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l  Organizowanie Firmowych 
Wigilii

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

l  Obiady domowe już  
od 12 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIERAJ PUNKTY!

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Nie bójcie się, 
zaproście Jezusa 

do siebie
Właściwa historia nasze-

go zbawienia rozpoczyna się 
od grzechu. Jest to pierwszy 
grzech, grzech pierwszych ro-
dziców Adama i Ewy. To właśnie 
wtedy pojawia się zapewnienie 
Stwórcy, że przyjdzie niewia-
sta, która zmiażdży głowę węża 
– szatana. Jej Dziecię zasiądzie 
na tronie Dawida, a Jego pano-
waniu nie będzie końca.

Emanuel, książę pokoju, to 
Izajasz, adwentowy Prorok bę-
dzie głosił:  „Wyrośnie różdż-
ka z pnia Jessego, wypuści się 
odrośl z  jego korzenia. I  spo-
cznie na niej duch Pana, duch 
mądrości i  rozumu, duch rady 
i męstwa, duch wiedzy i bojaź-
ni Pana”. To będzie Ten „któ-
ry jagnięta nosi na swej piersi, 
owce karmiące prowadzi łagod-
nie”. Woła Prorok: „Pokrzepcie 
ręce osłabłe, wzmocnijcie ko-
lana omdlałe! Powiedzcie ma-
łodusznym: Odwagi! Nie bójcie 
się! Oto wasz Bóg przychodzi”. 

Każdy Adwent przypomina 
nam, pochylonego w głębokim 
pokłonie, przed młodą dziew-
czyną z  Izraela, Archanioła Ga-
briela. Posłannik Stwórcy od 
wielkich i  ważnych spraw, roz-
począł wizytę w  nazaretańskim 
domku jak przystało na prawdzi-
wego niebiańskiego dżentelme-
na. Spokojny, pełen szacunku 
pokłon złożył Archanioł przed 
młodą dziewczyną. 

I  to pozdrowienie: „Bądź po-
zdrowiona, pełna łaski, Pan 
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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

Spraw sobie i swoim najbliższym
NIEPOWTARZALNY PREZENT 

GWIAZDKOWY!
NOWA KOLEKCJA  

złotej i srebrnej biżuterii
Duży wybór BRYLANTÓW  
po promocyjnych cenach

W ciągłej sprzedaży nowe wzory 
EKSKLUZYWNYCH WYROBÓW  

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

Ceny konkurencyjne. 
Niepowtarzalne wzornictwo.

ZAPrAsZAmy!
Universam Grochów 

I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

dokończenie na str. 2
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 Kro ni Ka po li cyj na
Krwawa jatka  

na klatce schodowej
Kilku mężczyzn zachowywało się głośno na klat-

ce schodowej jednego z bloków przy ulicy Ostro-
bramskiej. Kiedy nocne wrzaski stały się nie do wy-
trzymania, dwóch sąsiadów zeszło na dół, by zwró-
cić im uwagę. Wywiązała się awantura, która skoń-
czyła się tragicznie: kłócący się wyszli przed blok, 
zaczęła się bójka, od ciosów nożem zginęła jedna 
osoba, a trzy zostały ranne. Ze wstępnych wyników 
przesłuchań wynika, że stroną atakującą byli dwaj 
mężczyźni, którzy przyszli zwrócić uwagę na gło-
śne zachowanie się. Jedna z rannych ofiar była dłu-
go reanimowana pod budynkiem. Dzięki wnikliwo-
ści i ogromnemu zaangażowaniu policjantów bar-
dzo szybko ustalono napastników. 33-letni Maciej 
S. i 27-letni Wiktor Ł. wpadli w ręce kryminalnych.

Czad zabójca
14 grudnia przed godziną ósmą rano na ulicy Wiseł-

ki w Wawrze dwóch mężczyzn – ojciec i syn, śmiertel-
nie zatruło się tlenkiem węgla. W nocy żona i porusza-
jący się na wózku starszy syn  zmarłego zostali zabrani 
do szpitala z powodu złego samopoczucia – najpraw-
dopodobniej już wtedy trujący gaz znajdował się w po-
wietrzu. Rano kobieta zadzwoniła do męża, żeby przy-
jechał po nią do szpitala, niestety nikt już nie podnosił 
słuchawki. Ciała zmarłych mężczyzn znaleźli sąsiedzi.

Mercedes, alkohol, kokaina 
i łapówka

Policjanci ze stołecznego wydziału ruchu drogo-
wego zatrzymali do kontroli kierującego mercede-
sem, który wykonywał dziwne i nieprzewidywal-
ne manewry. 34-letni Jarosław K. znajdował się pod 
wpływem alkoholu, badanie wykazało ponad 2 pro-
mile. Potem wyszło na jaw, że zażywał również ko-
kainę. W kieszeni kurtki ukrywał woreczek foliowy 
z zawartością białego proszku. Jarosław K. zoriento-
wał się, co się dzieje i co może to dla niego oznaczać. 
Postanowił się ratować. Zaproponował policjantom 
przyjęcie łapówki w kwocie 3 tysięcy złotych, potem 
zaoferował 4 tysiące. Został zatrzymany.

Włamywał się do piwnic, został 
zatrzymany

Był kwadrans po 12.00,  kiedy policjanci zatrzy-
mali mężczyznę wychodzącego z bloku, który chwi-
lę wcześniej usiłował włamać się do kilku piwnic. 
Został jednak spłoszony przez mieszkankę bloku, 
która powiadomiła policję. Funkcjonariusze zgro-

madzili materiał dowodowy świadczący o tym, że 
35-letni Paweł K. na przestrzeni ostatnich 5 miesię-
cy aż sześciokrotnie włamywał się do piwnic. Kradł 
z nich wszystko, co tylko znalazł, m.in. farby do ma-
lowania ścian, felgi, błotniki samochodowe, telewi-
zory, a przede wszystkim rozliczne narzędzia. Męż-
czyzna usłyszał już zarzuty, odpowie za usiłowanie 
włamania do pięciu piwnic oraz sześciu kradzieży 
z włamaniem do piwnic. Podejrzany dobrowolnie 
poddał się karze roku pozbawienia wolności. 

Ten kredyt to było oszustwo
Do komendy przy ul. Grenadierów wpłynęło za-

wiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Przedstawicie-
le jednego z banków poinformowali, że pewien kredy-
tobiorca, który otrzymał w lutym tego roku pożyczkę 
w kwocie 5700 złotych najprawdopodobniej posłużył 
się fałszywymi dokumentami. Sprawą zajęli się poli-
cjanci z wydziału do walki z przestępczością gospo-
darczą i korupcją. Funkcjonariusze przesłuchali świad-
ków, zabezpieczyli dokumentację, a następnie zaplano-
wali zatrzymanie podejrzewanego mężczyzny. 43-letni 
Piotr P. wpadł w ręce policjantów o 6.00 rano. 

Nastolatkowie zatrzymani  
za uszkodzenie mienia i kradzież

Pod alarmowy numer policji zatelefonował 
mieszkaniec dzielnicy i zrelacjonował sytuację, 
której właśnie był świadkiem. Okazało się, że trzej 
chłopcy wdarli się na posesję, kopali w drzwi, wy-
bijali szyby, na koniec uciekli z łupem zapakowa-
nym w siatce. Świadek przez cały czas obserwo-
wał młodych chłopców i kiedy na miejscu pojawili 
się policjanci, wskazał im kierunek ucieczki podej-
rzewanych. Funkcjonariusze dotarli do całej trójki. 
Okazało się, że byli to dwaj 12-latkowie oraz 15-la-
tek, znany już z wcześniejszych interwencji. 15-let-
ni Łukasz, który trzymał w ręku torbę wypełnioną 
miedzianymi drutami został zatrzymany. Teraz zaj-
mie się nim sąd rodzinny.

Zamiast spotkania towarzyskiego 
– pobicie

Policjanci wydziału kryminalnego w przeciągu 
kilku dni operacyjnie ustalili, a potem zatrzymali 
22-letniego Łukasza K. podejrzewanego o pobicie 
innego mężczyzny. Pokrzywdzony został zaatako-
wany zaraz po przekroczeniu progu mieszkania i po-
bity. Ma m.in złamany nos. Krewki 22-latek przy-
znał się do winy, teraz odpowie przed sądem za po-
pełnione przestępstwo. toms
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16 grudnia br. podinspektor 
Jarosław Misztal, szef VII KRP 
zaprosił na spotkanie opłatko-
we kadrę kierowniczą, funkcjo-
nariuszy i pracowników swojej 
jednostki.

Do siedziby komendy przy-
byli również zaproszeni goście, 
a wśród nich Komendant Stołecz-
ny Policji nadinsp. Dariusz Dzia-
ło, który dziękując zebranym za 
dotychczasową pracę życzył im 
zdrowych, rodzinnych Świąt Bo-
żego Narodzenia. W imieniu 
burmistrzów i samorządowców 
z Pragi Południe, Wawra, Rem-
bertowa i Wesołej, życzenia świą-
teczne złożył z-ca burmistrza Pra-
gi-Południe Jarosław Karcz. 

Szefowa Prokuratury Okręgo-
wej Julita Turyk przekazała poli-
cjantom życzenia świąteczno-no-
woroczne od całej Prokuratury 
Okręgowej i Rejonowej Warsza-
wa-Praga. Zanim podzielono się 
opłatkiem, ksiądz Wojciech Zdzie-
błowski proboszcz Parafii Św. Par-
tyka zaintonował kolędy.   (ab)

WIGILIJNE SPOTKANIE W POLICJI

z  Tobą, błogosławiona jesteś 
między niewiastami”. I to, co naj-
ważniejsze: „Oto poczniesz i po-
rodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki 
i  będzie nazwany Synem Naj-
wyższego, a  Pan Bóg da Mu 
tron Jego praojca Dawida, bę-
dzie panował nad domem Jaku-
ba, a Jego panowaniu nie będzie 
końca”. I odpowiedź młodej, ale 
mądrej, praktycznej kobiety: 
„Jakże się to stanie skoro męża 
nie znam”. I wtedy brzmi zapew-
nienie Archanioła: „Nie bój się, 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga”. 

Nie bój się Maryjo. Minęło dzie-
więć miesięcy, mamy Boże Na-
rodzenie. Wspaniałe, rodzinne, 
radosne święta. Dorośli i  dzie-
ci prosimy: „Podnieś rękę Boże 

Dziecię błogosław Ojczyznę mi-
łą, dom nasz i  majętność całą 
i wszystkie wioski z miastami”.

I przyszedł taki poranek. Kiedy 
trzy Maryje szły do grobu, gdzie 
po Ukrzyżowaniu złożono Ciało 
Pana. Zastaną pusty grób. Nie-
spokojne i  wylęknione, zoba-
czą Zmartwychwstałego Pana 
i usłyszą jak im mówi: „Nie lękaj-
cie się, to ja jestem. Idźcie i po-
wiedzcie uczniom, niech idą do 
Galilei, tam mnie spotkają”. Nie 
bójcie się. Ojciec Święty Błogo-
sławiony, ale już dawno Świę-
ty, nasz Papież Jan Paweł II, na 
początku pontyfikatu wezwał nas 
do życia słowami „Nie bójcie się. 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi, 
drzwi waszych serc, granice wa-
szych państw”. No to w tych cza-
sach zniechęcenia, zawodów 
i wzajemnych podejrzeń, życzmy 
sobie prawdziwego i  spokojne-

go pokoju. Nie bójmy się otwo-
rzyć małemu dziecięciu o  imie-
niu Jezus naszych serc. Nie bój-
my się. Nie lękajmy się. 

Pewien alpinista uczy: „ Mo-
je motto: pracuj dużo, pij mało; 
nie jedz za wiele, utrzymuj się 
w dobrej formie”. Warto jeszcze 
podpowiedzieć za księdzem Ro-
manem Rogowskim: „Czuwaj, 
w  górach, ale jeszcze bardziej 
czuwaj w  życiu, aby gdy przyj-
dzie Pan, zaraz Mu otworzyć”.

Na Święta Bożego Narodze-
nia i  cały Nowy 2014 Rok prze-
sympatycznej Redakcji „Miesz-
kańca”, Drogim Czytelnikom 
i  wszystkim Mieszkańcom Gro-
chowa, serdeczne życzenia. 
Niech Bóg nam błogosławi i ma 
w swej opiece. Szczęść Boże.

Ksiądz Krzysztof Jackowski
Proboszcz u Matki Bożej

Królowej Polskich Męczenników  

dokończenie ze str. 1
Nie bójcie się, zaproście Jezusa do siebie
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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

 * przy 100% wpłacie

Biuro Handlowe: UNIPLAST P.H.U.
ul. Ostrobramska 73

tel. (22) 613 50 33, (22) 870 27 17
www.uniplast.waw.pl


OKNA  
z Krakowa






PROMOCJA 
ZIMOWA

RABAT do 43%*

Bielizna dla Ciebie

na wszystkie kolekcje bielizny dziennej  m.in. 
Triumph, Felina, Samanta, Freya,  

Alles, Gorteks i inne…

Rabaty nie łączą się!
PROMOCJA do 31 stycznia 2014 r.

Warszawa, ul. Fieldorfa 10A lok. 203, tel. 22 403-10-60
Czynne pn.-pt. 10.00-20.00; sob. 9.00-15.00

JEDNORAZOWY 
kupon rabatowy –25% 

SAlON zaprasza

K&L HAIR DESIGN GROUP
Salon Expert CH Atrium Promenada

Warszawa, ul. Ostrobramska 75c lok. 0.38 (obok pralni) 
Tel. (22) 611 37 77, 668 029 578    www.hairdesigngroup.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

 Strzyżenie damskie 89 zł 
 teraz 62 zł 
 Strzyżenie męskie 45–65 zł 
 teraz 32–46 zł
Kupon ważny do 31.01.2014 r.

Rabaty nie łączą się!

JEDNORAZOWY KUPON RABATOWY – 30%
na wszystkie usługi fryzjerskie i kosmetyki L’OREAL Professionnel i Kerastase.

Marek Borowski  
– senator warszawsko-praski

Rok minął bardzo szybko. W parla-
mencie to był rok zdominowany przez 
OFE, ustawę o działkach oraz finan-
sowe problemy Warszawy wynikające 
między innymi z odszkodowań związa-
nych z „dekretem Bieruta”. Ten rok upły-
nął także pod znakiem referendum, któ-
re było bardzo ważnym wydarzeniem 
dla Warszawy. Jeśli chodzi o politykę 

na bardziej lokalnym szczeblu, to byłem bardzo zaangażowany 
w uregulowanie sytuacji dwóch klubów sportowych – KS Drukarz 
i GKP Targówek. „Mieszkaniec” pisał o ich problemach. Sprawy 
Drukarza udało się załatwić szybciej, a mam nadzieję, że również 
uda się szczęśliwie rozwiązać kwestię GKP i w przyszłym roku 
Targówek, tak jak Drukarz, będzie mógł spokojnie zająć się szko-
leniem dzieci i młodzieży. W tym roku po raz pierwszy zorganizo-
wałem na szeroką skalę turniej szachowy dla uczniów podstawó-
wek, a już szykuję konkurs wiedzy, którego jednym z głównych 
celów będzie wykształcenie świadomości lokalnej i pogłębienie 
wiedzy o tych osiedlach prawobrzeżnej Warszawy, w których da-
ni uczniowie zamieszkują. Chodzi o to, żeby młodzież nie tylko 
odpowiadała, że jest np. z Pragi-Południe, ale też żeby wiedziała 
więcej na temat historii, dziedzictwa Grochowa, Kamionka, czy 
Gocławia. 

Jeśli chodzi o sprawy osobiste to, jak zwykle moi wnukowie do-
starczają mi przez cały rok różnego rodzaju wrażeń i radości. Ostat-
nio moi dziewięcioletni bliźniacy podjęli decyzję, kim chcą być 
w dorosłym życiu – jeden aktorem a drugi prezesem. Już widzę, że 
jeden z nich sobie poradzi, a drugiemu trzeba będzie w życiu po-
magać...

Tadeusz Drozda 
– satyryk, „Zacny Mieszkaniec”

Rok miniony był dla mnie rokiem 
ogromnej stabilizacji. Wybiłem sobie 
z głowy jakiekolwiek zabiegi w celu po-
wrotu do telewizji i to mnie naprawdę 
uspokoiło. Sam stacji telewizyjnych nie 
oglądam (z wyjątkiem sportu), toteż się 
nie denerwuję na politykę (a sport lubię). 
Od czasu do czasu zamieszczam filmiki 
z nowymi monologami na mojej stronie 

www.drozda.pl (serdecznie wszystkich zapraszam). 
Jeśli chodzi o występy kabaretowe, to przejechałem z nimi spo-

ry kawał świata – od Republiki Południowej Afryki, poprzez USA 
i zachodnią Europę. Występowałem też parę razy w Polsce – za 
każdym razem było ogromnie miło. W golfie stabilizacja, cały czas 
mam handicap 22. Mój wnuk Kaj (1,5 roku) już od paru miesięcy 
wyraźnie wymawia „dziadek Tadek”. 

Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki
Kończący się rok to czas podsumowań 

i rozliczeń, ale także pora marzeń i posta-
nowień. Cieszę się, że wiele marzeń war-
szawiaków udało się już spełnić. Od kilku 
lat zmienia się oblicze stolicy, szczegól-
nie jej prawobrzeżnej części. To tutaj jest 
chluba miasta – Stadion Narodowy. Co-
raz lepsza komunikacja, przede wszyst-
kim Trasa Siekierkowska, ale także kil-
kadziesiąt innych inwestycji drogowych 

poprawiają komfort życia mieszkańców. Wiem oczywiście, że lista 
marzeń jest jeszcze długa. My, jako rządzący chcemy przyczyniać 
się do ich spełniania. W urzędzie wojewódzkim skracamy np. czas 
wydawania pozwoleń na budowę dróg, ale staramy się również jak 
najszybciej wydawać wszystkie decyzje administracyjne, dotyczą-
ce mieszkańców. Nie zapominajmy, że te pozytywne zmiany w sto-
licy to również efekt starań mieszkańców. Ogromna jest też rola 
mediów. To one dostarczają informacji, dając tym samym bodź-
ce do działania. Cieszę się, że „Mieszkaniec” udostępniając łamy, 
pozwolił mi złożyć Państwu Świąteczne i Noworoczne Życzenia. 
Życzę zatem Czytelnikom, Redakcji i sobie – abyśmy byli otwar-
ci na otaczające nas dobro, potrafili dostrzec pojawiające się szanse 
i mieli energię, żeby zmieniać świat na lepszy. 

Gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek  
– rektor, komendant AON 

Kolejny rok w AON należy za-
pisać na konto sukcesów. Mu-
ry uczelni opuścili doskonale wy-
kształceni i – co nie bez znacze-
nia – patriotycznie wychowani ab-
solwenci. Z kolei w poczet studen-
tów przyjęliśmy kolejny rocznik 

ambitnej młodzieży. Dbaliśmy też o edukację młodzieży szkolnej 
– jednym z największych wydarzeń kończącego się roku był zlot 
uczniów klas mundurowych – wspólnie z młodzieżą śpiewał przy 
ognisku sam prezydent Bronisław Komorowski. Rozwijaliśmy za-
inicjowane w ubiegłym roku projekty – Wszechnicę Obronności 
i Wszechnicę Bezpieczeństwa. Naszym gościem był m.in. Tade-
usz Mazowiecki, który wystąpił ze wzruszającym wykładem w jed-
nym ze swoich ostatnich publicznych wystąpień. Po raz pierwszy 
w historii AON odwiedził też sekretarz generalny NATO, a wy-
kład inauguracyjny na nowy rok akademicki wygłosił premier Do-
nald Tusk. Otworzyliśmy też Park Militarny Rembertów – plenero-
wą ekspozycję pozyskanego sprzętu i pojazdów wojskowych. Po 
miesiącach renowacji, którą pod okiem ekspertów wykonali bez-
interesownie studenci i pracownicy Akademii, od jesieni tego roku 
Park jest ogólnodostępny i stanowi doskonałą scenerię wielu wyda-
rzeń plenerowych, szczególnie licznych pikników militarnych. We 
wrześniu uczelnia po raz pierwszy była gospodarzem Międzynaro-

dowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych. Ten rok 
to także kontynuacja współpracy z władzami Rembertowa. 

Bogusław Różycki  
– prezes WSS „Społem” Praga Południe

Bardzo bym chciał zacząć inaczej niż 
w minionych latach, tzn. nie od stwierdze-
nia, że to był ciężki rok, ale nie mogę. Bo 
to były naprawdę bardzo trudne miesią-
ce. Konkurencyjne sklepy, z reguły wiel-
kopowierzchniowe, powstają jak grzyby 
po deszczu, firmy mają gigantyczne pro-
gramy inwestycyjne i co by nie powie-
dzieć, odbiera to nam klientów. Oczywi-

ście, bronimy się rozmaitymi działaniami, w mijającym roku mię-
dzy innymi wprowadziliśmy program lojalnościowy „Społem Ra-
zem”, pozwalający na kumulowanie punktów zamienianych na bo-
ny w sieci „Społem” w całej Polsce (w tych spółdzielniach, które do 
niego przystąpiły), sami też inwestujemy (w 2013 roku otworzyli-
śmy nową placówkę na Żoliborzu, przy ulicy Rydygiera, a więc po-
za tradycyjnym „naszym” regionem działania, tu po prawej stronie 
Wisły). Ale prawda jest taka, jest coraz więcej do krojenia tego han-
dlowego tortu, więc i kawałki są coraz mniejsze... 

A co z naszą „sztandarową” inwestycją, zapowiadaną od lat gene-
ralną modernizacją  „Uniwersamu” przy Rondzie Wiatraczna? Po-
woli nabiera ona coraz realniejszych kształtów, ale w 2014 roku bu-
dowa jeszcze się nie rozpocznie. Wyznaczamy sobie horyzont 2015 
roku. Wszystkim naszym klientom i mieszkańcom Pragi życzę spo-
kojnych, dostatnich świąt. I zapraszam do naszych placówek. Je-
stem spokojny, że zostaniecie Państwo dobrze obsłużeni, a nasza 
oferta zaspokoi wszystkie oczekiwania.

Mirosław Sztyber – prezes CH Szembeka
Rok minął na bardzo intensywnej pra-

cy pod kątem przygotowań do inwestycji 
– kolejnego etapu budowy Centrum Han-
dlowego Szembeka. Inwestycja jest bar-
dzo zaawansowana i mam nadzieję, że 
późną wiosną będzie zamykany stan su-
rowy. Cieszę się, gdyż dochodzą do mnie 
głosy mieszkańców, że im się podoba to 
co budujemy, że pięknieje Zamieniecka 
i plac Szembeka. 

Centrum Pragi-Południe przesuwa się z ronda Wiatraczna w re-
jon placu Szembeka i dobrze by było, żeby ta część dzielnicy była 
ładnie i starannie zagospodarowana. I tak się dzieje, a ja mam sa-
tysfakcję, że mogę uczestniczyć w tym procesie. Choć faktycznie, 
to czynne uczestniczenie wymaga ode mnie olbrzymiego poświęce-
nia. Ale to chyba musi tak być, że jak się pragnie realizacji jakiegoś 
celu, to trzeba w dążenie do niego włożyć całego siebie. Gdy w tym 
roku patrzyłem, jak pnie się ku górze kolejna faza Centrum Handlo-
wego Szembeka, to z uśmiechem przypominałem sobie, że wiele lat 
temu, gdy planowałem tę inwestycję, to sam się zastanawiałem, czy 
nie jest to szalony pomysł. Jak widać z szalonych pomysłów mogą 
powstać fajne rzeczy. Marzenia się spełniają. To wielki sukces nie 
tylko mój osobisty, ale wszystkich współpracujących i życzliwych 
nam osób, a także samorządu.    (ab) (ar) (mm) (t)

JAK MINĄŁ ROK?
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Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, 
¿yczymy Pañstwu rodzinnego ciep³a 

i wielkiej radoœci przy wigilijnym stole, szczêœcia i pomyœlnoœci  
w ¿yciu prywatnym i zawodowym.

Niech ten wyj¹tkowy czas nape³ni nasze serca otuch¹ i nadziej¹  
oraz pozwoli przezwyciê¿yæ nawet najwiêksze trudnoœci

w  Nowym 2014 Roku. 

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga-Po³udnie
m.st. Warszawy

Wspólne spotkanie stało się 
okazją do snucia wspomnień 
i podziękowań. – Spotykamy 
się po raz trzydziesty pierw-
szy. Pierwsza Wigilia odbyła 
się w Domu Pomocy Społecz-
nej w Międzylesiu. Serdecz-
nie witam wszystkich przyby-
łych. Cieszymy się, że możemy 
być tu, w gościnnych progach 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 
90 – powiedział  prowadzący 
uroczystość Adam Sikoń, na-
miestnik Drużyn Nieprzetar-
tego Szlaku.

Na początku, zgodnie 
z harcerską tradycją, odśpie-
wano „Płonie ognisko i szu-
mią knieje” i zapalono sym-
boliczne ognisko. Zaśpiewa-
no też kolędy. Oprawę arty-
styczną zapewnili również 
młodzi ludzie z Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowaw-
czego nr 3, którzy przygo-
towali specjalne świąteczne 
widowisko (na zdjęciu). Nie 
brakowało w nim odniesień 
do Biblii,  myśli Jana Pawła 
II, a także do „Małego księ-
cia”. A najważniejsza okaza-
ła się maksyma tego ostat-
niego – „Dobrze widzi się 
tylko sercem, najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu”. 
O wszystkich osobach zaan-
gażowanych w działalność 
tej organizacji można prze-
cież powiedzieć, że „widzą 
sercem”.

– Warto w dzisiejszej po-
goni za dobrami tego świata 
chwilę się zatrzymać i pomy-
śleć. Łączy nas coś pięknego 
– nie brakuje nam miłości do 
drugiego człowieka, do dzie-
ci wymagających specjalnej 
troski. Chciałabym podzięko-

wać wszystkim – dyrektorom, 
pedagogom i harcerzom pra-
cującym z naszymi podopiecz-
nymi. Podziwiam ich. To coś 
niezwykłego znaleźć w so-
bie to „coś”. To, że chcemy, 
a nie, że musimy robić coś dla 
innych, czyni naszą pracę ra-
dosną także dla nas samych. 
To dla mnie ogromna radość, 
że jestem tutaj z Państwem – 
podkreśliła Anna Dobrzańska, 

krajowy konsultant pediatrii 
i przewodnicząca Rady To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski.

Z kolei prowadzący impre-
zę  przypomniał osiągnięcia 
mijającego roku, w tym po-
pularyzowanie kultury m.in. 
w czasie 29. Przeglądu Dzia-
łalności Artystycznej Dru-
żyn Nieprzetartego Szlaku, 
o którym pisaliśmy na łamach 
„Mieszkańca”. Pochwalił się 
także, że powstały cztery no-
we drużyny.  – Widać, że har-
cerstwo na terenie szkół i pla-
cówek jest potrzebne. To kolej-
ne osiemdziesiąt dzieci, które 
się do nas przyłączyły – wy-
jaśnił Adam Sikoń. – Chcemy 

podziękować ludziom, którzy 
są nam życzliwi i nam poma-
gają oraz robią wszystko, aby 
lepiej się nam działało. Duża 
w tym rola dyrektorów szkół, 
którzy – i tu  mówię po har-
cersku – są  na każdy gwizdek. 
Zawsze są gotowi pomóc, tak, 
żeby dzieciakom było lepiej. 
Dziękuję i wszystkim składam 
najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne. KAM

WIDZIEć SERCEm
Na spotkaniu wigilijnym Namiestnictwa 
Drużyn Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP 
Praga Południe jak zwykle pojawiło się 
wielu instruktorów, członków Rady Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
oraz wszystkich przyjaciół, którym nieobo-
jętny jest los podopiecznych organizacji. 

O jeziorku było ostatnio dość 
sporo w „Mieszkańcu”, dlatego 
tym razem skoncentrujemy się 
na kwestii poprawy komunika-
cji Gocławia. Obserwator prze-
biegu sesji mógł odnieść takie 
wrażenie, że radni PiS źle życzą 
Gocławowi, gdyż nie chcą po-
przeć budowy nań linii tramwa-
jowej, a radni PO i SLD też źle 
życzą temu osiedlu, gdyż nie 
wierzą, aby szybko tam dotarło 
metro… Ale zostawmy poli-
tyczne przepychanki.

Prawda jest taka, że Gocław 
rozbudowuje się bardzo inten-
sywnie. Zatrważająco zwięk-
sza się ilość mieszkańców tego 
osiedla, a co za tym idzie, tak-
że ilość samochodów, którymi 
mieszkańcy, często, starają się 
codziennie dotrzeć do swoich 
miejsc pracy. Komunikacja 
miejska, co przyznaje dzielni-
cowy specjalista tej dziedziny, 
radny Michał Suliborski, nie 
jest wydolna sprostać zadaniu. 
Potrzeba nowych rozwiązań. 
– Są dni, gdy żeby dostać się 
z Gocławia na pobliski Gro-
chów, to potrzebuję godziny… 
- mówi Adam Soczewka, je-
den z mieszkańców Gocławia, 
który często musi pokonywać 
stołeczne ulice w celach zawo-
dowych.

W czasie ostatniej sesji rady 
Pragi-Południe sprawa tramwa-
ju na Gocław znów trafiła pod 
obrady. Tym razem, w znacznej 
mierze, dzięki burmistrzowi To-
maszowi Kucharskiemu, który 
jednocześnie jest wiceprzewod-
niczącym Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Burmistrz 
wraz z radnymi Platformy 
chciałby, aby władze Warszawy 
poparły starania o realizację tej 

inwestycji. To jest niezbędne 
do dalszego procedowania, tj. 
starania się o unijne środki na 
ten cel.  Dotacje UE mają być 
zapewnione dzięki Kontraktowi 
Terytorialnemu, który z rządem 
ma zawrzeć Zarząd Mazowsza. 
Ale potrzeba akceptacji władz 
stolicy.

Opozycyjni radni PiS argu-
mentowali, że budowa tram-
waju może odsunąć szansę 
Gocławia i całej Pragi-Połu-
dnie na linię metra. – Powin-
niśmy dokończyć to, co jest 
zaczęte, czyli odnogę metra 
przez Kamionek, Grochów na 
Gocław – były burmistrz Pra-
gi-Południe, a obecny radny 
PiS, Mateusz Mroz, usiłował 
przeforsować poprawkę do 
tekstu proponowanego Stano-
wiska.  – Nie zarzucamy bu-
dowy metra, ale jeśli ono po-
wstanie, to za piętnaście, dwa-
dzieścia lat, a tramwaj może 
zostać uruchomiony już przed 
2020 rokiem – argumentowali 
zwolennicy tramwaju. Rozpa-
trywano też potencjalne kosz-

ty obydwu inwestycji. Metro 
na Gocław miałoby kosztować 
około 4 mld zł, a budowa linii 
tramwajowej około 230 mln.  
– Skąd takie sumy? – pytał 
opozycyjny radny Dariusz La-
socki. – Tramwaj nie jest żad-
ną alternatywą dla Gocławia.

Ostatecznie radni przegło-
sowali Stanowisko skierowane 
do władz Warszawy, w którym 
wnieśli o „podjęcie wszelkich 
niezbędnych działań prowa-
dzących do realizacji projektu 
w latach 2014–2020 z wy-
korzystaniem środków UE”. 
Najbardziej prawdopodobny 
przebieg linii tramwajowej 
może prowadzić z okolicy ul. 
Jugosłowiańskiej, ul. Bora-
-Komorowskiego, torem „alei 
Tysiąclecia”, dalej działkami 
i wzdłuż Kanałku Wystawowe-
go do alei Waszyngtona. – Nad 
Trasą Łazienkowską tramwaj 
można poprowadzić kładką 
– mówi „Mieszkańcowi” wi-
ceburmistrz dzielnicy Robert 
Kempa. Teraz ruch należy do 
władz Miasta.  rosa

Sesja ostra jak… tramwajowa szyna
Burzliwa i długa była ostatnia, nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy 
Praga-Południe. Głowy dzielnicowych rajców rozpalała m.in. spra-
wa tramwaju na Gocław i przyszłość jeziorka Gocławskiego.
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Do naszej redakcji przyszedł 
kilka dni temu list: „Przesyłam 
Państwu zdjęcie pisma Prezy-
dent miasta Stołecznego War-
szawy z 14.11.2013 r. o zawie-
szeniu na wniosek inwestora 
postępowania administracyj-
nego w sprawie wydania decy-
zji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej rozbudo-
wy ciągu ulic Zwoleńskiej i Że-
gańskiej na odcinku od ul. Po-
żaryskiego do ul. Mrówczej. Co 
oznacza, że od dawna zapowia-
dana jedna z kluczowych inwe-
stycji naszej dzielnicy po raz 
kolejny została odłożona.”

Zaraz po przeczytaniu listu, 
zabieramy się do zapoznania się 
z treścią pisma, o którym wspo-
mina zaniepokojony miesz-
kaniec. Faktycznie, prezydent 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, na 

wniosek Zarządu Miejskich 
Inwestycji Drogowych zawie-
sza wydanie decyzji o zezwole-
niu na inwestycję. Mieszkańcy 
Wawra walczyli o rozbudowę 
ulic Żegańskiej i Zwoleńskiej 
na odcinku od Patriotów do 
Mrówczej od lat! Ile siły i walki 
kosztowało dojście do porozu-
mienia, że pod przejazdem PKP 
Międzylesie musi być przepro-
wadzony tunel, który zastąpi 
rondo (na zdjęciu)! I gdy się 
to udało, gdy wszystkie stro-
ny uznały, że dalej tak jak jest, 
być nie może, bo i niebezpiecz-
nie, i korki, i przejazd kolejowy 
tuż obok ronda – o wypadkach 
drogowych i potrąceniach ludzi 
na pasach na Żegańskiej, Poża-
ryskiego czy Mrówczej słyszy-
my aż za często – to nagle znów 
coś staje na przeszkodzie. Co 

znów opóźniło rozpoczęcie in-
westycji?

Z tym pytaniem zwracamy 
się do urzędu dzielnicy Wa-

wer. Chcemy dowiedzieć się, 
czy wiedzą dlaczego inwe-
stycję zawieszono i czy mogą 
coś zrobić, by przyśpieszyła. 

W odpowiedzi rzecznik urzę-
du Konrad Rajca tłumaczy – 
„Tunel w Międzylesiu to bar-
dzo ważna dla Wawra inwesty-
cja, liczymy, że będzie realizo-
wana przez inwestora – Zarząd 
Miejskich Inwestycji Drogo-
wych zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem”. Tyle. Nic 
więcej. Żadnego odniesienia 
do obecnej sytuacji i do pisma, 
które wysłaliśmy Panu rzeczni-
kowi wraz z pytaniami. Idzie-
my więc dalej. Z prośbą o wy-
jaśnienie zwracamy się do sa-
mego inwestora, czyli ZMID. 
Tu odpowiedź otrzymujemy 
niemal natychmiast, i okazuje 
się, że jest tak jak sądziliśmy 
– znów nie dopełniono for-
malności. „Prezydent zażąda-
ła uzupełnienia wniosku o wy-
znaczenie obszaru oddziaływa-
nia obiektu zabytkowego zlo-
kalizowanego przy ul. Żegań-
skiej 1. Stołeczny konserwator 
zabytków zapowiedział wyda-
nie takiego dokumentu w cią-
gu 30 dni, natomiast termin 
na uzupełnienie wniosku o wy-
danie zzezwolenia to 14 dni. 

Stąd konieczność wstrzymania 
procedury. Jest to sprawa for-
malna i nie zagraża realizacji 
inwestycji. Po otrzymaniu do-
kumentu od konserwatora za-
bytków zwrócimy się do Pre-
zydenta o wznowienie postępo-
wania.” – tłumaczy rzecznik 
ZMID Tomasz Kunert.

O jaki zabytkowy obszar 
chodzi? O ten, znajdujący się 
tuż przy skrzyżowaniu ulic Że-
gańskiej i Szpotańskiego. Bu-
dynki znajdujące się na terenie 
ogromnej działki to w większo-
ści zabytki – należą do dawnego 
kompleksu fabrycznego wybu-
dowanego ponad sto lat temu. 
Trochę dziwi fakt, że mimo, iż 
jak stały tak stoją, działka ja-
ka jest każdy widzi, to urzęd-
nicy dopiero teraz zorientowa-
li się, że brakuje wniosku. Mo-
że to przypadek, a może nie, 
ale szkoda, że opóźni to inwe-
stycję o kolejne miesiące. Zna-
ne są przypadki, że inwestycje 
przez niedopełnione formal-
ności i brakujące dokumenty 
opóźniały się latami...

Sandra Borowiecka

Wiele pytań o budżet
W poprzednim numerze pisaliśmy, że Warsza-
wa wprowadza budżet partycypacyjny. Odby-
ły się już pierwsze spotkania z mieszkańcami.

Przypomnijmy, budżet partycypacyjny, to proces, w którym 
mieszkańcy będą bezpośrednio decydowali na co wydać część 
pieniędzy z dzielnicowych budżetów. Przez ostatnie dwa tygo-
dnie dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego spotykały 
się z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Na tych spotkaniach 
wstępnie wyjaśniano procedury i terminy tego procesu. Wiele było 
pytań ze strony mieszkańców, ale także wiele wątpliwości mają 
sami członkowie zespołów. 

Mieszkańców bardzo interesowało w jaki sposób dokonano po-
działu środków. – Dlaczego pieniądze podzielono tylko według ilo-
ści osób zameldowanych w osiedlach? – pytała Maria Woźniak na 
spotkaniu dla „Przyczółka Grochowskiego” w klubie „Groszek” 
– Mamy w swoich granicach część budynków osiedla „Saska”, 
gdzie już mieszkają ludzie, ale jeszcze się nie zameldowali. Gdyby 
dokonać podziału według ilości mieszkających. mielibyśmy więcej 
pieniędzy… „Przyczółek Grochowski” dostał najmniej środków 
w skali Pragi-Południe (dziesięć razy mniej niż Gocław). – Nieko-
niecznie – odpowiadali członkowie zespołu – przecież na innych 
osiedlach także powstają i są zasiedlane potężne, nowe budynki. 
Weźmy choćby Gocław, Grochów, czy Kamionek. A my musieliśmy 
szybko ustalić jasny i sprawiedliwy podział pieniędzy. 

Na spotkaniu w Dzielnicowym Biurze Finansów i Oświaty Do-
minik Pucek pytał, czemu przy podziale środków nie uwzględniono 
zróżnicowania potrzeb poszczególnych osiedli, sugerując, że wię-
cej pieniędzy powinno się przeznaczyć na osiedla „biedniejsze”. 
Członkowie zespołu nie wykluczają w przyszłości uwzględnienia 
takiej sugestii. Zresztą każdy z uczestników spotkania mógł wpisać 
swoje uwagi i wrzucić do specjalnej urny (na zdjęciu). Zespoły ds. 
budżetu będą musiały się nad nimi „pochylić”. 

W styczniu będą już znane szczegółowe zasady obowiązujące 
przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu projektów. Mieszkańcy będą mogli 
zgłaszać swoje pomysły i projekty. – To trzeba zdecydowanie moc-
niej rozpropagować – stanowczym głosem komentowała Ewa Ko-
mendowska ze Stowarzyszenia Creo. – A projekty zgłoszone przez 
mieszkańców muszą być jawne. Pytań i zagadnień poruszanych na 
spotkaniach było mnóstwo. Zarówno tych ogólnych, jak i bardzo 
szczegółowych.  

– Kluczową sprawą jest przygotowanie przez prowadzące ten 
proces miejskie Centrum Komunikacji Społecznej takiego systemu 
internetowego głosowania na projekty, który zapewni, że o pienią-
dzach warszawiaków będą decydowali tylko mieszkający w Warsza-
wie – podkreślają członkowie zespołu ds. budżetu partycypacyjne-
go. Po pierwszych, informacyjno-konsultacyjnych spotkaniach wi-
dać, że zarówno uczestnicy tego procesu, jak i organizatorzy muszą 
się jeszcze wiele nauczyć. Początki zawsze są trudne.  ar

KIEDY BęDZIE TUNEL W mIęDZYLESIU?
Od dawna zapowiadana, kluczowa inwestycja w naszej dzielnicy została odłożona 
po raz kolejny! – alarmuje nas w  liście do redakcji mieszkaniec Wawra. Jak to 
możliwe? Kto do tego dopuścił? Odpowiedź jest aż nazbyt oczywista.
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Mazowsze przyjęło budżet 
na przyszły rok – skrojony na 
miarę „janosikowego”, które 
w przyszłym roku wynie-
sie 646 mln zł. To wła-
śnie ono jest w nim 
największą pozycją. 
Pozytywną informa-
cją jest fakt, że udało się 
uniknąć zmniejszenia licz-
by połączeń Kolei Mazowiec-
kich i Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej. – Budżet opracowa-
no tak, aby region mógł zapła-
cić „janosikowe” innym wo-
jewództwom. Niestety, dla nas 
oznacza to drakońskie cięcia – 
podsumowuje skarbnik Marek 
Miesztalski. – Żaden inny re-
gion nie musiał tak drastycznie 
ograniczyć wydatków i niemal 
do zera zmniejszyć inwestycji 
czy dotacji. Nie musiał, bo do-
staje pewne pieniądze z Ma-
zowsza. 

z�z�z
Dzwoniąc pod numer bez-

płatnej infolinii 987, można po-
wiadomić odpowiednie służ-
by o miejscu, gdzie przebywa-
ją osoby bezdomne. Funkcjo-
nariusze będą mogli udzielić 
bezdomnym informacji, gdzie 
mogą przenocować, zjeść cie-
pły posiłek lub skorzystać z po-
mocy medycznej. W czasie 
nadchodzącej zimy w Warsza-
wie będzie działał punkt po-
mocy medycznej przy ul. Wol-
skiej 172. Bezdomni będą mieli 
również do dyspozycji pralnię 
mieszczącą się przy ul. Gro-
chowskiej 259a. Pełna lista pla-
cówek, które przyjmują bez-
domnych dostępna jest na stro-
nie internetowej:www.mazo-
wieckie.pl, w zakładce Pomoc 
Społeczna – pomoc dla bez-
domnych. 

z�z�z
Agnieszka Osiecka, autorka 

tekstów takich przebojów jak 
„Małgośka”, „Niech żyje bal” 
czy „Ballada o pancernych”, 
ale także poetka i pisarka trafi-
ła na monety. Narodowy Bank 
Polski postanowił upamiętnić 
tę wybitną artystkę wprowa-
dzając do obiegu monety z jej 
wizerunkiem: dwuzłotowe mo-
nety obiegowe ze stopu Nor-
dic Gold oraz srebrne monety 
kolekcjonerskie wybite w serii 
„Historia polskiej muzyki roz-
rywkowej”. Moneta dwuzło-
towa Nordic Gold jest dostęp-
na w oddziałach okręgowych 

NBP. Takich monet trafiło do 
obiegu 800 tysięcy, aby wszy-
scy fani Agnieszki Osieckiej 

mogli je wymienić po cenie no-
minalnej. Monety znalazły się 
w obiegu 5 grudnia br.

z�z�z
Do 7 stycznia 2014 r., in-

struktorzy oraz wykładow-
cy nauki jazdy mogą skła-
dać zaświadczenia o ukoń-
czeniu warsztatów doskonale-
nia zawodowego za rok 2013. 
Poświadczenia należy skła-
dać w Biurze Administracji 
i Spraw Obywatelskich Urzę-
du m.st. Warszawy przy placu 
Starynkiewicza 7/9. Obowiąz-
kowe uczestnictwo w trzy-
dniowych warsztatach, dotyczy 
wszystkich osób wpisanych do 
31 grudnia br., do ewidencji in-
struktorów/wykładowców pro-
wadzonej przez Prezydenta 
m.st. Warszawy. Osoby, które 
nie dopełnią tego obowiązku 
zostaną skreślone z ewidencji 
instruktorów/wykładowców.

z�z�z
Zakończyły się prace konser-

watorskie XVIII-wiecznej rzeź-
by św. Jana Nepomucena, stoją-
cej na pl. Trzech Krzyży. Dzia-
łania konserwatorów skupiły 
się głównie na oczyszczeniu ka-
miennej powierzchni rzeźby ze 
smolistych nalotów. Komplek-
sowa konserwacja obiektu zo-
stała przeprowadzona w 1996 
roku. Prace rozpoczęto pod ko-
niec października br. Konser-
wację zabytku wykonał Mię-
dzyuczelniany Instytut Konser-

wacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
za sumę 54 tysięcy złotych.

z�z�z
Po wejściu w życie nowej ta-

ryfy biletowej, niewykorzysta-
ne bilety z tej obecnie obowią-
zującej będzie można zwrócić 
we wszystkich Punktach Ob-
sługi Pasażerów ZTM. Zwroty 
będą się odbywały według nie-
co zmienionych zasad. Zwrotu 
biletu imiennego zakodowane-
go na spersonalizowanej War-
szawskiej Karcie Miejskiej bę-
dzie mógł dokonać tylko wła-
ściciel karty lub osoba przez 
niego upoważniona (na podsta-
wie pisemnego upoważnienia). 
Ponadto bilet zostanie przyjęty 
do zwrotu po podpisaniu przez 
osobę zwracającą odpowied-
niego oświadczenia i okaza-
niu dokumentu tożsamości lub 
zwrocie dokumentu zakupu.

z�z�z
Ponad 9 km tuneli cen-

tralnego odcinka II linii me-
tra wydrążyły tarcze TBM. 
Po blisko 18 miesiącach pra-
cy zakończono drążenie tune-
li centralnego odcinka II linii 
metra. 28 listopada br. głowica 
TBM Maria sforsowała ścia-
nę stacji Centrum Nauki Ko-
pernik, kończąc tym samym 

pracę czterech najnowocze-
śniejszych maszyn TBM, wy-
korzystanych po raz pierwszy 
w Polsce przy budowie metra. 
Budowniczowie metra nazwa-
li te niemal stumetrowe me-
chaniczne krety, ważące po-
nad 600 ton każda, kobiecymi 
imionami: Maria, Anna, Elisa-
betta i Krystyna. Od 16 maja 
2012 r. do 28 listopada 2013 

r. tarcze wydrążyły i jedno-
cześnie obudowały 9431 me-
trów tuneli łączących prawo 

i lewobrzeżną Warsza-
wę – od Ronda Da-
szyńskiego do Dwor-
ca Wileńskiego. Tę, 
która zakończyła pra-

cę w końcu listopa-
da, w niedzielę 15 grudnia 

warszawiacy mogli zobaczyć 
na budowie stacji Centrum 
Nauki Kopernik.

z�z�z
Jest już czynne lodowisko  na 

terenie Zespołu Szkół nr 37 im. 
A. Osieckiej przy al. St. Zjedno-
czonych.  Od poniedziałku do 
piątku mogą się na nim ślizgać 
w godz. 9.00-15.00 grupy zorga-
nizowane (młodzież szkolna pod 
opieką nauczyciela) po uprzed-
nim uzgodnieniu telefonicz-
nym z sekretariatem szkoły tel. 
22/617-77-60 lub 22/871-45-36. 
Natomiast w tygodniu, od ponie-
działku do piątku w godz. 16.00-
20.00, w soboty i niedziele od 

godz. 9.00 do 15.00 i od 16.00 
do 20.00 lodowisko jest dostęp-
ne dla wszystkich chętnych. 
Wstęp wolny, koszt wypożycze-
nia łyżew 6 zł za pierwszą godzi-
nę, za każdą następną 4 złote.

z�z�z
Mieszkańcy, którzy rozli-

czyli podatek dochodowy od 
osób fizycznych (PIT) w stoli-
cy mogą otrzymać Kartę War-
szawiaka i Kartę Młodego 
Warszawiaka. Żeby ułatwić 
składanie wniosków o holo-
gram lub o kartę z hologra-
mem, do 20 grudnia br. WOM 
będą otwarte od godz. 8.00 
do 18.00.  Dodatkowo będą 
czynne również w sobotę 28 
grudnia, w godz. 8.00-16.00.  
Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej: www.
ztm.waw.pl oraz pod nume-
rem 19115. Informacje moż-
na również uzyskać wysyłając 
maila na adres: taryfa@ztm.
waw.pl oraz w POP ZTM.

(ab) (um) 

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 19.12 godz. 19.00 – „Kabaret Filip z Konopi Fi-
lipa Borowskiego” zaprasza na „Specjalny program świąteczny 
z Mikołajem”, wstęp 10 zł; 21.12. i 22.12 godz. 11.00 – 19.00 – 
„Mikołajkowe Gwiazdkowanie” – Stowarzyszenie Charytatyw-
ne Venta – Dzieciom zaprasza na charytatywną imprezę na rzecz 
podopiecznych Stowarzyszenia. W programie: przedstawienia te-
atralne, animacje artystyczne i integracyjne, warsztaty plastyczne, 
loterie fantowe, koncerty. Zwieńczeniem wydarzenia 22 grudnia 
o godz. 18.00 będzie Świąteczny koncert w wykonaniu Kasi Ka-
rasek z Zespołem w składzie: Paweł Goleń – kontrabas, Robert 
Kuśmierski – akordeon, Piotr Tutka – gitara. Honorowy Patro-
nat nad imprezą objął burmistrz dzielnicy Praga Południe Tomasz 
Kucharski, wstęp wolny; 31.12. godz. 21.00 – Sylwester w CPK. 
W programie: Zabawa taneczna przy znanych i lubianych prze-
bojach muzyki rozrywkowej w wykonaniu zespołu „Drops’, cie-
płe i zimne dania, napoje oraz lampka szampana o północy, wstęp 
180 zł od osoby (ilość miejsc ograniczona). Wystawy – Gale-
ria CPK jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 
18.00, wstęp wolny. Do 2 stycznia 2014 roku będzie czynna wy-
stawa „30 lat Pracowni Malarskiej Jacka Bukowskiego”. 
 Klub Kultury Saska Kępa (filia Centrum Promocji Kultu-
ry) ul. Brukselska 23 – 19.12. godz. 19.00 – Kino Kępa „W dro-
dze do domu” reż. Bent Hamer, Norwegia/Niemcy/Szwecja 2010. 
Optymistyczna refleksja nad ludzkimi relacjami. Film pokazujący 
życie na różnych jego etapach jest również przypowieścią o miło-
ści i przyjaźni. Wstęp 10 zł; 20.12. godz. 19.00 – Teatr Twojej Wy-
obraźni – trzy jednoaktówki Teatru Polskiego Radia: „Stille Nacht 
(Cicha Noc)”, „Święta Noc”, „Świąteczna Trzecia”. Po emisji spek-
taklu spotkanie z reżyserem oraz aktorami. Wstęp wolny; 21.12. 
godz. 11.00 – Smyki na Kępie z kolędą. Zajęcia muzyczne dla dzie-
ci i rodziców odkrywające świat dźwięków. Bilet rodzinny 10 zł; 
godz. 19.00 – Śladami Mistrzów… Wielkie Postacie na Saskiej Kę-
pie. „Kolędy i pastorałki” – tradycja oczami mistrzów. Wstęp wol-
ny; 27.12. godz. 19.00 – Kino Kępa „Rytm to jest to!” reż. Thomas 
Grube, Enrique Sanchez Lansch, Niemcy 2004. Film śledzi proces 
realizacji najambitniejszego projektu programu Zukunft@BPhil. 
Dwustu pięćdziesięciu uczniów z dwudziestu pięciu krajów tańczy 
„Święto wiosny” Strawińskiego po trzymiesięcznych próbach przy 
akompaniamencie orkiestry Filharmonii Berlińskiej. Wstęp 10 zł; 
28.12. godz. 18.00 – Hej, Kolęda! – koncert oraz wspólne śpiewa-
nie kolęd z artystami Chóru Endorfina. Wstęp wolny; 
 Plac na terenie Katedry Św. Michała Archanioła i Św. Flo-
riana – 22.12. godz. 12.00 – Praska Żywa Szopka. W progra-
mie m.in. wspólne kolędowanie z Kapelą Praską, upominki dla 
najmłodszych, stoisko z gorącymi przekąskami i napojami. Oko-
ło godz. 14.00 w Katedrze –  kolędy w wykonaniu Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wstęp wolny;  
Patronat honorowy Biskupa Ordynariusza Diecezji Warszawsko-
-Praskiej abp Henryka Hosera SAC.  
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 21.12.–22.12.; 
28.12. – 29.12. godz. 16.00, 18.00 – „Nakręcona historia” – fil-
my i kroniki związane z tematyką wydarzeń w DSH oraz histo-
rią Warszawy. W programie m.in.: „Paderewski człowiek czynu, 
sukcesu i sławy”, film towarzyszący  książce „Warszawiacy nie 
z tej ziemi”; 12.01.2014 godz. 16.00 - „Kino, kawa i Warszawa” 
– „Przygoda noworoczna” (1963, 72’), reż. Stanisław Wohl. Po-
mysł na rodzinne popołudnie – filmy o Warszawie lub z Warsza-
wą w tle dla dużych, warsztaty plastyczno-historyczne dla ma-
łych. Tym razem w roli głównej sylwestrowa Warszawa lat 60. 
Kronika (PKF 2A/1964) pokazująca m.in., jak warszawiacy wita-
li Nowy Rok na dworcu Śródmieście; 
 Muzeum Woli, Oddział Muzeum Historycznego m.st. War-
szawy, ul. Srebrna 12 – do 31.01.2014 r. – Wystawa portretów 
Rodziny Fergussonów-Tepperów, członków rodziny Piotra Fer-
gussona-Teppera (1732–1794), najbogatszego warszawskiego 
bankiera drugiej połowy XVIII wieku.

ZA PRO SZE NIA DLA mIE SZKAń CóW

Biuro Rachunkowe a-INFORMAT
 Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 Pełna księgowość
 Rozliczenie roczne (PIT)
 Naliczanie wynagrodzeń (ZUS, PFRON)

Bezpłatny odbiór dokumentów 
Niskie ceny negocjowane z Klientem

511 146 485 www.a-informat.waw.pl
ul. Pokrzywnicka 8 adam.j@informat.waw.pl

Fot. ZTM Warszawa

Fot. archiwum
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Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

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

 10.00 - 19.00
 Gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

telefOny  
     kOmórkOwe

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

* 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

– Patrz pan, panie Kaziu – każden jeden telefon komórkowy 
ma, łazik po Marsie się szwenda, jak coś się dzieje w Australii, 
czy koło Płocka – pan to możesz oglądać w telewizji na żywo… 
A Boże Narodzenie ciągle takie samo, od dwóch tysięcy lat… 
Żłóbek, gadzina, święta rodzina – nie w 3D, nie w stereo, 
a ludzie oglądają, wzruszają się, pamiętają. Dziwne, co 
nie? Eustachy Mordziak, wyraźnie szukał w oczach kolegi, 
Kazimierza Główki, potwierdzenia swych słów, gdy jak zwykle 
spotkali się na bazarze obok stoiska z kartoflami.

– Czy ja wiem, czy dziwne. Tradycja, panie Eustachy, tradycja. 
Narody, rodziny, ludzie pozbawieni tradycji, odwracający się od 
przeszłości, są ubodzy, jakby osieroceni. A i tak przeszłość upomni 
się o swoje prawo do istnienia. Weź pan nieboszczyka ZSRR. Tam 
budowali nowy świat, cerkwie wysadzali w powietrze, historię 
napisali na nowo, z dzieci pionierów robili… i co? Nawet Putin 
obchodzi dziś Boże Narodzenie, tyle, że ichnie, prawosławne. 

– W sumie to my mamy fart, panie Kaziu, bo u nas nigdy tak 
nie było.

– Aż tak nie. Moim zdaniem dlatego, że przez ponad wiek, 
gdyby nie tradycja, nie było by nas w ogóle. Bo „Jeszcze 
Polska nie zginęła” nie tylko dlatego, że walczyliśmy wszędzie 
– z sensem i bez sensu, ale także dlatego, że tradycja nigdy 
w narodzie nie zginęła. Można więc powiedzieć, że w jakimś 
sensie i ten żłóbek uratował nas, jako naród. Tradycja, to 
wielka rzecz. Dziś może już te święta obchodzimy inaczej, może 
skomercjalizowały się jak cały świat, może już nie u wszystkich 

wzbudzają głębokie uczucia religijne, ale uczucia wzbudzają 
– sentyment, radość z rodzinnej kolacji, ładnie oświetlone 
miasto, prezenty, miła muzyka. Święta są fajne. Każdy je sobie 
obchodzi, jak chce, ale każdy obchodzi.

– Fakt, ludzie narzekają, że ciężko, że kasy mało, ale na bazarze 
tego nie widać. Powiem panu, że czasem sobie myślę, że trochę 
szkoda, że dziś wszystko jest w zasięgu ręki. Jak człowiek musiał 
pobiegać, pokombinować, żeby kupić, co trzeba, to i satysfakcji 
więcej było. Każdy się czuł, jak myśliwy po udanym polowaniu.  

– Widzi pan, to też znak czasu. Dziś biega się za innymi, nie 
mniej ważnymi rzeczami. Za lekarzami, dajmy na to. Tak źle 
nigdy nie było. Żeby ludzie po kilka lat czekali na okulistę, to 
woła o pomstę do nieba.

– Ale minister od zdrowia powiedział, że będzie lepiej, bo 
wprowadzą dodatkowe ubezpieczenia.

– Znaczy? – Znaczy, że jak pan dodatkowo zapłaci, to będzie 
pan miał łatwiejszy dostęp do lepszej obsługi zdrowotnej, że 
tak powiem.

– To to jest, panie Kaziu, dobrodziejstwo dla ludzi bez 
pamięci. Pamięta pan sklepy komercyjne? Jak pan zapłacił 
więcej, to miał pan szynkę i polędwicę, a jak nie, to mógł pan 
sobie kupić boczku, zwyczajną, albo salceson. Podstarzali 
kabareciarze do dziś się z tego śmieją. 

– Powiem panu tak: jeden jadł szynkę, drugi salceson, ale 
każdy jadł. A ze zdrowiem już tej pewności nie ma i chyba nie 
będzie. 

– Niestety, za wszystko wcześniej czy później trzeba zapłacić 
jakąś cenę. Bo życie jest jak, jak… 

– Jak miłość dajmy na to. – Co to jest miłość? –  pyta kumpel 
kumpla. Ten odpowiada: – Miłość to jest światło życia. – A co 
to jest małżeństwo? – Rachunek za to światło. Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Œwiêta s¹ fajne

Kobiecym okiem

dróżach? Inni – złotą rybkę, 
ponieważ spełnić ona umie aż 
trzy życzenia tego, kto ją złowi. 
Jeszcze inni – zegarek, bo cza-
su wciąż brak.

Gdy patrzę wstecz widzę, jak 
wiele życzeń poważnych i nie-
poważnych spełniło się stokrot-
nie. „Ach!” wzdychaliśmy la-
ta temu. „Gdybyż i nasze dzie-
ci mogły mieć tak piękne, kolo-
rowe zabawki…” Dziś – mają. 
Drogie, tańsze, na każdy wiek 
i upodobanie. Choć niewiele 
osób zauważa tęsknie, że nie-
łatwo dziś o proste, drewnia-

ne klocki – zdrowe, bo bez ca-
łej obecnej w plastiku chemii, 
świetnie nadające się na budo-
wę zamku, toru wyścigowego, 
barykady czy straganu na tar-
gu. 

„Czy będziemy mieć w skle-
pach przebogaty wybór wszyst-
kiego, jak mają na zachodzie…” 
Dziś – mamy. Przy okazji – 
z ogromną różnorodnością wę-
dlin (szkoda, że tyle z nich nie-
trwałych i z paskudną chemią), 
watowanych bułek i „razowca” 
ciemnego, bo farbowanego me-
lasą albo karmelem.

A ubrania? Tu nie ma co na-
rzekać, ponure czasy okropnych 
ortalionów i kremplin nie po-
wrócą, wybór jest wielki, roz-
piętość cen ogromna, a jesionki 
nie kupuje się na lata. Czasem 
tylko przemknie przez prasę ar-
tykuł na temat barbarzyńskich 
warunków w azjatyckich szwal-
niach. 

Jest więc lepiej, choć trochę 
bywa też gorzej, ale general-
nie – idzie w dobrym kierun-
ku.  Powietrze w mieście jest 
czystsze, bo nowoczesne silni-
ki emitują mniej toksycznych 
spalin; jezdnie i chodniki – 
coraz lepsze; leki – coraz sku-
teczniejsze; świąteczne stoły - 
coraz bardziej urozmaicone, 
a pod choinką w większości 
domów z roku na rok przyby-
wa pięknie opakowanych nie-
spodzianek.

Tak to już jest – co roku w Wi-
gilię życzymy sobie i bliskim 
różnych rzeczy, które wydają się 
nam dla nich i dla nas najlep-
sze. Mimo, że życzenia nie za-
wsze się spełniają. Oby w tym 
roku spełniły się stokrotnie, mą-
drze, pięknie. Na ten Nowy Rok!
 żu 

Co to znaczy mieć marzenia? 
Myślę, że to znaczy widzieć wie-
le przed sobą. Święta to wspa-
niały okres, by pomyśleć o swo-
ich marzeniach, bez względu 
na wiek, zdrowie i finanse. Na-
wet, jeśli przedtem zapomnia-
ło się o nich na bardzo długo. 
Bez marzeń nie zbuduje się ni-
czego nowego, ważnego, choć-
by rodziny. 

W niektórych domach jest 
zwyczaj, by na choince wieszać 
bombki w kształcie swoich ma-
rzeń, a jeśli się ich nie znaj-
dzie – maleńkie ruloniki papie-
ru, na których przed przewią-
zaniem wstążeczką napisano 
drobnymi literkami marzenie, 
czasem w formie zawoalowa-
nej, tak, by tylko piszący i Bóg 
wiedzieli, o co chodzi. Jedni 
wieszają na zielonej gałązce 
bombkę – złoty kufer, bo ma-
rzą o skarbach, a może o po-

Dwa dowody 
do satysfakcji

Miło jest przekazywać na gwiazdkę do-
bre wieści. Senat przyjął ostatnio dwie 
ustawy ważne dla warszawiaków. Pierw-
sza, podjęta z inicjatywy Senatu, wprowa-
dza przepisy dające Warszawie 600 milio-
nów złotych (po 200 mln zł przez najbliż-
sze 3 lata). Druga dotyczy ogrodów dział-
kowych. Obie sprawy mocno mi leżały na 

sercu, mam więc satysfakcję, że udało się je załatwić.
Bój o pieniądze dla Warszawy toczył się od dawna. Pojawiały się 

różne projekty, w tym obywatelski, a także mojego autorstwa, zmia-
ny tzw. janosikowego, czyli podatku, który Warszawa płaci na rzecz 
biedniejszych gmin. Niestety, Platforma Obywatelska jest w kwestii 
janosikowego podzielona, gdyż silny opór stawiają gminy korzysta-
jące z tej daniny. W rezultacie nie ma zgody na zmiany, a sytuacja fi-
nansowa Warszawy staje się coraz bardziej dramatyczna, oprócz ja-
nosikowego duszą ją bowiem odszkodowania z tytułu dekretu Bieru-
ta.  Wypłaty na ten cel przekroczyły już pół miliarda złotych, a ocze-
kiwania uprawnionych nadal nie zostały zaspokojone. Odbija się to 
na cenach biletów komunikacji miejskiej, dotacjach dla organizacji 
pozarządowych, premiach dla nauczycieli. Skłoniło także wielu war-
szawiaków do podpisania się pod wnioskiem o referendum w sprawie 
odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. Widzieli, że jest coraz gorzej 
i drożej, a Ratusz nie tłumaczył dlaczego. W końcu Senat wystąpił 
z propozycją, by udzielić budżetowi Warszawy wsparcia z Funduszu 
Reprywatyzacji. Mam nadzieję, że z przyznanej kwoty Prawy Brzeg, 
a zwłaszcza Praga Północ otrzyma jakieś środki na remonty kamienic, 
w których nie da się już żyć... 

O działki też od dawna toczył się bój. Po wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego z 2012 r., który zakwestionował wiele przepisów dotych-
czasowej ustawy dając czas na ich zmianę do końca stycznia 2014 r., 
w Sejmie pojawiło się kilka projektów ustaw. Partie deklarowały, że 
nie dadzą skrzywdzić działkowców (w końcu to kilka milionów gło-
sów!), ale mało brakowało, by – jak w bajce I.Krasickiego – „wśród 
serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły”. Czas uciekał, trwały wza-
jemne przepychanki, a ustawy wciąż nie było. Dobrze, że działkowcy 
opracowali własny projekt, który w końcu stał się podstawą przyjętej 
ustawy. (Senat wprowadził do niej drobne poprawki).

Zgodnie z nowymi przepisami, Polski Związek Działkowców utra-
cił monopol na zarządzanie działkami, co kwestionował TK. Ponadto, 
gminy zostały zobowiązane do tworzenia i utrzymywania odpowied-
niej infrastruktury ogrodów, w tym doprowadzenia do nich dróg do-
jazdowych, energii elektrycznej i wody, uwzględnienia ich w organiza-
cji komunikacji publicznej oraz rekultywacji i meliorowania gruntów. 
W razie likwidacji ogrodów działkowcom przysługuje odszkodowanie 
za majątek, nasadzenia (w szczególnych przypadkach także za przewi-
dywane plony) oraz prawa do działki, gmina zaś będzie musiała odtwo-
rzyć zlikwidowane ogrody wraz z wszystkimi urządzeniami i budyn-
kami w innym miejscu. Jeśli likwidacja następuje nie na cel publiczny, 
lecz z powodu niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, (możliwe jest to tylko wtedy, gdy grunty były użytko-
wane nieodpłatnie) potrzebna jest dodatkowo zgoda działkowców. 

Zatem działkowcy mogą wreszcie czuć się bezpieczni. Dobrze, że 
wycofano się z pomysłu ich uwłaszczenia, obawiam się bowiem, że 
doprowadziłoby to w szybkim tempie do przejmowania ogrodów dział-
kowych przez deweloperów. W nowej sytuacji prawnej mam nadzie-
ję, że przypadki likwidacji ogrodów będą, przynajmniej w Warszawie, 
wyjątkiem. Wystarczy, by radni – tak jak swego czasu obiecywali – za-
dbali o to, by w planach zagospodarowania przestrzennego stolicy za-
znaczyć, że na terenie obecnych działek przewiduje się „tereny zielone 
urządzone”.   

Wesołych Świąt i lepszego Nowego Roku!
Marek Borowski      

Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej
Mieæ  
marzenia

Zdrowych, weso³ych i pogodnych 
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i szczêœliwych dni w Nowym 2014 Roku
  wraz z ¿yczeniami udanych zakupów 
  w sklepach „Spo³em” WSS

sk³ada swoim Klientom 
i Pracownikom

Rada Nadzorcza i Zarz¹d „Spo³em”
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mIKOłAJKOWA  
NIESPODZIANKA

Święty Mikołaj nie zapomina o  nikim, a  już 
zwłaszcza o najmłodszych. Czasami potrzebuje 
jednak pomocników. Jak co roku pomógł mu 
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który 
zorganizował mikołajkowe spotkanie dla dzieci. 

W Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ulicy Kawęczyńskiej pojawi-
ło się  sześćset dzieci –  nie tylko z Warszawy, ale także m.in. z Wołomi-
na, Nowego Dworu Mazowieckiego czy Klembowa. Zaproszone zostały 
także dzieci, które uczęszczają na zajęcia do świetlic Caritas DWP. 

– Dziękujemy  wszystkim za obecność. Choć nie ma śniegu, to Miko-
łaj przyjechał. Prosił jednak, aby zapytać czy dzieci były grzeczne  – za-
pytał dyrektor Caritas DWP, ks. Dariusz Marczak. Na takie pytanie nie 
mogło być innej odpowiedzi niż głośny okrzyk „Tak”. 

W tym gwarze i chaosie niepostrzeżenie pojawił się… święty Mi-
kołaj. Chodził po sali i witał się z dziećmi. Każdy chciał uścisnąć mu 
dłoń, a okrzykom radości na jego widok nie było końca. Trzeba jed-
nak powiedzieć, że nie był to taki zwykły Gwiazdor, znany chociaż-
by z centrów handlowych, ale ten prawdziwy – ubrany w tradycyjny 
strój biskupi, z mitrą na głowie.  Zanim święty – jak to ma w zwyczaju 

– obdarował dzieci prezentami – śpiewająco zaprezentowała się  gru-
pa „Baśniowa kapela”.  Dzieci wysłuchały nowej wersji dobrze znanej 
baśni o losach dwójki dzieci – Gerdy i Kaja autorstwa Hansa Christia-
na Andersena. A na końcu było tak jak powinno być zawsze, nie tylko 
w święta – dobro zwyciężyło, a zło zostało pokonane. Kolejnym punk-
tem programu było śpiewanie świątecznych piosenek,  do którego do-
łączyły nie tylko dzieci, ale także obecni na sali rodzice i opiekunowie.  
Później nastąpiła długo oczekiwana przez milusińskich chwila – wrę-
czono prezenty. Trzeba było wprawdzie poczekać w długiej kolejce, 
aby je otrzymać, ale nikomu to nie przeszkadzało. A w paczkach znala-
zło się m.in. to, co nie tylko dzieci lubią najbardziej – słodycze.

– Część zjem od razu, ale resztą podzielę się z rodzeństwem i rodzi-
cami, bo warto być dobrym i miłym. Tak jak w tej historii, którą przed 
chwilą widzieliśmy – stwierdziła jedna z uczestniczek mikołajkowego 
spotkania.  Kam 

I taki był początek. Borys był 
ambitnym nastolatkiem, który 
miał wiele pomysłów na siebie. 
Chciał zostać prawnikiem, mene-
dżerem, a nawet... lekarzem. Ni-
gdy jednak nie mógł zapomnieć 
o aktorstwie. Długo się wahał. 
Pewnie dlatego z ostateczną de-
cyzją, co do swojej dalszej przy-
szłości, zwlekał aż do ostatniego 
momentu. Tak naprawdę to do-
piero w ostatniej klasie liceum 
zadecydował, że chce jednak 
spróbować swoich sił w aktor-
stwie. Razem z licealnymi przy-
jaciółmi przygotował spektakl te-
atralny na podstawie „Serenad” 
Sławomira Mrożka. I to właśnie 
ten moment utwierdził go w prze-
konaniu, że podjął słuszną decy-
zję. Nie wszyscy z jego otoczenia 
myśleli podobnie. Ale Borys był 
konsekwentny w swoich posta-
nowieniach. Musiał tylko powal-
czyć o swoje marzenia. 

Przyszedł czas na zdawanie 
do szkoły teatralnej. Mimo te-
go, że pochodzi z Łodzi, nie zda-
wał egzaminów do łódzkiej „fil-
mówki”. Chciał się usamodziel-
nić. Postawił na Warszawę. I to 
była kolejna dobra decyzja. Do 
Akademii Teatralnej zdał bo-
wiem za pierwszym razem. Już 
jako student zaczął występować 
w telewizyjnych serialach m.in. 
„Klan”, „Na dobre i na złe”, 
„Adam i Ewa”. Studia ukończył 
w 2001 roku i od razu otrzymał 

angaż w warszawskim Teatrze 
Współczesnym. Dostrzeżono je-
go talent, ale w tym zawodzie to 
jednak nie wszystko. Potrzebne 
jest również szczęście. A tego 
zdecydowanie brakowało mu na 
samym początku. Przez pierw-
sze lata grywał mniejsze role fil-
mowe. Jednak zły los musiał się 
przecież kiedyś odwrócić. 

Taki przełom nastąpił w 2004 
roku, gdy zagrał Albercika 
w głośnej „Symetrii” Konrada 
Niewolskiego. Po tej roli propo-
zycje zaczęły sypać się jak z rę-
kawa. Rok 2009 był bez wątpie-
nia jednym z najintensywniej-
szych w karierze aktora. Wtedy 
też udowodnił, że posiada ko-
lejny talent. Pokazał światu, że 
potrafi także śpiewać. Na rynku 
ukazała się jego płyta „Feelin’ 
Good”. Grono jego wielbicieli 
systematycznie rosło. I tak oto 
Borys Szyc stał się jednym z naj-
bardziej rozchwytywanych arty-
stów. Na swoim koncie ma teraz 
kilkadziesiąt ról filmowych, se-
rialowych i teatralnych. 

Gdzie mogliśmy zobaczyć go 
ostatnio? Od 2011 roku grał jed-
ną z głównych ról w popular-
nym serialu stacji TVN „Prze-
pis na życie”. Niestety piąty se-
zon serialu okazał się tym ostat-
nim. Obecnie możemy oglądać 
go w Teatrze Współczesnym 
w tytułowej roli w „Hamlecie”. 
To jego najnowsza kreacja. Za-

grał w taki sposób, że zarów-
no publiczność jak i krytycy te-
atralni po prostu nie posiadali się 
z zachwytu. Wszyscy komento-
wali, że to rola jego życia. A on 
skromnie odpowiadał, że było to 
dla niego nie lada wyzwanie. – 
Wystraszyłem się, czy podołam 
tej roli. Ale zaraz potem przyszła 
myśl: przecież z doświadcze-
nia wiem, że taki początek pra-
cy dobrze wróży. Momenty, kie-
dy się czegoś boję i kompletnie 
nie wiem, jak to ugryźć, są naj-
bardziej twórcze. I na szczęście 
sprawdziło się to po raz kolejny 
– zdradził. Ponadto w ostatnich 
dniach intensywnie przygotowu-
je się do nowego spektaklu pod 
roboczym tytułem „Czekajcie na 
nas długo” – również na deskach 
Teatru Współczesnego.

Jednak praca nie jest przecież 
wszystkim. I on doskonale zdaje 
sobie z tego sprawę. Kobiety za-
wsze stanowiły i nadal stanowią 
ważną część jego życia. Borys 
zresztą od zawsze słynie ze swo-
jej słabości do płci pięknej. W śro-
dowisku wyrobił już sobie nawet 
opinię lekkoducha. Ale to absolut-
nie nie przeszkadza paniom w sta-
raniu się o jego względy. Jak wi-
dać, samotność mu raczej nie gro-
zi. Nigdy bowiem nie mógł narze-
kać na brak powodzenia. Można 
by rzec, że kobiety lecą do niego, 

jak ćmy do światła. Często kończy 
się to boleśnie... ale zazwyczaj nie 
dla Borysa. Bardzo szybko znajdu-
je się u jego boku pocieszycielka, 
która próbuje posklejać jego zła-
mane serce. Tak właśnie stało się 
ostatnio, po jego rozstaniu z Zo-
sią Ślotałą. Minęło zaledwie kilka 
tygodni, a już zaczął pokazywać 
się w towarzystwie nowej dziew-
czyny. Z Justyną Jeger-Nagłow-
ską spotyka się do dziś. Czy to ta 
kobieta sprawi, że aktor zechce się 
ustatkować? Być może, ale prze-
cież z nim nigdy nic nie wiadomo. 
Czas pokaże...

Jak na razie aktor jest nie-
zmienny jedynie w uczuciach 
do... Saskiej Kępy! Po ciężkim 
dniu uwielbia wręcz relaksować 
się w swoim ukochanym miejscu. 
To właśnie tutaj najchętniej spo-
tyka się ze znajomymi oraz przy-
jaciółmi. Bywa częstym gościem 
tutejszych restauracji i kawiarni. 
A jeżeli tylko nachodzi go ochota 
na przejażdżkę rowerową ze swo-
ją córeczką Sonią, to zazwyczaj 
wybiera tę część Warszawy. Po 
prostu kocha to miejsce. – Gdzie 
byłoby mi tak dobrze, jak tu? Tu 
jest Saska Kępa, jest muzyka, jest 
jedzenie, są książki, filmy, obra-
zy, spektakle, ludzie, których sza-
nuję i chcę widywać – przyznał. 
No cóż, chyba trudno byłoby się 
z nim nie zgodzić.  (d)

Borys SZYC
MIESZKAŃCY

Był rok 1987, kiedy to Borys Szyc zakochał się 
w  aktorstwie. Swoją przygodę z  tym zawodem 
zaczął bowiem już w wieku 9 lat. Wtedy to właśnie 
pojawił się w  filmie „Kingsajz” Juliusza 
Machulskiego. – To stara historia, ale ciągle ktoś 
sobie o niej przypomina. Gdy miałem 9 lat, dzięki 
matce chrzestnej – charakteryzatorce – zagrałem... 
krasnoludka! – przyznał się w jednym z wywiadów. 
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Tradycja, czyli te wartości, 
obyczaje, poglądy, normy po-
stępowania, które są przeka-
zywane z pokolenia na poko-
lenie, bowiem traditio znaczy 
właśnie przekaz. Z przeszłości 
każda społeczność przyjmu-
je tylko te spośród nich, któ-
re akceptuje. Jedne są akcepto-
wane niezmiennie od setek lat, 
inne ulegają modyfikacjom, jak 
na przykład staropolski, daw-
ny zwyczaj wigilijnego postu, 
obecnie w wielu domach za-
rzucony, a szkoda, bo wieczór 
wyjątkowy, raz w roku, mógłby 
mieć tę „bezmięsną” oprawę. 

Tradycja wigilijna – choć 
polska, to w różnych domach 
różna! Barszcz z uszkami, czy 
grzybowa? A u niektórych ryb-
na z lanymi kluseczkami? A ile 
potraw? Dwanaście, bo dwuna-
stu apostołów towarzyszyło Je-
zusowi czy właśnie ilość niepa-
rzysta, dziewięć lub jedenaście, 
jak niegdyś na dworach ma-
gnackich i szlacheckich? Praw-
dę mówiąc, tradycja „parzysta” 
jest o wiele młodsza, niż „nie-
parzysta”… A choinka: sztucz-
na, by oszczędzać brutalnie wy-
rąbywane lasy, czy prawdziwa, 
naturalna, bo sztuczna będzie 
się rozkładała tysiąc lat i nie na-
daje się zwykle do recyclingu?

Ale są stałe elementy tej oby-
czajowości, obecne w większo-
ści domów, w których Wigilia 
to coś więcej, niż wspólny po-
siłek i prezenty. Tradycyjnie ła-

miemy się opłatkiem, symbo-
lizującym chleb; składając ży-
czenia – dobrze, by przemyśla-
ne, zamiast zdawkowego „No, 
to wesołych Świąt…”. To do-
bry moment by, zgodnie z tra-
dycją, przekazać bliskim naszą 
serdeczność i troskę. Dzielmy 
się chlebem i dobrym słowem.

Potem siadamy do stołu (pod 
obrusem sianko, symbol trwa-
łości i życia): obyczaj nakazu-
je, by było nas do pary, a dodat-
kowe nakrycie czekało na wę-
drowca, bo w ten dzień nawet 
skąpcy i nieżyczliwi otwierali 
serca dla bliźnich w potrzebie.

Na stole króluje ryba w wie-
lu odsłonach. Ryba – od po-
czątku chrześcijaństwa symbol 
Chrystusa – to karpie, śledzie 
lub bardziej wyszukane ryby 
przyrządzane na wiele sposo-
bów. Towarzyszy im mak (za-
pewnia bogactwo i potomstwo) 
– w kutii, kluskach z makiem, 
oraz kapusta (chroni od cho-
rób i wszelkiego złego) – z gro-
chem, ze śliwkami suszony-
mi. Suszone grzyby są nie tyl-
ko w kapuście, ale w farszu do 
uszek czy pierogów a także – 
znakomite – wedle mazowiec-
kiego przepisu obsmażane lub 
specjalnie duszone w cieście. 
Jabłka, symbol miłości i krzep-
kiego zdrowia, kiedyś wiesza-
no na choince; dziś częściej 
spotkamy je w suszu, z którego 
przyrządzono kompot. A jesz-
cze miód, orzechy, ciasta…

Tradycja nakazuje, by dla 
zapewnienia sobie zdrowia 
i szczęścia spróbować każdej 
z podanych potraw, wówczas 
żadna przyjemność nie ominie 
nas w nowym roku! W wie-
lu domach tradycja zaleca nie 
wstawać od stołu aż do końca 
wieczerzy, by z rodziny nikt 
przez ten rok nie odszedł.

Czy w Wigilię można pić al-
kohol, czy też nie? Hm, z jed-
nej strony – skoro post, to post! 
Z drugiej – odrobina wina do 
potraw nie musi być niczym 
nagannym… Tę kwestę niechaj 
każdy rozstrzyga sam, bo tra-
dycja to nie tylko to, co odzie-
dziczyliśmy po naszych przod-
kach, ale też to, co zechcą prze-
jąć z naszych obyczajów przy-
szłe pokolenia.

Ale Boże Narodzenie, to 
także szopki! Tę piękną tra-
dycję zawdzięczamy św. Fran-
ciszkowi z Asyżu, który oko-
ło ośmiuset lat temu przygoto-
wał pierwszą szopkę, z żywym 
wołem i osiołkiem. Dziś szop-
kę zobaczymy w każdym ko-
ściele, pod wieloma choinka-
mi, a nawet w sklepach: to gro-
ta lub stajenka, a w niej żłóbek 
z Jezusem, Maria, Józef, zwie-
rzęta rozmaite, pasterze, a nie-
rzadko figury nawiązujące do 
wydarzeń współczesnych.

Tradycyjnie czy nie, niechaj 
te Święta miną wszystkim 
w zdrowiu i radości!

           eGo

Tradycja, czyli co?! 
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Świąt wypełnionych radością i miłością
niosących spokój i odpoczynek,

Nowego 2014 roku spełniającego wszelkie marzenia
oraz pełnego optymizmu, wiary i szczęścia 

dla Klientów oraz Pracowników OSiR Wawer

życzy

Janusz Olędzki

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy Dzielnicy Wawer

„Jezus przechodzi dzisiaj  
pośród nas…”

Radosnego przyjęcia Bożego Syna
do naszego życia,

mocy Ducha Świętego,  
który pomaga nam

zasiewać ziarno pokoju pośród nas.

Wielu darów Bożych  
w Nowym 2014 Roku!

Adam Kwiatkowski
Poseł na Sejm RP 

Projekt kartki wykonany przez dzieci z Niepublicznego 
Katolickiego Przedszkola pw. Aniołów Stróżów  
przy ul. Nowoursynowskiej 143G w Warszawie 

W oczekiwaniu na zbliżające się  
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 

składamy życzenia zdrowia, pogody ducha,  
spełnienia wszystkich marzeń,  

zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.

Marcin Jędrzejewski                                         Edward Kłos
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła      Burmistrz Dzielnicy Wesoła

      m.st. Warszawy                                             m.st. Warszawy

ReKlama ReKlama

ReKlama ReKlama
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 BA RAN 21.03-21.04

Masz teraz szansę zdobycia tego, na czym Ci zale-
ży od dawna. Wykorzystaj też sprzyjające okolicz-
ności na poprawienie relacji z  partnerem. Spróbuj 
wykazać się, zwłaszcza w tym świątecznym okresie, 
większą wyrozumiałością i pewną dozą tolerancji ze 
swojej strony. Na pewno przydałaby się też jakaś 
pomoc przy przedświątecznych przygotowaniach. 
Warto pomyśleć o swojej drugiej połówce i zafundo-
wać jej niezapomnianego Sylwestra!

 BYK 22.04-21.05
Nie poddawaj się za bardzo emocjom, bo Twoje 
zmienne nastroje mogą doprowadzić do pogorsze-
nia atmosfery w kontaktach z partnerem. Więc po-
staraj się o więcej luzu, a wszystko jakoś się ułoży. 
Uda się rozwiązać większość problemów, które Cię 
trapiły. Finansowo będzie różnie, ale więcej powinno 
być tych lepszych chwil. Początek nowego roku mo-
że być urozmaicony i przynieść parę niespodzianek. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W  najbliższych dniach, choć tempo Twojego życia 
nabierze rozpędu, spróbuj odnaleźć jaśniejszą stronę 
w gonitwie po sklepach i przedświątecznych poszu-
kiwaniach prezentów. Spróbuj na to spojrzeć bardziej 
optymistycznie i ułatw sobie życie wybierając z wielu 
spraw, te które są najważniejsze. Jeżeli pozostajesz 
w związku, nie powinieneś mieć wątpliwości, co do 
siły uczuć swoich i  partnera. W  sprawach zawodo-
wych możliwe niespodzianki i to całkiem miłe. 

 RAK 22.06-22.07
W ciągu najbliższych tygodni rozsądnie dziel swój 
czas na rzeczy najważniejsze i mniej ważne. Maksy-
malnie staraj się wykorzystać każdą wolną chwilę na 
zaległości domowe. Chociaż nie przesadzaj z  tym 
za bardzo. Swoje ambicje trochę ukróć i  przysto-
suj do bardziej realnej rzeczywistości. W sprawach 
uczuć możesz liczyć na wsparcie i zrozumienie part-
nera i zainteresowanie Twoimi sprawami.

 LEW 23.07-23.08
W  sprawach finansowych nie powinno grozić Ci 
ryzyko nieprzemyślanych decyzji, wszak nauczy-
łeś się jak rozsądnie gospodarować pieniędzmi. 
Ci, którzy zajmują się biznesem mają szansę zbu-
dować fortunę opartą na solidnych fundamentach. 
Lwy poszukujące miłości powinny czujnie rozglądać 
się wokoło, bo może się okazać, że właśnie ominę-
ła je szansa na wspaniałe uczucie. Jeśli pozostajesz 
w stałym związku, istnieje szansa na wyjaśnienie kil-
ku spraw Cię nurtujących.  

 PAN NA 24.08-23.09
Pora, byś zachował się stanowczo i podjął konkret-
ne decyzje. Zdrowy rozsądek i  twarda kalkulacja 
będą najlepszym doradcą. Gwiazdy wróżą sukces 
wszystkiemu, co rozpoczniesz w  najbliższym cza-
sie. W święta zafunduj sobie odpoczynek od uciąż-
liwych obowiązków i ludzi, których towarzystwo Cię 
męczy. Przy świątecznym stole raczej słuchaj niż 
mów, posilaj się też roztropnie.

 WA GA 24.09-23.10
Świetne samopoczucie i  pogodny nastrój będą Ci 
towarzyszyć przez najbliższe dni, a  świąteczna at-
mosfera i  bliskość rodziny i  przyjaciół pozytywnie 
poprawi Twoje nastawienie do świata i  ludzi. Kon-
takty z nowo poznanymi osobami sprawią Ci wiele 
radości i satysfakcji. W sprawach uczuć możesz li-
czyć na uśmiech losu i osobę, która niespodziewa-
nie może pojawić się w Twoim życiu... Nie zmarnuj 
takiej okazji.

 SKOR PION 24.10-23.11
W  sprawach zawodowych nie czekają Cię duże 
zmiany, chociaż może się zdarzyć niespodziewa-
ny przypływ środków finansowych. Zawdzięczać to 
możesz swojej pracowitości i  zaangażowaniu. Po-
traktuj też niektóre sprawy bardziej ulgowo, przyda 
Ci się odrobina dystansu i  luzu... Możliwe, że Two-
je serce przestanie słuchać rozumu i za swoją miło-
ścią będziesz gotów wyruszyć choćby na drugi ko-
niec kraju…

 STRZE LEC 24.11-22.12
Nie trać czasu na zbędne szczegóły. Skoncentruj 
się tylko na najważniejszych sprawach, żeby przed-
świąteczne dni nie zaskoczyły Cię nawałem pracy 
i  ślęczeniem po godzinach. Warto zawczasu prze-
widzieć, gdzie mogą czaić się problemy i  przewi-
dzieć kolejny ruch. Za kierownicą siadaj tylko kiedy 
musisz, szczególnie teraz możesz być narażony na 
przykre niespodzianki.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Dobre dni na załatwienie kilku trudnych spraw - je-
steś w bojowym nastroju i nie warto z Tobą zadzie-
rać. Ale powinieneś trochę przystopować i postarać 
się o więcej elastyczności i dyplomacji w kontaktach 
międzyludzkich. Jeśli chcesz gdzieś spożytkować 
swoją złość lub frustrację, zrób to przy domowych 
porządkach. W sprawach serca za to wiosna, motyle 
w brzuchu i zawrót głowy podczas pocałunków pod 
jemiołą gwarantowany... 

 WO DNIK 21.01-19.02
Najbliższe dni powinieneś wykorzystać w  sposób 
bardziej twórczy. Będziesz mieć wiele możliwości. 
I  wszystkie sprzyjające. Wzbudzić to może Twój 
zachwyt, a  jednocześnie pewien niepokój, że tyle 
spraw układa się zbyt łatwo. Uśmiech fortuny, życz-
liwi ludzie i może ta jedna jedyna osoba na której 
tak bardzo Ci zależy – odwzajemni uczucie?

 RY BY 20.02-20.03
Spróbuj się zmobilizować pod koniec roku i przepę-
dzić lenistwo, które Cię ogarnęło. Miej oczy szero-
ko otwarte, by nie przegapić ważnych chwil, które 
na Ciebie czekają. Pamiętaj o nadchodzących świę-
tach, o bliskich Ci osobach i nie zapomnij kupić pre-
zentów. Pod koniec grudnia pewna nowina zburzy 
Twój spokój i wszystko wywróci do góry nogami. Od 
Ciebie zależy, czy podejmiesz wyzwanie i wygrasz, 
czy dasz się ponieść frustracji.

Merlin

Święta – w tym roku Wigilia 
wypada we wtorek, więc bie-
siadować można w zasa-
dzie bez wielkich przeszkód 
aż do niedzieli włącznie!

By przygotowane jedze-
nie nikomu nie zaszkodzi-
ło, lepiej jest podzielić, co 
się da, na porcje i je za-
mrozić, wyjmując tylko 
to, co przyda się na da-
ny dzień lub dwa. Jeśli zo-
stały na przykład resztki 
wędlin, grzybów, pieczeni 
czy gęsi, zamiast je prze-
kładać w lodówce, obierz 
drób z pozostałego mięsa 
i zamroź resztki – przyda-
dzą się świetnie, gdy bę-
dziesz robić risotto, za-
piekankę czy farsz do na-
leśników. 

Pamiętaj, że sałatka ja-
rzynowa, zrobiona na za-
pas, znacznie lepiej się 
przechowa bez majonezu 
i jogurtu, który możesz do-
dać tuż przed podaniem. 
A świeże pieczywo zapew-
ni zamrożenie nawet dużo 
wcześniej kupionych bułe-
czek czy chleba. Muszą tyl-
ko być szczelnie zapakowa-
ne w folię!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Samodzielne przygotowanie potraw na świątecz-
ny stół? Nie każdy ma na to czas. Ale choćby nie-
kłopotliwe, co nieco warto zrobić samodzielnie.

✓ Na niesłodki deser lub do barszczu czerwonego: Uwa-
ga! Wszystkie składniki muszą być naprawdę zimne i  trzeba 
pracować bardzo szybko, więc trwa to bardzo krótko: płat cia-
sta francuskiego (może być kupne, także w wersji light, zawie-
rającej mniej tłuszczu) rozkładamy na płasko, nie odrywając pergaminu, który jest 
pod spodem. Wierzch smarujemy (nie za grubo, raczej jak skąpiec kromkę chleba 
– masłem) w połowie Pesto czerwonym, w połowie zielonym (czerwone może zastą-
pić pasta z suszonych pomidorów), następnie posypujemy obficie oregano i bazylią. 
Płat rolujemy wzdłuż dłuższego boku, robiąc „ręcznie” pierwszą zakładkę, a następ-
nie pomagając sobie w zwijaniu przez unoszenie odsłoniętego z ciasta brzegu per-
gaminu. Gdy ciasto jest zrolowane, kroimy je na plasterki grubości około 1 cm, każdy 
z nich natychmiast układając na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i pomaga-
jąc mu (z grubsza) ułożyć się w kształt kółeczka. Blachę wkładamy do gorącego pie-
karnika i pieczemy w około 180°C przez 20 minut sprawdzając, czy się nie przypa-
lają. Przygotowania trwają chyba krócej, niż lektura tego przepisu, a ciastka znikają 
jeszcze szybciej!

✓Ryba na szybko i lekko: na 3-4 łyżkach wody (tłuszcz wcale nie jest konieczny) 
poddusić wraz z mielonym pieprzem i odrobiną soli siekaną cebulę i kilka pieczarek 
w dość grubych plasterkach. Gdy stracą surowość, ułożyć w wysmarowanym cieniut-
ko oliwą naczyniu do zapiekania lub, gdy kto woli, na nie przywierającej patelni. Na 
to położyć skropione cytryną kawałki ryby, najlepiej filety (bez panierki!), lekko pod-
lać (nie zatopić!) słabo osolonym jogurtem lub śmietaną (ewentualnie wymieszanym 
z odrobinką mąki), szczelnie przykryć i zapiekać około 15 minut. Podawać z ryżem 
lub bagietką.

✓Barszcz czerwony: jeśli nie możesz od początku do końca ugotować go samo-
dzielnie, to choćby wrzuć na niewielką ilość wody (tyle tylko, żeby ledwo przykrywało 
i nie wygotowało się) 1-2 ząbki czosnku, jedną obraną, całą cebulę, 2-3 spore suszo-
ne grzyby i gotuj około 30 minut. Wtedy dodaj gotowy (trudna rada!) barszcz, dosyp 
sporo majeranku, zagotuj i podawaj! PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
W ten świąteczny czas warto przypomnieć kilka zasad savoir-vi-
vre’u, nieodzownych, by święta minęły nam miło i bez wpadek. 
Oto bardzo stary wierszyk, znakomicie określający podstawowe 
zasady serwowania potraw i trunków: Ryby, drób i cielęcina lu-
bią tylko białe wina. Zaś pod woły, sarny, wieprze jest czerwo-

ne wino  lepsze. Frukty, deser  i  łakotki  lubią tylko wina słodkie. A szampana, wie 
i kiep, można podczas, po  i przed. Lecz wódeczkę, mój kolego, można smolić do 
wszystkiego. 

Pamiętajmy przy tym, by nie nakłaniać nikogo ani do jedzenia, ani do picia. Czym 
innym jest miła zachęta, a czym jeszcze innym - nachalne wpychanie komuś jedze-
nia na talerz czy domaganie się, by wychylał kolejne kieliszki. Gościnność, to dbałość 
o ty, by goście czuli się dobrze i swobodnie, a nie terroryzowanie ich własnymi „wi-
dzimisię”, choćby z najlepszych pobudek.   Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Facet cichcem usiłuje ściąć choinkę w lesie. 

Raptem słyszy za sobą:
- Co, ścina się choineczkę?!
- Tttak… - mamrocze.
- A zezwolenie jest?!

- Nnnieee… - odpowiada przerażony.
- No, dobra. To zetnij pan i dla mnie.

��
- Wiesz, byliśmy po raz pierwszy na tradycyjnym świątecz-

nym obiedzie u szefa!
- Taaak, no i co? Mów, mów!
- Cóż, skromnie, ale światowo: na przystawkę śledź po ży-

dowsku, francuskie croissanty, greckie oliwki i sałatka wło-
ska, potem barszcz ukraiński, kaczka po pekińsku, ruskie pie-
rogi albo sznycel wiedeński - do wyboru no i herbata po 
angielsku!

��
- Franek, niby noc wigilijna i zwierzęta powinny mówić, 

a te twoje krowy zamiast tego jakoś tak dziwnie mamlają, 
bełkoczą, że nic nie rozumiem!

- Głupiś, Felek, moje krowy to rodowite holenderki! 
 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 22/2013: „Co zjem to wiem”. 
Zestaw upominków wylosowała p. Marzena Kowalczyk z ul. Radzymińskiej. Po 
odbiór (z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji do 8 stycznia br.
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO

l Skup aut, kasacja. Płatne 
gotówką.  Tel. 511-571-917

AUTO-MOTO/Sprzedam

l Alternatory, rozruszniki, 
części wszystkie, pojazdy, 
maszyny. Sprzedaż, regenera-
cja.  Tel. 22 612-34-60 
 www.autostarter.com.pl

FINANSE

l Doświadczona księgowa – 
doradca podatkowy poprowa-
dzi księgowość małych i śred-
nich firm - od 100 zł. 
Tel. 606-763-006; 601-237-563 

www.podatkizglowy.pl
l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. An-
dersa 18.  Tel. 22 831-36-48
l Stare pocztówki, zdjęcia, 
monety, banknoty, odznacze-
nia, srebro.  Tel. 792-077-648

SPRZEDAM

l Drewno kominkowe 140 zł, 
brykiet 8 zł. Wawer – trans-
port gratis. Ul. Trakt Lubelski 
338A.  Tel. 609-805-821
l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
l Tapczan jednoosobowy 
z zagłówkiem, stan b. dobry, 
2012 r.  Tel. 22 870-29-98

INNE

l Dekupaż - Sklep i Pra-
cownia Craftroom zaprasza 
od 8.00 do 19.00, W-wa ul. 
Chrzanowskiego 8 B wejście 
od Przeworskiej. 
 www.craftroom.pl  
 Tel. 22 870-57-15

MEDYCZNE

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

l CAŁODOBOWE POGO-
TOWIE PROTETYCZNE. 
 TEL. 509-857-862
l Psycholog Magdalena Wei- 
rauch.  Tel. 664-815-173

NAUKA

l AA Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41  
l Język polski gimnazjum, li-
ceum, egzaminy, matura. 
 Tel. 513-799-661
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Nauczanie początkowe. 
 Tel. 728-814-601
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefo-
nu. Osoby starsze – promocja!  
Student.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Kawalerka, Wawer. 
 Tel. 660-281-236
l Kawalerkę umeblowaną, 7 
piętro, z widną kuchnią, 24 m 
kw., media, łazienka z natry-
skiem. Al. Waszyngtona. 
 Tel. 608-04-34-64; 
 600-541-270 - od zaraz!

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Budynek warsztatowy ca` 
320 m kw. w Falenicy ul. 
Oliwkowa 10. Tanio! Pilne! 
 Tel. 606-260-514
l Segment Gocław 2000 r. 
171/350 m kw. 990 tys. 
 Tel. 604-225-245 

SZUKAM PRACY

l Sprzątam w domach + 
okna.  Tel. 511-210-315

PRAWNE

l BIEGŁY RZECZO-
ZNAWCA MAJĄTKOWY. 
WYCENA NIERUCHO-
MOŚCI. TEL. 600-438-844
l Doradca Podatkowy – po-
rady, kłopoty z urzędem skar-
bowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody. War-
szawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl

l Kancelaria Adwokac-
ka adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer - 
Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

TŁUMACZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki - krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 609 105 940
l Anteny satelitarne naziem-
ne; nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-
ziemnej.  Sprzedaż, montaż, 
naprawa.  Lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
l ANTENY, TELEWIZO-
RY – NAPRAWA. 
 TEL. 602-216-943
l Anteny indywidualne, 
zbiorcze, monitoring, napra-
wa RTV. Najwyższa jakość 
usług. Ul. Igańska 32. 
Tel. 604-506-278; 22 813-60-33 
l A-z Meble na wymiar.  
Naprawy.  Tel. 602-126-214
l Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
l Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie, Marcin 
Jarosiewicz.  Tel. 503-630-035
l Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja – skutecznie.
  Tel. 22 642-96-16

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805
l Futra – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie napra-
wy. Ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05

l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, prze-
glądy gazowe, kominiarskie. 
Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
l HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
l Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-658-523
l Hydraulika, ślusarstwo, 
pogotowie. Tel. 22 416-64-49; 
 889-518-246
l Lodówki, pralki, telewizo-
ry – naprawa. 
 Tel. 694-825-760
l LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464 
l Lodówki tel. 22 671-80-49; 
604-910-643. Pralki tel. 601-
361-830
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
l MEBLE NA WYMIAR. 
PRODUKCJA, PRZERÓBKI, 
NAPRAWY. 

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

l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 

TEL. 22 672-95-50; 
503-846-135

l Pralki, lodówki – naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024

l Spawanie, kwasówka, alu-
minium.  Tel. 519-582-922
l STOLARZ – KUCHNIE, 
SZAFY, PAWLACZE, ZA-
BUDOWY ORAZ NAPRA-
WY.  TEL. 602-126-214
l Tapicerskie.  
 Tel. 22 612-53-88

l Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery - naprawy, pranie 
verticali.  Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe 
i naprawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
l Usługi geodezyjne: mapy 
do projektu, tyczenia, inwen-
taryzacje, podziały. 
 Tel. 606-702-788

USŁUGI/budowlane

l ELEKTRYCZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Hydrauliczne, gazowe. 
 Tel. 505-356-425
l HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Malowanie, wykładziny, drob-
ne remonty.  Tel. 601-20-33-13
l PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888 
l TAPETOWANIE, MA-
LOWANIE, GLAZURA. 
GŁOWACKI.  
 TEL. 504-618-888  

USŁUGI/komputerowe

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

USŁUGI/porządkowe

l Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek sa-
mochodowych, odplamianie. 
Osobiście.  Tel. 512-247-440

USŁUGI/remontowe

l Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380
l Glazura, hydraulika, malo-
wanie.  Tel. 606-181-588
l Gładź, glazura, panele, ma-
lowanie.  Tel. 609-982-675
l Malowanie, tapetowanie. 

Tel. 22 612-21-74; 
501-028-073

l Naprawy witryn, lad skle-
powych, komór. 
 Tel. 609-840-514

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gru-
zu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki. Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
l Przeprowadzki 24 h/7. 
Wywóz i utylizacja starych 
mebli, agd, rtv. 
 Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
l Wywóz gruzu, mebli, 
sprzątanie piwnic, transport 
mat. budowlanych. 
 Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

l Sklep Zielarski – Między-
lesie ul. Pożaryskiego 24b. 
Suplementy, kosmetyki, ole-
je, soki, zioła. 
 Tel. 602-124-453
l Ziółko Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

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

Francuski, rosyjski  
– tłumaczenia.  

Tel. 22 815-44-91;  
601-35-18-64

rEKlAMA  rEKlAMA

USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY 
DYŻUR TELEFONICZNY
516-084-130 

WaRSZaWa RadOść 
ul. PaNNY WOdNEJ 46/48

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

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

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

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUGi PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

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

c a Ł O d O b O w O
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Termowizja. 
Tel. 660-47-36-28

Domowy hydraulik – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.   

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGi
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Kłopotowskiego 23/25 
(wejście od ul. Floriańskiej)
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 
„Calvaria”

CAŁODOBOWO
ul. Grochowska 144/146

Tel. 22 836 40 09;  
501 570 011

www.calvaria.pl

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt agd, złom, maku-
laturę, stłuczkę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli.       Tel. 22 499-20-62 

Oferta wynajmu lokali użytkowych  
ul. Międzyborska 48, Praga-Południe
Lokale znajdują się na parterze ośmiopiętrowego budynku mieszkalne-

go. Całość położona jest w odległości 200 m od skrzyżowania ulicy Ostro-
bramskiej i Alei Stanów Zjednoczonych, odległość od ścisłego centrum 
miasta 4 km, oraz w drugą stronę 500 m do Centrum Handlowego Pro-
menada. W pobliżu znajduje się wiele osiedli i przystanków komunikacji 
miejskiej.

Przedmiotem oferty są lokale użytkowe z przeznaczeniem na biu-
ro, handel, usługi, itp.: powierzchnia całkowita lokali 36 m kw. i  45 m 
kw., wysokość  sufitów 312 cm, bezpośrednie wejście do lokalu z chod-
nika (przystosowane dla niepełnosprawnych), parking, nowoczesne wy-
kończenie, świeżo po remoncie. Wyposażenie/Instalacje: wentylacja, 
ogrzewanie i woda użytkowa – miejskie (SPEC), Internet, telefon, łazienka 
i aneks kuchenny. 

Kontakt:  
tel. 784-786-913, 608-304-310, mail: q-consulting@wp.pl

Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. 

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

Złota Rączka. 
Tel. 515-400-656

rEKlAMA  rEKlAMA



12 mIesZKaNIeC

F.U.H. „MIKROL”                                              
Warszawa, ul. Jarocińska 17

Tel. 602-190-368
l  Konstrukcje z aluminium  

(witryny sklepowe, przegrody, drzwi, itp.)
l Okna, drzwi – PCV         
l Szafy wnękowe, garderoby, itp. zabudowy                                                                     
l Usługi remontowo – wykończeniowe

www.mikrol.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

04-331 Warszawa
ul. Pułtuska 21 lok. 20

www. Facebook.com/GaleriaArtWit
tel: 22 610 43 55
godziny otwarcia: 

pn. – pt.: 11.00 -18.00; 
sob. 11.00 – 14.00

GALERIA I PRACOWNIA WITRAŻU

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67lattradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, 

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

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

rEKlAMA rEKlAMA  

Fatalne Warunki Edukacji = 
Fatalne Wyniki Edukacji. Tak 
brzmi wstęp do listu, w któ-
rym rodzice proszą o wsparcie 
ich działań dotyczących Szkoły 
Podstawowej nr 217 przy uli-
cy Paderewskiego 45 w Rem-
bertowie. W akcji, która rozro-
sła się na wielką skalę, chodzi 
o utworzenie filii, przepełnio-
nej zdaniem rodziców szkoły 
numer 217 i umieszczenie czę-
ści uczniów w oddziale w in-
nym miejscu. To miejsce, to 
budynek Gimnazjum przy uli-
cy Ziemskiego. Zdaniem Wio-
letty Bryc-Szumilas, matki jed-
nego z przedszkolaków mają-
cego od nowego roku szkolne-
go pójść właśnie do szkoły nu-
mer 217, budynek Gimnazjum 
obecnie nie jest w pełni wyko-
rzystywany, znajduje się nie-
daleko obecnej siedziby szkoły 
i przeniesienie tam części klas 
pierwszych roczników, mogło-
by rozładować tłok panujący 
w 217-tce. Pani Wioletta to tak-
że osoba, która akcję rodziców 
koordynuje – jej siła i wola wal-
ki o dobro dzieci są godne po-
dziwu, niestety, rezultaty mogą 
okazać się nikłe. 

W zeszłym tygodniu zbiera-
no podpisy pod petycją w spra-
wie utworzenia filii szkoły. Fre-
kwencja przerosła najśmielsze 
oczekiwania – może za spra-
wą dużego nagłośnienia pro-
blemu, a może dlatego że rodzi-
ce naprawdę widzą, iż problem 
nie jest wyssany z palca. Tam, 
gdzie chodzi o dobro dzieci, nie 
może być mowy o lekceważe-

niu choćby najdrobniejszych 
nieprawidłowości. 

Tego zdania jest też dyrektor-
ka Szkoły Podstawowej nr 217, 
z którą udało nam się spotkać 
już po spotkaniu z rodzicami 
i radnymi w urzędzie dzielni-
cy, które odbyło się 28 listopa-
da. Z rozmowy z dyrektor Ha-
liną Sawicką wynika, że naj-

większy problem jaki jest te-
raz, to niespójna komunikacja 
pomiędzy rodzicami walczą-
cymi o utworzenie filii a szko-
łą oraz brakiem dyskusji na te-
mat rozwiązań. Pani dyrektor 
w rozmowie z nami podkreśla-
ła wielokrotnie, że jest do dys-
pozycji rodziców codziennie, 
i jest gotowa odpowiedzieć na 
wszystkie ich pytania. – Stara-

my się wychodzić do rodziców, 
rozmawiać. Nie jesteśmy obo-
jętni na ich uwagi dlatego sta-
ram się być zawsze do dyspozy-
cji rodziców. Warunki w szkole 
nie są złe,  bardzo bym chciała 
zarządzać placówką z mniejszą 
ilością uczniów, ale jest tak jak 
jest, i tak ja, jak i nauczyciele 
i cały zespół pracowników robi-

my wszystko, by dzieciom umoż-
liwić dobrą naukę w jak najlep-
szej atmosferze – tłumaczy. 

Prawdą jest że, pani dyrektor 
z taką ilością uczniów, z trud-
nymi warunkami finansowy-
mi i małym wsparciem Urzędu 
Dzielnicy, jest świetnym mana-
gerem – szkoła była kilkakrot-
nie rozbudowywana, jej świet-
na współpraca z Radą Rodziców 

sprawia, że sale są naprawdę do-
brze wyposażone, a dzieci biorą 
udział w licznych akcjach spo-
łecznych i konkursach. Rodzice 
podkreślają, że do dyrekcji szko-
ły zastrzeżeń nie mają. – Nie jest 
winą Pani dyrektor to, że od lat 
dzieje się to co się dzieje, a urząd 
dzielnicy wciąż udaje, że nie wi-
dzi problemu – tłumaczy w roz-

mowie z nami matka ucznia kla-
sy szóstej, zasiadająca w Radzie 
Rodziców. – Szkoła robi co mo-
że, my rodzice też. Ale ile można? 
Ile jeszcze musi się wydarzyć, że-
by urząd dzielnicy zareagował na 
problemy związane ze zbyt dużą 
ilością uczniów, ze ściskiem na 
korytarzach, problemami dzieci 
w przebywaniu w świetlicy, do-
stępem do szatni czy nawet od-

bywaniem zajęć wychowania fi-
zycznego w godnych warunkach? 
– dodaje.

Urząd dzielnicy w osobie 
rzeczniczki Katarzyny Roth 
Sikorskiej tłumaczy się, twier-
dząc, że zna sytuację wszyst-
kich szkół w dzielnicy, i że re-
agując na zmiany demogra-
ficzne i wzrost liczby uczniów 
szkoła była i jest rozbudowy-
wana między innymi o cztery 
sale lekcyjne, szatnię dla naj-
młodszych, świetlicę czy nowo-
czesne boisko. Niestety, dzieci 
wciąż przybywa, a ostatnie pra-
ce zwiększające powierzchnię 
użytkową budynku zakończono 
ponad trzy lata temu. Od tam-
tej pory temat stoi w miejscu, 
mimo wielu artykułów w pra-
sie, działań rodziców, spotkań 
w sprawie pozostawienia klas 
zerowych w przedszkolach 
(w zeszłym roku rodzicom uda-
ło się wywalczyć pozostawie-
nie kilku oddziałów zerówek 
w jednym z przedszkoli). 

Pani rzecznik mówi: – Infor-
muję, że do tej pory nie wpływa-
ły skargi ani prośby od rodziców. 
W dniu 4.12.2013 r. wpłynę-
ła petycja podpisana w imieniu 
rodziców dzieci przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych. Owszem, 
petycja wpłynęła, ale przed nią 
odbyło się wspomniane wcze-
śniej spotkanie w urzędzie dziel-
nicy z udziałem rodziców. Tu 
także odpowiedź urzędu budzi 
wielkie zdziwienie. – W spotka-
niu rodziców nie uczestniczy-
li przedstawiciele urzędu, gdyż 
nikt z inicjatorów spotkania nie 
proponował im udziału. 

Pani rzecznik zapewnia jed-
nak, że złożona do urzędu pe-
tycja jest analizowana wnikli-
wie i jakiekolwiek decyzje zo-
staną podjęte dopiero po doko-
naniu tej analizy. Niestety, ta-
kie zapewnienie nie daje ani 
uczniom, ani rodzicom niczego. 
W chwili obecnej, w związku 

z procedurami obowiązującymi 
w przypadku tworzenia nowych 
oddziałów czy filii szkoły, na 
wszystko potrzeba czasu, a że-
by utworzyć filię od nowego ro-
ku szkolnego, liczą się terminy 
i procedury. W tej sprawie urząd 
dzielnicy zachowuje się tak, jak-
by o tym nie wiedział, a pracow-
nicy Biura Oświaty dopiero te-
raz obudzili się w sprawie pro-
blemów z edukacją.

Jak to możliwe, że dopiero te-
raz rodzice zauważyli problem? 
Czy urząd dzielnicy nie widział, 
co działo się w poprzednich la-
tach? Swoją drogą ciekawe jest, 
że zaledwie rok temu do budyn-
ku przy ul. Paderewskiego 45 
wróciły klasy roczników 1-3, 
które przez kilka lat korzysta-
ły z budynku przedszkola przy 
ulicy Admiralskiej 17. Przy-
padkiem tego raczej nazwać nie 
można. Tak samo jak tego, że 
w zeszłym tygodniu, podczas 
spotkania Wioletty Bryc-Szumi-
las z burmistrzem Józefem Me-
lakiem i kierownikiem Biura 
Oświaty Aliną Śliwowską, na-
gle urząd dzielnicy znalazł po-
mysł na rozwiązanie problemu 
– w nadchodzącym roku szkol-
nym w przedszkolach  pozosta-
ną klasy zerowe, co zmniejszy 
ilość uczniów w szkole podsta-
wowej. Takie rozwiązanie jest 
sprzeczne z tym, co jeszcze rok 
temu mówiła prezydent Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz. 
Jest też zaskakujące, bo na prze-
organizowanie systemu, zabez-
pieczenie kwestii finansowych 
oraz załatwienie spraw tech-
nicznych zostało niewiele cza-
su. Pozostaje też pytanie, co na 
to dyrektorzy przedszkoli. Jest 
to rozwiązanie nie tyle dziwne, 
co zaskakujące, ale w kontek-
ście działań Urzędu Dzielnicy 
Rembertów w sprawach eduka-
cji, nic już nie powinno budzić 
zdziwienia. 

Sandra Borowiecka

Afera szkolna w Rembertowie
W  Rembertowie jest publiczna szkoła podstawowa, w  której uczy się obecnie prawie 
osiemset siedemdziesięcioro dzieci. Od nowego roku szkolnego dojdą tam nowi ucznio-
wie, a wtedy szkoła może dosłownie „pęknąć w szwach”. Mimo to, ogromny problem,  
z powodu którego mogą ucierpieć dzieci, jak na razie obchodzi jedynie ich rodziców.

Spotkanie rodziców z radnymi nie uspokoiło napiętej atmosfery.
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CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

Pomóż tym, których kochasz
WSTYDLIWY PROBLEm… 

Czy wiesz, że w  polskim 
społeczeństwie jest bardzo 
wiele osób, które przez lata ży-
ją z  niedosłuchem udając, że 
nie mają problemu lub też mają 
nadzieję, że nikt się nie dowie, 
co niestety obraca się przeciw-
ko nim samym, bo same wy-
kluczają się z życia rodzinnego 
i towarzyskiego poprzez utrud-
nioną komunikację.

OTOCZENIE I RODZINA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

go, że osoby mające problem 
ze słuchem, właśnie z  powodu 
wstydu nie przyznają się do pro-

blemu, a niestety problem ze słu-
chem często  oddziałuje źle, tak-
że na otoczenie i rodzinę tej oso-
by. Problem pogarszania słuchu 
jest uciążliwy dla pozostałych 
domowników, gdyż naraża ich 
na przebywanie w nadmiernym 
hałasie (np. bardzo głośne słu-
chanie TV lub radia) i naraża ich 
również na warunki które i u nich 
mogą powodować powstawa-
nie problemu pogarszania słu-
chu. Bardzo ważna jest pomoc 
rodziny, jeśli widzisz, że ktoś bli-
ski z Twojego otoczenia ma czę-
sty problem z  usłyszeniem ca-
łości wypowiedzi  albo włącza 
dźwięk coraz głośniej warto na-
mówić taką osobę na odwiedze-
nie specjalisty. 

TECHNOLOGIA ODPOWIADA  
NA POTRZEBY…

Technologia w  dziedzinie 
protetyki słuchu rozwija się 
bardzo szybko i  jest w  sta-
nie zaspokoić wszelkie wy-
magania dotyczące aparatów 
słuchowych zarówno te, es-
tetyczne, wielkościowe  jak 
i dotyczące aktywnego lub no-
woczesnego stylu życia, dla-
tego czym szybciej takie oso-
by przestana unikać tema-
tu posiadanego problemu ze 
słuchem, tym szybciej znów 
w  pełni będą mogły słyszeć 
otaczające dźwięki bez nara-
żania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIm BęDZIE ZA PóŹNO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na 
problem ze słuchem, wystąpi-
ło już długotrwałe uszkodzenie 
słuchu i jest za późno by odpo-
wiednio pomóc takiej osobie. 

 
PAMiĘTAJ – im szybciej nie-
dosłuch jest wykryty, tym le-
piej. Dlatego KAŻDY powinien 
regularnie badać swój słuch.

CO POWINNO  
NAS ZANIEPOKOIć…

– narzekanie, że przez tele-
fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: „Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji 

NA NASZYM SŁUCHU 
POLEGAMY W WiELU RÓŻNYCH 
SYTUACJACH ŻYCiOWYCH, 
DLATEGO POWiNNiŚMY GO  
CENiĆ i CHRONiĆ!

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2013

Wstydliwy problem Polaków - ubytek słuchu

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

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

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

zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane 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 tele-
foniczne umawianie wizyt.

OGłOSZENIE OGłOSZENIE

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Często korzystam z usług placówek medycznych, jednak nic nie wiem o przysługują-
cych mi prawach związanych z leczeniem, tzn. jakie informacje powinny mi zostać udzie-
lone, w szczególności przed poważniejszymi zabiegami czy operacją, a przede wszystkim 
czy przysługuje mi prawo dostępu do dokumentacji medycznej i w jakim zakresie?

Zacznę od odpowiedzi na ostatnią część pytania. Uprawnienia i zasady udostępniania 
dokumentacji medycznej pacjentowi wynikają z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. Według art. 23 i 26 tej Ustawy pacjent ma prawo 
do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych 
mu świadczeń zdrowotnych, a podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowią-
zek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawo-
wemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Warto zwrócić uwagę, że dokumentacja 
medyczna nie ogranicza się np. do karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, ale dotyczy 
wszystkich dokumentów związanych z przebiegiem leczenia. Najczęściej dokumentację 
można uzyskać w formie kserokopii, za co placówka medyczna może pobierać stosowną 
opłatę. 

Zgodnie z art. 9 w/w Ustawy pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 
Więcej informacji na temat praw pacjenta w tym zakresie dostarcza jednak art. 31 ust. 1. 
Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., zgodnie z którym 
lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przy-
stępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 
metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zasto-
sowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

Każdy pacjent musi wyrazić zgodę na zaproponowane leczenie. Kwestię zgody na le-
czenie reguluje z kolei art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
z dnia 6 listopada 2008r., który stanowi, że pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na 
udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu 
wskazanych powyżej informacji. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania 
metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, pod-
mioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinny uzyskać zgodę na piśmie. Powyż-
sze wynika również z art. 32 i 34 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 
5 grudnia 1996 r.

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego wymóg prawidłowej zgody chorego na za-
bieg zachowany jest tylko wtedy, gdy chory zostanie należycie poinformowany o konkret-
nych możliwościach w zakresie leczenia. Z drugiej strony obowiązek udzielenia pacjento-
wi informacji nie wymaga wskazania wszystkich możliwych skutków wykonania zabiegu 
operacyjnego ratującego życie. Pacjent powinien zostać jednak poinformowany o następ-
stwach zabiegu, które wprawdzie występują rzadko lub bardzo rzadko, ale istnieje ryzyko 
powstania następstw polegających na znacznym i istotnym uszczerbku na zdrowiu, któ-
rych nie można wykluczyć. W takiej sytuacji informacja udzielona pacjentowi powinna 
określać stopień prawdopodobieństwa wystąpienia tych następstw.

Brak dostatecznych informacji na temat planowanego leczenia i wyra-
żenie w związku z tym wadliwej zgody na leczenie, może skutkować od-
powiednim roszczeniem pacjenta wobec podmiotu udzielającego świad-
czeń medycznych. 

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Jarosława Jankowskiego – prezesa Grupy 
Waryński S.A., oficjalnego sponsora sekcji 
koszykówki Legii Warszawa.

- Boże Narodzenie, to w pewnym sensie czas spełniania ży-
czeń… Gdy rozmawialiśmy blisko dwa lata temu, planował pan 
wejście koszykarskiej Legii do II ligi, a w ciągu trzech lat do 
Ekstraligi. Po wynikach widać, że marzenia mogą się spełniać…

- Takie były plany, ale mówiąc szczerze, to jeszcze w zeszłym se-
zonie nie zakładaliśmy awansu. A tu, mimo bardzo słabego początku, 
dotarliśmy do finału play-off, który, niestety, przegraliśmy w ostat-
nim decydującym meczu tylko ośmioma punktami. W tym sezonie 
wygląda to już zupełnie inaczej – wygraliśmy z rzędu aż dziesięć 
spotkań i jesteśmy liderem tabeli. Przegraliśmy tylko, nieszczęśliwie 
– jednym punktem, pierwszy mecz w Nowej Soli. Tak, naszym ce-
lem jest awans do pierwszej ligi. Mamy bardzo dobrą drużynę, wielu 
utalentowanych zawodników, świetny kolektyw, w którym doświad-
czenie miesza się z zaletami młodości. Choć, oczywiście, nad kilko-

ma rzeczami trzeba jeszcze popracować. Drużynie zdarza się grać 
nierówno, no i należy podnieść skuteczność rzutów osobistych.  

- W styczniu, na warszawskim „Torwarze”, Legia rozegra aż 
dwa ligowe mecze – z Basketem z Piły i czekają nas stołeczne 
derby z Polonią. Minie połówka sezonu. Jaka jest szansa na do-
trwanie Legii do końca na pozycji lidera tabeli?

- Naszym założeniem jest, aby sezon zasadniczy skończyć na po-
zycji lidera. Pozwoli nam to w uprzywilejowanej pozycji przystą-
pić do fazy play-off (większa liczba meczy w Warszawie). Te dwa 
mecze na Torwarze będą na pewno niespotykanym wydarzeniem 
dla kibiców i zawodników. Myślę, że ewenementem w skali kraju 
będzie tak liczna publiczność na takim poziomie rozgrywek.

- Na koniec trochę zaskakujące pytanie, ale nie wątpię, że 
będzie pan wiedział o co chodzi – kiedy koszykarska drużyna 
Legii pokona drużynę… kibiców Legii?

- (śmiech) Nie wiem, bardzo mnie to martwi… Chyba będę mu-
siał porozmawiać o tym z trenerami i wyciągnąć konsekwencje. 
(śmiech) Oczywiście żartuję. Te coroczne pojedynki pomiędzy za-
wodnikami a fanami, stały się już naszą tradycją. W ubiegłym tygo-
dniu, po wygranym meczu z SMS-em Koszalin, doszło do czwarte-
go już w historii spotkania kibiców Legii z koszykarzami naszego 
klubu. Nasi fani pozostają niepokonani i zaliczyli kolejną pewną 
wygraną. Kibice do meczu przystąpili w podobnym składzie jak 
przed rokiem, wzmocnieni wychowankiem Los Angeles Lakers…

Rozmawiał Adam Rosiński

Otwarte Mikołajkowe Mistrzostwa w Podno-
szeniu Ciężarów? Czemu nie! Taka właśnie im-
preza odbyła się 3.grudnia w Zespole Szkół Nr 37 
im. Agnieszki Osieckiej.

Turniej zorganizował tutejszy klub UKS Impuls 
Warszawa. – Jako „stara” turystka mam wielkie ser-
ce dla sportu – śmiała się dyrektor szkoły Anna Mi-
chałowska, zapytana przez „Mieszkańca” o współ-
pracę z ciężarowcami. Turniejowi patronował bur-
mistrz Tomasz Kucharski, który tradycyjnie, bacznie 
śledził zawody. 

– Z pewną nostalgią patrzę na te zawody, bo po 
pierwsze sam przez kilka lat uprawiałem tę trudną 
dyscyplinę, a po drugie Impuls jest mi bardzo bliski 
i gratuluję klubowi awansu do pierwszej ligi – mówił 
„Mieszkańcowi” burmistrz Kucharski – No i mamy 
tu także zawodników Startu Otwock, mojego macie-
rzystego klubu…

Zawody w „Osieckiej” odwiedziły także władze 
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, na cze-
le z prezesem Szymonem Kołeckim, dwukrotnym 
srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Cieka-

wostką zawodów była rywalizacja kobiet. Z klubu 
MLKPC Sokołów Podlaski do turnieju zgłosiły 
się trzy sztangistki. Najlepszą okazała się Maria 
Wrzosek. Wśród mężczyzn, w swoich kategoriach, 
triumfowali zawodnicy gospodarzy – Michał Mila 
i Kamil Ciechanowicz oraz Maciej Jarosz (Józefo-
wia Józefów). rosa

mistrzostwa w „Osieckiej”…

rEKlAMA rEKlAMA  

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:

l  soczewki z antyrefleksem
l soczewki do pracy biurowej
l  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

ul. SZPACZA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERiAŁY  

BUDOWLANE i WYKOńCZENiOWE
 MiESZALNiA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

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!

Zastępca prezydent Warszawy Jarosław Dąbrowski (z  lewej) 
z prezesem Jarosławem Jankowskim.

Kompleksowe zarządzanie         
i administrowanie 
nieruchomościami.

ZAPEWNiAMY OBSŁUGĘ: 
l administracyjną,
l finansowo-księgową,
l techniczną i prawną.

Ponad 10 lat 
doświadczenia!!!

STAWiAMY NA:
 profesjonalne postępowanie,
  gwarancję terminowości  

i bezpieczeństwa 
mieszkańców,

  wysokie kompetencje 
poparte licencją zawodową, 

  działanie w sposób otwarty  
i uczciwy.

 CZAS NA ZMiANĘ!!! 
SPRAWDŹ NAS

ul. Kamionkowska 45,
03-812 Warszawa

tel. (22) 101-20-66, 
609-033-919 

www.profess.waw.pl

O dobrych pomysłach war-
to informować mieszkańców. 
W przeciwnym razie ma się 
„mieszane uczucia”.

7. grudnia w Hali OSiR przy 
ul. Siennickiej odbył się Miko-
łajkowy Multibój Sportowy wraz 
z Praską Gwiazdką 2013. Głów-

nym organizatorem imprezy było 
rembertowskie Stowarzyszenie 
3Nasta. Wydarzenie ma, w bożo-
narodzeniowym klimacie, promo-
wać sport, rekreację i zdrowy tryb 
życia wśród dzieci, młodzieży i ro-
dzin. Dodatkową atrakcją imprezy 
było przygotowanych 800 świą-

tecznych paczek. Dla uczestników 
Hala OSiR była otwarta od godz. 
9.00 do 19.00. „Mieszkaniec” na 
imprezie pojawił się około 11.00. 
W hali grało… dwóch młodych 
piłkarzy z „Drukarza” (na zdję-
ciu). Owszem, pod wieczór do-
szło jeszcze trochę dzieci (kto by 
nie chciał otrzymać świątecznej 
paczki?), ale ogólnie chyba była 
to trochę „przestrzelona” impreza. 
Dobrze i atrakcyjnie przygotowa-
na, ale zabrakło jednego małego 
elementu – informacji. Samo wy-
najęcie hali na 10 godzin, to koszt 
około 3 tys. złotych. Może lepiej 
następnym razem skrócić trochę 
czas trwania imprezy, a zaoszczę-
dzone pieniądze przeznaczyć na to 
żeby praskie rodziny dowiedziały 
się, że takie Mikołajki są organi-
zowane… (ar)

mikołajki dla wtajemniczonych


