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R A BAT  
do 42%*

 * przy 100% wpłacie

Prawdziwy 
Polak się 
nie szczepi?

Szczepić - nie szczepić? No 
i banalne w sumie pytanie od-
noszące się do działań prze-
ciw grypie, pokazało całą roga-
tą duszę Polaka. Taki Niemiec, 
jak otrzyma sygnał – szczepić, 
melduje się punktualnie w przy-
chodni, staje do kolejeczki, co 
najwyżej opowie w niej rubasz-
ny dowcip, w którym „odśmieje” 
cały swój stres z tym związany.

A Polak? Jeden pobiegnie 
skoro świt i zajmie kolejkę dla 
siebie, najbliższej rodziny i przy 
okazji ustanawiając listę spo-
łeczną, mianuje się jej kierow-
nikiem.

Drugi wykryje spisek świato-
wych koncernów, bo przecież 
oczywistym jest, że szczepienia 
przeciw grypie są wymysłem 
chciwych koncernów, a tak na-
prawdę to w ogóle zmowa prze-
ciw Polakom, by nas jeszcze 
bardziej ekonomicznie osłabić. 
Nie pójdziemy! A kto pójdzie, to 
moher, leming lub zdrajca.

Trzeci, owszem pójdzie, ale 
tylko z własną szczepionką. Bo 
te oferowane centralnie to na 
pewno do kitu.

Czwarty podziamga, po-
dziamga, obdzwoni wszystkich 
znajomych, będzie się wszyst-
kich radził, aż wreszcie w po-
łowie kwietnia uzna, że ta wie-
dza może mu się przydać w na-
stępnym sezonie. Wydaje Wam 
się drodzy Czytelnicy, że jest w 
naszym kraju rozwiązanie, które 
zadowoli wszystkich?

Tomasz Szymański
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Widzieli Państwo naszych strażników miejskich? Na 
pewno. Mundurki jak spod igły, chłopaki jak świece, 
dziewczyny jak maliny. Jak jeszcze nałożą makijaż  
(a przecież żadna bez makijażu się nie pokazuje), jak 
zrobią sobie kitkę filuternie dyndającą spod czapki, to 
naprawdę jest na co popatrzeć. Każdemu podatnikowi 
serce rośnie, gdy widzi swoje tak pięknie wydane pie-
niądze. Ale czy na pewno... dokończenie na str. 4

Nie straż, nie straż...

POlONezA CzAs zACząć!

czytaj na str. 3

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41

➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl



2 mIesZKaNIeC

 Kro ni Ka po li cyj na
Brutalne zabójstwo

Do tego tragicznego zdarzenia doszło na Pra-
dze Południe. Dyżurny komendy przy Grenadie-
rów dostał informację o splądrowanym mieszka-
niu w jednym z bloków, w którym leży zakrwa-
wiony i nieprzytomny mężczyzna. Przybyły na 
miejsce lekarz stwierdził zgon 85-letniego męż-
czyzny. Ustalenia policjantów i oględziny miej-
sca zdarzenia wskazywały na to, że w mieszka-
niu doszło do zabójstwa. Już po kilku godzinach 
zatrzymano 42-letniego Sylwestra J. podejrzewa-
nego o jego dokonanie. W ręce policji wpadł tak-
że inny mężczyzna, 42-letni Piotr B., który jest 
podejrzewany o nieudzielenie pomocy ofierze. 
Jak ustalili policjanci, starszy pan znał obu męż-
czyzn i wpuścił ich do swego mieszkania. Sylwe-
ster J. przyznał się, że to on kilkakrotnie ugodził 
85-latka nożem. Ustalono, że prawdopodobnym 
motywem zabójstwa była zaplanowana wcześniej 
kradzież pieniędzy oraz biżuterii należących do 
starszego mężczyzny. Pierwszemu z mężczyzn za 
zabójstwo grozi dożywocie. Piotr B. odpowie za 
nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdujące-
mu się w położeniu grożącym bezpośrednim nie-
bezpieczeństwem utraty życia. 

Zatrzymani za przestępstwo 
skarbowe

Policjanci wydziału zajmującego się zwalcza-
niem przestępczości gospodarczej zatrzymali do 
kontroli samochód, którym poruszało się dwóch 
mężczyzn. W czasie kontroli, funkcjonariusze za-
uważyli za przednimi fotelami samochodu worek, 
w którym jak się okazało znajdowały się pudeł-
ka papierosów różnych marek nieposiadające pol-
skich znaków akcyzy. W trakcie dalszej kontroli,  
w bagażniku pojazdu policjanci odnaleźli drugi 
worek, w którym również znajdowały się papie-
rosy. Łącznie policjanci ujawnili i zabezpieczy-
li ponad dwa tysiące paczek papierosów różnych 
marek nieposiadających polskich znaków akcyzy. 
Mężczyźni okazali się być obywatelami Ukrainy.

Usiłowali ukraść Toyotę
Dyżurny komendy przy ul. Grenadierów ode-

brał zgłoszenie o usiłowaniu kradzieży samocho-
du. Ze zgłoszenia wynikało, że dwóch mężczyzn 
usiłowało ukraść Toyotę. Na miejsce, gdzie mia-
ło dojść do kradzieży natychmiast zostały skie-
rowane patrole. Policjanci dysponując rysopisa-

mi sprawców, w pobliżu miejsca zdarzenia za-
trzymali dwóch obywateli Ukrainy. 

„Sprytny” plan 
Plan był sprytny i dość prosty. Pracujący jako 

kasjer mężczyzna miał zainkasować zapłatę tyl-
ko za część produktów z dużej liczby zakupów. 
Działanie nieuczciwego kasjera zauważyli jed-
nak pracownicy ochrony sklepu, którzy ujęli ka-
sjera i kobietę, która z nim współpracowała. Do 
sklepu natychmiast został wezwany patrol poli-
cji. 34-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta zo-
stali zatrzymani. Pokrzywdzony oszacował po-
niesione straty na łączną sumę ponad 1,3 tysią-
ca złotych.

Poszukiwany w Rembertowie 
wpadł w Anglii

Policjanci z komisariatu policji w Remberto-
wie prowadzący poszukiwania za ukrywającym 
się 34-letnim mężczyzną, którego podejrzewają o 
dokonanie pobicia ze skutkiem śmiertelnym po-
nad 10 lat temu, operacyjnie ustalili, że mężczy-
zna przebywa prawdopodobnie na terenie Wiel-
kiej Brytanii. Sąd na podstawie uzyskanej in-
formacji w 2011 roku wydał Europejski Nakaz 
Aresztowania za 34-latkiem. Informacja zdobyta 
przez policjantów potwierdziła się. Brytyjscy po-
licjanci poinformowali o zatrzymaniu poszukiwa-
nego ENA mężczyzny. 34-latek zostanie wkrótce 
deportowany do Polski. 

Napadał z bronią w ręku
W maju ubiegłego roku dokonano na Biało-

łęce rozboju z użyciem broni palnej. Policjanci 
operacyjni z Pragi Północ zajęli się ustaleniem 
sprawcy. Analizowali m.in. każde kolejne zdarze-
nie związane z rozbojem popełnione w podobny 
sposób na terenie całego miasta. Żmudna praca 
operacyjna doprowadziła do ustalenia podejrza-
nego - Krzysztofa W., lat 37. We wczesnych go-
dzinach rannych policjanci zorganizowali zasadz-
kę tuż koło jego domu. Gdy Krzysztof W. wycho-
dził, został ujęty. Posiadał przy sobie broń palną 
gotową do strzału. Policjanci ustalili, że mężczy-
zna napadał, co najmniej siedmiokrotnie. Zama-
skowany groził bronią i żądał wydania pienię-
dzy. Działał wcześnie rano, najczęściej w pobli-
żu swojego domu na Białołęce. Nie był wcześniej 
notowany. toms
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W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 
VII we wtorek 22 stycznia odbyła się doroczna 
odprawa podsumowująca pracę południowo-
-praskich policjantów za 2012 rok z udziałem 
nadinspektora Mirosława Schosslera, komen-
danta Stołecznego Policji.

Zaproszonych gości, przedstawicieli proku-
ratury okręgowej, rejonowej i sądu rejonowe-
go, władz samorządowych, burmistrzów dziel-
nic Pragi Południe, Wesołej, Rembertowa i 

Wawra, przedstawicieli żandarmerii wojskowej 
i straży miejskiej powitał  komendant KRP VII 
insp. Dariusz Pergoł. 

Dorobek naszych prasko-południowych poli-
cjantów przedstawili podinsp. Jacek Piątkowski I 
z-ca komendanta i mł. insp. Marcin Borowiński, 
z-ca komendanta. Z tego podsumowania wynika 
m.in. spadek przestępczości na terenie Pragi Po-
łudnie, Wawra, Wesołej i Rembertowa w 2012 ro-
ku w stosunku do roku 2011.

Przestępstwa ogółem 
2011 rok: 9237; 2012 rok: 8675, czyli mniej  
o 562. 

Rozbój, kradzież rozbójnicza,  
wymuszenia rozbójnicze 

2011 rok: 174; 2012 rok: 117, czyli 57 mniej,  
a wykrywalność wyższa o 4,4%.

Kradzież z włamaniem 
2011 rok: 1246; 2012 rok: 1076, czyli mniej  
o 170, a wykrywalność wyższa o 1%. 

Kradzież cudzej rzeczy 
2011 rok: 2876; 2012 rok: 2839, czyli mniej  
o 39, a wykrywalność wyższa o 0,4%. 

Kradzież samochodu  
i kradzież z włamaniem do samochodu 

2011 rok: 479; 2012 rok: 451, czyli mniej o 28,  
a wykrywalność wyższa o 2,6%.

Z przedstawionych danych mogą mieć satys-
fakcję zarówno policjanci jak i mieszkańcy, na 
co zwracali uwagę zabierający głos w dyskusji 
zaproszeni goście. Były podziękowania ze stro-
ny władz samorządowych Pragi Południe, We-
sołej, Rembertowa i Wawra za trudną, odpo-
wiedzialną pracę. Były kwiaty oraz życzenia 
spokojnej, bezpiecznej pracy i dalszej owocnej 
współpracy ze strony prokuratury okręgowej, re-
jonowej i służb mundurowych.

Szczególne podziękowania należą się za udział 
w sprawnym zabezpieczeniu Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej EURO 2012, za które podzięko-
wał podsumowujący pracę południowopraskich 
policjantów w 2012 roku nadinsp. Mirosław 
Schossler.

(wn)

Na zdjęciu (od prawej): insp. Dariusz Pergoł, nadinsp. Mirosław Schossler i podinsp. Jacek Piątkowski.

Rok pod znakiem EURO
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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

oKNa drewNIaNe 
I pCv

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   roletki 

materiałowe
 moskitiery
 Verticale

autoryzowany punkt sprzedaży

biuro Handlowe: 
warszawa 

ul. zamieniecka 76 
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:  
instal.diament@neostrada.pl 

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

CodZIeNNIe promoCJa towarów
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

66 lat tradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

Kiedy w części praskich 
szkół trwają gorączkowe 
przygotowania do studnió-
wek, zdecydowana większość 
z nich żyje już tylko wspo-
mnieniami.

Uczniowie „Wyspiańskie-
go”, mimo że studniówka od-
będzie się dopiero w lutym, 
ćwiczą już wytrwale polone-
za, by wypaść jak najlepiej. 
– Wymaga to od nich sporego 
wysiłku i poświęcenia, bo cza-
sem muszą wcześniej przyjść 

do szkoły, czasem  muszą po-
czekać na próbę, a niekiedy 
zostają nawet po lekcjach – 
tłumaczy Anna Graf.

„Skłodowska” sezon stud-
niówki rozpoczęła stosunko-
wo wcześnie, bo już w pierw-
szym tygodniu stycznia. – Li-
cealiści bawili się tak dobrze, 
że z trudem namówiliśmy ich 
do zakończenia studniówki o 
piątej rano – wspomina Mał-
gorzata Karpezo wychowaw-
ca klasy maturalnej w liceum 

im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Tradycją szkoły są białe chus-
teczki, wręczane dziewczętom 
na czas poloneza, które trzy-
mają w dłoniach, co sprawia, 
że taniec nabiera elegancji.

Na koniec stycznia zapla-
nowana jest studniówka „Ja-
sińskiego”. Szkoła kładzie 
szczególny nacisk na oprawę 
artystyczną. – Tradycyjnie na-
si uczniowie będą recytowali 
poezję i zaprezentują przygo-
towane wiersze, a także ode-

grają scenki z różnych sztuk 
teatralnych – zapewnia Boże-
na Kozak dyrektor liceum im. 
gen. Jakuba Jasińskiego.

Praskie szkoły podtrzymują 
różne tradycje, mimo to zanika 
obyczaj organizowania stud-
niówek w swoich siedzibach. 
Znak czasu, czy zmieniająca 
się moda? – W naszym przy-
padku oznaczałoby to wiele 
zniszczeń, bo sala gimnastycz-
na nie jest przystosowana do 
butów na obcasie – tłumaczy 
Małgorzata Karpezo. – Poza 
tym nie mamy swojej stołówki 
i nie posiadamy zaplecza ku-
chennego – dodaje. 

„Wyspiański” chciałby po-
wrócić do tradycji sprzed lat. 
W tym celu dyrekcja przed 
każdą studniówką proponuje 
radzie rodzicielskiej takie roz-
wiązanie. Rodzice jednak wo-
lą organizować studniówki po-
za szkołą. – Chyba przerażają 
ich trudności organizacyjne. 
Bo w szkole rodzice musieliby 
obsłużyć ponad dwieście osób, 
wymienić im talerzyki przy-
najmniej cztery razy, a nie ma 
przecież gdzie ich umyć – wy-
licza dyrektor „Wyspiańskie-
go”. – Trochę wstyd podawać 
jednorazowe talerzyki w tak 
podniosłym wydarzeniu.

Dużą popularnością w tym 
roku cieszyły się renomowane 
hotele oraz restauracje. Kilka 
szkół, m.in.: „Osiecka”, „Mic-
kiewicz” i „Skłodowska”, zor-
ganizowało studniówkę w jed-
nym z lokali w Miedzeszynie.

Bale studniówkowe były ra-
czej skromne, ale bardzo uro-
czyste. Dominowały stono-
wane stroje, zaś dziewczyny 
postawiły na elegancję i kla-

sę, jednak bez zbędnej przesa-
dy. – W tym roku modne by-
ły suknie przed kolano z za-
krytymi ramionami, głównie 
w kolorze czarnym, a rzadziej 
czerwonym, bądź łososiowym 
– wylicza Małgorzata Karpe-
zo ze „Skłodowskiej”.

Przeciętne koszty studniów-
ki, jakie poniósł w tym roku 
statystyczny uczeń, wyniosły 
około 300 zł. Osoba towarzy-
sząca płaciła od 150 do nawet 
245 zł. – W naszym przypad-
ku to o 50 zł więcej w porów-
naniu z poprzednim rokiem 
– mówi Marzenna Zaworska 

dyrektor liceum im. Adama 
Mickiewicza.

„Mieszkaniec” w minio-
ną sobotę (19 stycznia br.) to-
warzyszył uczniom „Prusa” 
na ich studniówce zorganizo-
wanej w jednym z lokali przy 
Trakcie Lubelskim. Polonez 
wypadł niesamowicie, układ 
był przepiękny, jednak sala 
okazała się wyjątkowo mała. 
I mimo, że licealiści tańczyli 
w ścisku, nie pomylili kroków 
i uniknęli błędów. Szkoła po 
raz pierwszy zerwała z pew-
ną tradycją: – Spełniło się ma-
rzenie uczniów, którzy chcieli, 
żeby studniówka  odbyła się 
poza szkolnymi murami – tłu-
maczy Anna Naja dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Bolesława Prusa. Ostał się jed-
nak zwyczaj szkolnego kaba-
retu. Uczniowie perfekcyjnie 
odegrali swoje role. Na ko-
niec uczennica Ola Trzcińska 
zatańczyła, wraz z partnerem, 

walca angielskiego. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej liceali-
ści zasiedli za stołami i rozpo-
częli szampańską zabawę. No 
może nie do końca szampań-
ską, bo w końcu studniówka 
grzeczna być musi!

Tekst i fot. 
Marcin P. Wrona

POlONezA CzAs zACząć!
– Studniówka urosła do rangi balu – twierdzi Anna Graf, dyrek-
tor XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiań-
skiego. – Jest to bardzo silnie zakorzeniona tradycja szkolna, 
która przetrwa, nawet jeżeli niektóre zwyczaje, jak organizowa-
nie studniówek w szkołach, przestają być kultywowane.

Grono pedagogiczne z XXXV LO im. Bolesława Prusa.

Walca angielskiego zatańczyła 
Ola Trzcińska z partnerem.

Maturzyści z „Prusa” w sali bankietowej.
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Formalnie straż miejska ma 
mieć na celowniku wszyst-
kie aspołeczne typy, które na 
różne sposoby utrudniają ży-
cie współobywatelom: piratów 
drogowych, niepotrafiących 
porządnie zaparkować analfa-
betów motoryzacyjnych, bru-
dasów, awanturników, chuli-
ganów, złodziejaszków, pijacz-
ków. A także – uwaga! uwaga! 
- mają w obowiązkach ochronę 
obiektów komunalnych i uży-
teczności publicznej. Czyli na 
przykład chronienie bloków 
i domów mieszkalnych, skle-
pów i miejskiej infrastruktury 
przed wandalami. 

Z tej palety zadań najle-
piej wychodzi naszej straży 
kochanej polowanie na kie-
rowców. Samochód jednak 
nie tylko jeździ, ale również 
parkuje. Kierowcy i kierow-
czynie parkują na zakrętach, 
na przejściach dla pieszych, 
skosem, gdy można wzdłuż, 
wzdłuż, gdy można skosem – 
czarna rozpacz. Nie zdarzyło 
się nam zauważyć, żeby jakaś 
przykrość spotkała źle par-
kujących kierowców w oko-

licy dzielnicowych bazarów, 
w okolicy Ronda Wiatracz-
na, wokół Urzędu Dzielnico-
wego, Sądu Rejonowego, nie 
mówiąc już o ulicach i ulicz-
kach osiedlowych. 

Dotkliwą dla mieszkańców 
porażkę ponosi straż także w 
walce ze śmieciuchami. Cza-

sem odnosimy wrażenie, że 
w ogóle jej nie prowadzi. Na 
przykład ulica Makowska – 
od stacji Warszawa-Olszyn-
ka Grochowska aż do zbiegu 
z ulicą Szaserów, jest regu-
larnie zaśmiecana przez sta-
re wózki dziecięce, kanapy 
samochodowe, butle, butelki 

i buteleczki, a nawet wielkie 
wory ze śmieciami. Okoliczni 
mieszkańcy sami organizowa-
li sprzątanie swojej ulicy, ale 
efekt nie przetrwał dłużej niż 
tydzień. Nie można powie-
dzieć, że strażnicy miejscy 
nie znają tego miejsca. Zna-
ją – wjeżdżają w Makowską 
z rondka przy zbiegu z Sza-
serów, parkują w krzakach i 
„pełnią” dyżur. Ponieważ na 
ogół jest dzień, to pełnią na 
zmianę – jeden czuwa, a drugi 
śpi z czapką zsuniętą na oczy, 
żeby go nie raziło. Albo jedzą 
śniadanie. Albo rozmawiają. 
Chyba się nie zdarzyło, żeby 
złapali jakiegoś brudasa. 

Natomiast całkowitą klę-
skę ponosi straż w konfron-
tacji z graficiarzami. Po tym, 
co widać na ulicach można 
sądzić, że najbardziej prymi-
tywny troglodyta, niewycho-
wany pętak, jest dla strażni-
ków miejskich niedościgłym 
gigantem intelektu. Bohoma-
zy są wszędzie: Trasa Siekier-
kowska ledwie została odda-
na do użytku, już została po-
mazana. Ten sam los dotyka 
przystanki, a zwłaszcza do-
my. Przez wiele lat narzekali-

śmy na obskurny wygląd bu-
dynków w naszej dzielnicy. 
Nie tylko te przedwojenne, 
ale również te z lat 60. 70 i 80. 
wyglądały fatalnie – łuszczą-
ce się tynki, odrapane drzwi, 
coś okropnego. Trzeba z rado-
ścią odnotować, że od jakie-
goś czasu wspólnoty miesz-
kaniowe wzięły się za remon-
ty. Na przykład stara narożna 
kamienica u zbiegu Grochow-
skiej i Placu Szembeka, po re-
moncie i odnowieniu wygląda 
wspaniale. Tak samo wyglą-
dały bloki wzdłuż Dwernic-
kiego, Szaserów, Grochow-
skiej. Wyglądały, bo ledwie 
mieszkańcy kosztem niema-
łych nakładów, doprowadzi-
li swoje domy do wspania-
łego wyglądu, to zaraz grafi-
ciarze popstrzyli świeżo otyn-
kowane i pomalowane ściany 
bohomazami, zawołaniami 
w rodzaju „Legia King”, czy 
„HWDP”. Tam gdzie domy 
są strzeżone płotami, lub ka-

merami monitoringu ściany są 
jak nowe. Tam zaś gdzie do-
my zdane są na opiekę stra-
ży miejskiej, natychmiast pa-
dają ofiarą wandali… To jed-
nak musi być bardzo trudne, a 
nawet, z tego co widać gołym 
okiem, za trudne dla pań i pa-
nów strażników złapać mala-
rza-gówniarza i uszczęśliwić 
jego rodziców kosztami na-
prawienia szkód. 

A może strażnicy miejscy 
nie zdają sobie sprawy z roz-
miarów tego kataklizmu? Po 
czym tak sądzimy? Po tym, 
że ich siedziba, na Lubelskiej, 
wygląda bardzo ładnie – czy-
sta, pomalowana, różowiutka, 
jak pupcia niemowlęcia. Mo-
że więc robiąc dobre wraże-
nie w swoich śmigłych ma-
szynach, nie mają już czasu 
na resztę. 

Ale, jak to mówią: nie straż, 
nie straż, tylko łap. Za to wam 
płacimy. 

Marcin Pietrzak

NIe sTRAŻ, NIe sTRAŻ...
dokończenie ze str. 1

ul. Fundamentowa

ul. Szaserów

ul. Kickiego

zAMIeszKAJ JUŻ DzIŚ
OSTATNIE MIESZKANIE  

– 101 m² 

Biuro sprzedaży: 
ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218 

03-982 Warszawa 
tel.: 22 671-95-28, 22 671-69-38 

www.edinvest.pl

WILGA VII zad. 6
GOCŁAW – ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7 

sPRAWDŹ  
NAszą PROMOCJĘ!DIEtEtYKA 

ODchuDZANIE
BezP£atne konsultacje 

oraz pomiar tkanki t³uszczowej  
i p³ynów ustrojowych

ul. £ukowska 1 (Grochów)
tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981
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Zmieniła się organizacja ru-
chu na ul. Marsa. Kierowcy 
jadący w kierunku centrum 
zostaną skierowani na 
nowo wybudowany 
wiadukt nad linią ko-
lejową. Ruch w kie-
runku ul. Żołnierskiej 
będzie nadal przebiegał 
po starej przeprawie, ale 
jezdnią dotychczas prowadzą-
cą w stronę centrum. Dzięki 
tym zmianom możliwa będzie 
rozbiórka połowy starej prze-

prawy nad linią kolejową i 
rozpoczęcie budowy drugiego 
z zaprojektowanych wiaduk-
tów. Cała inwestycja polega-
jąca na przebudowie ul. Mar-
sa od ul. Naddnieprzańskiej 
do ul. Żołnierskiej potrwa do 
końca czerwca 2013 roku. Za-
kres inwestycji obejmuje bu-
dowę dwóch nowych wiaduk-
tów zlokalizowanych po obu 
stronach istniejącej obecnie 
przeprawy nad linią kolejową, 
budowę chodników, ścieżek 
rowerowych oraz ekranów 
akustycznych. W ramach in-
westycji powstały nowe drogi 
dojazdowe i zostało przebu-
dowane skrzyżowanie z ulicą 
Chełmżyńską. Koszt realiza-
cji inwestycji to 71 mln zło-
tych.

z�z�z
19 stycznia br. weszła w 

życie ustawa o kierujących 
pojazdami ze zmianami dla 
przyszłych kierowców. Obec-
nie osoba ubiegająca się o 
prawo jazdy, przed przystą-
pieniem do szkolenia, musi 
zgłosić się do swojego urzę-
du w celu stworzenia profilu 
kandydata na kierowcę. Zo-
stanie on wygenerowany i 
wydany przyszłemu kierow-
cy po przedstawieniu i zwery-
fikowaniu niezbędnych doku-
mentów m.in. wniosku o wy-
danie prawa jazdy, orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwskazań zdrowot-
nych do kierowania pojazda-
mi, zgody rodzica lub opieku-
na, jeżeli kandydat jest niepeł-
noletni.

z�z�z
Wojewoda Mazowiecki 

apeluje do właścicieli i za-
rządców nieruchomości o re-
gularne odśnieżanie dachów 
oraz usuwanie zwisających 
sopli. Obciążone dachy sta-
nowią zagrożenie nie tylko 
dla osób znajdujących się w 
budynku, ale także przypad-
kowych przechodniów. Przy-
pomina również, że za stan 
techniczny obiektów budow-
lanych odpowiadają właści-
ciele lub zarządcy budynków. 
Za niedopełnienie obowiązku 
usuwania z dachów nadmier-

nych opadów śniegu oraz so-
pli grożą kary przewidziane 
prawem budowlanym – od 
grzywny do pozbawienia wol-
ności. Ewentualne przypad-
ki zaniedbań należy zgłaszać 
do powiatowych inspektorów 
nadzoru budowlanego. 

z�z�z
Rozkazem komendanta Sto-

łecznego Policji nadinsp. Mi-
rosława Schosslera z dniem 
21 stycznia br. na stanowi-
sko Komendanta Rejonowe-

go Policji Warszawa VI został 
mianowany  mł. insp. Piotr 
Owsiewski, dotychczasowy I 
zastępca Komendanta Rejo-
nowego Policji Warszawa I.

z�z�z
24 stycznia br. sieć skle-

pów Biedronka otworzyła  
nowy sklep przy ulicy Abra-
hama 1. Wygodne zakupy za-
pewni 900 metrów kw. po-
wierzchni sklepu oraz kilka-
naście miejsc parkingowych. 
Obsługę klientów usprawni 
siedem stanowisk kasowych 
oraz kilkunastoosobowy per-
sonel. Z okazji otwarcia pla-
cówki została przygotowana 
specjalna oferta m.in. odzieży 
zimowej (narciarskiej) oraz 
elektroniki (telewizory, apara-
ty fotograficzne) w atrakcyj-
nych cenach.

z�z�z
W piątek, 25 stycznia w 

Ratuszu zostaną wręczo-
ne Stypendia m.st. Warsza-
wy im. Jana Pawła II. Od-
bierze je 10 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 
oraz studenci, którzy uczą 
się w stolicy. W gronie lau-
reatów, którzy odbiorą sty-
pendia w ratuszu znaleźli się 
florecistka, mistrzyni Pol-
ski w tańcach latynoamery-
kańskich, pasjonat genetyki, 
kontrabasista, lekkoatletka, 
łyżwiarka figurowa, finaliści 
olimpiady chemicznej i in-
formatycznej, student lotnic-
twa i akordeonista. Wszyscy 
oprócz normalnej nauki i roz-
wijania pasji angażują się w 
pomoc chorym i potrzebują-

cym, często żyjącym w ho-
spicjum, pomagają wycho-
wankom w domach dziecka 
i w świetlicach. Wysokość 
stypendium waha się od 200 
do 1500 zł miesięcznie i zale-
ży od dochodu rodziny, osią-
gnięć naukowych, artystycz-
nych lub sportowych, a także 
zaangażowania stypendysty 
w działalność charytatywną i 
społeczną. 

z�z�z
Rok 2013 został ogło-

szony rokiem Witolda Lu-
tosławskiego, w tym ro-
ku przypada również setna 
rocznica urodzin Mistrza. Z 
tej okazji w piątek 18 stycz-
nia w Klubie Kultury Saska 
Kępa przy ul. Brukselskiej 
odbyło się czwarte spotka-
nie z cyklu: „Śladami Mi-
strzów... Wielkie postacie na 
Saskiej Kępie”, poświęcone 
słynnemu kompozytorowi i 
dyrygentowi, który przez 22 
lata mieszkał na Saskiej Kę-
pie przy ul. Zwycięzców 39. 
Wieczór poświęcony był  Je-
go utworom dedykowanym 
dzieciom. Koncert „Spóź-

niony słowik” składał się z 
piosenek do wykonania dla 
dzieci i przez dzieci do po-
ezji Juliana Tuwima. Patro-
nat honorowy nad projektem 
objął burmistrz Pragi Połu-
dnie Tomasz Kucharski, któ-
ry również czytał wiersze 
(na zdjęciu).

z�z�z
Od października ubiegłego 

roku z powodu wychłodzenia 
na Mazowszu zmarły 24 oso-
by. Widząc osobę, która po-
trzebuje pomocy powinno się 
to zgłosić policji, straży miej-
skiej lub do Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego - dzwoniąc pod 987. 
Pod tym numerem bezdomni 
otrzymają informacje o wol-
nych miejscach w noclegow-
niach. Dzwonić mogą oso-
by potrzebujące pomocy oraz 
każdy, kto zna miejsce prze-
bywania bezdomnych. Aktu-
alny wykaz placówek dostęp-
ny jest na stronie: www.ma-

zowieckie.pl w zakładce Po-
lityka Społeczna. Jednym z 
nich jest schronisko dla bez-

domnych mężczyzn przy 
ul. Polskiej 33, gdzie 
można otrzymać cie-
pły posiłek, są też ła-
zienki. Działają tak-

że punkty pomocy me-
dycznej – przy ul. Wolskiej 

172, do dyspozycji bezdom-
nych jest pralnia - przy ul. 
Grochowskiej 259a. 

z�z�z
Ponad 70% mieszkań-

ców stolicy chce, by pomnik 
Braterstwa Broni, nazywa-
ny przez warszawiaków po-
tocznie pomnikiem „Czte-
rech śpiących”, powrócił na 

Pragę. Tak wynika z badań 
przeprowadzonych na zlece-
nie stołecznego Ratusza. Po-
mnik został zdemontowany 
w związku z budową II linii 
metra w listopadzie 2011 ro-
ku. Przeciwko jego powro-
towi opowiedziała się m.in. 
część okolicznych mieszkań-
ców oraz środowiska kom-
batanckie. Zawiązał się spo-
łeczny komitet domagający 
się definitywnego usunięcia 
monumentu z Pragi. Z dru-
giej strony wielu mieszkań-
ców Warszawy uważało, że 
pomnik na stałe wpisał się 
w krajobraz Pragi i stał się 
elementem jej architektury. 
Ratusz zaproponował więc 
umieszczenie „Czterech śpią-
cych” w pobliżu dotychcza-
sowej lokalizacji – kilkadzie-
siąt metrów dalej, w kierunku 
ul. św. Cyryla i Metodego. 

z�z�z
26 stycznia br. przypada 

Ogólnopolski Dzień Trans-
plantacji – upamiętnia on 
pierwszy udany przeszczep 
narządu w Polsce. 47 lat te-
mu Polska dołączyła do kra-
jów, które z powodzeniem 
zaczęły ratować życie wyko-
rzystując transplantację or-
ganów. Tego dnia o godzinie 
11.00 z Placu Narutowicza 
wyruszy „Tram-splantacja” 
specjalny tramwaj, w któ-
rym będzie można otrzymać 
niezbędne informacje o daw-
stwie krwi, szpiku kostnego 
czy narządów oraz podpisać 
oświadczenie woli. Tram-
waj pojedzie na prawą stro-
nę Wisły przez Al. Zieleniec-
ką, Kijowską do Bazyliki na 
Kawęczyńskiej. Pasażerami 
tramwaju będą przypadkowe 
osoby, zaproszone gwiazdy  
i wolontariusze, którzy odpo-
wiedzą na pytania i wyjaśnią 
wszelkie wątpliwości.

(ab) (onet)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 26.01. godz. 19.00 - Młoda Kultura w CPK! – 
koncerty zespołów „M.in.A” (rock) oraz „Back To The Ocean” 
(folk rock), wstęp 10 zł; 27.01. godz. 18.00 – „Jak to napraw-
dę było” – monodram Wojciecha Skibińskiego na okoliczność 
Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu, wstęp 
wolny; 30.01. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką – wykład pt. 
„Pejzaż miejski i Bernardo Belotto zw. Canaletto”, wstęp wol-
ny; 27.01 godz. 19.00 – „Pan wielkiego majestatu, niesie dziś 
całemu światu odkupienie win” – koncert kolęd, wstęp wolny; 
1.02. godz. 18.00 – Koncert – „Karnawał z operetką”, wstęp  
10 zł; 3.02. godz. 17.00 – Koncert muzyki klasycznej, wstęp  
5 zł; 6.02. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką – wykład pt. 
„Pejzaż malowniczy, pejzaż refleksyjny i pejzaż symboliczny  
w sztuce polskiej XIX wieku”, wstęp wolny; 9.02. godz. 18.00 
–  Koncert „Najpiękniejsze duety”, wstęp 5 zł;
 Klub Kultury „Saska Kępa” ul. Brukselska 23 – 24.01. 
godz. 19.30 - Kino Debiuty; „Ki”, reż. Leszek Dawid, wstęp  
5 zł; 25.01. godz. 19.30 - „Jak jeść i żyć, by być młodym”; spo-
tkanie autorskie, promocja książki popularnej dziennikarki Ali-
ny Suder, wstęp wolny; 26.01. godz. 19.30 - BiBA czyli Blues 
i Ballada na Saskiej Kępie, koncert muzyki bluesowej i ballad; 
wstęp 15 zł; 27.01. godz. 13.00 – Spektakl teatralny „Bajka o 
grającym drzewie”, bilety 5 zł; 27.01. godz. 19.30 - Spotkanie 
z cyklu „W podróży”, gość: Ela Sęczykowska, wstęp wolny; 
28.01. godz. 19.30 - Spotkanie  z cyklu „Poznajmy się”. Gość: 
Kwartet Rampa, wstęp wolny; 30.01. godz. 18.00-21.00 - Kar-
nawał na Saskiej Kępie; prezentacje muzyczne połączone z na-
uką tańców, bilety 15 zł; 31.01. godz. 19.30 - Czwartek z Doku-
mentem: „Walc z Baszirem”, bilety 5 zł;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 24.01. 
godz. 15.00 - Koncert chóru seniorów „Tonika” z piosenką i 
humorem. Wstęp wolny; 25.01. godz. 17.00–20.00 - Masko-
wy Bal Karnawałowy. Muzyka na żywo. Wstęp 15 zł; 29.01. 
godz. 10.00 - Dzień Babci i Dziadka, wstęp wolny; 01.02. 
godz. 10.00–12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. 
Wstęp wolny; 6.02. godz. 12.00 - Psychologia Złotego Wieku. 
5 języków miłości, czyli jak mówić by nas rozumiano, jak słu-
chać by zrozumieć. Wstęp wolny; 7.02. godz. 17.00 – 20.00 - 
Wieczorek taneczny. Wstęp 5 zł;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” al. 
St. Zjednoczonych 40 – Warsztaty malarskie – zajęcia co środę 
w godz. 16.30-17.30. Koszt zajęć 20 zł. Obowiązują zgłoszenia 
tel. 22 673-60-63; 606-839-305; Angielski dla Seniorów, zapisy 
pod numerem tel. 601 326 123; Kurs komputerowy dla począt-
kujących Seniorów. Koszt 180 zł za 3 miesiące. Zapisy: tel. 22 
673 60 63, 606 839 305; Nabór do Artystycznej Grupy Ama-
torsko-Teatralnej „AGAT”. Spotkania w środy w godz. 14.00-
16.00. Informacje tel. 606 839 305, 22 673 60 63;
 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 
21 –  26.01. godz. 16.00 – Melodie świata. Karnawałowy kon-
cert taneczno-muzyczny w wykonaniu Ludmiły Piechowskiej; 
9.02. godz. 17.00 -  Z cyklu „Akademia Muzyki (po) ważnej” 
- koncert ostatkowy w wykonaniu Tutam Saxophone Quartet; 
16.02. godz. 18.00 - Ballady o miłości i zdradzie. Koncert Jo-
anny Knitter z zespołem Blues And Folk Connection;
 Ośrodek Działań Twórczych „POGODNA” - Filia 
Ośrodka Kultury ul. Jana Pawła II 25 – 24.01. godz. 19.00 - 
Od kredki do gliny. Wystawy prac sekcji plastycznych działa-
jących w filii Ośrodka Kultury – ODT Pogodna; 25.01. godz. 
10.50 - Czy zaśpiewasz z nami? Koncert z cyklu „Filharmonia 
Narodowa dla dzieci”; 27.01. godz. 17.00 - Honduras. Pokaz 
slajdów i opowieści z podróży Marka Łasisza.      
 Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 –  1 – 8.02. - 
Akcja „Zima w mieście”; 1.02. godz. 11.00 – 12.00 - Warsz-
taty muzyczne – „Zagadki muzyczne”; 4.02. godz. 10.00 – 
11.00 i godz. 11.00 – 12.00 - Warsztaty taneczne – „Zimo-
we show”; 5.02. godz.10.00 – 11.00 i godz. 11.00 – 12.00 
- Warsztaty taneczne – „Zimowe show”; 6.02. godz. 10.00 – 
11.00 i godz. 11.00 – 12.00 - Warsztaty taneczne – „Zimowe 
show”; 7.02. godz. 10.00 – 12.00 - Akademia umysłu – gry 
i zabawy logiczne; 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 - 24.01. godz. 
18.00 – Polska Szkoła Dokumentu – filmy Władysława Śle-
sickiego: Płyną tratwy, Zanim opadną liście, Chyłe pola. Spo-
tkanie filmowe w autorskim cyklu Tadeusza Sobolewskiego; 
27.01. godz. 16.00 – „Kino, kawa i Warszawa” – Mała czar-
na; Jutro premiera. 
 Łazienki Królewskie, Stara Pomarańczarnia – 27.01. 
godz. 12.00 - w klasycystycznej scenerii rzeźb „Sonety” Wil-
liama Shakespear’a przeczyta Wojciech Malajkat. Spotkanie 
odbędzie się w ramach cyklu „Salony Poezji K40”. Wstęp 
bezpłatny.
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- Zimno, zimno! 
- Nie za bardzo, powiedział Eustachy Mordziak wyciąga-

jąc rękę do pana Kazimierza Główki na powitanie. Pamię-
tam, że gorzej było.

- Fakt. Jednego roku w Warszawie szyny pękały, tram-
waje nie mogły jeździć, szkoły zamykali. Na Szembeka, jak 
chłop z rana furmanką stanął do handlu i jak na dzień do-
bry nie wypił porządnej sety, do południa sztywny był z zim-
na. 

- Znasz pan to: - Mimo, że jesteś taka zimna, to zawsze 
mnie zaskoczysz w łóżku - powiedział drogowiec spogląda-
jąc rano przez okno na zimowy krajobraz…

- Dobre… Ale wracając – kiedyś ludzie jakoś mniej cho-
rowali, bardziej zahartowani byli. Dziś panie, grypa zabija. 

 - Powiem panu, panie Kaziu, jako stary praktyk, że na 
przeziębienie najskuteczniejsze są tradycyjne metody. Na 
grypę AH1/N1 najlepszy jest gorący C2H5OH.

- Dobrze, że nas jakiś lekarz nie słyszy albo małoletnia 
młodzież, bo by nas za deprawatorów mieli. W kółko mó-
wią, żeby się szczepić, że tylko rutinoscorbin, że czosnek i 
olej z wątroby rekina, a pan takie rzeczy. O radarach pan 
słyszał? 

- A kto nie słyszał. Już nawet zobaczyć je można – na ro-
gu Ostrobramskiej i Zamienieckiej. Mieszane uczucia mam, 
powiem panu. Bo z jednej strony, to potrzebne są, ale z dru-
giej temu Rostowskiemu tylko o kasę chodzi, sam powie-
dział. Jak tak, to łapcie najpierw pijaków, drogi budujcie, 

a potem wnyki na kierowców zastawiajcie. Odkąd się u nas 
mówi, że trzeba Rondo Wiatraczna przebudować? O ob-
wodnicy? Ile lat wiadukt na Marsa się robi? Niektórzy już 
się zestarzeli przez ten czas. W benzynie podatek drogowy, 
kupujesz pan samochód – podatek, sprzedajesz pan – poda-
tek, ubezpieczenie coraz droższe, po mieście jeździć się nie 
da, bo takie korki. Obiecywano nam cztery mosty – jest je-
den i niedokończony, Wisłostrada – skaranie boskie. Ale na 
radary kasa jest. Na etaty do nich też jest… 

- Trudno jednak z tym dyskutować, bo sam pan wiesz, że 
ludzie jeżdżą różnie. Zauważył pan, że jak pan jedziesz daj-
my na to Trasą Siekierkowską, to wszyscy, którzy jadą wol-
niej od nas to frajerzy, a ci, co jadą szybciej to skończone 
debile?

- Też prawda, ale czytałem ostatnio, że tak zwane bezpie-
czeństwo ruchu drogowego, to nie tylko kierowca. W Szwe-
cji - znajomy mi opowiadał, to taka filozofia jest, żeby kie-
rowca miał tylko bezpiecznie prowadzić. Resztę zrobi za 
niego droga i inżynieria drogowa. 

- No, ale i Szwedzi radary stawiają.
- Owszem – ale jak już wszystko inne zrobią, czyli jak kie-

rowca ma to, co mieć powinien, a mimo to znajdzie się jakiś 
Larson, który wie lepiej, to na takiego jest radar. 

- No i żeby który po pijaku na drogę wyjechał, to już rzad-
kość. Chyba, że nasz rodak, za przeproszeniem… 

- A propos, koleżka mi opowiadał, no ten, tam, co warzy-
wami handluje. - Moja żona – mówi - wróciła ze sklepu ze 
skrzynką piwa, trzema butelkami „Żołądkowej gorzkiej”, z 
ćwiarteczką „Wyborowej” na drugi dzień, no i z dwoma bo-
chenkami chleba od „Lubaszki”. - Mamy jakąś imprezę, py-
tam? – Nie, odpowiada. - To po cholerę nam dwa chleby?…

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Na zimowo

Kobiecym okiem

Problem jest szerszy. War-
to spojrzeć, czym nas „karmią” 
ulice i media. Czy musimy kon-
sumować tę reklamowo - krzy-
kliwą papkę?

Reklamy oklejają dzisiaj 
wszystko. Na śmietnikach, słu-

pach latarń, płotach - prymi-
tywne świstki o usługach, skle-
pach. Skusilibyście się na ofer-
tę z takiego szmatławca, kucnę-
li przy ulicznym koszu na śmieci 
pełnym paskudztw, żeby spisać 
numer telefonu? Ja - nie.

Albo ulice - ściany budynków, 
sklepów… Aż się w głowie kręci! 
W wielu miejscach mamy total-
ny misz-masz: tatuaże i piercing 
obok kantoru, jubiler przy piwsku 
w kuflach, kantor przy kotlecie, 
o! przepraszam - hamburgerze. 

W Krakowie znaleziono roz-
wiązanie. Określono maksy-
malną wielkość reklam, któ-
re muszą wisieć minimum 2,5 
metra nad ziemią i tylko jedna 
reklama jednej firmy na jednej 
elewacji.  

Apeluję o szacunek dla nas, 
klientów: handlowcy i przed-
siębiorcy, dbajcie o to, czym 
nas „karmicie”, w głupawych 
spotach telewizyjnych i w ca-
łym tym krzykliwym śmiecio-
wisku na ulicach, o ulotkach 
nie wspomnę. Szanujcie nas 
i pieniądze, które chcecie by-
śmy wydali właśnie u was. 

Cenię reklamę jako infor-
mację. Chętnie skorzystam na 
przykład z podpowiedzi, jak 
mogę podać arbuza, którego 
kupię w waszym sklepie. Ale nie 
wpychajcie go na siłę tłuma-
cząc, że tylko idioci nie kupili-
by go. Bo to wywołuje zwyczaj-
ne mdłości… żu 

Po internecie od pewnego 
czasu krąży pewna historia, w 
różnych wersjach, lecz z tym sa-
mym sednem. Niestety, nie uda-
ło mi się ustalić jej autora, a po-
nieważ nie wszyscy korzystają z 
internetu, pozwolę sobie ją przy-
toczyć.

Pe wien chłopiec za pytał: 
- Dziadku, jak to naprawdę z 

nami jest? Czy ludzie są dobrzy, 
czy źli? 

Dziadek odpowiedział: 
- Czuję się tak, jak by w moim 

ser cu toczyły walkę dwa wil ki. 
Je den jest pełen złości i niena-
wiści. Dru giego prze pełnia mi-
łość, prze bacze nie i pokój. 

- Ale który zwy cięża? - dopy-
tywał chłopiec. 

- Ten, które go kar mię - od-
rzekł na to dziadek.

Bardzo mądra ta historyjka. 
Zadałam sobie pytanie, któ-
rego wilka ja karmię? Oczy-
wiście, tego pełnego miłości i 
przebaczenia. Ale czy zawsze? 
Nie…

rEKlAMA rEKlAMA  

Iły poznańskie 
w Warszawie

Jeszcze tylko 12 lat i historia war-
szawskiego metra sięgnie 100 lat, bo-
wiem pierwsze plany opracowano w 
1925 r. Nie szło nam jednak najlepiej, 
bo pierwszy raz metrem  warszawia-
cy pojechali dopiero 70 lat później. 

To wyjątkowo pechowa inwestycja. Najpierw wybuchła woj-
na, potem, w latach 50-tych, zaczęto kopać, ale zabrakło pienię-
dzy, następnie, choć pieniędzy nadal nie było, w 1983 r. podjęto 
decyzję, aby budować metro bez pieniędzy. Ta śmiała decyzja 
miała przynieść nam rozgłos światowy – i przyniosła, bowiem 
23-kilometrowy odcinek budowaliśmy przez 25 lat, czyli mniej 
więcej 2,5 metra dziennie. 

Do budowy II-ej linii przystąpiliśmy z zapałem, ale już na po-
czątku pech dał znów o sobie znać. Olbrzymie tarcze do drąże-
nia tunelu przez wiele miesięcy stanowiły obiekt turystyczny, 
bo jakieś fatum nie pozwoliło w terminie ulokować ich w wy-
kopie i puścić w ruch. Kiedy to się wreszcie udało, ruszyły z 
kopyta i drążyły nawet po 20 metrów dziennie. Niestety! Gdy 
wydawało się, że nasz lud warszawski , zmaltretowany licznymi 
nieudanymi powstaniami, upokorzony prezentem w postaci Pa-
łacu Kultury i Nauki i ośmieszony stadionowym dachem, któ-
ry nie zamyka się, gdy deszcz pada, wreszcie będzie miał jakąś 
satysfakcję  – tąpnęło pod Wisłostradą (kurzawka) i pod budyn-
kami mieszkalnymi na Świętokrzyskiej (osiadł grunt). Nielicz-
ni tylko malkontenci pytali, czy nie można było tego uniknąć, 
czy przeprowadzono prawidłowo wszystkie niezbędne badania 
geologiczne itp. Takie ptaki-pytaki. Co do mnie, to chociażem 
polityk, odważnie stwierdzam –  w przeciwieństwie do licznych 
moich kolegów, którzy znają się na wszystkim – że się na ku-
rzawkach nie znam i sporu rozsądzić nie potrafię. Ostatnio wpa-
dła mi jednak  w ręce pewna broszurka, która choć wiekowa, za-
wiera bardzo aktualne treści. Jest to mianowicie „Geologia War-
szawy”, wydana w 1937 r. przez „Zarząd Miejski w m.st. War-
szawie”, autorstwa dr Zb. Sujkowskiego i dr St. Różyckiego. 
Opracowanie to powstało na zlecenie Prezydenta Starzyńskie-
go i miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak najle-
piej budować w Warszawie… metro! Naukowcy przeprowadzi-
li szczegółowe badania terenu, wyniki zawarli we wspomnianej 
broszurze. 

Dużo tam fachowych określeń i kolorowych map, zacytuję 
więc tylko wnioski: „Jest tylko jeden poziom dobrym materia-
łem dla budowy kolei podziemnej. Tym materiałem są tzw. iły 
poznańskie. Jest to seria zupełnie nieprzepuszczalna dla wody, 
pozwala na szybkie prowadzenie robót. Podczas całych robót 
unika się walki z wodą. Iły poznańskie leżą jednak głęboko, co 
zwiększa trudności i koszty  urządzenia stacji, ale tylko te iły 
całkowicie nadają się do budowy tuneli.” Jeśli  natomiast bę-
dzie się kopać wyżej, w tzw. warstwach dyluwialnych, to – pi-
szą przedwojenni geolodzy – „będzie to powodowało trudno-
ści z kurzawkami oraz z warstwami osiadającymi po odwod-
nieniu.”                                                                                                          

Tunel II linii metra drążony jest na głębokości 19 metrów, ale czy 
są to już iły poznańskie, czy jeszcze warstwy dyluwialne – nie wiem. 
Na pewno jednak ktoś wie i może zechce nas oświecić.  

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

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

RATY! ! !

szko£a  
dla asystentek

i higienistek
stomatologicznych

04-026 warszawa
al. stanów zjednoczonych 51

tel. 22 517 77 40, 602 232 879
www.elita.waw.pl

TADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Profesjonalna Oprawa Obrazów
     ul. saska 16

www.galeriaram.pl
info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

kuPon raBatowy
10%

Przekarmieni
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Do stolicy przyjechał w 
1947 r. Zamieszkał w hote-
lu robotniczym, a jedenaście 
lat później w spółdzielczej 
kawalerce na Grochowie. 
- Po ślubie z Elą kawaler-
ka była za mała dla rodziny 
z dwójką dzieci i w 1970 r. 
przeprowadziliśmy się do 
większego mieszkania przy 
ul. Międzynarodowej. Wte-
dy było tu RSM „Osiedle 
Młodych”. Dziś, to „zasób 
mieszkaniowy” SM „Mię-
dzynarodowa”, w której 

Eugeniusz Grzebieliszewski 
pełni funkcję przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej.

Mimo niemłodego już 
wieku zaangażowania w 
pracę może mu pozazdro-
ścić niejeden z menedżerów.   
– Podziwiam go za siłę, ener-
gię, wiedzę i chęci do pracy. 
Choć przyznaję, jest trochę 
impulsywny i czasem podno-
si głos. Ale dzięki temu, gdy 
mówi, to przykuwa uwagę 
ludzi – ocenia „Gienia” An-
drzej Dąbkowski, prezes SM 

„Międzynarodowa”. Jedną 
z aktualnie realizowanych 
inicjatyw społecznika jest 
zamiana wylanych asfal-
tem osiedlowych podwórek 
na trawiaste („Staram się 
myśleć ekonomicznie - to 
ucieczka przed „podatkiem 
deszczowym”).   

Spółdzielczość dominuje 
w życiu Eugeniusza Grze-
bieliszewskiego. Czasami 
doświadcza go boleśnie. Po-
nad miesiąc temu spółdziel-
czy przeciwnicy postawili 

na Walnym Zgromadzeniu 
wniosek o odwołanie prze-
wodniczącego Rady Nad-
zorczej. Głosowanie po-
przedziły przykre zdarzenia. 
Do skrzynek pocztowych 
mieszkańców trafiały ulotki 
mające oczernić pana Eu-
geniusza. – Pisali, że byłem 
ubekiem, że byłem karany i 
masę innych kłamstw i głu-
pot, więc na zebranie po-
szedłem przygotowany – z 
wyciągiem o niekaralności 
i odpowiednim zaświadcze-

niem z IPN – mówi „Miesz-
kańcowi”.

Po takim ataku niejeden 
by się załamał, odpuścił, 
zrezygnował. – A Pan dalej 
działa...? – pytam w cza-
sie rozmowy. Choć szkliste 
oczy pokazują, jak bardzo 
dotknął go ten atak, to odpo-
wiada zdecydowanie: - Zmo-
bilizowało mnie to jeszcze 
bardziej i często siedzę nad 
dokumentami do czwartej 
rano. Życie nauczyło mnie 
bycia twardym. Jako kilku-
nastolatek straciłem rodzi-
ców i musiałem radzić sobie 
sam. Poza tym warto dalej 
działać, gdy tak dużo ludzi 
ufa mi i Radzie, której jestem 
cząstką… Za jego odwoła-
niem głosowało 49 człon-
ków. Przeciw aż 185!

Spółdzielcze tematy de-
terminują rozmowę.  Po-
cząwszy od trwającego 
sądowego postępowania o 
podział SM „Międzynaro-
dowa” („Osobiście jestem 
przeciwnikiem podziału, ale 
uważam, że w tej sprawie 
można i należy się kultural-
nie dogadywać”), przez sto-
sunki pomiędzy Zarządem a 
Radą Nadzorczą spółdzielni 
(„Współpraca układa nam 
się bardzo dobrze. To nie 
moja zasługa, ale zespo-
łu i tego, że umiemy iść na 
kompromis”), inwestycje 

(„Kończymy wymianę 16 
wind, zrobiliśmy 27 węzłów 
„specowskich”, dokończy-
liśmy ocieplania budynków, 
w kilkunastu blokach zostały 
wymienione dachy, odma-
lowaliśmy kilkanaście bu-
dynków”), aż po planowane 
przez Gminę zmiany zwią-
zane z usuwaniem śmieci 
(„To będzie tragedia dla 
warszawskich spółdzielni i 
bardzo uderzy po kieszeni 
naszych mieszkańców, którzy 
potem z pretensjami nie po-
lecą do Rady Warszawy, czy 
do premiera tylko nam będą 
wylewali żale”).

Sen z powiek „Gienia” 
spędza kolejny kamyk do-
rzucany ostatnio do lawiny 
spółdzielczych problemów. 
Posłowie planują wprowa-
dzenie przepisów, które za-
mienią we wspólnotę miesz-
kaniową każdy spółdzielczy 
budynek, o ile jest w nim 
choć jeden lokal z własno-
ścią hipoteczną. – Sejm nie 
może decydować o mająt-
kach ludzi! To byłaby wiel-
ka krzywda dla członków 
spółdzielni! Takich rzeczy 
nie wolno robić! – w wypo-
wiedzi Eugeniusza Grzebie-
liszewskiego emocje są bar-
dzo wyraźne. I widać, że na 
społecznikowską emeryturę 
jeszcze się nie wybiera…

Adam Rosiński

Eugeniusz GRZEBIELISZEWSKI
MIESZKAŃCY

– To społecznik „od zawsze” – tak o Eugeniuszu Grzebieliszewskim mówią ci, którzy znają 
go bardzo dobrze. Sam bohater niniejszej publikacji łączy swój społecznikowski tempera-
ment z okresem nauki w warszawskich szkołach kolejowych i aktywnością w radach 
rodziców przedszkoli i szkół, do których chodziły jego dzieci.

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie § 81 statutu Spółdzielni, ustawy o spół-

dzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy ustawy o ochronie praw loka-
torów – ogłasza w dniu 11.02.2013 r. przetarg otwarty na wynajem lokali miesz-
kalnych położonych w budynkach Spółdzielni przy: 

 
1. ul. Witolińska 4 m 69, o pow. użyt. 45,40  m2
                                          - cena wywoławcza czynszu najmu 800,00 zł
2. ul. Witolińska 4 m 16, o pow. 59,60 m2 
                                                     - cena wywoławcza czynszu najmu 1.000,00 zł
3.  ul. Witolińska 4 m 57,  o pow. 45,40 m2
                                                    - cena wywoławcza czynszu najmu 800,00 zł
z możliwością uzyskania w przyszłości prawa odrębnej własności bądź spół-
dzielczego prawa do wymienionych lokali z chwilą zaistnienia takich możliwości.

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

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie wnosić:
1. opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
2. opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów,
3.  wstąpić w poczet członków Spółdzielni oraz wnieść opłatę z tytułu udziału  

i wpisowego  
Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych kopertach, z adno-

tacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 15 w terminie do dnia 
08.02.2013 r. do godz. 1200 .

Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lokali mieszkal-

nych w SM „Ostrobramska”, znajdujący się na stronie www.smo.waw.pl. 
Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, w godzinach przyjęć 

interesantów, tel. (22) 612-56-66.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawa-

nia przyczyn.
Zarząd Spółdzielni

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie,  

ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 11.02.2013 r. odbędzie się pisemny przetarg 
na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym użytkowaniem 
gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 84 
m 38, o pow. użyt. – 60,80 m2, składającego się z 3-ch pokoi, widnej kuchni, łazienki, 
wc, usytuowanego na I piętrze.

Cena wywoławcza – 304.851,00  zł

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:
1. złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób jej 

wniesienia, 
2. zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej, jeżeli uczestnik przetargu 

nie jest członkiem Spółdzielni,
3. dołączenie dowodu wpłaty wadium w wysokości - 1.000 zł przekazanej na 

konto Spółdzielni, Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 
4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,
5.  inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na stronie 

internetowej Spółdzielni – smo.waw.pl. 

Oferty można składać w terminie do dnia 08. 02. 2013 r. do godz. 1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawa-
nia przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i obowiązującego regu-
laminu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-51-39  lub na stronie internetowej Spół-
dzielni smo.waw.pl. Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym pod nr (22) 612-56-66.

Zarząd  Spółdzielni
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rEKlAMA rEKlAMA  

Naszą rozmówczynią jest Pani Elżbieta z War-
szawy – klientka Funduszu Hipotecznego Familia. 
W wywiadzie opowiada co skłoniło ją do skorzy-
stania z oferty renty dożywotniej, jakie były jej naj-
większe obawy i dlaczego Polacy nadal niechęt-
nie podchodzą do odwróconej hipoteki. Seniorka 
zdradza także, na co przeznacza dodatkowe środ-
ki pieniężne uzyskane od funduszu hipotecznego 
oraz jak zmieniło się dzięki temu jej życie. 

- Jakie były Pani największe obawy przed 
podpisaniem umowy z funduszem hipotecznym 
Familia?

- Przede wszystkim bałam się, że będę ograni-
czona karami pieniężnymi. Dlatego zależało mi na 
jak najmniejszym ryzyku. Natomiast wbrew panu-
jącej opinii nie obawiałam się, że stracę miesz-
kanie. Znałam główne założenia renty dożywot-
niej i wiedziałam, że będę mogła użytkować moje 
mieszkanie aż do śmierci i nikt mnie tego prawa 
nie pozbawi. Zdecydowanie więcej obaw miałam 
w związku z dzisiejszą rzeczywistością finanso-
wą, która się tak szybko zmienia. Bałam się sy-
tuacji niezależnych od firmy, w których mogę 
być jakoś poszkodowana, szczególnie na kanwie 
ostatnich wydarzeń związanych z instytucjami fi-
nansowymi.  

- Co zmieniło się w Pani życiu po podpisaniu 
umowy z funduszem hipotecznym?

- Może nie były to zmiany radykalne, ale w ży-
ciu codziennym jest mi zdecydowanie lżej. Nie 
musze się już martwić o pieniądze na wizytę u le-

karza czy leki. To duży komfort psychiczny. Nie 
myślę już ”ja nie mogę, bo…”.  Dzięki rencie do-
żywotniej stać mnie także na drobne inwestycje.

- Na jakie cele przeznacza Pani rentę doży-
wotnią otrzymywaną od Funduszu Hipoteczne-
go Familia?

- Comiesięczną rentę przeznaczam przede 
wszystkim na wydatki bieżące. Na leki, lekarza 
czy opiekę nad moim małym zwierzęciem. Ale 
czasem pozwolę sobie na jakieś przyjemności, 
np. wyjście do teatru. Dodatkowe fundusze po-
zwalają mi także wynająć osobę, która sprząta 
moje mieszkanie. Jest to wielka ulga, gdyż mój 
stan zdrowia nie pozwala mi na codzienne po-
rządki.

- Dlaczego Pani zdecydowała się na skorzy-
stanie z oferty Funduszu Hipotecznego Familia? 

- Jestem w dość specyficznej sytuacji, bo nie 
mam bezpośrednio najbliższych spadkobierców. 
Wobec tego, może zabrzmi to brutalnie, ale nie 
mam zamiaru dawać na tacy prezentu o tak du-
żej wartości osobom zaprzyjaźnionym. Poza tym 
nie mam bardzo zaufania do tzw. powszechnie 
przyjętej formy opieki przyjaciół czy znajomych. 
Wiem, że często te obietnice, niezależnie od do-
brej woli, są bez pokrycia. Może mój sposób rozu-
mowania nie jest najpowszechniejszy, ale w moim 
przypadku jest realny i jak najbardziej odpowiedni. 

- Co skłoniło Panią do wybrania właśnie Fun-
duszu Hipotecznego Familia?

- Wybierałam z dwóch głównych funduszy hi-
potecznych, które działają na polskim rynku. Od-
rzuciłam natomiast możliwość odwróconego kre-
dytu hipotecznego, gdyż jest to rozwiązanie na 
określony czas,  a nie dożywotnio. Zresztą pra-
ce nad ustawą utknęły w martwym punkcie. Wy-
brałam konkretną ofertę na podstawie wywiadu 
porównawczego, który zrobiłam oraz opinii poja-
wiających się w mediach. Po analizie wszystkich 
danych oraz informacji, które otrzymałam od fun-
duszy hipotecznych wybrałam po prostu korzyst-
niejszą propozycję.

- Jak wyglądała procedura zawarcia umowy?
-  Na pierwszym spotkaniu przedstawiłam 

swoje wątpliwości,  a na drugi dzień zostały już 
one wyjaśnione. Mój opiekun rozwiał moje oba-
wy i przedstawił wszystkie podstawy prawne ren-
ty dożywotniej, żebym mogła sobie na spokojnie 
wszystko przeanalizować i wiedziała, na jakie ar-
tykuły powołuje się w umowie Fundusz Hipotecz-
ny Familia. Ponadto forma zawarcia umowy była 

bardzo komfortowa. Obecnie mam stały kontakt z 
moim opiekunem, który odpowiada na wszystkie 
moje pytania.

- Czy zawarcie umowy wpłynęło na warunki 
korzystania przez Panią z nieruchomości? 

- Absolutnie nie. Dodatkowo znajduję się w 
dość specyficznej sytuacji, gdyż jestem człon-
kiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej mojego 
budynku i fundusz w żaden sposób nie ogranicza 
moich działań związanych z pełnieniem tej funkcji. 
Zawarcie umowy z funduszem hipotecznym tylko 
formalnie wpłynęło na moje prawa do nierucho-
mości. Dostałam nawet upoważnienie, na mo-
cy którego reprezentuję FH Familia na zebraniach 
Wspólnoty. Ponadto mogę remontować mieszka-
nie, przemalować ściany czy zmienić meble. Nikt 
mi niczego nie zabrania.

- Skąd dowiedziała się Pani o ofercie fundu-
szu hipotecznego?

- Z telewizji oraz z prasy ogólnopolskiej.
- Skąd się bierze bariera psychologiczna 

wśród społeczeństwa? Dlaczego odwrócona hi-
poteka budzi nadal tak duże wątpliwości wśród 
Polaków?

- Z pewnej tradycji dziedziczenia w Polsce i 
świadomości, że jesteśmy zobowiązani żeby zo-
stawić coś bliskim, w szczególności gdy mamy 
mieszkanie o dużej wartości. Moi sąsiedzi, znajo-
mi dziwią się, że nie mam komu zostawić swojego 
lokum. Na Zachodzie instytucja renty dożywotniej 
pojawiła się dużo wcześniej i problem stosunku 
do własności jest inny. Osoba posiadająca nieru-
chomość jest jej jedynym właścicielem, jest tyl-
ko jego. U nas natomiast istnieje poczucie współ-
własności żony, dziecka, brata czy innego członka 
rodziny. Może nie formalne, ale raczej psychicz-
ne. Jest to ewidentnie problem mojego pokolenia. 
Raczej trudno będzie przełamać tę barierę wśród 
osób starszych. Natomiast osoby młodsze mają 
już inne podejście do własności. Często zmienia-
ją miejsce zamieszkania. Raz są w Polsce, a za 
tydzień w Irlandii, dlatego inaczej podchodzą do 
kwestii posiadanego lokum. 

801 801 841 lub www.familiasa.pl  
zadzwoń i zobacz ile Ty możesz zyskać.

Renta dożywotnia sposobem na spokojną emeryturę
Wywiad z klientką Funduszu Hipotecznego Familia

Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski

Tramwaj do Młocin
Rok po oddaniu Mo-

stu Północnego im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 
mieszkańcy Białołęki i 
okolic w końcu docze-
kali się połączenia tram-
wajowego. 

Od 21 stycznia br.  mo-
gą wybierać - czy podró-
żować do Młocin tak jak 
dotychczas, czyli autobu-
sami – najczęściej z prze-
siadką, czasami w tłoku, 
czy zdecydować się na komfortową jazdę nowoczesnym tramwa-
jem. Na razie pasażerowie wybierają autobusy… Tramwaje linii 2 
kursują od przystanku Stare Świdry do Młocin, co 5 minut w go-
dzinach szczytu i co 7,5 minuty, poza szczytem i w dni świąteczne. 
Niestety, nie udało się zbudować trasy do Marymontu, dlatego jaz-
da tramwajem trwa bardzo krótko, bo trasa ma tylko 3,5 kilometra. 
Niemiłą informacją dla pasażerów z Białołęki jest zmniejszenie o 
połowę kursów autobusów na liniach  E4 i 516. Na pociechę zosta-
je nadzieja, że w przyszłości linia zostanie wydłużona, najpierw do 
ul. Mehoffera, a następnie do Winnicy. (ab)

Bardzo długa dysku-
sja nad przenoszeniem tzw. 
zerówek z przedszkoli do 
szkół odbyła się 15 stycz-
nia w czasie sesji rady Pragi 
Południe. Temat znalazł się 
w porządku obrad za spra-
wą radnych z klubu PiS.  

I faktycznie wywołał duże 
zainteresowanie oraz, co się 
rzadko zdarza, spowodował 
przybycie na sesję sporej 
grupy gości. Głównie dy-
rektorów szkół i przedszko-
li oraz rodziców. Ale tym 
razem dyskusja na samo-
rządowym forum nie była 

wybitnie zacięta. Okazało 
się, że większość z przyby-
łych gości popiera zerówki 
w podstawówkach, a dy-
rektorzy zapewniali, że ich 
szkoły są znakomicie przy-
gotowane na przyjmowanie 
małych dzieci.

Wiele emocji wśród ro-
dziców przedszkolaków z 
Wesołej wzbudziła kon-
cepcja kierowania wszyst-
kich  pięciolatków (w roku 
2013/2014) do szkolnych 
zerówek. Przeciw takie-
mu rozwiązaniu od kilku 
tygodni ostro protestują 

rodzice. Niezadowolenie 
wyrażają w zbiorowych i 
indywidualnych listach do 
władz dzielnicy. „Jesteśmy 
zdziwieni, że nasza dzielni-
ca wybiega przed szereg i 
chce jako pierwsza i jedyna 
w Warszawie przenieść pię-

cioletnie dzieci do szkół (bo 
choć mówi się o oddziałach 
przedszkolnych, de facto bę-
dzie to szkoła). Trudno się 
oprzeć wrażeniu, że dziel-
nica chce potraktować nas 
i nasze dzieci jako króliki 
doświadczalne w ryzykow-
nym eksperymencie i nie za-

mierzamy na to pozwolić.” 
– pisali w grudniu rodzice z 
Przedszkola „Pod Dębami” 
w Liście Otwartym do bur-
mistrza Wesołej Edwarda 
Kłosa i domagali się zmiany 
koncepcji oraz pozostawie-
nia im możliwości wyboru.

Silny głos dużej grupy 
mieszkańców musiał zo-
stać poważnie potraktowa-
ny przez władze dzielnicy.  
Właśnie trwają szerokie 
konsultacje z rodzicami, 
dyrektorami szkół i przed-
szkoli, psychologami. – Me-
rytorycznie nadal stoimy na 
stanowisku, że dla większo-
ści pięciolatków byłoby to 
lepsze rozwiązanie, ale skła-
niamy się do pozostawienia 
wyboru rodzicom – mówi 
„Mieszkańcowi” Marian 
Mahor, wiceburmistrz Weso-
łej. – Ostateczną decyzję po-
dejmiemy do końca stycznia. 
Jednym z argumentów za 
przeniesieniem wszystkich 
pięciolatków do oddziałów 
tworzonych przy szkołach 
był brak miejsc w przed-
szkolach.  - Mamy nadzieję, 
że nasze argumenty dotarły 
do burmistrza – mówi Wi-
told Mianowski, tata Jagny, 
„Żabki” z przedszkola nr 
261. - Rozumiem troskę bur-
mistrza o zapewnienie jak 
największej liczbie dzieci 
miejsc w przedszkolach pu-
blicznych, natomiast stara-
nia te powinny się koncen-
trować raczej na budowie 
przedszkoli lub rozbudowie 
istniejących, a nie na prze-
rywaniu edukacji przedszko-
lakom już po dwóch latach.
 ar

Za(mieszanie) w oświacie
Skutki reformy w oświacie ciągle budzą wiele kontrower-
sji. Ostatnio te tematy były przedmiotem obrad samorzą-
du Pragi Południe i zarządu dzielnicy Wesoła.

Zajęcia „zerówki” w specjalnie przygotowanej i wyposażonej sali SP Nr 255.

OFERUJE
usługi w zakresie  

zarządzania lub administrowania  
nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.

Zainteresowane  
Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych  
prosimy o kontakt tel. 22 517-89-00,  
e-mail:zarzad@osiedle-mlodych.pl  

lub wizytę w naszej siedzibie  
przy ul. Grenadierów 21.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami 
SM „Osiedle Młodych”

ul. Grenadierów 21,  
04-052 Warszawa

* 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

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

691−616−515
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 2h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Zimowe dni też miewają swój urok, ale poranne 
wstawanie niekoniecznie może nastrajać Cię zbyt 
optymistycznie. Chandra, która temu może towa-
rzyszyć szybko powinna przeminąć. Możliwe, że w 
najbliższym czasie może spotkać Cię kilka niespo-
dzianek i to miłych. Najmilszą może być podwyżka 
w pracy i spotkanie z sympatyczną, ale dawno nie-
widzianą osobą, o której zdarza Ci się czasami my-
śleć…

 BYK 22.04-21.05
Drogi Byku! możesz teraz troszkę przystopować w 
sferze zawodowej. Melancholijne nastawienie do 
wielu spraw pozwoli Ci zastanowić się nad swoim 
postępowaniem. Dojdziesz do zaskakujących wnio-
sków. Istnieją duże szanse na pomnożenie docho-
dów, ale nie szarżuj z wydatkami. Temperamentowi i 
fantazji pozwól się wyszaleć podczas spotkań towa-
rzyskich, których zapewne w okresie karnawału nie 
powinno zabraknąć.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Unikaj konfliktowych sytuacji i nie daj się wciągnąć 
w rozgrywki między Tobą a partnerem. Podobnie 
postaraj się zachowywać w pracy. Tutaj potrzebna 
będzie spora tolerancja i wyrozumiałość. W spra-
wach osobistych nie powinno być większych zmian, 
ale na pewno powinieneś się postarać o urozmaice-
nie w waszym związku. Dbaj o zdrowie i na razie uni-
kaj publicznych, zatłoczonych miejsc, a prowadząc 
samochód zachowaj ostrożność.  

 RAK 22.06-22.07
Ryzyko jest wpisane w każde nasze działanie, a 
szczególnie w momencie podejmowania ważnych 
decyzji. W najbliższych dniach być może przyjdzie 
Ci postawić wiele na jedną kartę. To wszystko mo-
że lekko nadszarpnąć twój system nerwowy, więc 
powinieneś bardziej dbać o siebie, relaksować się 
i wysypiać, a alkohol spożywać tylko w rozsądnych 
dawkach. Twoje zmniejszone zapotrzebowanie na 
ruch może się objawić lekką nadwagą, postaraj się 
coś z tym zrobić.

 LEW 23.07-23.08
Przez kilka najbliższych tygodni nie powinno zabrak-
nąć okazji do dobrej zabawy. Chwile odpoczynku i 
pełnego relaksu, które nadejdą, wykorzystaj maksy-
malnie, na ile się da. Postaraj się też poprawić kon-
dycję, bo padniesz ze zmęczenia, gdzieś po dro-
dze i trzeba Cię będzie nieść. Zapewniony będziesz 
mieć dobry nastrój, podziw otoczenia, nie mówiąc 
już o ciekawym towarzystwie. 

 PAN NA 24.08-23.09
Nie warto starać się łapać kilku „srok za ogon”. 
Musisz się zmobilizować i zakończyć każdą spra-
wę w odpowiedniej kolejności. W sprawach osobi-
stych bez większych zmian. W pracy sporo zajęć, 
ale też i satysfakcji. Twoje zaangażowanie jest po-
zytywnie postrzegane przez przełożonych. W ży-
ciu prywatnym czeka Cię ciekawy wyjazd, związa-
ny ze sprawami rodzinnymi i spotkaniem - całkiem 
udanym. 

 WA GA 24.09-23.10
Energii, która może Cię wprost rozpierać, daj upust 
podczas spacerów na świeżym powietrzu, bieganiu 
lub wyjazdu w góry na narty. Pomysły same eks-
plodują w Twojej głowie. Zdasz sobie sprawę, że 
nie wszystko da się zrealizować na „zawołanie”, a 
oprócz zajęć zawodowych masz jeszcze życie pry-
watne. A ono nie powinno należeć do spraw, w któ-
rych możesz odpuścić. Warto więc pomyśleć o roz-
sądnym podziale obowiązków i czasu oraz uzgod-
nieniu strategii z najbliższymi.

 SKOR PION 24.10-23.11
Powinieneś postawić na większą aktywność zawo-
dową. Pomyśl o jakimś biznesplanie, zastanów się 
w czym możesz wykazać się kreatywnością i pomy-
słem. Wena i dobry nastrój nie powinny Cię opusz-
czać przez najbliższe tygodnie. Korzystaj z uroków 
życia, nie unikaj towarzystwa, które bardzo lubisz. 
Ktoś interesujący ma ochotę Cię poznać i spotkać 
się z Tobą. Wykaż tutaj wiele cierpliwości i taktu, 
co w Twoim przypadku może okazać się trudne… 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Zastanów się, czy warto zachowywać pozory w pew-
nej sprawie wobec najbliższych? Postaraj się jednak 
zmienić swoje życie. Od Ciebie zależy, czy następne 
tygodnie będzie można zaliczyć do udanych. Teraz 
możesz mieć wpływ na wiele spraw i przekonać się, 
jakie zmiany szykują się w Twoim życiu. Nie podej-
muj jednak zbyt pochopnie decyzji, bo dużo będzie 
zależeć od Twojej intuicji i sprytu. 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Możesz śmiało startować ze swoimi działaniami. 
Potrzebne jest Ci jednak fachowe przygotowanie 
i pomoc życzliwych doradców. Najważniejsze jest, 
aby powiodło Ci się w podstawowych sprawach. 
Pod koniec przyszłego miesiąca może Cię czekać 
ważna wiadomość dotycząca stanu twoich finan-
sów. Okaż też więcej czułości i życzliwości swoje-
mu partnerowi. Obowiązuje przecież równoupraw-
nienie. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Optymizm, który Cię ogarnął sprzyja dokonywa-
niu rzeczy niemożliwych. Twoja brawura i perfekcja 
sprawią, że uda Ci się załatwić wiele spraw. Nieko-
niecznie musisz rzucać się od razu na głęboką wo-
dę, ale najbliższy weekend poświęć miłej osobie...  
i nadgonieniu zaległości. Twoje pomysły na popra-
wę kondycji, niekoniecznie muszą być tak rygory-
styczne.   

 WO DNIK 21.01-19.02
Aby pewne sprawy przybrały inny obrót wykaż się 
większą odwagą cywilną i konsekwencją w działa-
niu. Jeżeli to zrobisz - sukces finansowy powinien 
być murowany, nie mówiąc o towarzyskim. Twój 
urok osobisty odegra tu niemałą rolę. Jednak urok 
to nie wszystko, zbytnia pewność siebie nie zawsze 
może działać na Twoją korzyść. Dlatego wykaż się 
większą pokorą w działaniu i postaraj się nie lekce-
ważyć tego, co mówią ludzie.

Merlin

Zima to koszty: płacimy 
mnóstwo za ogrzewanie, za 
prąd, z którego korzystamy 
do oświetlenia mieszkania, 
gdy dzień krótszy, do ogląda-
nia telewizji w zimowe wieczo-
ry. W mieszkaniu częściej od-
kurzamy, bo się „nosi”, po ką-
pieli suszymy włosy suszarką. 

Jak postarać się wpłynąć 
na wysokość kosztów? Każdy 
dom ma na to swoje sposoby. 
Oto kilka najważniejszych, dla 
przypomnienia: by oszczędzić 
na kosztach ogrzewania, nie 
zasłaniaj grzejników! Odsłoń 
je, odsuwając stojące przy 
nich meble, wieszając krótkie 
firanki, takie tylko do parape-
tu. Wietrz porządnie, ale krót-
ko. Przedtem zakręć kaloryfer. 
Z tego pokrętła korzystaj tak-
że zawsze wychodząc na dłu-
żej z pokoju, to się opłaca! 

Nie zostawiaj telewizora „z 
czerwoną kropką” stand by - 
wyłączaj go całkowicie, choćby 
na noc. Nie nagrzewaj żelaz-
ka zbyt długo, lecz tuż przed 
prasowaniem; prasuj szybko! 
Bierz prysznic zamiast kąpie-
li, a podczas suszenia czesz 
włosy - szybciej wyschną. Dbaj 
o częstsze opróżnianie worka 
odkurzacza. 

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dziś kilka przepisów zimowych.

✓Sałatka ziemniaczana: ziemniaki obierz, pokrój w pół-
centymetrowej grubości plasterki, ugotuj w osolonej wodzie, 
odcedź, przelej wodą zimną, niech obciekną. Sporą cebulę 
pokrój w cienkie półplasterki, wrzuć do wrzącej wody z pła-
ską łyżeczką cukru i odrobiną soli, wyłącz gaz, po minucie 
odcedź. Ogórki konserwowe pokrój w plasterki. Ogórków powinno być tyle, ile 
cebuli, a cebuli dwa razy mniej, niż ziemniaków. Ot, taka zagadka matematycz-
na - strawa dla umysłu! Ziemniaki włóż do salaterki, skrop oliwą z ziołami. Skrop, 
nie polej! Dodaj pozostałe składniki plus siekany szczypiorek i 3 łyżki zalewy  
z ogórków konserwowych. Wymieszaj i gotowe. Ale można poszaleć z warian-
tami tej sałatki, dodając jaja na twardo i kapary, albo śledzie (matjasy są najlep-
sze), czy w innej wersji - pokrojonego wędzonego oscypka. Można też na koniec 
dać dwie łyżki majonezu wymieszane z dwiema łyżkami gęstego jogurtu. Warto 
zrobić jej więcej, bo wspaniale smakuje także na drugi dzień sama lub jako do-
datek do mięs.

✓Zupa zimowa: łatwa i prosta. Na dno stalowego garnka wlej 2 łyżki oleju  
i podgrzej. Wsyp pokrojoną w kostkę cebulę, garść mrożonej włoszczyzny w 
słupkach, a gdy (często mieszane) staną się podsmażone (ale nie rumiane), do-
daj dwie garście drobno szatkowanej słodkiej kapusty i nieco mniej kiszonej, ale 
dodatkowo pokrojonej żeby miała krótsze kawałki. Nadal podsmażamy, miesza-
jąc, a gdy nam się znudzi, zalewamy wrzącą wodą tak, by dobrze przykryła wa-
rzywa, wsypujemy 2-3 pokrojone w kostkę ziemniaki, dokładamy sól, liść laurowy 
i ziele angielskie, kminek, mieszamy, przykrywamy i zostawiamy na małym gazie 
przez około 10 minut. Wsypujemy świeżo zmielony pieprz, mieszamy, przykrywa-
my, wyłączamy gaz. Po 5 minutach gotowe!

✓Ryba: na patelni podsmażamy na mikroskopijnej ilości oliwy siekaną cebulkę 
z dodatkiem warzyw mrożonych w słupkach; solimy, odsłaniamy środek patelni 
na który kładziemy kostki filetów rybnych skropione octem jabłkowym i kilkoma 
kroplami sosu sojowego, przykrywamy podduszonymi warzywami. Dusimy przy-
kryte 10 minut. Dodajemy pół kubka jogurtu (ewentualnie z czosnkiem), i już. 
             PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Zima? Kalendarzowo, skończy się 21 marca. Występuje tylko w na-

szej, umiarkowanej strefie klimatycznej a wyróżnia ją to, że to je-
dyna pora roku, gdy średnia temperatura całej doby jest poniżej ze-
ra. Ale za to zima daje nam możliwości, których inne pory roku nie 
oferują: sanki, narty, lepienie bałwanów czy walki na kule śniegowe.

Piękna, polska zima to także kuligi, zwłaszcza noworoczne i karnawałowe i migoczące 
białym śniegiem Boże Narodzenia (szkoda, że nie zawsze). A wiecie, że śnieg w zasadzie 
nie - pada (jak deszcz) tylko - kurzy?

Z tym śniegiem to ciekawa historia: woda, krystalizując się w chmurach pod wpływem 
mrozu, tworzy przepiękne, misterne gwiazdki, zwykle sześcioramienne, o bardzo różnym ry-
sunku. Ale śnieg śniegowi nierówny, wiedzą o tym zwłaszcza narciarze: lekki puch to nie tzw. 
gips, suchy, ciężki i zbity, ani też nie firn - mokre, duże ziarna lodu, niczym zmrożony, wodny 
żwir. W górach jest najniebezpieczniej, gdy na stare, zestalone warstwy śniegu spadnie duża 
ilość świeżego puchu, który może się po nim ześliznąć, tworząc lawinę.       Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
W restauracji: 
- Co panu podać?
- Poproszę flaczki i… dobre słowo. 
Kelner przynosi danie. 
- A dobre słowo? - żartuje gość. 

Kelner nachyla się i szepce: 
- Niech pan tego nie je!

��
W warsztacie samochodowym siedzi klient, na kanale stoi 

samochód. Mechanik mówi: 
- Wymienimy filtry... 
- No to szybko! 
Sprytny mechanik ciągnie dalej: 
- Uuu! Pasek rozrządu też do wymiany. O, klocki i tarcze.  

I płyn hamulcowy, i w chłodnicy, a wycieraczki... 
- Panie, wymieniaj pan, wymieniaj, szybciej, bo nie mam 

czasu!!! 
Po jakimś czasie mechanik mówi:
- No, gotowe! Należy się…
Na to klient: 
- Co mnie to obchodzi?! Teraz bierz się pan za mój, jest 

przed warsztatem!
 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 24/25/2012: „Domek z kart”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Dorota Sułek z ul. Nubijskiej. Po odbiór zapra-
szamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 1 lutego br. 
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40 000 egz.
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Zwi¹ zek Kon tro li  

Dys try bu cji Pra sy.

twóJ CZas Jest dla Nas beZCeNNy!
NadaJ drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl

ADMINISTROWANIE

 Zarządzanie, administro-
wanie nieruchomościami. 
Kompleksowa obsługa. 

Tel. 608-053-676; 
22 497-67-27; 

biuro@bzn.profil.pl

FINANSE

 Zeznania roczne, doradca 
podatkowy zeznaniaroczne-
pit@gmail.com  

Tel. 601-208-555

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie 
za gotówkę oraz znaczki, 
monety, medale. 

Tel. 516-400-434
 Aaa Antyki, obrazy, sre-
bro, złoto, monety za gotów-
kę. Dojadę. Tel. 503-500-705
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18. Tel. 22 831-36-48
 Znaczki, monety, bank-
noty, pocztówki, książki, 
srebro, meble, obrazy i in-
ne przedmioty. 

Tel. 22 253-38-79; 
601-235-118

SPRZEDAM

 Odkurzacze Rainbow – 
nowe, używane – serwis, 
konserwacja, akcesoria. 

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu
 Tanio Łucznik elektrycz-
ny.  Tel. 22 619-37-61

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotyko-
we odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

 Masaże - lecznicze, od-
chudzające/gabinet/do-
jazd.  Tel. 501-050-044

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Angielski Gocław - kur-
sy grupowe/indywidualne. 
 Tel. 508-66-44-20
 Fizyka, matematyka. Ma-
tury, studenci. Dojeżdżam. 
Dr.  Tel. 607-690-614
 Fizyka, matematyka – 
dojazd. Tel. 603-581-282; 
22 615-81-50
 Liceum zaoczne i szkoły 
policealne. 
 Tel. 22 517-77-40; 
 602 232 879 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Matematyka, fizyka. 
Gimnazjum, szkoły średnie. 
Matury. Mgr inż. 
 Tel. 514-159-110; 
 maclan@mail.com
 Niderlandzki/holender-
ski.  Tel. 508-66-44-20

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Garaż ul. Garwolińska. 
 Tel. 22 810-56-08; 
 512-511-914
 Kawalerka. 
 Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Kwaterunek odkupię. Po-
mogę oddłużyć mieszkanie, 
kupię mieszkanie zadłużo-
ne.  Tel. 661-765-711 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Atrakcyjną działkę bu-
dowlaną 1105 m kw. przy 
Trakcie Lubelskim. 
 Tel. 501-090-390
 Okazja: pilnie sprzedam 
nowoczesne mieszkanie 58 
m kw. z balkonem, dwo-
ma garażami i piwnicą na 
strzeżonym niskim Osie-
dlu Szkoły Orląt 1 na Go-
cławku.  Tel. 601-225-111

 Tanio budynek warszta-
towy w Falenicy ca 320 m 
kw. Pilne! 
 Tel. 606-260-514

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

 Mieszkanie 3-pokojowe  
z ogródkiem w Radości na 
dom z dopłatą. 
 Tel. 600-380-715 

DAM PRACĘ

 Szlifierz – wałki, otwory. 
Falenica.  
 Tel. 605-386-852

SZUKAM PRACY

 Pani 59 lat, ugotuje, po-
sprząta, inne prace domo-
we.  Tel. 517-685-957, 
 22 813-09-36
 Sprzątam w domu i po re-
moncie.  
 Tel. 511-210-315

PRAWNE

 Doradca Podatkowy – 
porady, kłopoty z urzę-
dem skarbowym, wszyst-
kie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody. Warszawa 
Gocław.  
 Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Pomoc w pisaniu podań 
i pism urzędowych. Gro-
chów.  Tel. 501-544-122
 Kancelaria Prawna, sze-
roki zakres usług. Czynna 
codziennie oprócz wtor-
ków. Ul. Grochowska 207 
(Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej)
  www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 22 
 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, 
rodzinne, spadkowe. Wa-
wer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 
603-807-481

USŁUGI

 AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki - krajo-
we, 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, de-
kodery do TV cyfrowej, na-
ziemnej. Sprzedaż, montaż, 
naprawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 
 501-123-566 
 Anteny indywidualne, 
zbiorcze, monitoring, na-
prawa Rtv. Najwyższa ja-
kość usług ul. Igańska 32. 
 Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
 ANTENy, TELEWI-
ZORy – NAPRAWA. 
 TEL. 22 818-07-17
 Cyklinowanie, lakiero-
wanie – Jacek Szpakow-
ski.  Tel. 22 872-93-03; 
 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów  – Jan Grzybow-
ski.  Tel. 22 810-70-88; 
 609-542-545 
 Cyklinowanie, lakiero-
wanie. Tel. 510-727-201
 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, ta-
picerki.  Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecz-
nie.  Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje 
elektryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
 ELEKTRyCZNE. GŁO- 
WACKI. 
 TEL. 504-618-888
 FUTRA – kożuchy, 
odzież skórzana – usługi 
miarowe, przeróbki, wszel-
kie naprawy. Ul. Zamie-
niecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05 

 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602

 GLAZURNICZE, Hy-
DRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
 Hydrauliczne, gazowe – 
solidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, prze-
glądy gazowe, kominiar-
skie.  Tel. 696-321-228
 Lodówki, pralki, telewi-
zory – naprawa. 
 Tel. 694-825-760
 Malowanie, gładź gipso-
wa.  Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie. Doświadcze-
nie.   Tel. 22 810-90-22
 NAPRAWA TELEWI-
ZORÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943

 PANELE, PODŁOGI. 
 TEL. 504-618-888 
 Pralki, lodówki - napra-
wa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 Remonty kompleksowo. 
 www.remonty4u.pl  
 Tel. 501-868-930; 
 502-218-778
 STOLARZ WyKO-
NA SOLIDNIE – SZAFy, 
KUCHNIE, PAWLACZE, 
ZABUDOWy I NAPRA-
Wy.  TEL. 602-126-214

 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 TAPETOWANIE, MA-
LOWANIE. 
 TEL. 504-618-888 

 Żaluzje, verticale, rolety 
- naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i 
naprawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, vertica-
le, rolety antywłamaniowe 
– produkcja, naprawa.
  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Cyklinowanie bezpyło-
we, lakierowanie, układanie 
parkietów i paneli. 
 Tel. 503-630-035

USŁUGI/komputerowe

 AAAA Tani Serwis Kom-
puterowy 18 zł/h, 24 H. Do-
jazd 0 zł.  Tel. 503-432-422
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/remontowe

 Malowanie, tapetowanie, 
panele. Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Usługi hydrauliczne, ma-
lowanie, panele. 
 Tel. 504-250-013

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz mebli, gru-
zu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki. Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 Autokary 32 i 50 miejsc 
- przewozy do kina, teatru, 
wesela, pogrzeby. Ceny od 
300 PLN. Tel. 602-269-607

WYPOCZYNEK

 Wczasy dla Seniorów w 
Krynicy Morskiej. 
 Tel. 22 834-95-29

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – peł-
ny asortyment, profesjonalne 
porady. Tel. 602-648-813

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
rEKlAMA                                                                                                                                                                                      rEKlAMA 

Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnie-
nia gazowe. 

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

rEKlAMA                      rEKlAMA  

STOLARSTWO 
MEBLOWE 

PEŁEN ZAKRES. 
TEL. 22 773-15-13; 

504-824-568 

Nieodpłatnie odbieram 
zużyty sprzęt AGD, złom, 
makulaturę, stłuczkę. 
Sprzątanie piwnic i stry-
chów. Wywóz mebli.  

Tel. 22 499-20-62 

Termowizja
Badanie domu. 

Tel. 660-473-628

Gaz, hydraulika – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, przeróbki, 
naprawy. 

Tel. 610-88-27; 
604-798-744 
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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!

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

  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%   

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 www.meble−wierzbowski.pl e−mail: meble@meble−wierzbowski.pl 

i wSzyStkie inne meble  
oraz naPrawa i renOwacja  

mebli drewnianycH
ul. krypska 19 (na tyłach universamu) tel. 502 221 045, 514 074 404

wyŁĄcznie lite drewnO

ŁóŻeczka  ŁóŻka

ZAK£Ad US£UG 
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

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

Co zrobić ze śmieciami – to 
pytanie powoli przebija się na 
sam szczyt życia społecznego. 
Głośno o tym na dole – pośród 
mieszkańców gmin, na górze 
– w Sejmie i Senacie, a także 
na samej górze – stanowisko 
w sprawie koniecznej ochro-
ny środowiska ogłosili bo-
wiem zwierzchnicy Kościołów 
skupionych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej. 

„To poważny problem mo-
ralny i duchowy współczesnego 
człowieka, który zapomina, że 
on sam i świat są Bożym stwo-
rzeniem”, napisali.

W życiu doczesnym jednak, 
nawet jeśli chodzi o ład moral-
ny, to chodzi także o pieniądze. 
Nowa ustawa „śmieciowa” ma 
obowiązywać od 1 lipca, tylko, 
że jej projekt, choć jeszcze nie 
został przyjęty przez Sejm, to 
już jest w poprawkach. Za wy-
wóz śmieci odpowiedzialne bę-
dą gminy. Z góry wiadomo, że 
rządowi nie chodzi o to, żeby 
płacić mniej, tylko więcej. Rząd 
zresztą wcale się z tym nie kry-
je, ale pro forma obudowuje ten 
plan argumentami, z którymi nie 
sposób się nie zgodzić. Każdy 
przecież widzi współobywate-
li upychających śmieci w ulicz-
nych koszach, podrzucających 
je innym, albo wywożących do 

lasu. To wielki wstyd, ale bruda-
sy jakoś się nie wstydzą. Pomysł 
jest więc taki, żeby od 1 lipca za 
śmieci płacili wszyscy, bo jeśli 
zapłacą, to swych brudów ni-
gdzie nie podrzucą. 

No, ale tu rodzi się funda-
mentalne pytanie – jak płacić? 
Senatorowie zgłosili projekt 
nowelizacji ustawy o utrzyma-
niu porządku i czystości w gmi-
nach. Chcą by miały one więk-
szą swobodę wyboru różnych 
metod naliczania opłat - od go-

spodarstwa domowego, liczby 
osób zamieszkujących gospo-
darstwo, od powierzchni miesz-
kalnej, od zużycia wody w da-
nej nieruchomości. Sejm wła-
śnie się tym projektem zajmuje.

Ma to taką konsekwencję, 
że wiele gmin wstrzymało się 
z decyzjami. Tylko Warszawa 
z uporem próbuje być najlep-
sza w klasie. Ratusz przesłał 
do Rady Miasta dwa projekty 
uchwał, że niby proszę bardzo 
– możecie sobie wybrać: na-

liczanie w zależności od po-
wierzchni mieszkania, albo 
jednakowa opłata od gospo-
darstwa domowego. W przy-
padku gospodarstwa domo-
wego, opłata miałaby wynieść 
45 zł za miesiąc. W przypad-
ku opłaty od powierzchni lo-
kalu mieszkalnego, 0,8 zł za 
m kw. To za odpady posegre-
gowane, za nieposegregowa-
ne opłata byłaby wyższa o 40 
proc. Na razie pomysł Ratu-
sza został odrzucony, ale że 
będziemy płacili więcej, to 
pewne. Mało tego, nikt nie 
bierze pod uwagę, że problem 
może już być gdzieś rozwią-
zany zgodnie z regułami eko-
logicznej gospodarki odpada-

mi i po bardzo niskich kosz-
tach. A tak jest. 

„Mieszkaniec” otrzymał pi-
smo (wysłane zresztą do Sejmu i 
Ratusza), które powstało z inicja-
tywy prezesa Romana Redelba-
cha ze Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Ostrobramska”, pod którym 
podpisało się 2 tys. mieszkań-
ców. Spółdzielcy wyremontowa-
li wszystkie komory śmieciowe i 
od szeregu miesięcy selekcjonu-
ją odpady z wykorzystaniem 273 
pojemników (osobno na papier, 
plastik i szkło) oraz ponad 100 na 
odpady tzw. bytowe, biodegrado-
walne. Wynegocjowali również 
bardzo korzystne ceny za wy-
wóz śmieci. Od stycznia 2012 r. 
„Ostrobramska” obniżyła opła-

ty do poniżej 10 zł za osobę…  
I to wszystko na nic?! Teraz gmi-
na zmusi spółdzielnię, żeby ca-
ły swój trud, wszystkie starania 
i poniesione koszty wyrzuciła 
do śmieci, bo za śmieci ma pła-
cić więcej? Niech posłowie bio-
rą w obronę swych wyborców. 
Wystarczy wprowadzić zapis po-
zwalający na przykład spółdziel-
niom mieszkaniowym, na utrzy-
manie zasad, które same wypra-
cowały, pod warunkiem, że speł-
niają one kryteria ekologiczne 
zawarte w odpowiednich przepi-
sach. W końcu wybieraliśmy ich 
także po to, żeby, kiedy jest taka 
potrzeba, bronili nas przed niepo-
hamowaną żarłocznością finan-
sową rządu.   Marcin Marwicz

WYSYPISKO

dO WYnaJÊcia
LOKALE U¯YTKOWE

w pawilonie handlowym przy ul. Ostrzyckiej 2/4
o powierzchni:

 110,4 m2 na dzia³alnoœæ handlowo – us³ugow¹,
  29,3 m2 na hurtowniê, dzia³alnoœæ us³ugow¹ 

(lokal z ramp¹)
tel. 22 813-00-16 lub 22 810-16-55

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

rEKlAMA rEKlAMA  

- Panie dyrektorze, jak w 
międzyleskim szpitalu zapo-
wiada się rok 2013?

- Sytuacja wymaga, by szu-
kać wszelkich oszczędności i 
racjonalizacji wydatków. Dla-
tego po raz pierwszy w histo-
rii szpitala postanowiliśmy 
dokonać głębszych zmian 
strukturalnych. 

W całej Warszawie istnie-
je poważny niedobór łóżek 
na oddziałach chorób we-
wnętrznych: często pacjenci, 
zwłaszcza w podeszłym wie-
ku, nie mogą skorzystać z po-
mocy, ponieważ brak miejsc. 
Wychodząc naprzeciw temu 
wyzwaniu znacząco zwięk-
szamy ilość tych łóżek po-
przez zmiany organizacyjne, 
najbardziej konieczne w od-
dziale I Wewnętrznym, kie-
rowanym przez konsultan-
ta krajowego ds. chorób we-
wnętrznych prof. Jacka Imie-
lę. Łóżek tu jest obecnie nie-
wiele, a potrzeby - olbrzy-
mie; w ostatnich latach ob-
łożenie przekraczało 100% 
co oznacza, że pacjenci le-
żeli na dostawkach, na ko-
rytarzach, a także lokowano 
ich na innych, mniej obłożo-
nych oddziałach, na przykład 
na dermatologii! Zmniejsza-
my więc liczbę łóżek derma-
tologicznych (głównie doro-
słych) co pozwoli na znaczą-

ce zwiększenie miejsc na od-
dziale wewnętrznym.

Dziś dermatologia to głów-
nie leczenie ambulatoryjne, 
bez konieczności hospitaliza-
cji. Zwiększając efektywność 
szpitala podjęliśmy działania 
dostosowujące starą struktu-
rę do rzeczywistych, dzisiej-
szych potrzeb. Skoro obło-
żenie oddziału wewnętrzne-
go przekraczało 100%, a der-
matologicznego sięgało 60%, 
oczywistym była decyzja o 
przekazaniu łóżek dermato-
logicznych oddziałowi we-
wnętrznemu, o zmianie loka-
lizacji obu oddziałów i dosto-
sowaniu struktur szpitala do 
potrzeb. To pozwoli poprawić 
kondycję finansową i kom-
fort pacjentów. Dodam, że 
nie zakłóci to funkcjonowa-

nia żadnego z tych oddziałów 
a wszelkie prace planujemy 
zakończyć do końca kwietnia. 
Musimy zrobić wszystko, aby 
w tym czasie nie ograniczać 
działalności, ponieważ skut-
kowałoby to obniżeniem kon-
traktu z NFZ na przyszły rok.

- Jak to?
- Na przykład, jeśli oddział 

byłby wyłączony przez trzy 
miesiące z powodu remontu 
(za zgodą wojewody, z zacho-
waniem wszelkich procedur), 
w kolejnym roku szpital do-
stałby z NFZ o 1/4 pieniędzy 
mniej, choć remont zwięk-
szyłby możliwości szpitala i 
komfort pacjentów. Mam na-
dzieję, że takie reguły kiedyś 
się zmienią.

- Macie Państwo również 
dermatologię dziecięcą.

- Tworzymy kompleksowe 
centrum dermatologiczne, a 
ilość łóżek dla dorosłych i dla 
dzieci dostosujemy do potrzeb 
pacjentów. Nie ma innego od-
działu dermatologii dziecięcej 
na Mazowszu. To paradoks: 
za ostatnie 2 lata NFZ nie za-
płacił nam za żadne nadwyko-
nania dermatologii dziecięcej, 
a kontrakt jest tu tak mały, że 
nie wystarcza nawet na zgod-
ne ze standardem Min. Zdro-
wia (który jestem zobowiąza-
ny przestrzegać) utrzymanie 
personelu. Myślę też o mło-
dych lekarzach - przy specja-
lizacji z pediatrii obowiązu-
je staż na dermatologii dzie-

cięcej. Skoro to jedyny taki 
oddział na Mazowszu, mu-
si działać. Czuję się również 
odpowiedzialny za losy przy-
szłych pediatrów. 

- A pozostałe, planowane 
zmiany?

- Chcemy stworzyć uni-
kalne na Mazowszu Centrum 
Uronefrologii. Obecnie pa-
cjent trafia albo na urologię, 
albo na nefrologię. Będziemy 

jednym z nielicznych w Polsce 
szpitali, które w jednym miej-
scu mają urologię, nefrologię 
i stację dializ. Pacjent miałby 
udzielaną kompleksowo po-
moc i opiekę urologa, nefrolo-
ga, specjalistów leczenia ner-
kozastępczego (dializy) i za-
pewne specjalisty transplan-
tologa. Zwłaszcza, że czasem 
podczas leczenia dializę (che-

mofiltrację) lub zabieg opera-
cyjny trzeba przeprowadzić 
doraźnie, wspomagająco. Tu 
nie będzie z tym problemu, a 
przy okazji lepiej wykorzysta-
my łóżka zabiegowe.

- Finanse służby zdrowia: 
dlaczego placówki teraz ma-
ją problemy?

- Rzeczywiście, służba 
zdrowia ma głęboki niedobór 
środków finansowych szcze-

gólnie mocno zaznaczony na 
Mazowszu. Główną przyczy-
ną jest zmiana algorytmu po-
działu środków finansowych 
na poszczególne oddziały 
NFZ. Ale również jedną z 
przyczyn jest szybko rosną-
ca sieć zakładów niepublicz-
nych, realizujących część le-
czenia szpitalnego bez za-
kontraktowanej izby przyjęć 

czy też planowo. A przyjęcia 
planowe to ledwie około 40% 
kosztów szpitala, który dzia-
ła 24 godziny na dobę. Choć 
jednych i drugich NFZ finan-
sowo traktuje podobnie, to 
przecież tylko szpitale gwa-
rantują bezpieczeństwo pa-
cjentom, bo są do dyspozy-
cji całą dobę. Tym szpitalom 
zabiera się pieniądze uza-
sadniając, że inny, nie cało-
dobowy szpital, zaoferował 
stawkę o kilkadziesiąt gro-
szy mniejszą. Mógł, bo kosz-
ty przyjmowania tylko plano-
wych operacji są niewspół-
miernie niższe, niż całodobo-
we otwarcie na pacjentów, z 
dyżurami, izbą przyjęć, od-
działem ratunkowym, cało-
dobową diagnostyką (np. to-
mografy) itp. 

- NFZ kontraktuje od-
działy szpitalne bez izby 
przyjęć?! A gdzie dbałość o 
bezpieczeństwo nas, pacjen-
tów?

- Może jednym z wyjść był-
by równy dostęp do usług ko-
mercyjnych, czyli zezwolenie 
publicznym placówkom na 
dodatkowe świadczenia od-
płatne? Niezależnie od tych 
na NFZ? Podobnie, jak ro-
bią to inne podmioty, zasilane 
przez NFZ i śmiało czerpiące 
środki z działalności odpłat-
nej? Ale to już temat na cał-
kiem inną rozmowę…

- Dziękuję za rozmowę.
eGo

Rozmowa z Jarosławem Rosłonem, dyrektorem 
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego 

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 2013

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.

 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 

szpital w Międzylesiu – mądre zmiany

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

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00
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Sprin tem, 
czy li trzy 
py ta nia do…
Mateusza Wardeckiego – hokeisty, 
kapitana drużyny Legia UHKS 
Mazowsze Warszawa.

- Dla mojego pokolenia, normalnością 
było, że przy każdej szkole organizowano 
lodowisko. Dziewczęta zakładały figurówki, 
a my hokejówy. Na tafli spędzaliśmy wiele 
godzin. A jak się zaczęła Pana przygoda z 
hokejem?

- To ja też chyba pochodzę z tej starszej gene-
racji. Za domkiem, na takim jeziorku, mieliśmy 
dzikie lodowisko i tam jeździłem jako dziecko. 
Lataliśmy z kijami, a mój starszy brat przyprowa-

dzał swoich kolegów i z czasem zrobiło się nawet 
tyle drużyn, że trzeba było czekać, aby zagrać. 
Widząc moją pasję mama zaprowadziła mnie na 
Torwar. Miałem wtedy 11 lat. I tak, od 1999 r., 
związany jestem ze stołecznym hokejem. 

- Do końca lat 70. hokeiści Legii trzynaście 
razy zdobyli tytuł Mistrza Polski i ośmio-
krotnie byli wicemistrzami. Marzy się Panu 
odbudowa potęgi stołecznego hokeja?

- We wrześniu, od starego zarządu klubu, 
dowiedzieliśmy się, że nie ma pieniędzy aby 
kontynuować rozgrywki. Na biegu, telefo-
nicznie, ściągaliśmy tych chłopaków, którzy 
grali u nas wcześniej. Oprócz tych „odkurzo-
nych” zawodników wzmocniliśmy się repre-
zentantem Polski, Tomkiem Wołkowiczem i 
świetnym bramkarzem Krzysztofem Zborow-
skim. Tak powstała bardzo mocna drużyna, 
ale brak finansów powoduje, że musimy cały 
czas grać tymi samymi zawodnikami, który-
mi rozpoczęliśmy sezon.  Jedyne o czym teraz 
marzę, to awans do Ekstraklasy. Teraz też, jak 
co sezon, jesteśmy w „czubie” tabeli i awans 
jest na wyciągnięcie ręki. 

- Dwa tygodnie temu, na Torwarze, dwu-
krotnie pokonaliście KH Gdańsk. W najbliż-
szy weekend będziecie podejmować Podhale 
Nowy Targ.  Bilety na mecze kosztują 10 zł. 

Przyznam, że taka cena jest trochę szokują-
ca, tym bardziej, że hokej jest bardzo wido-
wiskową dyscypliną?

- Ta cena wydaje się niska, ale jak się poje-
dzie na Południe, to pukają się w głowę, że to 
za drogo. W Janowie, czy Nowym Targu ceny 
są o połowę niższe. I tam dziwią się, jak to 
robimy, że przy tak „drogich”, z perspektywy 
hokejowego światka, biletach mamy często 
pełną widownię. Popularność hokeja rośnie. 
Nowy prezes PLH, Piotr Hałasik, robi na-
prawdę wiele, aby hokej znowu stał się u nas 
tak popularny, jak był w latach 60, 70. Wie-
le zależy też od pozycji naszej reprezentacji, 
ale sukcesy już widać. Nasza „dwudziestka” 
(reprezentacja Polski do lat 20. - przyp. ar), 
po Mistrzostwach Świata w Doniecku, awan-
sowała do wyższej dywizji. Hokej faktycznie 
jest bardzo widowiskowy, a najbliższe mecze 
na Torwarze z Podhalem Nowy Targ będą bar-
dzo trudne. W końcu to przeciwnik z najwyż-
szej, hokejowej półki.

Rozmawiał Adam Rosiński

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

Za nami Skaryszewski 
Bieg Noworoczny, a przed 
nami Bieg Wedla. Zima ob-
fituje w biegowe imprezy w 
Parku Skaryszewskim.

Już tylko dwa tygodnie zo-
stały do ósmej edycji Biegu 
Wedla - jednej z największych 
imprez sportowo-rekreacyj-
nych na Pradze Południe. Do 
rywalizacji zgłosiło się ponad 
850 zawodników. Bieg, które-
mu będą towarzyszyły marsze 
na orientację, odbędzie się 9 
lutego.

Po raz pierwszy zaś na Pra-
dze Południe zorganizowany 
został Skaryszewski Bieg No-

woroczny. Inicjatorką impre-
zy była Katarzyna Olszewska, 
wiceprzewodnicząca dziel-
nicowego samorządu, a or-
ganizatorami Klub Biegacza 

ActiveSports i urząd Pragi 
Południe. 6 stycznia, na dy-
stansie 8 km, pobiegło blisko 
400 osób. Wśród zawodników 
dość liczną grupę stanowili 
samorządowcy (m.in. Jaro-
sław Szostakowski, Paweł 
Lech, Marek Borkowski, To-
masz Zdzikot, Piotr Guział 
oraz inicjatorka imprezy). 

Finisz biegu zdecydowa-
nie należał do męskiej części 
zawodników. W Pierwszym 

Skaryszewskim Biegu Nowo-
rocznym zwyciężył Sebastian 
Polak z KB ActiveSports 
Warszawa. Drugie miejsce 
zajął Mateusz Baran, a trze-

cie Rafał Rusiniak. Najszyb-
ciej z kobiet zameldowała się 
na mecie Emilia Zielińska. 
Burmistrz Tomasz Kuchar-
ski, który razem z Katarzyną 
Olszewską wręczał puchary 
i nagrody za najlepsze miej-
sca w imprezie (na zdjęciu), 
zapowiedział wprowadzenie 
Biegu Noworocznego do ka-
lendarza dzielnicowych im-
prez sportowych.

rosa    

sKARYszeWsKIe BIeGANIA
Coraz więcej tras narciarstwa biegowego 

powstaje w Warszawie. A sam sport cieszy 
się rosnącym zainteresowaniem mieszkań-
ców stolicy.

Popularyzacji narciarstwa biegowego sprzy-
jają kolejne, spektakularne zwycięstwa Justy-
ny Kowalczyk. Warszawa, to co prawda nie 
Polana Jakuszycka, ale pasjonaci tego sportu 
pokazują, że także u nas są miejsca, w których 
można wyznaczyć trasy biegowe. Dwa mie-
siące temu pisaliśmy o trasie na Hipodromie 
w Wesołej, dzisiaj zaś o Wiślanej Narciarskiej 
Trasie Biegowej, która funkcjonuje pod patro-
natem Towarzystwa Narciarskiego Biegówki. 
W minioną sobotę TN Biegówki zorganizowa-
ło na niej, wzorem rowerzystów, „Biegówko-

wą Masę Krytyczną”, w której wzięło udział 
blisko 150 osób. Trasa, o długości 8,3 km, 
ciągnie się na prawym brzegu warszawskiej 
Wisły pomiędzy mostami Grota-Roweckie-
go i Łazienkowskim. Jej „sercem” jest Stacja 
Balon przy granicy Starej Pragi i Kamionka 
(pomiędzy mostem Średnicowym i Święto-
krzyskim).

Trasa, zorganizowana przez stołeczny 
urząd, znajduje się na terenie otwartym i jest 
dostępna dla wszystkich. – Biegamy na niej 
w każdy „śnieżny” czwartek o godz. 19.00. 
Każdy może spróbować -  mówi „Mieszkań-
cowi” spotkana na trasie Krystyna Nowacka, 
instruktorka narciarstwa klasycznego. Taki 
wysiłek fizyczny musi sprawiać wiele fraj-

dy. – Jest super! – 
komentuje Marcel 
Latecki, uczeń po-
łudniowopraskiej 
podstawówki nr 60, 
który razem z mamą 
Renatą biega w 
grupie pani Krysty-
ny (na zdjęciu). W 
czwartkowych bie-
gach uczestniczy od 
kilkunastu do kil-
kudziesięciu osób. 
W czasie krótkiego 
postoju na rozmowę 
z „Mieszkańcem” 
podjeżdża kolejny 
biegacz i żartobliwie 
pyta: - Daleko do Ja-
kuszyc ? No cóż, jeśli 
stołeczni zapaleńcy 
będą z taką werwą 
i systematycznością 
trenowali narciar-
stwo biegowe, to kto 
wie, może kiedyś, 
najlepsi, dojadą i do 
Jakuszyc…  ar  

Z PRAGI DO JAKUSZYC

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

Mateusz w akcji.

rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 

o p t y k
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

p o l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

(do komputera, dla kierowców)
●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00


