
czy Technikum Finansowe, 
to właśnie wcześniejsze na-
zwy „Kisiela”). Ale przy ul. 
Szczawnickiej szkoła zado-
mowiła się na stałe.

Po przemianach ustrojo-
wych 1989 r. rodzący się w 
Polsce kapitalizm spowo-
dował rozkwit kierunków 
ekonomicznych. Finanse, 
rachunkowość, ekonomi-
ka i organizacja przedsię-
biorstw, to kierunki, o które 

rozrosło się Liceum Ekono-
miczne „na Szczawnickiej”. 
Prawie dziesięć lat póź-
niej powstało tutaj Liceum 
Ogólnokształcące, które 
razem z Technikum funk-
cjonuje do dziś. Od 2003 r. 
Zespół Szkół nosi imię Ste-
fana Kisielewskiego i cały 
czas utrzymuje kontakty z 
rodziną patrona. – Ojciec 
wsparłby Was poczuciem 
humoru… – mówi Jerzy 
Kisielewski, syn patrona, 
do młodych redaktorów  
(z klasy II Bai) szkolnej ga-
zetki „Kisiel News”. Cały 

wywiad znajduje się w spe-
cjalnym, okolicznościowym, 
baaaardzo grubym, numerze 
gazetki, który z okazji Ju-
bileuszu otrzyma każdy z 
gości i oczywiście wszyscy 
uczniowie. Pod okiem na-
uczycielki Ewy Strzelczyk 
powstał specjalny, okolicz-
nościowy kalendarz ścienny 
„Kisiela”. Obchody Jubile-
uszu zapowiadają się boga-
to. Będzie m.in. wykład mo-
nograficzny wicedyrektora 
Jacka Murawskiego, „mon-
taż” literacko-muzyczny 
aktora Krzysztofa Konrada 
pt. „Rzecz o Kisielu – fakty, 
literatura, muzyka”, występ 
szkolnego zespołu muzycz-
nego „Kisiel”, wspomnie-
nia, anegdoty, refleksje oraz 
słodka niespodzianka.

Jubileusz, historia, zaba-
wa, a jak współczesny „Ki-
siel” wypada w wynikach 
nauczania? Zapytaliśmy o 
to dyr. Jana Pilczuka, który 
kieruje szkołą od 2004 r. – 
Mamy bardzo dobre wyniki 
egzaminów zewnętrznych 
– mówi dyrektor Pilczuk. 
– W liceum zdawalność 
egzaminu maturalnego wy-
niosła prawie 82 %, a oka-
zało się, że w technikum 
wyniki egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje za-
wodowe uplasowały szkołę 
wśród warszawskich szkół 
zawodowych na dziewią-
tym miejscu, a w zawodzie 
technik ekonomista, byli-
śmy w tym roku na drugim 
miejscu w Warszawie, co 
jak na szkołę z oddziałami 
integracyjnymi jest znako-
mitym wynikiem. I takich 
właśnie wyników życzy 
„Kisielowi” „Mieszka-
niec” na Jubileusz 90. le-
cia.   As

JUBILEUSZ „KISIELA”
90 lat – tyle właśnie w dniu tego wydania „Mieszkańca” świętuje 
Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego. Aż trudno uwierzyć, że 
„Kisiel”, czyli „na Szczawnickiej”, ma tak szacowny wiek!



Wprawdzie za oknem je-
sienna pogoda nie nastra-
ja do długich spacerów,  a 
raczej myśllimy, aby usiąść 
przy  kominku i „wypić  wi-
no za  kolegów“...  

Na pewno minie jeszcze 
wiele dni, kiedy zerwiemy 
się z fotela i z rozsadzają-
cą nas energią wybiegnie-
my z domu, (sami lub nie) 
z mocnym wewnętrznym 
postanowieniem długiego  i 
szybkiego spaceru... Pierw-
sze  50... 100... 200 metrów  
idziemy szybkim spręży-
stym  krokiem, „świat wokół 
nas roztacza uroki swe“ i na-
gle silny, gwałtowny ból łyd-
ki podobny do kurczu mię-
śni zmusza nas do zatrzyma-
nia... Stajemy  zchylamy się, 
ręką masujemy łydkę... mija 
30 sek... 1 minuta uff  jaka 
ulga... przeszło - ból zniknął 
„jak ręką odjął“. Ruszamy 
żwawo z głębokim zamia-
rem nadrobienia straconego 
czasu... idziemy... 50...100... 
200 m i znowu to samo i 
tak samo sytuacja powtarza  
się... Zniechęceni może  lek-
ko zaniepokojeni już wol-

nym krokiem wracamy do 
domu.  Taki stan naszej „nie-
doskonałości“ zaczyna się 
powtarzać. 

Kiedy nasz spacer przebie-
ga np. wzdłuż Traktu Kró-
lewskiego  to, żeby nie zwra-
cać  „uwagi otoczenia“  za-
trzymujemy się po kolejnych 
50... 100... 200 metrach  przy 
atrakcyjnych witrynach skle-
powych - z nie zawsze intere-
sującymi nas wystawionymi 
towarami. Stajemy się mimo-
wolnymi „oglądaczami wy-
staw sklepowych“.

Wystąpiło u nas chromanie 
przestankowe, czyli ból jako 
reakcja organizmu na niewy-
starczający dopływ krwi do 
mięśni kończyny przy zwięk-
szonym metaboliźmie i zapo-
trzebowaniu na tlen podczas 
wysiłku fizycznego. 

Chromanie przestankowe, 
tj. ból mięśni kończyn dolnych 
występujący przy wysiłku a 
związany z ich niedokrwie-
niem znane jest w ludzkiej pa-
tologii od 1859, kiedy to  zo-
stał opisany przez genialnego 
francuskiego neurologa i psy-
chiatrę Jeana Martina Charcot.  
Wcześniej, w 1831 roku  jako 
objaw „przerywanego biegu 
koni“ przy uszkodzeniu ścię-
gien, zjawisko zostało opisane 
przez słynnego francuskiego  
weterynarza Henri Bouley’a.

Współcześnie najczęstszą 
przyczyną jest niedrożność 
lub znaczne zwężenie tętnic w 
kończynach dolnych spowo-
dowane w ponad 90% miaż-
dżycą, czyli chorobą ogólno-
ustrojową (!) Ponad 30% cho-
rych z objawem chromania ma 
„bezobjawowe“, ale już za-
awansowane zmiany w tętni-
cach wieńcowych lub/i szyj-
nych, co stanowi zagrożenie 
zawału lub/i udaru. Pozornie 
łagodnego objawu chroma-
nia przestankowego nie wol-
no więc lekceważyć... proszę 
zgłosić się do lekarza rodzin-
nego, opowiedzieć mu  o nim 
i dcn...

prof. dr hab. n. med. 
Marek Maruszyński

WARSZAWA

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00−20.00

 sto ma to log
          od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00 - 19.00
 gi ne ko log
           od poniedzia³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 usg prenatalne 3d 4d
      pon., œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 uro log
           wto rek 14.00-16.00
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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

rejestracja pacjentów:  telefoniczna lub osobista w godz. 8.00-13.00, tel. 22 810-90-11
Warszawa, ul. Grenadierów 51/59

Zapraszamy do współpracy przychodnie i lekarzy specjalistów
TMS diagnostyka Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wiertnicza 84, tel. 22 858 28 20

tms@tms.com.pl;  www.tmsdiagnostyka.pl

PrACOWnIA TK w SZPITALu GrOCHOWSKIM
JuŻ OTWArTA!

BEZPłATnE BAdAnIA nFZ
BEZ KOLEJEK

TOMOGrAFIA KOMPuTErOWA

 konsultacje
 diagnostyka
 terapia
 ćwiczenia

DZIECI I DOROŚLI
 nowoczesne metody logopedyczne
 wysoka skuteczność
 cierpliwość i profesjonalizm

ul. Meissnera 7
tel. 22 673-35-00;  
www.vita-med.pl

LOGOPEDA
mgr Karolina Napierała

dr maria mickiewicz-
-laskowska
 endokrynolog
 medycyna pracy
 Prawo jazdy

mEd-EXPERT ul. £ukowska 27
Przyjêcia w poniedzia³ki od godz. 16

tel. 22 423-44-58; 
22 423-44-59

NOWOCZESNY GABINET OKULISTYCZNY 
oferuje badanie dzieci, dorosłych, kierowców  

oraz badania okulistyczne do medycyny pracy. 

Zapewniamy profesjonalny dobór szkieł okularowych, diagnostykę i opiekę dla pacjentów z zaćmą, 
jaskrą, zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem, cukrzycą oraz innymi chorobami siatkówki. 

Wykonujemy USG gałki ocznej i pole widzenia.
Pracujemy od poniedziałku do piątku. 

Wizyty po uprzedniej rejestracji telefonicznej tel. 661-888-444 
Warszawa ul. Łukowska 1 lok. 12

 stomatologia – Implanty od 1490 z³

 POz – lekarze rodzinni
 Po ra dnie spe cja li stycz ne
 centrum dia gno sty czne 

ul. k³o po tow skie go 22,  
pon.-pt. 8.00-18.00;

tel. 22 698 51 38
www.vi ta-me di ca.pl 

Lekarz radzi

Choroba panów 
oglądających  
wystawy sklepowe!?

Od kilku lat w warszawskich szkołach organizowany jest Dzień Zdro-
wego Jedzenia. Coraz więcej placówek bierze udział w programie 
propagującym prawidłowe żywienie.

Zorganizowany, stołeczny Dzień Dorego Jedzenia, odbył się 16 listopada, ale wcześniej, nie-
które szkoły, zorganizowały swoje obchody tego święta. – Bierzemy udział w miejskim projekcie 
„Wiem co jem” – mówi Jagoda Kazimierczak, dyrektor podstawówki i gimnazjum Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego przy ul. Ostrobramskiej – W ramach projektu mamy specjalne zajęcia 
na lekcjach przyrody, wychowania fizycznego, są spotkania z dietetykami, a gimnazjaliści spotkają 
się z ginekologiem i kosmetyczką. 7 listopada, w Światowym Dniu Dobrego Żywienia, każda klasa 
STO przygotowała kolorowy stół ze zdrowymi daniami. Był owocowo-warzywny pokaz mody, 
przedstawienie muzyczne, 
konkursy i plakaty propagu-
jące zdrowe odżywianie.

„Drugie śniadanie w szko-
le” – pod takim hasłem prze-
biegała miejska akcja w sto-
łecznych podstawówkach. 
– Nie wszyscy moi koledzy 
dostają do szkoły drugie 
śniadanie, a to bardzo waż-
ne żebyśmy nie byli głod-
ni i mieli dużo siły – mówi 
„Mieszkańcowi” Miron Ma-
twiejczuk, uczeń klasy VI A 
z południowopraskiej pod-
stawówki nr 255. To właśnie 
w tej szkole odbył się Dziel-
nicowy Dzień Zdrowego Jedzenia. Na pobudzenie apetytu wystąpił szkolny kabaret „Szpila”, 
a potem przedstawiciele wszystkich podstawówek prezentowali swoje propozycje na zdrowe i 
smaczne drugie śniadanie. – To energia na cały dzień – tak o propozycjach dziecięcych posiłków 
mówiła Małgorzata Wiaderna, dyrektor podstawówki goszczącej młodych prażan.

Po zakończeniu oficjalnej części święta wszyscy przeszli do korytarza, w którym znajdował się 
bardzo długi, suto, ale zdrowo zastawiony stół. Wszystkie danie przygotowane były przez dzieci i 
ich rodziców oraz szkolną kadrę. W imprezie uczestniczyli m.in. wiceburmistrz Pragi Południe Ja-
rosław Karcz, przewodniczący dzielnicowej rady Marcin Kluś, radni, urzędnicy i przedstawiciele 
środowisk związanych z oświatą. ar  

ZDROWE JEDZENIE  
W SZKOŁACH
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Ze zmiennym szczęściem 
poczyna sobie w lidze siat-
karskiej drużyna SKS 
Bluesoft Mazovia Gocław. 
Ostatnio przegrała z te-
amem Lesan Halinów.

O dobrze grających chło-
pakach z Gocławia pisaliśmy 
kilka numerów temu. Po suk-
cesie w turnieju w Mokobo-
dach przyszedł czas na za-
powiadany debiut w IV lidze 
Mazowiecko-Warszawskiego 
Związku Piłki Siatkowej. W 
pierwszym spotkaniu gocła-
wianie ulegli (3:2) właśnie 
SFK Global Village Mokobo-
dy. W kolejnym meczu poko-
nali (3:1) drugą drużynę MKS 

MDK Warszawa. Zaś w ostat-
nią niedzielę przegrali z ze-
społem Lesan Halinów (3:0). 

Najbliższe spotkanie Go-
cław rozegra 6 grudnia z UKS 
Wilanów Powsinek. I choć to 
dzień szczególny, to bardziej 
niż na mikołajkowy prezent 
liczymy na pokazanie dobrej 
formy i umiejętności siatka-
rzy z Gocławia. Choć łatwo 
nie będzie, gdyż w swoim 
pierwszym meczu Powsinek 
pokazał klasę wygrywając z 
Mokobodami. Być może Ma-
zovii Gocław pomoże Michał 
Budnik, środkowy, który wra-
ca do gry po dłuższej prze-
rwie. Trzymamy kciuki. ar

Sprin tem, 
czy li trzy 
py ta nia do…
Zbigniewa Bońka – nowego preze-
sa Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
byłego reprezentanta Polski, zdo-
bywcy (z drużyną Juventus Turyn) 
Superpucharu Europy, Pucharu 
Zdobywców Pucharu i Pucharu 
Europy, jedynego Polaka na liście 
100 najwybitniejszych piłkarzy 
Świata w rankingu FIFA.

- Panie prezesie, po meczu Polska – Anglia za-
wisło nad naszym Stadionem Narodowym pew-

ne odium. Czy nie wpłynie to na ilość spotkań 
rozgrywanych przez reprezentację Polski na tej 
narodowej arenie?

- Nie chciałbym wracać do meczu Polska – 
Anglia. To nie stało się za naszych rządów, tylko 

za poprzednich. Takie rzeczy mogą się, niestety, 
zdarzać przez jakąś nieuwagę. My takich błędów 
chyba nie będziemy popełniać. Na każdy mecz 
reprezentacji będzie wyznaczony jeden człowiek 
odpowiedzialny całkowicie za to, co się dzieje na 
stadionie. Od A do Z. Od przyjazdu drużyn, przez 
zakwaterowanie, przygotowanie stadionu… Za 
wszystko.  To będzie taki manager przedsięwzię-
cia. Jeśli chodzi o Stadion Narodowy, to decyzje 
podejmujemy demokratycznie. Najpierw przepro-
wadzamy analizę biznesową – co nam daje roze-
granie meczu na konkretnym stadionie. Na jakim 
stadionie najbardziej się opłaca grać. To są w koń-
cu nasze pieniądze. I dopiero po takiej analizie 
będziemy się dogadywali z właścicielem, czy ope-
ratorem stadionu w sprawie warunków. Osobiście 
mogę powiedzieć, że idea, żeby nasza reprezenta-
cja grała na swoim Stadionie Narodowym absolut-
nie mi się podoba.

- Stadion Narodowy i teren Narodowego Cen-
trum Sportu cały czas jest wskazywany, jako 
potencjalne miejsce na nową siedzibę PZPN. 

W jakim terminie możemy oczekiwać decyzji 
w sprawie lokalizacji tej siedziby lub większej 
ilości informacji na ten temat?

- Naszą opinię w sprawie nowej siedziby chce-
my uzupełnić o opinie fachowców w danej bran-
ży. Jeżeli nasze przemyślenia będą się pokrywały 
z ocenami firm zewnętrznych, to myślę, że w tej 
sprawie powiemy coś więcej za miesiąc.

- Kiedy kibice zmienią swoją przyśpiewkę  
i zaczną śpiewać „PZPN! PZPN! - Kochać, ko-
chać PZPN!”...?

- PZPN jest zarządcą polskiej piłki i nie ocze-
kujemy tego, że kibice będą nas kochać, a nawet 
aprobujemy, jak będą krzyczeć w drugą stronę. 
Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo nawet, jak 
Ekstraklasa zamknie jakiś stadion na jeden mecz, 
to jest wszystko wina PZPN. My się tym nie przej-
mujemy. Jeśli zaś będą jakieś inne rzeczy, które 
świadczą o tym, że coś źle zrobił PZPN, to bierze-
my je na siebie i się tego nie boimy. Ale jeśli kibice 
by zaczęli tak śpiewać, to byłoby to bardzo miłe…

Rozmawiał Adam Rosiński

Zmienne szczęście 
Mazovii Gocław
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Choć prawdziwa zima 
jeszcze przed nami, to już 
warto ostrzyć łyżwy lub 
choćby apetyty na ślizganie 
się po lodowej tafli.

Przedsmakiem lodowych 
ślizgów, piruetów i wszel-
kiego rodzaju skoków były 
rozegrane w miniony week-
end międzynarodowe zawody 
„Warsaw Cup” w łyżwiar-
stwie figurowym. Na war-
szawskim Torwarze wystąpiło 

ponad 200 łyżwiarzy z 30 kra-
jów. W programach krótkich 
i dowolnych jeździli soliści i 
solistki oraz pary, juniorzy i 
seniorzy. Zawody były okazją 
do skonfrontowania umiejęt-
ności polskich zawodników 
z warsztatem zagranicznych 
rywali. A nie da się ukryć, że 
także w tym widowiskowym 
sporcie głodni jesteśmy suk-
cesów, których od dawna nie 
było na światowej arenie…

Tymczasem ruszają nasze 
lokalne kryte lodowiska. Tem-
peratura umożliwiła otwarcie 

(17 listopada) sezonu na lo-
dowisku w wawerskim Ani-
nie. 90 minut indywidualnego 
ślizgania kosztuje tu od 4 zł 
(dzieci i młodzież) do 8 zł (do-
rośli). Przeraża tylko zapowia-
dana przez tutejszy OSiR ilość 
przerw potrzebnych na konser-
wację lodowiska. W ciągu jed-
nego dnia może być ich aż 5.

Przed nami dopiero sezo-
nowa inauguracja południo-
wopraskiego lodowiska przy 

Zespole Szkół im. Agniesz-
ki Osieckiej w alei Stanów 
Zjednoczonych. Cennik usług 
(jazdy i wypożyczenia ły-
żew) jeszcze nie jest ustalony.  
– Staramy się żeby to kryte 
lodowisko ruszyło pierwszego 
grudnia – w imieniu zarzą-
du dzielnicy Praga Południe 
deklaruje odpowiedzialny za 
sport wiceburmistrz Konstan-
ty Bartoń. Długoterminowe 
prognozy pogody właśnie na 
początek grudnia zapowiadają 
mroźną aurę. Łyżwy ostrzyć 
czas! rosa

OSTRZENIA CZAS


