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Miasto 
wściekłości

W  święta coś we mnie pękło. 
Najpierw, tuż przed Wigilią, przed 
bazarem Szembeka widziałem jak 
pewien 70-latek próbował w  ata-
ku wściekłości kopnąć swoją żo-
nę. A że miał już swoje lata, nawet 
dość komicznie byłoby patrzeć 
na nieporadność, z  jaką próbo-
wał wcielić w życie zamiar ukara-
nia dziamgającej połowicy, gdyby 
nie wzrok tego człowieka. Abso-
lutny amok.

A  w  pierwszy dzień świąt, gdy 
na zielonym świetle przechodzi-
łem przez przejście dla pieszych, 
„napakowany kark” mało mnie nie 
przejechał sportowym vw. Gdy 
podniosłem do góry rękę, zatrzy-
mał się z  piskiem opon i  wysko-
czył do bicia. No, nie byłem sam, 
więc mnie tylko zwyzywał i  odje-
chał tocząc pianę.

I tak wygląda nasz świat. Ludzie 
wożą w bagażnikach gazrurki, jak-
by mieli przedzierać się przez ja-
kiś Bantustan, nerwy puszczają na 
skinienie palca, każdy na każdego 
krzyczy, albo demonstruje osten-
tacyjną pogardę. Kiedyś mówiło 
się: nie ma nic w  sklepach, nie 
ma mieszkań, nie ma talonów na 
samochody, trzeba wszystko wy-
drzeć, wywalczyć, więc obowią-
zują wilcze prawa. Ale teraz?

No więc w starym roku we mnie 
pękło, a w nowym się nie poskle-
jało. Przecież nie będę woził bejs-
bola w bagażniku i nie będę star-
tował do bicia każdego, kto mi 
stanie na drodze. Wybieram emi-
grację wewnętrzną i  wąskie gro-
no przyjaciół, książki, kanapę, 
przygaszone światło. Jak już ko-
muś przyjdzie do głowy, że trzeba 
uznać, że jest nas w tym mieście 
ponad 1,5 mln i każdy ma prawo 
żyć, to dajcie znać. Mailem, sms-
-em, czymkolwiek. 

Tomasz Szymański
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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

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41
➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

piękny i romantyczny...

– Prosimy o  pomoc w  nagłośnieniu sprawy 
naszych dzieci, które są terroryzowane, bite 
i duszone przez jednego z uczniów – to frag-
ment listu, który przysłali do naszej redakcji 
przerażeni rodzice dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 128 przy ulicy Kadetów. 

dokończenie na str. 3

wielkie problemy małych ludzi

  obiady domowe już  
od 12 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i zBiEraJ pUnkty!

  kinDErBaLE z atrakcjami
  imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

  ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
klienta

 Sala do 50 osób

ul. abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

W 2014 roku Most Poniatowskiego obchodzi stulecie swego istnienia.
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 Kro ni Ka po li cyj na
Podpalacz recydywista?

Około godz. 6.00 przy ulicy Bora-Komorow-
skiego policjanci zauważyli mężczyznę, który pod-
palił zaparkowany samochód. Uciekający sprawca 
wkrótce został zatrzymany. Jak się okazało, Jacek 
T. miał blisko promil alkoholu w organizmie. Pod-
czas przeszukania znaleziono w kieszeniach jego 
ubrania zapalniczki. Mężczyzna był już wcześniej 
notowany za podobne zdarzenia. Między innymi 
23 lutego 2013 r. późnym wieczorem doszło do 
serii podpaleń w Śródmieściu. W okolicach ulic 
Oleandrów, Nowowiejskiej i Natolińskiej zosta-
ło podpalonych 7 samochodów. Podejrzanym był 
właśnie Jacek T., syn znanego warszawskiego ad-
wokata. Został skierowany na obserwację psychia-
tryczną. Po jej zakończeniu podpalił samochód na 
warszawskim Gocławiu.

Pijany bez prawa jazdy
Dzielnicowi z Wawra zatrzymali 38-letniego 

Pawła K. Mężczyzna prowadził samochód po-
mimo sądownie orzeczonego zakazu prowadze-
nia pojazdów aż do 2017 roku. Do tego był pija-
ny, miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i za-
proponował funkcjonariuszom przyjęcie łapówki 
w zamian za odstąpienie od dalszych czynności 
i zapomnienie o całej sprawie. Odpowie za popeł-
nienie trzech przestępstw.

„Za nic nie będę płacić!”
Policjanci z patrolówki zatrzymali kobietę, któ-

ra uszkodziła samochód sąsiada. Kiedy ten pró-
bował się z nią porozumieć, usłyszał jedynie 
wrzask: „Mam wszystko gdzieś, za nic nie będę 
płacić!” 28-letnia Dorota S. została zatrzymana 
przez funkcjonariuszy przy aucie, w którym wy-
biła szybę. Kobieta, była pod wpływem alkoholu, 
wcześniej awanturowała się ze swoim konkuben-
tem, a chwilę później wyszła przed blok i w zło-
ści zaczęła dewastować samochód sąsiada. Kopa-
ła w karoserię, wybiła szybę i oberwała owiewkę.  
Pokrzywdzony oszacował straty na tysiąc zło-
tych. Za popełnione przestępstwo grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Butelką w głowę
Policjanci otrzymali zgłoszenie awantury i po-

bicia w sklepie monopolowym. Na miejscu za-
stali ekspedientkę i pokrzywdzonego. Z ich rela-

cji wynikało, że do sklepu przyszedł pijany młody 
człowiek z kolegą i zaczął się awanturować. Żą-
dał wydania alkoholu, próbował wedrzeć się za la-
dę i samemu wziąć jedną z butelek. Wtedy wła-
śnie z pomocą pracownicy przyszedł pokrzywdzo-
ny, wyprowadził mężczyznę przed sklep i próbo-
wał przywołać go do porządku. Ten odgrażał się, 
ale wspólnie z kolegą odszedł. Po kilku minutach 
wrócił jednak i zaatakował mężczyznę ze sklepu 
butelką, uderzył go w głowę, po czym uciekł. Po-
licjanci po pościgu zatrzymali 29-letniego Kamila 
i 31-letniego obywatela Ukrainy, który, jak ujawni-
li funkcjonariusze, przebywa nielegalnie na terenie 
naszego kraju. Obaj mężczyźni mieli po ponad 2 
promile alkoholu we krwi. Pobity mężczyzna zło-
żył zawiadomienie o uszkodzeniu ciała.

Odpowie za kradzież 
 z włamaniem

Do komisariatu przy ulicy Mrówczej wpłynę-
ło zawiadomienie o włamaniu do komórki go-
spodarczej i kradzieży agregatu prądotwórcze-
go wartego 1700 złotych. Z relacji pokrzywdzo-
nego wynikało, że jego krewna, w nocy wraca-
jąc do domu, spostrzegła, jak pewien mężczyzna 
wynosi coś z jego posesji. Kobieta spłoszyła tego 
człowieka, a ten uciekając porzucił agregat, któ-
ry chwilę wcześniej ukradł ze schowka na narzę-
dzia. Policjanci pionu kryminalnego dzięki uzy-
skanym informacjom bardzo szybko wpadli na 
trop sprawcy kradzieży z włamaniem. 32-letni 
Paweł M. został zatrzymany trzy dni po otrzyma-
niu zgłoszenia.

100 gramów amfetaminy  
i 30 gramów mefedronu

Stołeczni wywiadowcy pełniący służbę na 
Pradze-Południe zatrzymali dwóch mężczyzn, 
którzy posiadali przy sobie narkotyki. Podczas 
kontroli siedzących w mercedesie osób, wy-
szło na jaw, że 37-letni Arkadiusz U. w bieliźnie 
ukrywał 100 gramów amfetaminy, z kolei 35-let-
ni Dariusz S. w kieszeni miał 30,9 grama mefe-
dronu. Obaj mężczyźni twierdzili, że środki odu-
rzające mają na własny użytek. Zatrzymani usły-
szeli już zarzuty. 37-latek został doprowadzony 
do prokuratury i odpowie za posiadanie znacz-
nej ilości narkotyków. Zastosowano wobec nie-
go policyjny dozór. toms

rEKlAMA rEKlAMA  

tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

Kompleksowe zarządzanie         
i administrowanie 
nieruchomościami.

ZAPEWNIAMY OBSŁUGĘ: 
 administracyjną,
 finansowo-księgową,
 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

Maxi Pizza  
– maxi frajda!

Pizza przyszła do Polski z  Włoch. 
A skąd przychodzi do nas do domu? Naj-
lepszy wybór to Maxi Pizza! Dlaczego? 
Powodów jest całe mnóstwo. 

Po pierwsze – znakomita jakość cia-
sta i  dodatków. Przygotowywane na 
miejscu, w  warunkach gwarantowanej 
czystości, a  nie – wypiekane ze schło-
dzonych bladych krążków z długim termi-
nem przydatności. 

Po drugie – ogromny obszar bezpłatnych dostaw: cała Praga Południe 
i Rembertów, a także część Wawra! Firma gwarantuje, że pizza zawsze dojeżdża 
gorąca, zaś dowóz wraz z jej upieczeniem dokładnie według zamówienia klienta 
trwa nie dłużej niż 40 minut!

Po trzecie – wiele znakomitych promocji i  kuszących okazji. Robisz imprezę 
w domu? Zgłodniałeś w pracy?  Zamawiaj! Co powiesz na co drugą pizzę za 
1,99 zł? To znaczy, że jeśli zamawiasz sześć pizz dowolnej wielkości, płacisz tylko 
ciut więcej, niż za trzy! Zamawiasz osiem – płacisz za cztery plus niecałe 8 zł. Za-
mawiasz dwie? Druga nadal kosztuje tylko 1,99 zł.

Po czwarte – Maxi Pizza ma swoje lokale w wielu miastach Polski; w Warszawie 
– niedaleko, bo w centrum handlowym Tesco przy ul. Fieldorfa 41. Promocja 
„druga pizza za 1,99 zł”  obowiązuje także na miejscu!

Po piąte – grube ciasto jest tu gratis, bez dodatkowych opłat, podobnie jak 
dostawa, a dostawcy zawsze można zapłacić kartą, bez problemów – jest do 
tego przygotowany.

Po szóste – warto śledzić inne promocje, np. druga pizza gratis, bardzo ko-
rzystne ceny niektórych napojów, specjalne ceny i propozycje na przykład w po-
niedziałki, wtorki i środy. Są także promocje przy zamówieniach telefonicznych, 
promocje dla zamawiających przez internet a także dla korzystających z oferty na 
miejscu, w lokalu.

Maxi Pizza w Tesco to miłe, jasne miejsce tuż obok fontanny, sprzyjające re-
laksowi i niespiesznej biesiadzie przy znakomitym jedzeniu i piwie (to 18 rodza-
jów pizzy oraz na przykład lasagne w kilku rodzajach, świeże, chrupkie sałat-
ki i o wiele więcej!). Ale też można szybko, smacznie i niekłopotliwie zjeść pod-
czas zakupów w galerii handlowej. Tuż obok – sala zabaw dla dzieci! Najlep-
sza rekomendacja? Tysiące fanów Maxi Pizzy na Facebooku (MaxiPizzaPl)! 
Zapraszamy…

Warszawa, ul. Fieldorfa 41  
(C.H. TESCO Gocław),  

tel. 22 671 71 71,  
www.maxipizza.pl

Każda debata jest dobra, gdy 
prowadzi do odpowiednich 
wniosków, a w efekcie do działa-
nia. Gorzej, gdy debata odbywa 
się, a uczestnicy mogą odnieść 
wrażenie, że została zorganizo-
wana wyłącznie po to, by poka-
zać, że ktoś się zainteresował 
tym, co doskwiera mieszkańcom. 

3 stycznia o godzinie 17.00 
w urzędzie dzielnicy Rember-
tów zebrali się tłumnie radni, 

a także burmistrzowie, naczel-
nicy wydziałów – w tym tak-
że wydziału oświaty, dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele, a nawet 
przedstawiciele związków za-
wodowych. Na spotkanie przy-
byli także mieszkańcy – wśród 
nich rodzice dzieci, których do-
tyczy lub za chwilę zacznie do-
tyczyć problem przepełnionej 
Szkoły Podstawowej nr 217 
przy ulicy Paderewskiego.

Debata dotyczyła jakości 
kształcenia w dzielnicy. Zapre-
zentowano wyniki prac dwóch 
zespołów, które oceniały stan 
edukacji w okresie ostatniego 

roku i lat wcześniejszych. Co 
zaskakujące, materiały przedsta-
wione w prezentacji, a mające 
zapewne ścisły związek z rapor-
tem z prac zespołów, nie zosta-
ły wcześniej przesłane radnym. 
Nie mogli więc odnieść się do 
prezentacji, ani w zakresie me-
rytorycznym, ani statystycznym 
czy nawet czysto ludzkim – po 
prostu nie nadążali z przyswaja-
niem danych i informacji. 

Zdaniem rodziców, którzy 
wzięli udział w debacie, do-
brze, że radni wykazali zain-
teresowanie problemami, ale 
trwająca ponad czterdzieści 
minut prezentacja, podzielona 
na dwa panele, dała tylko je-
den wniosek – udowadniała, że 
w dzielnicy stan edukacji jest 
dobry, a problemy wynikają 
głównie z patologicznych sytu-
acji w domach rodzinnych dzie-
ci. Absurd? Wygląda na to, że 
nie pierwszy i nie ostatni. 

W prezentacji nie wspomnia-
no o zbyt małej ilości szkół 
w dzielnicy w nadchodzącym 

roku szkolnym i latach kolej-
nych, gdy jak wiadomo skumu-
lują się roczniki dzieci z klas 
zerowych i pierwszych. Nie 
wspomniano także o trudnej 
sytuacji finansowej związanej 
z oświatą – dodano to dopiero 
po oficjalnej części prezentacji. 

Dopiero w drugiej części spo-
tkania radni mogli zadawać py-
tania. Część z nich nawiązywa-
ła do prezentacji, część pyta-
ła o wiarygodność prezentowa-
nych danych, jeszcze inni starali 
się wykorzystać cenne chwile dla 
zdobycia elektoratu wyborczego. 
Kluczowa dla debaty okazała się 
trzecia część spotkania, w której 
z mównicy mógł wygłosić swo-
je uwagi i propozycje każdy, kto 
chciał. W sprawie szkoły numer 
217 i problemów z przepełnie-
niem placówki w najbliższych 
latach, a także istotnego głosu 
prawie trzystu podpisanych pod 
petycją w tej sprawie mieszkań-
ców, wypowiedziało się trzech 
z dwudziestu radnych – w kilku-
minutowych wystąpieniach pod-
kreślali powagę problemu oraz 
potrzebę jego pilnego rozwiąza-
nia. Konkretne propozycje na te-
mat tego, jak rozwiązać problem, 
nie padły. Jedynie koordynują-
ca akcję stworzenia filii Szkoły 
Podstawowej nr 217 w budyn-
ku gimnazjum przy ulicy Ziem-
skiego, Wioletta Bryc-Szumilas 
powiedziała, że dziękuje radnym 
za zainteresowanie, ale debatą 
jest rozczarowana, bo spodzie-
wała się konkretnych propozycji 
na rozwiązanie problemu dzie-
siątek dzieci i ich rodziców albo 
chociaż kontynuacji tych ustaleń, 
które padły z ust władz dzielnicy 
w grudniu. 

Najlepiej całe spotkanie 
podsumuje wypowiedź jednej 
z uczestniczek sesji, nauczy-
cielki z kiludziesięcioletnim 
stażem. Powiedziała ona tak:  
– Państwo pytacie, jaka jest 
wartość tej debaty? A ja po-
wiem tak – wartością samą 
w sobie jest to, że się odbyła.

SaBo

poDEBatowaLi...
W dniu, gdy do rąk czytelników trafił świąteczny 
numer „Mieszkańca” z  tekstem o  problemach 
szkoły numer 217 i walce rodziców o naprawę 
sytuacji, Rada Dzielnicy Rembertów zwoływała 
w pilnym trybie sesję poświęconą jakości kształ-
cenia. Poszliśmy, zobaczyliśmy i wciąż nie wie-
my, o co właściwie radnym chodziło.

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00
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Sześcioletni chłopiec do-
łączył w połowie paździer-
nika 2013 roku do liczącej 
dwudziestu pięciu uczniów 
„zerówki” w Szkole Podsta-
wowej nr 128. Od począt-
ku jego zachowanie było 
agresywne – bił, kopał, rzu-
cał przedmiotami, nie wy-
konywał poleceń. Niektóre 
z dzieci pobitych lub wyzy-
wanych przez niego, o swo-
im koszmarze mówią rodzi-
com dopiero teraz, mimo 
że sytuacja trwa od dwóch 
miesięcy. W klasie są dzie-
ci, które boją się przycho-
dzić do szkoły, są też takie, 
które wymagają pomocy 
psychologa – nie są w stanie 
zrozumieć, dlaczego jeden 
kolega bije nauczycielkę, 
wyzywa ich i na przykład, 
w trakcie lekcji rzuca książ-
kami i biega po parapetach. 
Podobne odczucia mają tak-
że przerażeni sytuacją ro-
dzice, którzy od kilku tygo-
dni, odczuwają także real-
ne zagrożenie życia wiszące 
nad ich dziećmi, o czym pi-
szą w liście do nas „w tym 
miesiącu oprócz terroryzo-
wania i bicia innych dzieci, 
ten chłopiec poddusił jedną 
z dziewczynek, która z tego 
powodu znalazła się w szpi-
talu, szkoła ukrywała przed 
rodzicami informacje, że 
w tej klasie jest takie dziec-
ko. Wszyscy rodzice boją się 
puszczać swoje dzieci do 
szkoły, bo nie wiadomo, co 
może jeszcze się stać. Po-
móżcie nam”. Zaatakowa-

na 19 grudnia dziewczynka 
znalazła się w szpitalu, do 
szkoły przyjechała policja, 
chłopca zabrała matka. 

2 stycznia br. w szkole 
odbyło się w tej sprawie ze-
branie. Już wcześniej rodzi-
ce brali udział w podobnych 
spotkaniach, ale ich skut-
ki były, ich zdaniem marne: 
„szkoła i rodzice dziecka nie 
chcą z tą sprawą nic zro-
bić. Szkoła mówi, że nic nie 
może, a rodzice dziecka nie 
chcą go wypisać ze szkoły”.  

Tym razem jednak poza 
dyrektorką szkoły i psycho-
logiem pojawiły się także 

dwie panie z Biura Edukacji 
Urzędu Miasta, z tak zwanej 
grupy interwencyjnej. Ro-
dzice chcą wydalenia chłop-
ca z klasy. Boją się przysłać 
swoje dzieci na lekcje – jak 
powiedzieli zrobią to tyl-
ko, gdy chłopca nie będzie 
na zajęciach. W sprawie 
wystosowali pismo do Są-
du Rejonowego Praga-Po-
łudnie. Podobne pismo wy-
słała wcześniej do tego sa-
mego sądu, dyrektor szkoły 
mgr Anna Szerejko – jest to 
wniosek o wgląd w sytuację 
rodzinną chłopca. W swo-
im piśmie z 16 grudnia pani 

dyrektor pisze, że w chwili 
przyjęcia chłopca do szko-
ły, rodzice zgłosili proble-
my i przedstawili opinię 
psychologa. Dodaje tak-
że, że wychowawca wspól-
nie z pedagogiem szkolnym 
zdiagnozowali go, i przy-
gotowany został specjalny 
system pracy. Sugeruje tak-
że, że rodzice nie wykazują 
wystarczająco stanowczych 
działań, a chłopiec staje się 
coraz bardziej niebezpiecz-
ny.  

Z perspektywy rodzi-
ców chłopca sprawa wy-
gląda całkiem inaczej. Jak 

wynika z przedstawionych 
przez nich dokumentów, od 
zeszłego roku jest on zdia-
gnozowany jako dziecko 
z ADHD, ma też zaburze-
nia procesów integracji sen-
sorycznej (problemy z pa-
nowaniem nad ciałem, za-
burzenia koncentracji). Od 
roku jest na stałej terapii 
w wielu placówkach, jest 
także podopiecznym kilku 
fundacji. Posiada dokumen-
tację medyczną i opinie le-
karzy psychiatrów i psycho-
logów – kilkadziesiąt doku-
mentów dotyczących jego 
stanu zdrowia, które, jak 
mówią rodzice, otrzymała 
podczas spotkania w listo-
padzie ubiegłego roku pani 
dyrektor szkoły numer 128. 
W jednej z opinii lekar-
skich napisane jest jasno, że 
chłopiec wymaga wsparcia 
przez nauczyciela asystują-
cego czyli kogoś, kto będzie 
zajmował się tylko nim, 
i kto ma do tego specjalne 
kwalifikacje. W przypadku 
jego zaburzeń, praca w gru-
pie większej niż osiemna-
ścioro dzieci to wielkie wy-
zwanie, ogromny stres i nie-
wyobrażalny wysiłek. Dla-
czego więc szkoła nic z tą 
informacją nie zrobiła? Czy 
dwa miesiące to zbyt mało 
czasu na podjęcie działań?

– Zanim syn trafił do 
szkoły publicznej, był w in-
nej szkole, w mniejszej gru-
pie dzieci. W trakcie oka-
zało się jednak, że do klasy 
przyjdą dodatkowi ucznio-
wie, mieliśmy trudności we 
współpracy z dyrekcją, nikt 

nie chciał nam pomóc. Wi-
dząc dokumenty i opinie le-
karskie na temat syna, żad-
na szkoła publiczna nie 
mogła albo nie chciała go 
przyjąć. Musieliśmy skorzy-
stać z ostatniej deski ratun-
ku, dlatego jest w 128-ej. 
Od początku próbowaliśmy 
pomóc w znalezieniu na-
uczyciela wspomagającego, 
ale sami nie mogliśmy wie-
le zdziałać – tłumaczy mat-
ka chłopca.

Rodzice dodają także, 
i pokazują na to dokumenty, 
że od początku byli w sta-
łym kontakcie z dyrektorką 
szkoły. Poza tym zgłaszali 
się do Kuratorium, Wydzia-
łu Oświaty Urzędu Dzielni-
cy Wawer. Oferowali pomoc 
dla szkoły, zorganizowa-
li nawet spotkania wycho-
wawczyni z terapeutką syna. 
Co kilka tygodni na spotka-
niach z panią dyrektor spi-
sywali specjalne protokoły, 
w których opracowany był 
szczegółowy plan działań, 
jakie mają być podjęte z ich 
strony i ze strony placówki. 
W jednym z ostatnich pro-
tokołów zapisane jest, że 
na początku stycznia chło-
piec ma odbyć kolejne wi-
zyty u lekarzy. Od listopa-
da jest diagnozowany w kie-
runku choroby zespół Asper-
gera – w przeciwieństwie do 
ADHD w tej chorobie wyda-
je się orzeczenia, dzięki któ-
rym dziecko może być uczo-
ne w specjalnych warun-
kach i w przygotowanej do 
tego placówce oświatowej. 
To dla chłopca i jego rodzi-
ców ogromna szansa i ratu-
nek, a dla jego kolegów i ko-
leżanek ze szkoły możliwość 
spokojnej nauki.

Sandra Borowiecka

dokończenie ze str. 1

wielkie problemy małych ludzi

Kiedy za tymi drzwiami zapanuje spokój?
rEKlAMA rEKlAMA  
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6 stycznia 1914 roku oficjalnie 
otwarto Most Poniatowskiego. 
Stalową budowlę o długości 506 
metrów, ośmiu stalowych 
przęsłach i kamiennych 
filarach początkowo 
nazwano Mostem Cara 
Mikołaja II, ale przez 
mieszkańców nazywa-
na była „trzecim” mostem 
lub mostem Poniatowskiego. 
Budowę rozpoczęto według pro-
jektu Mieczysława Marszew-
skiego i Wacława Paszkowskie-
go, autorem architektury był Ste-
fan Szyller. W czasach I i II woj-
ny, most był dwukrotnie znisz-
czony i dwukrotnie odbudowa-
ny. W bieżącym roku Most Po-
niatowskiego obchodzi stulecie 
swego istnienia.

z�z�z�
Od wielu lat tradycją stały się 

świąteczne spotkania organi-
zowane dla ludzi mniej zamoż-
nych. Takie Wigilie organizują 
m.in. harcerze i Caritas. „Miesz-
kaniec” uczestniczył w świą-
tecznym spotkaniu Caritas Die-
cezji Warszawsko-Praskiej, któ-
re tradycyjnie zorganizowano 
w Jadłodajni Św. Brata Alber-
ta przy ul. Lubelskiej. 24 grud-
nia, przed godz.10.00, jadłodaj-
nia wypełniła się gośćmi, głów-

nie okolicznymi mieszkańcami 
i bezdomnymi, których nieste-
ty nie stać na zapewnienie sobie 
i swojej rodzinie wigilijnej wie-
czerzy. Do zebranych dołączył 
ks. abp. Henryk Hoser, którego 
w drzwiach jadłodajni powitał 
dyrektor naszego Caritasu ks. 
Dariusz Marczak.

z�z�z�
Małgorzata Kidawa-Błoń-

ska – wiceszefowa klubu PO 
i wiceprzewodnicząca Sejmo-

wej Komisji Etyki Poselskiej 
jest nowym rzecznikiem rzą-
du. Zastąpiła Pawła Grasia, 
który objął stanowisko sekre-
tarza generalnego Platformy 
Obywatelskiej. W roli rzecz-
nika prasowego Małgorzata 
Kidawa-Błońska występowa-
ła już podczas kampanii pre-
zydenckiej Bronisława Komo-
rowskiego. 

z�z�z�
Po raz szósty w stolicy 

z okazji Święta Trzech Kró-
li zorganizowano orszak, któ-
ry w południe 6 stycznia wy-
ruszył z pl. Zamkowego i prze-
szedł Traktem Królewskim na 
Plac Piłsudskiego. W tym ro-
ku w wydarzeniu wzięło udział 
ponad 50 tysięcy osób. Uczest-

nicy otrzymali śpiewniki i ko-
rony, a na trasie czekały na 
nich inscenizacje i koncert ko-
lęd. Orszakowi przewodniczył 
kardynał Kazimierz Nycz.

z�z�z
3 stycznia br. na Stadionie 

Narodowym nieznani spraw-
cy zniszczyli i uczynili nie-
zdatnym do użytku lodowisko. 
Prawdopodobnie zniszczenie 
spowodowane było działaniem 
soli lub innych substancji o po-
dobnych właściwościach che-
micznych i uniemożliwiło uży-
cie specjalistycznego sprzętu 
do regeneracji wierzchniej ta-
fli lodu. W konsekwencji trzeba 
było całkowicie zamknąć lodo-
wisko na kolejny dzień. Zarzą-
dy spółek PL.2012+ oraz part-
nera Zimowego Narodowego 
ActivEvents podjęły decyzję 
o skierowaniu do prokuratu-
ry zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienie przestępstwa. 
W poniedziałek zawiadomie-
nie trafiło do VII Komendy 
Rejonowej Policji w Warsza-
wie, a już we wtorek zawia-
domienie wraz z wnioskiem 
o ściganie sprawcy zostało 
skierowane do Prokuratury 
Rejonowej Warszawa-Praga 
Południe.

z�z�z�
Właściciele obiektów wpi-

sanych do rejestru zabytków 
znajdujących się w Warszawie, 
zainteresowani otrzymaniem 

dofinansowania na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane  mogą 

składać do 31 stycznia br. 
wnioski o udzielenie 

dotacji w 2014 roku. 
Z formularzem nale-
ży zgłosić się do Biu-

ra Stołecznego Konser-
watora Zabytków,  przy ul. 

Nowy Świat 18/20 w Warsza-
wie lub przesłać na podany ad-
res. Wniosek do pobrania znaj-
duje się na stronie internetowej 
miasta. 

z�z�z�
W grudniowy dzień do Klu-

bu Kultury w Zastowie zawitał 
Święty Mikołaj. W udekorowa-
nej piękną choinką sali czekały 
na niego ze świątecznymi wy-
stępami dzieci.  Śpiewano ko-
lędy i piosenki, a uczestnicy 
dowiedzieli się, jak wygląda-
ją Święta Bożego Narodzenia 

w innych krajach, skąd wziął 
się zwyczaj ubierania choinki 
i kiedy zaprojektowano pierw-
szą kartkę świąteczną. Na za-
kończenie Święty Mikołaj wrę-
czył dzieciom paczki – niespo-
dzianki, a co odważniejsi mogli 
go pogłaskać po brodzie, bo to 
przynosi szczęście na cały rok. 

z�z�z�
Najczęściej nadawanym 

imieniem żeńskim w Warsza-
wie jest Zofia, która w minio-
nym roku zyskała większą po-
pularność niż Julia i Zuzan-
na. Wśród chłopców, od ponad 
dwóch lat, najpopularniejszym 
imieniem pozostaje Jan. Z da-
nych USC wynika, że w ubie-
głym roku w Warszawie na 
świat przyszło 32 435 dzieci, 
o 944 więcej niż w 2012 roku.    

z�z�z�
Święta Bożego Narodzenia to 

wyjątkowy czas. Dzieci czeka-
ją na nie przez cały rok, a szcze-
gólnie na Świętego Mikołaja 
przynoszącego worek prezen-
tów. Dla maluszków przeby-
wających w Szpitalu Dziecię-
cym przy ul. Niekłańskiej na 
Oddziale Patologii Noworodka 
i Niemowlęcia (PNiN) było to 
pierwsze w życiu spotkanie z je-

gomościem w czerwonym stro-
ju i z białą brodą. Święty Miko-
łaj, który pojawił się na oddziale 
w wigilijne popołudnie był nie 
lada zaskoczeniem dla małych 
pacjentów, jak i ich opiekunów. 
Oprócz paczek z prezentami dla 
dzieci, rodzice przebywający na 
oddziale otrzymali kartkę z ży-
czeniami świątecznymi przygo-
towaną specjalnie na tę okazję 
przez pielęgniarki. 

z�z�z�
13-letnia Kasia została zwy-

ciężczynią VI edycji konkur-
su na projekt kartki świątecz-
nej wojewody mazowieckiego. 
Zwycięską pracę wybrano spo-
śród 114 kartek nadesłanych 
przez wychowanków całodobo-
wych placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. Dom Dziecka 
w Kaliskach (gmina Łochów), 
gdzie przebywa dziewczynka, 
otrzyma sprzęt komputerowy 
i programy edukacyjne. Nato-
miast zwyciężczyni dostanie na-
grodę indywidualną – odtwa-
rzacz multimedialny.

(ab) (ar) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 9.01. godz. 18.00 – „Urodziłam się na Grochowie” – 
spotkanie autorskie z dziennikarką i autorką Elżbietą Jędrych-Po-
rdes, wstęp wolny; 10.01. godz. 11.00 – „Przez różową szybkę” 
– przedstawienie według wierszowanych baśni Ewy Szelburg-
-Zarembiny w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”. Zaproszenia do 
odbioru w sekretariacie CPK (ilość miejsc ograniczona); godz. 
19.00 – OSHINSKI – koncert. Muzyka OSHINSKI to stworzone 
przez urodzonego we Francji Johan Mitko oraz kompozytora Ma-
cieja Kierzkowskiego niezwykle barwne zarówno muzycznie jak 
i tekstowo zjawisko zawierające w sobie folk, rock, kabaret i wy-
rafinowaną poezję, wstęp 10 zł; 11.01. godz. 18.00 – „Nic No-
wego pod słońcem” – uhonorowany Złotym Liściem Retro 2012 
program literacko-satyryczno-kabaretowy w wykonaniu Sławo-
mira Hollanda według scenariusza Jacka Bursztynowicza do tek-
stów Oskara Kanitza, Benedykta Hertza, Juliana Tuwima, Jerze-
go Jurandota, Mariana Hemara, Bolesława Leśmiana, Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego, wstęp 5 zł; 12.01. godz. 17.00 – 
„Wśród nocnej ciszy” – koncert kolęd w wykonaniu uczestników 
warsztatów wokalnych, wstęp wolny; 15.01. godz. 17.00 – W cy-
klu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Zagadki średniowieczne-
go malarstwa, wstęp wolny; 17.01. godz. 19.00 – „Przybieżeli do 
Betlejem” – koncert kolęd w wykonaniu Chóru Amici Canentes 
pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak, wstęp wolny; 18.01. godz. 17.30 
– „Orientalnik” – Karnawałowy Festiwal Tańca Orientalnego, 
wstęp 15 zł przy zakupie od 1 do 3 biletów, 10 zł przy zakupie 4 
i więcej biletów (do 10 stycznia), 20 zł w dniu imprezy. Bilety do 
nabycia na stronie: www.taniec-orientalny.waw.pl. Ilość miejsc 
ograniczona; 19.01. godz. 15.00 – Literackie zabawy dla dzieci: 
„Małgorzata Berwid i Jej Książkowe Moliki”, wstęp 5 zł; godz. 
17.30 – Wykład z pokazem slajdów pt. „Amazonia, Amazonka 
i tajemnicze miasto w dżungli” zaprezentuje, podróżnik, arche-
olog i kulturoznawca Marek Łasisz, wstęp wolny; 22.01. godz. 
17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Galeria Sztu-
ki Dawnego Malarstwa Europejskiego – zaproszenie do nowej 
galerii w MNW”, wstęp wolny; godz. 19.00 – Klub Mola Książ-
kowego – tematem styczniowego spotkania będzie twórczość Al-
dousa Huxleya, wstęp wolny; 23.01. godz. 19.00 – Specjalny pro-
gram z okazji 5-lecia działalności w CPK kabaretu „Filip z Kono-
pi i Jego Goście”, wstęp 10 zł;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 – 9.01. godz. 
18.00 – wernisaż wystawy Jacka Gawłowskiego, grafika, ilu-
stratora, karykaturzysty; 11.01. godz. 18.00 – Międzyszkolny 
Uczniowski Teatr Amatorski MUTACJA – „Trzej Królowie”. 
Tekst na podstawie jasełek Agnieszki Osieckiej pt. „Dzicy Lo-
katorzy”, wstęp wolny; 12.01. godz. 14.00 – Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy na Saskiej Kępie. Uczniowski Teatr Ama-
torski MUTACJA – „Trzej Królowie”. Tekst: na podstawie ja-
sełek Agnieszki Osieckiej pt. „Dzicy lokatorzy”. Wstęp wolny, 
w trakcie spektaklu zbiórka na rzecz WOŚP; godz. 16.00-20.00 
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na Saskiej Kępie – kon-
cert, wstęp wolny, w trakcie koncertu zbiórka na rzecz WOŚP;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 10.01. godz. 
10.00–12.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp 
wolny; godz. 12.00 – Gocławska Akademia Zdrowia: „Jak uni-
kać zachorowania na nowotwory”. Wstęp wolny; 14.01. godz. 
10.00 – Działka – twoja pasja? Choroby roślin doniczkowych 
najczęściej występujące oraz metody ich zwalczania. Prowa-
dzenie: Hanna Legutowska – wykładowca SGGW oraz ekspert 
miesięcznika „Działkowiec”. Wstęp wolny; 15.01. godz. 11.00 – 
Warszawa wczoraj i dziś. Prelekcja Joanny Bojarskiej opatrzona 
materiałem fotograficznym i poetyckim, przedstawiająca dzieje 
miasta od jego powstania poprzez ustołecznienie, wiek XIX do 
dnia dzisiejszego ze szczególnym uwzględnieniem wojny, oku-
pacji i Powstania Warszawskiego, Państwa Podziemnego i jego 
struktur, Palmir, Getta. Wstęp wolny; 16.01. godz. 12.00 – Czer-
wony płaszcz… Hucuła portret wyimaginowany. Wstęp wolny; 
godz. 17.00 – Wieczór taneczny. Prowadzenie: Dj Marcel. Wstęp 
5 zł; 17.01. godz. 10.00 – Piątek z grami planszowymi i karta-
mi. Wstęp wolny; godz. 15.00 – Rośliny o ozdobnych liściach 
w mieszkaniu. Prowadzenie: Marta Monder – pracownik nauko-
wy Ogrodu Botanicznego PAN. Wstęp wolny; 21.01. godz. 12.00 
– Wykład z historii sztuki. Mistrz baroku – Gianlorenzo Bernini. 
Wstęp wolny; 22.01. godz. 12.00 – „Statua Wolności, burgery 
i aligatory – USA” – wykłady z cyklu podróże w nieznane. Wstęp 
wolny; Dzień Babci i Dziadka w KK Seniora: 
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” Al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – sala w budynku Spółdzielni przy 
Al. Stanów Zjednoczonych 40 – Wieczorki taneczne w każdą 
niedzielę w godzinach 16.00-20.00, wstęp 12 złotych; 
 Dom Kultury „Zacisze”, ul. Blokowa 1 – 11.01. godz. 18.00 
– Koncert Sąsiedzi sąsiadom. Wspólne śpiewanie kolęd i pastora-
łek sąsiadów z Zacisza; 17, 24, 31.01.14, godz. 18.30 – Warszta-
ty biżuterii z filcu; Broszki w formie kwiatka i bransolety na dwa 
sposoby do wyboru, a na koniec – rękawiczki ze zdobieniem; 
19.01.14, godz. 16.30 – Prezentacja zimowa wybranych sekcji 
muzycznych, wokalnych, tanecznych i teatralnych DK „Zacisze”.
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 15.01– 2.02.br. – 
Wystawa „Historia polskich tułaczy II wojny światowej w Ira-
nie”. W 1942 roku pierwsza grupa polskich wychodźców, ewa-
kuowanych z ZSRR wraz z armią generała Andersa, dotarła do 
Iranu. Schronienie znalazło tam blisko 120 tysięcy osób, w tym 
40 tysięcy kobiet i dzieci. Po latach wspominali ogromną go-
ścinność i życzliwość okazywaną im przez Irańczyków; 24.01–
6.04. br. – Wystawa „Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Wil-
lema van de Polla”. Willem van de Poll (1895–1970), holender-
ski fotograf i fotoreporter, w roku 1934 przyjechał do Polski, 
odwiedził Warszawę, Łowicz, Wilno oraz wschodnie rubieże II 
Rzeczypospolitej. Na wystawie prezentowany jest wybór 120 
nieznanych i niepublikowanych w Polsce fotografii. Większość 
fotografii wykonywał aparatem Contessa Netel na szklanych 
negatywach 9x12 cm.

za pro SzE nia DLa miE Szkań ców

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Zostałam potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych, przez co doznałam 
wstrząśnienia mózgu i złamania nogi. Do kogo należy skierować roszczenia i czego mogę 
żądać w tej sytuacji?

Podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest przede wszystkim sprawca 
wypadku. Jednak z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.) 
wynika, że poszkodowany może żądać naprawienia szkody również bezpośrednio od zakładu 
ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia OC. Każdy właściciel pojazdu 
mechanicznego ma bowiem obowiązek zawrzeć taką umowę. Skierowanie roszczeń wprost 
do zakładu ubezpieczeń pozwoli uniknąć ewentualnej niewypłacalności sprawcy wypadku 
przy naprawieniu szkody. 

W opisanej sytuacji będziemy mieć do czynienia z odpowiedzialnością sprawcy szkody 
na zasadzie ryzyka tzn., że nie jest istotne czy kierującemu pojazdem można przypisać 
winę. Ważne jest przede wszystkim określenie  przyczyny powstałej szkody, tj. czy szkoda 
powstała na skutek ruchu pojazdu. Dodatkowo należy ustalić, czy szkoda nie powstała 
wskutek wyłącznej winy samej osoby poszkodowanej lub osoby trzeciej lub z powodu siły 
wyższej – są to bowiem przesłanki wyłączające odpowiedzialność sprawcy szkody lub 
zakładu ubezpieczeń (art. 436 § 1 w zw. z art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego). 

Poszkodowany, który doznał obrażeń ciała, może w granicach odpowiedzialności cywilnej 
sprawcy ubiegać się przede wszystkim o zwrot wszelkich kosztów spowodowanych 
wypadkiem, np. kosztów leczenia i rehabilitacji, opieki nad poszkodowanym, adaptacji 
mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania do wykonywania 
nowego zawodu, gdyby na skutek doznanej szkody poszkodowany nie mógł wykonywać 
dotychczasowej pracy (art. 444 § 1 k.c.).

Nadto, poszkodowany może żądać renty, która ma stanowić wyrównanie różnicy 
w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów 
uzyskiwanych przez niego po wypadku, jeśli taka różnica zachodzi, oraz renty związanej 
ze zwiększonymi potrzebami polegającymi na zapewnieniu poszkodowanemu środków 
potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych np. z jego 
leczeniem i rehabilitacją oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.). 

Poszkodowany może żądać również jednorazowego odszkodowania, które jest uzasadnione 
w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe 
świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia 
działalności gospodarczej (art. 447 k.c.).

W końcu poszkodowany może żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, 
mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych związanych ze skutkami 
wypadku (art. 445 k.c. w zw. z 444 k.c.). Przykładowo krzywdą jest samo doznane 
wstrząśnienie mózgu i złamanie, ale również ich następstwa – ból, długie unieruchomienie, 
doznany stres związany z leczeniem lub rehabilitacją. 

Poszkodowany może zgłosić roszczenia bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Jeśli 
ubezpieczyciel odmówi wypłaty lub kwoty wypłacone przez ubezpieczyciela 
nie zaspokoją roszczeń osoby poszkodowanej, może ona wystąpić przeciwko 
ubezpieczycielowi lub sprawcy szkody na drogę postępowania sądowego. 

PRAWNIK RADZI§§

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 
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– Przeżył pan? Ja też! Powiem panu, panie Kaziu, że takie 
świąteczne maratony, to już nie dla mnie. Faktycznie Eustachy 
Mordziak wyglądał nietęgo – jakiś taki szerszy, mniej ruchliwy, 
zasapany. Jego kolega, pan Kazimierz Główka przywitał go ze 
zrozumieniem.  

– Nie ma co, nie te lata, kiedy człowiek mógł bez szwanku rzu-
cić się na obfity stół i pełne kieliszki. I bawić jakoś się nie chce. 
Zauważył pan – w tym roku o wiele mniej było tych sylwestrowych 
przygotowań, szykowania się na bale, koafiur, trenów i diademów.

– Bo kogo, panie Kaziu na to stać? Wyczytałem, że ponad poło-
wa Polaków Sylwestra przywitała w domu, w wąskim gronie zna-
jomych. Wiadomo, co znaczy „wąskie grono” – pół litra na parę 
i najpóźniej o wpół do drugiej do domu.

– Ale za to masowe Sylwestry weszły w modę. Na błoniach ko-
ło Stadionu Narodowego pan byłeś? Nie? Niech pan żałuje, panie 
Eustachy. Fajnie było. Muzyka i w ogóle. A jakie fajerwerki? Mó-
wię panu, prawie jak w Sydney, czy w innym Dubaju. Wszystko się 
udało, nawet komunikacja działała bez zarzutu. 

– Bale były, ale się skończyły. Życie teraz wraca do normy, je-
śli można normą nazwać wiosnę w zimie. Ta pogoda zwariowała 
chyba? Wszyscy mówią, że śnieg i mróz będą na Wielkanoc i boję 
się, żeby nie wykrakali.

– Nie będzie, panie Eustachy tak źle, bo to rok szczęśliwej sió-
demki. Cyfry tworzące rok 2014 dodane do siebie dają siódemkę 
właśnie. Szczęśliwą siódemkę. 

– Czy ja wiem? Na razie wszystko do góry nogami jest, nie tylko 
pogoda, ale dajmy na to takie śmieci też. Przez całe życie na na-
szym Grochowie MPO jeździło – i komu to przeszkadzało? Widać 

komuś przeszkadzało, bo od lutego jakaś inna firma w to miejsce 
wchodzi. Do mnie na ten przykład do tej pory przyjeżdżał pan Ma-
rek – dzień dobry panie Marku, dzień dobry panom, jak zdrowie, 
co u dzieci… 

– Też właśnie się dowiedziałem. I wiesz pan co? Ja uważam, że 
do takich przetargów, jak dajmy na to na usługi komunalne, po-
winni włączyć punkt: tradycja. Bo tradycja się liczy. I przyzwy-
czajenie. Tych się znało, oni nas znali – od strony śmieci, ale to 
przecież strona bardzo intymna. Teraz do kogoś obcego trzeba się 
przyzwyczajać. To tak, jakby się panu kazali do innej kobity przy-
zwyczajać. 

– Nie bardzo zresztą wiadomo, czy będzie do kogo. Słyszałem, 
że mają rozwozić pojemniki z jakimiś chipami, po to, żeby ich 
Główny Śmieciarz na bieżąco wiedział, ile jego ludzie śmieci ode-
brali, jakich i skąd. To, z kim pan teraz pogadasz, z chipem? A jest 
o czym – weźmy, dajmy na to, noworoczny występ prezydenta. On 
chce, żeby autostrada od Warszawy do zachodniej granicy na-
zywała się „Wolności”, a ta z Gdańska do granicy południowej 
– „Solidarności”. Tylko, że one się gdzieś spotykają, gdzieś się 
przecinają, no nie? To wypadałoby i takie skrzyżowanie jakoś na-
zwać. Jak? – oto jest pytanie.  

– Może „Węzeł Gordyjski”? – pan Kazimierz od razu miał po-
mysł.

– Może, nie wiem. Ale prezydent powinien to jakoś sprecyzo-
wać, coś podpowiedzieć?

– Bo inaczej człowiek jest jak ta blondynka, której siostra dzi-
dziusia urodziła?

– Jaka siostra, panie Kaziu, jaka blondynka?
– Nie słyszał pan? Blondynka skarży się koleżance: wyobraź so-

bie, że moja siostra urodziła dziecko i nie powiedziała mi, czy to 
dziewczynka, czy chłopiec.

– I co? Tamta pyta.
– Nie wiem, czy jestem ciocią, czy wujkiem?

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Szczêœliwa siódemka

Więcej niż muzeum
Rozstrzygnięto wreszcie konkurs na 

urządzenie Muzeum Warszawskiej Pragi, 
które będzie miało swoją siedzibę przy ul. 
Targowej 50/52, obok Bazaru Różyckiego. 
Było to już trzecie podejście, gdyż wcze-
śniej żadna ze zgłoszonych prac nie zyska-
ła uznania jury. 

W konkursie udział wzięło 12 pracowni: 
z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, a także 
Paryża i Brukseli, ale ostatecznie 8 przed-

stawiło swoje projekty. Wygrał zespół 137 Kilo Architekci w składzie 
Agata Nowak, Jan Sukiennik, Bartłomiej Popiela i Charlie Koolhaas. 
Pierwszą nagrodę przyznano jednomyślnie za najbardziej nowatorski 
scenariusz oraz twórczą definicję roli instytucji muzeum. Doceniono 
też świeżą formę i estetykę zaproponowanej przestrzeni. Inny członek 
jury zwrócił uwagę, że zwycięska praca jest w swoim języku i w sposo-
bie wyrazu praska, ludzka, nienapięta oraz zawiera bardzo nośne i silne 
elementy lokalne. 

Autorzy, młodzi ludzie nie mający bynajmniej praskich, a nawet – 
z jednym wyjątkiem – warszawskich korzeni, ale najwidoczniej prze-
siąknięci praskim klimatem, podkreślali, że bardziej chcieli stworzyć 
dom kultury niż typowe muzeum. Ma to być miejsce spotkań, placów-
ka, którą sami mieszkańcy będą współtworzyć i rozwijać. 

Myślę, że każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Strefa wejściowa 
ma kojarzyć się z domowym salonem – będą w niej meble z różnych 
epok, kanapy, dywany, a część ścian pokryje tapeta. Dalej, naniesiona 
na podłogę sali „oś czasu” będzie wprowadzała w historię dzielnicy. 
Zaprezentowane zostaną tu ważne dokumenty, ilustracje, zdjęcia i fil-
my, będzie ogromna interaktywna makieta Pragi z końca XVIII wieku, 
a także ekrany z relacją na żywo z wybranych miejsc za pośrednictwem 
kamer internetowych. Czyli połączenie wczoraj i dziś.

Na pierwszym piętrze obejrzymy „targ praski” z dalszym ciągiem hi-
storii, każda bazarowa „szczęka” będzie bowiem opowieścią o konkret-
nym miejscu, przestrzeni lub budynku na Pradze. Znajdzie się tu także, 
w sali obok, galeria tymczasowa z dziełami współczesnych artystów, 
zarówno praskich, jak i z innych miast i krajów.

Na drugim piętrze zaprojektowano artystyczną klubokawiarnię po-
święconą teraźniejszości i przyszłości Pragi. Ściany będą tu ozdobione 
ulicznym graffiti, a na posadzce odwzorowana zostanie mapa prawo-
brzeżnej Warszawy. Przewidziane są spotkania z planistami, wystawy 
fotograficzne, wernisaże, spotkania poetyckie i literackie. Tutaj także 
znajdzie się interaktywna makieta Pragi, ale tej współczesnej.

W interesujący sposób wykorzystano piwnice, gdzie prezentowane 
będą multimedialne instalacje poruszające różne, charakterystyczne dla 
życia i historii Pragi tematy, w tym np. dzieje przestępczego półświat-
ka. Jedno z pomieszczeń piwnicznych przeznaczono dla wideoklipów 
nagranych na Pradze lub odnoszących się do niej.

W drugim budynku muzeum zilustrowana zostanie historia wszyst-
kich wyznań religijnych obecnych na Pradze. Jest to najbardziej warto-
ściowa historycznie część ze względu na zachowane, dawne modlitew-
nie żydowskie z odrestaurowanymi polichromiami. 

Sercem muzeum ma być dziedziniec ze sceną dla kapel i teatrów 
ulicznych. 

Wiele eksponatów podarowali warszawiacy. Wśród darczyńców jest 
moja 93-letnia mama, Janina, rodowita prażanka, która przekazała ga-
zety i biuletyny z końcowego okresu II wojny światowej, w tym pierw-
szy numer „Życia Warszawy” z 14 października 1944 r. (Mój ojciec, 
Wiktor, był pierwszym redaktorem naczelnym pisma, a mama jedną 
z pierwszych dziennikarek). Opowiedziała też o swojej ówczesnej pra-
cy reporterskiej, bo muzeum zbiera i dokumentuje również wspomnie-
nia, które zwiedzający będą mogli sobie odtwarzać. 

Otwarcie Muzeum Pragi zaplanowano na czwarty kwartał 2014 roku. 
Mam nadzieję, że budowniczym i organizatorom nic nie stanie na prze-
szkodzie, by dotrzymać terminu.    

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

Najgłupszym ze znanych mi 
donosicieli i plotkarzy (bo to 
z reguły idzie w parze) był mój 
sąsiad, który pod koniec XX 
wieku złożył na mnie doniesie-
nie (a przy okazji siarczyście 
oplotkował), że tajnie prowadzę 
podejrzaną działalność chałup-
niczą, po nocach zwłaszcza, ale 
nieudolnie, bo nawet nie umiem 
sprawnie obsługiwać urzą-
dzenia, przy pomocy którego 
owych knowań dokonuję. 

Gdy rzecz wyjaśniono, śmie-
chu było co niemiara, a „do-
brze poinformowany” najadł 
się wstydu. Odgłosy, które sły-
szał po nocy, to była… maszy-
na do pisania, wówczas jesz-
cze zwykła, mechaniczna! Jako 
dziennikarka lubię pisać, gdy 
w domu jest cicho i spokojnie, 
a że maszyna do pisania to nie 
maszyna do szycia, nic dziwne-
go, że nie pracuje równo i ryt-
micznie… Pan się tłumaczył, 

że nie przyszło mu do głowy, że 
ktokolwiek może mieć w domu 
maszynę do pisania, bo przecież 
takie coś to tylko w urzędzie… 
Nic dodać, nic ująć. Cóż, jaki 
kretyn, taka plotka.

Wścibskich, chorobliwie po-
dejrzliwych, lubiących mieć na-
miastkę władzy nad innymi, bo 
„są dobrze poinformowani”, 
nie brak na tym świecie. Za-
wsze byli i zawsze będą, sącząc 
z jednej baraniej głowy do dru-
giej swoje rewelacje. Nieważne, 
że kogoś krzywdzą, że kłamią, 
że łamią ósme przykazanie bo-
że o nie mówieniu fałszywego 
świadectwa przeciw bliźniemu 
swemu. Żywią się fałszem, łgar-
stwem i obłudą. 

Na szczęście nie zawsze tra-
fiają na podobnego sobie słu-
chacza. Zdecydowana więk-
szość spośród nas to normal-
ni, porządni ludzie.  Państwu 
i sobie życzę, byśmy w tym roku 
mieli odwagę iść drogą praw-
dy, a nie owczego pędu i umie-
li skutecznie ucierać nosa intry-
gantom i plotkarzom, zamiast 
poddawać się terrorowi plotki. 
Życie będzie o wiele piękniej-
sze! żu 

Moja babcia opowiadała, 
jak „za Gomułki” mieli sąsia-
da z parteru, który z zapałem 
zaglądał do wiaderka każde-
mu, kto szedł do śmietnika (bo 
w tamtych czasach śmieci wyno-
siło się w wiaderkach). Zaglą-
dał, a następnie pod nosem ko-
mentował: „O, proszę! Skórka 
od kiełbasy krakowskiej! Widać 
dobrze się im powodzi, skoro zo-
stawili na niej tyle mięska! A tu 
papier z Pewexu! Kto by pomy-
ślał, że mają dolary! Wyrzucają 
tyle chleba? Ciekawe, że ich na 
to stać…” Ochoczo pisał donosy 
do rozmaitych urzędów na tych, 
którzy śmiecili „na bogato”.

Dziś też donosicieli nie brak, 
ich celem jest najczęściej Urząd 
Skarbowy. No bo nie pracu-
je, całymi dniami przesiaduje 
w domu, to skąd ma na nowy 
samochód i w ogóle na życie? 
Ano, może stąd, że jego zawód 
można wykonywać, siedząc 
w domu, możliwości, na przy-
kład internetowych, jest wiele. 

Plotka

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

F.U.H. „MIKROL”                                              
ul. Jarocińska 17, tel. 602-190-368
  Konstrukcje z aluminium (witryny 

sklepowe, przegrody, drzwi, itp.)
 Okna, drzwi – PCV         
  Szafy wnękowe, garderoby,  

itp. zabudowy                                                                     
 Usługi remontowo – wykończeniowe
www.mikrol.waw.pl

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

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

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

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

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer teleFOny  
     kOmórkOwe

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

ul. zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl

tADEx  
 opony

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05
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Witold Bromboszcz – prezes Zarządu  
Szpitala Grochowskiego im. dr med.  
Rafała Masztaka 

Trzy miesiące temu zostałem dziadkiem 
małego Franciszka, tak, że już sam ten fakt 
świadczy, że był to dla mnie bardzo uda-
ny okres. Zawodowo zaś najważniejszym 
wydarzeniem ubiegłego roku było prze-
kształcenie szpitala w spółkę z ograniczo-
ną odpowiedzialnością ze stuprocentowym 
udziałem Miasta Stołecznego Warszawy. 

Ta zmiana stworzyła szpitalowi nowe możliwości, a najważniejsze, 
że dzięki temu został zdjęty 65. milionowy dług, który ciążył na na-
szej placówce. Umożliwia to płynność finansową i sprawne dalsze 
zarządzanie szpitalem. W minionym roku, zresztą tak, jak i w obec-
nym, trwa modernizacja szpitala. W 2013 r. zaczęliśmy moderniza-
cję pawilonu IV, w którym będzie się mieścił pododdział chirurgii 
onkologicznej i oddział „poerkowy” kardiologii klinicznej. Zakoń-
czenie tych prac planujemy na połowę 2014 r. Czytelników „Miesz-
kańca” zapewne interesują kontrakty, jakie zawarliśmy z NFZ na bie-
żący rok. Mogę powiedzieć, że ogólnie jestem zadowolony, bo kon-
trakt jest mniej więcej na takim samym poziomie, jak w roku mi-
nionym. Muszę też wspomnieć o jubileuszu wiodącej w Warszawie 
Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomo-
wego, którą w naszym szpitalu założył 40 lat temu profesor Leszek 
Ceremużyński. W styczniu, w Centrum Promocji Kultury, odbędzie 
się specjalna konferencja na temat tej kliniki.

Alicja Dąbrowska – lekarz, posłanka PO
Był to pracowity rok w Sejmie. Jestem 

przewodniczącą dwóch zespołów parlamen-
tarnych: do Spraw Stwardnienia Rozsianego 
i powołanego w ubiegłym roku do spraw On-
kologii. Oba intensywnie pracowały. Zespół 
do Spraw Stwardnienia Rozsianego zajmo-
wał się między innymi sprawą poszerzenia 
listy leków refundowanych w tym zakresie. 
Odnieśliśmy tu znaczący sukces, bowiem 
lista ta została wydatnie poszerzona. Teraz 

koncentrujemy się na tym, by przeforsować wydłużenie okresu refun-
dacji tych leków: z pięciu lat do całego okresu trwania terapii. Z kolei 
Zespół do Spraw Onkologii stanął przed nie lada wyzwaniem. Ilość no-
wych zachorowań w Polsce istotnie wzrasta. Naszym zadaniem stało się 
zatem wypracowanie strategii walki z tą chorobą, pozwalającej na sku-
teczne stawienie czoła temu trendowi. Oczywiście zajmowałam się tak-
że innymi sprawami związanymi z działalnością parlamentarną. Uczest-
niczyłam w posiedzeniach plenarnych, brałam udział w głosowaniach, 
prowadziłam pracę poselską w swoim praskim okręgu wyborczym.

Ale jednocześnie też stale przyjmowałam pacjentów w „swo-
jej” przychodni przy ulicy Dąbrowszczaków. W ubiegłym roku 
miałam jeden dzień w tygodniu przyjęć pacjentów. A od początku 

2014 roku będę miała aż dwa: w poniedziałki i czwartki. I bardzo 
się z tego cieszę. Czytelnikom „Mieszkańca” w 2014 roku życzę 
zdrowia i pogody ducha!

Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent 
m.st. Warszawy

Myślę, że było to 12 ważnych i dobrych 
dla Warszawy miesięcy. Rok 2013 to rok 
dalszego realizowania dłuższych przedsię-
wzięć oraz inwestycji, które zmieniają ob-
licze Warszawy. Dzięki konsekwentnemu 
działaniu możemy jeździć nowymi, wy-
godnymi autobusami, pociągami i tram-
wajami, leczyć się w zmodernizowanych 
szpitalach, wysyłać dzieci do nowych lub 

wyremontowanych szkół i przedszkoli. Prace na budowie II linii me-
tra weszły w końcowy etap – w grudniu ubiegłego roku wszystkie 
tarcze zakończyły drążenie tuneli podziemnej kolejki, czyli najtrud-
niejsza i kluczowa część tej budowy. W ubiegłym roku w Warsza-
wie wprowadzaliśmy w życie pomysły bezpośrednio poprawiające 
jakość życia mieszkańców – jako pierwszy samorząd w Polsce zapro-
ponowaliśmy rodzicom przedszkolaków dodatkowe zajęcia dla ich 
maluchów za 1 zł, oddaliśmy do użytku blisko 150 nowych mieszkań 
komunalnych, wprowadziliśmy Kartę Warszawiaka i Kartę Młode-
go Warszawiaka, dzięki której mieszkańcy płacący podatki w stolicy 
mogą taniej jeździć komunikacją publiczną, korzystać z oferty miej-
skich placówek kulturalnych i sportowych na korzystniejszych wa-
runkach. W minionym roku w naszym mieście odbywały się też waż-
ne wydarzenia, jak 70. rocznica Powstania w Warszawskim Getcie 
czy światowy szczyt klimatyczny COP19, organizowany przez ONZ. 

Tomasz Kucharski – burmistrz Dzielnicy 
Praga-Południe, wiceprzewodniczący Sej-
miku Województwa Mazowieckiego

Miniony rok mnie bardzo zaskoczył, bo… 
skończyłem 60 lat. Trudno mi uwierzyć, że 
czas tak szybko płynie… Skłoniło mnie to 
refleksji, że nie zawsze wiek biologiczny 
idzie w parze z siłą i energią do działania, 
której u mnie jeszcze jest bardzo dużo. I wy-
starczy na realizację kolejnych planów, wy-
zwań i założeń… A tak, samorządowo, to 

był trudny rok. Szczególnie jeśli chodzi o finanse. Niemniej, na Pra-
dze-Południe udało się zrealizować kilka niezmiernie ważnych i du-
żych inwestycji. Wymienię tylko budowę ulicy Poligonowej, tak waż-
nej dla mieszkańców Gocławia, Przyczółka Grochowskiego. Czy choć-
by przebudowę ul. Chrzanowskiego na Grochowie. Wybudowaliśmy 
dwie hale sportowe przy szkole nr 141 i LO przy ul. Naddnieprzańskiej. 
A w pierwszej części 2013 r. przecież oddaliśmy mieszkańcom do użyt-
ku całkowicie zrewitalizowany plac Szembeka. W ubiegłym roku udało 
się zażegnać wiszący od kilku lat nad dzielnicą pomysł wybudowania 

betoniarni. „Mieszkaniec” zresztą niejednokrotnie pisał o tym zagroże-
niu. Cały czas, z urzędnikami Ratusza, kolegami z Zarządu i radnymi 
pracujemy nad zmianą wizerunku Pragi-Południe. To już przynosi efek-
ty i będzie procentowało w następnych latach. Tak więc od początku 
2014 r. ruszamy z nowymi inwestycjami i pomysłami.

Mieczysław Stanicki – prezes Zarządu SM 
„Osiedle Młodych”

Jak wszyscy wiemy, to był bardzo trud-
ny rok, ale ostatecznie możemy uznać, że 
zakończyliśmy go szczęśliwie. Pod ko-
niec 2013 r. spółdzielnia rozpoczęła nową 
inwestycję – w Marysinie Wawerskim, 
129 mieszkań, lokale użytkowe, 150 
miejsc postojowych. Ta inwestycja, zgod-
nie z oczekiwaniami rynku, w 40% jest 
z przeznaczeniem w systemie „Mieszka-

nie dla Młodych”. Jedna z nielicznych w Warszawie mogących „za-
łapać się” do tego programu. 

W ubiegłym roku zakończyliśmy też inną inwestycję – bardzo 
ładny budynek, w stylu takiej kamionkowskiej kamienicy, u zbie-
gu ul. Chodakowskiej i Mińskiej. Tam jeszcze mamy kilka wol-
nych mieszkań. Oczywiście, poza inwestycjami, którymi warto się 
pochwalić, zapewniamy eksploatację budynków naszych zasobów. 
Niemniej, ponieważ po spółdzielczych podziałach, staliśmy się 
dość małym organizmem, a budynki, które zostały w naszej eks-
ploatacji są wybudowane po roku 2000., to nie wymagają jeszcze 
jakichś specjalnych nakładów i działań. Ogólnie, zarówno w ży-
ciu osobistym, jak i zawodowym, mogę tamten rok uznać za udany 
i życzyć sobie i wszystkim, aby bieżący nie był gorszy…

Sebastian Wierzbicki – wiceprzewodniczący 
Rady m.st. Warszawy, przewodniczący SLD 
w Warszawie

Wbrew początkowym przypuszcze-
niom, nie był to rok spokojny. Mimo, że 
nie było żadnych wyborów, to w Warsza-
wie mieliśmy referendum, które na kil-
ka miesięcy zdominowało stołeczną sce-
nę polityczną. SLD nie przyłączyło się do 
tej inicjatywy, bo nie po drodze nam z jej 
autorami, którzy w pędzie po władzę za-

wiązali egzotyczną koalicję PiSu, Warszawskiej Wspólnoty Samo-
rządowej, Ruchu Palikota i Solidarnej Polski. Dzięki naszej decy-
zji, warszawiacy nie obudzili się w mieście Kaczyńskiego i Macie-
rewicza. Wymogliśmy za to na Hannie Gronkiewicz-Waltz zobo-
wiązanie do realizacji 12 postulatów programowych, dotyczących 
rozwiązania najważniejszych bolączek Warszawy. Mam nadzieję, 
że pani prezydent się z nich do końca kadencji wywiąże. Ponadto 
wykorzystaliśmy rok 2013 na rozmowy z mieszkańcami, efektem 
czego jest mapa problemów stolicy z podziałem na poszczególne 
dzielnice. Na jej bazie Sojusz zaproponuje program, który będzie 
propozycją ogromnej zmiany w Warszawie.

Dla mnie osobiście był to rok wytężonej pracy i przygotowań do no-
wych wyznań, jakie mnie czekają, jako lidera SLD w Warszawie. Za 
kilka dni rozpoczynamy kampanię wyborczą do Parlamentu Europej-
skiego i samorządu i wierzę, że będzie to batalia zwycięska.  (ar) (t)

JAK MINĄŁ ROK?

Bielizna dla Ciebie

na wybrane kolekcje bielizny 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

Wietrzenie magazynu
Rabat – do 50% 

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 69–89 zł 
 teraz 52–67 zł 
 Strzyżenie męskie 45–65 zł 
 teraz 34–49 zł
Kupon ważny do 31.01.2014 r.

Rabaty nie łączą się!

JEDnorazowy kUpon raBatowy – 25%
na wszystkie usługi fryzjerskie i kosmetyki L’orEaL professionnel i kerastase.
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rEKlAMA rEKlAMA  

19 grudnia na „Mieszkańcowym opłatku” spo-
tkali się parlamentarzyści; Alicja Dąbrowska, 
Marek Borowski, Marcin Kierwiński i Adam 
Kwiatkowski, szefowie południowopraskiej pro-
kuratury i policji, menedżerowie, prezesi spół-
dzielni, „Zacni Mieszkańcy”, biznesmeni i przed-
stawiciele środowisk kulturalnych oraz zespół re-
dakcyjny „Mieszkańca”. 

To już tradycja: ta wigilia pod naszym patronatem 
odbyła się już po raz 22!

Podkreślił to burmistrz Pragi-Południe Tomasz Ku-
charski: – Wiesław Nowosielski i zespół  „Mieszkań-
ca” przed 22 laty wpadł na pomysł, by organizować 
takie integracyjne spotkania dla tych, którzy mogą 
coś dla praskich dzielnic naszego miasta zrobić. Spo-
tykamy się ponad podziałami. Rozmawiamy ze sobą 
przyjaźnie, mamy wspólne tematy. 

Tradycją tych spotkań jest także niezwykle ser-
deczne powitanie tych, którzy zostali zaproszeni tu 
pierwszy raz. Tym razem kwiaty i ozdoby choinko-
we otrzymali: Zofia Egierska – prezes ED Invest, 
Krystyna Smolińska dyrektor Przedszkola „Misia 
Czarodzieja”, Łukasz Jeziorski – z-ca burmistrza 
dzielnicy Wawer, podinsp. Jarosław Misztal – Ko-
mendant KRP VII, insp. Dariusz Pergoł – z-ca 
Komendanta Stołecznego Policji (imieninowo), 
Zenon Tabor – prezes Zarządu Towarzystwa Bu-
dowlanego Probud S.A. i Włodzimierz Czarzasty,  

lider SLD na Mazowszu, który przedstawiając 
się jako prażanin, powiedział, że mieszka „tu” od 
53 lat. I gdyby nie to, że Uniwersytet Warszaw-
ski (jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych) mieści się po drugiej stronie 
Wisły, nie opuszczałby naszej dzielnicy na dłużej 
pewnie nigdy…

Ksiądz prałat Krzysztof Jackowski proboszcz 
parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczen-
ników, nasz „Zacny Mieszkaniec” pobłogosła-
wił temu spotkaniu, odczytał fragmenty Bożona-
rodzeniowej liturgii i życzył wszystkim zdrowia, 
pomyślności, możliwości zwolnienia codziennego 
biegu, po to by móc dostrzec to, co w życiu jest 
najważniejsze. I podzielił się ze wszystkimi opłat-
kiem, czym rozpoczął sekwencję wzajemnych  
życzeń.

A potem przy barszczu, rybach, pierogach, roz-
poczęły się kilkugodzinne rozmowy już w mniej-
szych grupach. I znowu dowiadywaliśmy się 
o tym, co u kogo ostatnio się wydarzyło, kto ja-
kie ma plany, komu rodzą się dzieci i wnuki, kto 
zmienia pracę, a kto już szykuje się do emerytury. 
Przewijała się jedna myśl, by najbliższe miesią-
ce kampanii wyborczej do Europarlamentu, ale 
przede wszystkim do samorządów i Parlamen-
tu nie podzieliły nas tak, by rozmowa stała się  
trudna. (toms)

Świąteczno-noworocznie...

Każdego roku władze dzielnicy Praga-Połu-
dnie spotykają się z przedstawicielami różnych 
dzielnicowych środowisk na świąteczno-nowo-
rocznym spotkaniu. Jednak tegoroczna „ratuszo-
wa wigilia” różniła się od poprzednich…

Stało się tak za sprawą finału konkursu „Ka-
mień Kamionka” organizowanego przez lokal-
ny samorząd tego osiedla. – Przez ten konkurs 
chcemy przywrócić Kamionkowi, najstarszemu 
osiedlu prawobrzeżnej Warszawy, należną mu ran-
gę – mówił przewodniczący Kapituły Konkursu, 
Adam Rosiński, który zresztą od wielu lat ściśle 
współpracuje z naszą redakcją – Chcemy uhono-
rować wybitnych mieszkańców, ważne dla naszego 
osiedla wydarzenia, miejsca i działania. W pierw-
szej edycji konkursu laureatami zostali: profesor 
Adam Strzembosz (w kategorii Mieszkaniec) 
i Konstanty Królik (Sport). Za najważniejsze wy-
darzenie uznano Mistrzostwa Europy w Piłce Noż-
nej UEFA EURO 2012 TM i tę nagrodę odebrał 
Leszek Rylski, jedyny Polak w historii zasiadający 
we władzach UEFA (także mieszkaniec Kamion-
ka). Ksiądz abp. Henryk Hoser przyjął nagrodę dla 
Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej, która sfinan-
sowała i przeprowadziła generalną renowację za-
bytkowej, kamionkowskiej Konkatedry p.w. Matki 
Bożej Zwycięskiej. Karolina Bauer, żona twórcy 
Soho Factory, odebrała zaś wyróżnienie dla tego 

właśnie miejsca, które stało się bardzo modne 
w Warszawie (aż szkoda, że to właśnie miejsce 
przy Mińskiej 25 jest tak mało reklamowane wśród 
mieszkańców Pragi-Południe).

Po długich brawach dla laureatów mikrofon 
przejął gospodarz dzielnicy, burmistrz Tomasz 
Kucharski: – Kochani, bardzo Wam dziękuję za 
wsparcie w trudnych momentach, bo bez praw-
dziwych, wypróbowanych przyjaciół byłoby bar-
dzo trudno przetrwać ten trudny dla samorządu 
rok i mam nadzieję, że nowy, 2014, będzie o wiele 
lepszy. Świąteczne życzenia w imieniu samorzą-
du złożył również Marcin Kluś, przewodniczący 
rady Pragi-Południe. Do głosu doszli też komba-
tanci i „dzielnicowy poeta” z Grochowa, Roman 
Majchrzak, którego rymowania, jak zwykle zresz-
tą, wprowadziły zebranych w jeszcze bardziej 
radosny nastrój. A było kogo wprowadzać, gdyż 
spotkanie świąteczno-noworoczne zgromadziło 
licznych przedstawicieli południowo-praskich 
służb, urzędów, spółdzielni mieszkaniowych, 
szpitali, placówek oświatowych, samorządu war-
szawskiego i tych lokalnych. Polski Parlament 
reprezentowała posłanka Alicja Dąbrowska i se-
nator Marek Borowski. Dobrym słowem i błogo-
sławieństwem podzielił się ze wszystkimi ks. abp 
Henryk Hoser.

Magda K.

…w „MieSzKAŃcU” …w UrzĘDzie
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 1H O r O S k O P
 BA RAN 21.03-21.04

W  połowie stycznia możesz złapać taki wiatr 
w żagle, że ktoś będzie Cię musiał przystopo-
wać. Niestety, ten wiatr może Cię pchać w nie-
zbyt korzystnym kierunku. Dlatego spróbuj włą-
czyć myślenie i nie rzucaj wszystkiego na jedną 
szalę. Pod koniec miesiąca możesz otrzymać 
wiadomość, która być może trochę namiesza 
w Twoim życiu. Tylko od Ciebie będzie zależało, 
jak bardzo wpłynie to na Twoje dalsze sprawy.  

 BYK 22.04-21.05
Już niedługo może pojawić się szansa na lep-
szą pracę. Niewykluczone jednak, że będzie 
się to wiązało z koniecznością zmiany profesji 
lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodo-
wych. Choć może Ci się to zbytnio nie podo-
bać, spróbuj podjąć wyzwanie. Nie odkładaj 
w tym miesiącu spraw na potem, bo może się 
to skończyć katastrofą.  

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W  najbliższym czasie możesz tryskać pomy-
słami. Dzięki temu w  sferze zawodowej mo-
żesz się spodziewać korzystnych zmian. Po-
staraj się być bardziej przebojowym i działać 
odważniej. Może spróbuj umówić się na roz-
mowę z przełożonym, a może będzie szansa 
wynegocjowania lepszych warunków finanso-
wych lub przeniesienie na lepsze stanowisko.

 RAK 22.06-22.07
Jak to bywa w  życiu – przed Tobą parę nie-
spodzianek. Możliwe, że zmienisz pracę lub 
miejsce zamieszkania i  poszukasz szczęścia 
za granicą. Zdecyduj się jednak na coś, wszak 
szczypta ryzyka dodaje życiu smaku. Nie re-
aguj zbyt gwałtownie na krytykę, a do spraw 
osobistych spróbuj nabrać dystansu. Życie 
w ciągłym stresie i pośpiechu może skończyć 
się problemami zdrowotnymi. 

 LEW 23.07-23.08
Może to być miesiąc intensywnej pracy dla lu-
dzi, którzy lubią działać. Pomyśl, jak możesz 
wyegzekwować należne Ci pieniądze. Mo-
że to być również pomyślny czas na wszelkie 
zwroty pożyczek lub niespodziewane zarob-
ki. Zwróć uwagę na projekt, którego realiza-
cja może przynieść Ci sporo satysfakcji. Mogą 
z tego być spore pieniądze i uznanie, którego 
obecnie potrzebujesz. 

 PAN NA 24.08-23.09
Jeśli będzie Ci trudno podjąć właściwą decyzję, 
zaufaj swojej intuicji. Wówczas będziesz mógł 
się przekonać, że Twój wewnętrzny radar za-
wsze Cię dobrze poprowadzi.  Przyszłość rysu-
je się całkiem ciekawie, ale wcale to nie ozna-
cza, że już natychmiast musi stać się rzeczywi-
stością. Dlatego zajmij się sprawami bieżącymi, 

a reszta przyjdzie sama. Samo nie przyjdzie tyl-
ko uczucie, jemu musisz wyjść naprzeciw.  

 WA GA 24.09-23.10
Praca może nie być w  tym miesiącu Twoim 
ulubionym zajęciem. Nawet jeśli będziesz bar-
dzo się starał, to efekty niekoniecznie muszą 
być oszałamiające. Spróbuj uzyskać informa-
cje na temat, który Cię interesuje, a unikniesz 
stresów. W czasie spotkań w interesach uwa-
żaj na słowa. Możesz zyskać niewiele, a dużo 
stracić.

 SKOR PION 24.10-23.11
W najbliższym czasie, jeśli nie przegapisz oka-
zji, będziesz mógł w pełni rozwinąć inicjatywę 
w  sprawach zawodowych. Nie lokuj wszyst-
kich oszczędności w jeden interes – to Ci się 
może nie opłacić. Lepiej inwestuj stopniowo. 
Dbaj o formę fizyczną i psychiczną – dzięki do-
bremu samopoczuciu uda Ci się zrealizować 
wiele z tego, co zaplanowałeś.

 STRZE LEC 24.11-22.12
W  tych dniach ważna jest dobra organizacja 
pracy, a poza tym musisz ustalić, czym w pierw-
szej kolejności powinieneś się zająć. Nie roz-
drabniaj się, nie trać czasu na rzeczy nieistotne 
lub takie, które bez żadnej szkody mogą pocze-
kać. Pilnuj kluczy i portfela! Nie odpuszczaj też 
swojemu organizmowi, dbaj o kondycję i spró-
buj zrzucić poświąteczne kalorie, a uda Ci się 
osiągnąć, to czego pragniesz… 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Unikaj ryzykownych posunięć zawodowych, 
a  w  kwestiach finansowych graj na zwłokę. 
Zajmij się sprawami wymagającymi uporząd-
kowania. Jeśli potrzebujesz wsparcia ze stro-
ny bliskiej osoby, schowaj kolce i pozwól so-
bie pomóc. W  trzeciej dekadzie stycznia – 
uważaj na drodze i na portfel! 

 WO DNIK 21.01-19.02
Miesiąc zapowiada się ulgowo i bez większych 
zmartwień, ale też bez nadzwyczajnych zda-
rzeń. Będziesz miał więcej czasu, aby zająć 
się sobą. Nie wpadaj tylko z jednej skrajności 
w drugą. Lenistwo nie opłaca się nigdy, chy-
ba że to będzie „twórcze lenistwo”, podczas 
którego wymyślisz nową strategię działania. 
Od projektu do realizacji – to dla Ciebie żaden 
problem.  

 RY BY 20.02-20.03
Warto teraz pogłębiać fachową wiedzę, na-
wiązywać kontakty zawodowe i  udzielać się 
na zebraniach w pracy. To wszystko niedługo 
może zacząć procentować. Możesz otrzymać 
intratną propozycję – szybka decyzja może 
oznaczać korzystną transakcję lub dodatkowe 
źródło zarobku. Merlin

Zgaga – pogłębiają ją po-
karmy zwiększające wy-
dzielanie kwasu żołądkowe-
go i zakwaszające: alkohol, 
kawa i herbata – im moc-
niejsze, tym silniej; cytrusy, 
czekolada, orzeszki ziemne, 
pomidory, pokarmy ostre, 
słodkie lub tłuste oraz – 
uwaga! – polecana na żołą-
dek mięta. Zgaga dokucza 
często ciężarnym, nawet, 
gdy uważają na dietę.

Picie mleka, pomaga tyl-
ko chwilowo, gdyż zmusza 
żołądek do produkcji kolej-
nych porcji kwasu solne-
go. Domowe środki działa-
ją rozmaicie na różne oso-
by, ale warto je wypróbo-
wać. Zaparzone wrzątkiem 
siemię lniane lub jagody ja-
łowca, żucie gumy bezcu-
krowej przez 30 minut po 
posiłku, szklanka letniej wo-
dy z płaską łyżeczką sody 
oczyszczonej, gdy piecze 
lub sok z aloesu przed po-
siłkiem. Gdy zgaga pojawia 
się nie tylko sporadycznie, 
konieczna jest wizyta u le-
karza!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Faworki czyli chrust – w Polsce, Niemczech i na 
Litwie piecze i jada się właśnie teraz!

✓Faworki 1: 2 szklanki mąki wsypać na stolnicę, dodać 
szczyptę cukru (około 1/3 małej łyżeczki) i nieco mniejszą 
soli, wsypać skórkę drobniutko otartą z wyszorowanej cytry-
ny lub dwóch, wbić 4 świeże żółtka i mieszając wlać niecały 
kubeczek kwaśnej, gęstej śmietany a następnie ciut olejku arakowego i łyżkę – 
dwie spirytusu lub octu (to ważne, bo spulchnia ciasto i nie pozwala tak bardzo 
by podczas smażenia tłuszcz wsiąkał w faworki). Wyrobić ciasto elastyczne, na-
stępnie rozciągnąć nieco i energicznie bić je wałkiem (ewentualnie półtoralitrową 
butelką wody), co kilka chwil składając je we czworo i znów ubijając, by je dobrze 
napowietrzyć. Dobry sposób na rozładowanie stresu. Wreszcie ciasto rozwałko-
wać jak najcieniej. Pociąć na wąskie prostokąty, każdy naciąć pośrodku wzdłuż 
i przełożyć przez otwór jeden z końców prostokąta. Smażyć w dużej ilości roz-
grzanego oleju (gdy będzie za chłodny, ciasto wchłonie tłuszcz; gdy za gorący 
– spali je; najlepiej podgrzewając olej sprawdzać jego „gotowość do współpra-
cy” wrzucając małe skrawki ciasta), a gdy się lekko ozłocą, osączać i posypać 
cukrem pudrem.

✓Faworki 2: z mąki, żółtek, śmietany, soli, spirytusu w proporcjach jak powy-
żej oraz 1/3 szklanki cukru zrobić ciasto, a gdy gotowe, energicznie i dość długo 
ubić je wałkiem lub plastikową butelką wypełnioną wodą, co kilka chwil na no-
wo składając w kwadrat. Rozwałkować cieniusieńko, szklanką lub szklaneczką 
wycinać kółka. Każde z nich zrolować, nie jak naleśnik, lecz zataczając półkole, 
by powstała, po ściśnięciu koniuszka „róża”. Innym sposobem jest wycięcie tej 
samej ilości krążków szklanką, szklaneczką i kieliszkiem; nacinamy je na obrze-
żu, układamy po trzy, od największego do najmniejszego; na środku mocno je 
uciskając czubkiem palca, by się skleiły. Wrzucamy na tłuszcz, ciasto „puchnie” 
przybierając kształt przypominający kwiat.

✓Faworki 3: dwie szklanki mąki wymieszać z czterema żółtkami, łyżką cukru 
i łyżką masła oraz szczyptą cukru. Wyrabiać ciasto dodając zwykłe piwo. Rozwał-
kować, pokroić, smażyć, posypać cukrem pudrem z wanilią. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Jak karnawał, to szampan! Nazwę zastrzeżono w roku 1911, pro-

dukowano go od stuleci, a w XVI wieku powstało określenie „wina 
szampańskie”. Proceder niebezpieczny, butelki wybuchały i dopie-
ro sto lat później benedyktyński mnich Dom Pérignon, znakomity 
i doświadczony winiarz z opactwa Hautvillers wymyślił specjalne, 

mocne butelki a także dębowe korki, przywiązywane do butelek niezwykle mocnym 
sznurem z konopi.

Opracował także specjalny dobór winogron, pozwalający unikać częstych wówczas wad 
tego wina. Jakie mogą być szampany? Brut integral i Brut zero są skrajnie wytrawne, 
zwykły wytrawny to Brut (wytrawne szampany to 80% produkcji!). Półwytrawny to Sec, 
zaś półsłodki – Demi sec, a słodki – Doux. Jeśli pijemy kilka rodzajów szampana, im 
młodszy rocznik, tym wcześniej go podajemy. Otwieranie szampana szablą nie polega na 
ścięciu główki ostrzem! Trzymając butelkę, z której usunięto druciki, przykładano szablę 
na płasko tępą stroną do góry i nagle, zdecydowanie przesuwano wzdłuż butelki uderza-
jąc w wałeczek szkła wokół korka. Niebezpieczna zabawa.  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Polka zaręczyła się ze Szkotem, choć nieco 

obawiała się jego przysłowiowego skąpstwa. 
Spacerują po ulicy, mijają elegancką restau-
rację.

– Co za smakowite zapachy, mmm… – mó-
wi ona.

– Podoba ci się, my darling? W takim razie zawróćmy 
i przejdźmy tamtędy jeszcze raz!

��
– Słyszałem, że pani mąż znowu wyjechał do Irlandii, a pa-

ni taka samotna, taka śliczna… Może wpadnę do pani wie-
czorkiem na kolację razem ze śniadaniem…?

– To skandal! Za kogo mnie pan uważa! Ja nie jestem ko-
bietą lekkich obyczajów!!!

– Lekkich obyczajów?! Ależ czy ja mówiłem o pieniądzach?!
��

– Ja w Sylwestra byłem na Hawajach. Ciepłe morze, drin-
ki, kobiety…

– A ja na koncercie – przeszedłem na ty z Dodą, siedzieli-
śmy do rana w jej garderobie!

– Chłopaki. Ja w Sylwestra byłem w tym samym pokoju co 
wy, ale nie paliłem tego świństwa!! 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 23/2013: „Cudzego nie żal”. Ze-
staw upominków wylosował p. Kamil Żukowski z ul. Ostrobramskiej.  Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji do 17 stycznia br.
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AUTO-MOTO

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

AUTO-MOTO/Sprzedam

 Alternatory, rozruszniki, 
części wszystkie, pojazdy, 
maszyny. Sprzedaż, regene-
racja.  Tel. 22 612-34-60 
 www.autostarter.com.pl

FINANSE

 Doświadczona księgowa 
– doradca podatkowy popro-
wadzi księgowość małych 
i średnich firm - od 100 zł. 
 Tel. 606-763-006; 
 601-237-563 
 www.podatkizglowy.pl

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

 Drewno kominkowe 140 
zł, brykiet 8 zł. Wawer – 
transport gratis. Ul. Trakt 
Lubelski 338A. 
 Tel. 609-805-821
 Drewno opałowe, pocię-
te z rozbiórki, worek 12 zł, 
transport gratis. 
 Tel. 721-002-710

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

MEDYCZNE

 Alkoholowo-narkotyko-
we odtrucia, Esperal. 

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

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41  
 Fizyka, matematyka – ma-
tury, studenci. Dojeżdżam. 
Dr.  Tel. 607-690-614
 Francuski. 
 Tel. 515-425-867
 Język polski gimnazjum, 
liceum, egzaminy, matura. 
 Tel. 513-799-661
 Korepetycje Matematyka/
Fizyka/Chemia podstawów-
ka – liceum. Dojazd Wawer 
+ Józefów. Tel. 608-071-214 
 Artur Muracki 
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Pomoc i nauka w obsłu-
dze komputera, internetu 
i telefonu. Osoby starsze – 
promocja!  Student. 
 Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Budynek warsztatowy 
ca`320 m kw. w Falenicy ul. 
Oliwkowa 10. Tanio. Raty. 
 Tel. 606-260-514
 Sprzedam lub wynajmę 
garaż – czynsz 340 zł. Ul. 
Zbaraska 7. 
 Tel. 22 810-67-83
 Trzypokojowe (58,80 m) 
Saska Kępa, po remoncie + 

garaż murowany. Cena do 
negocjacji. Tel. 22 672-36-60 
 i 514-83-18-82

SZUKAM PRACY

 Polka posprząta + okna. 
 Tel. 511-210-315
 Uczciwa zaopiekuje się 
osobą potrzebującą pomo-
cy, ewentualnie gotowanie, 
sprzątanie, prasowanie. 
 Tel. 505-490-203

PRAWNE

 Doradca Podatkowy – 
porady, kłopoty z urzędem 
skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, au-
kcje, nieujawnione dochody, 
audyty Wspólnot Mieszka-
niowych. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szero-
ki zakres usług. Czynna co-
dziennie oprócz wtorków. 
Ul. Grochowska 207 (Uni-
versam, antresola od strony 
pętli autobusowej) 

www.kancelariaosica.pl; 
Tel. 509-959-444,  

22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokac-
ka adw. Teresa Zdanowicz. 
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer - 
Anin ul. Ukośna. 

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

RÓŻNE

 Sprzedam używane z Nie-
miec: pralki, lodówki, zmy-
warki, zamrażarki i inne. 
 Tel. 502-188-233

USŁUGI

 AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki – krajowe, 
zachodnie. Naprawa. 

Tel. 22 612-95-23, 
609 105 940

 Anteny satelitarne na-
ziemne; nc+, Trwam, Polsat, 
tvn24, oraz dekodery tele-
wizji naziemnej.  Sprzedaż, 
montaż, naprawa. 
 Lemag-tvsat.waw.pl  

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

 ANtENY, tELEWIZO-
RY – NAPRAWA. 
 tEL. 602-216-943
 A-z stolarskie przeróbki, 
naprawy.
  tel. 602-126-214
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie – Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 
502-920-316

 Cyklinowanie, układanie, 
lakierowanie, przekładanie 
parkietów – Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545 

 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  tel. 694-825-760
 Dezynsekcja – skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

 Elektryczne Instalacje 
Montaż i Naprawa awarii. 
 Tel. 602-479-474
 Futra – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miaro-
we, przeróbki, wszelkie 
naprawy. Ul. Zamieniecka 
63.  tel. 22 610-23-05

 Hydrauliczne, gazowe – 
solidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- 
gaz., piece, remonty, prze-

glądy gazowe, kominiarskie. 
Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
 Hydrauliczno-gazowe. 
 tel. 505-658-523
 Hydraulika, ślusarstwo, po- 
gotowie.  tel. 22 416-64-49; 
 889-518-246
 Lodówki, pralki, telewi-
zory – naprawa. 
 tel. 694-825-760
 LODÓWEK NAPRA-
WA.  tEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464 
 Lodówki tel. 22 671-80-
49; 604-910-643, Pralki tel. 
601-361-830
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowa-
nie, wygładzanie. Mistrz. 
 tel. 22 810-90-22

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 Pralki, lodówki – napra-
wa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 StOLARZ – SZAFY, 
ZABUDOWY, GARDE-
ROBY I PAWLACZE. 
 tEL. 602-126-214
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88

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

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompu-
terowy 18 zł/h 24 h. Dojazd 
0 zł.  Tel. 506-480-505

 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek sa-
mochodowych, odplamianie. 
Osobiście.  
 Tel. 512-247-440
 Pranie dywanów, wykła-
dzin, tapicerki meblowej 
i samochodowej. 
 Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, ma-
lowanie.  Tel. 606-181-588
 Glazura – remonty. Fir-
ma rodzinna. 
 tel. 692-885-279
 Glazura, hydraulika, ma-
lowanie.  Tel. 518-562-380 
 i 22 612-59-98
 Malowanie, tapetowanie, 
panele.  tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz mebli, gru-
zu, sprzątanie piwnic, stry-
chów, wycinka drzew, małe 
rozbiórki. tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 AAA wywóz gruzu, me-
bli, śmieci, gałęzi, itp. 
Sprzątanie piwnic, wycina-
nie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. tanio. 
 tel. 721-002-710
 Przeprowadzki 24 h/7. 
Wywóz i utylizacja starych 
mebli, agd, rtv. 
 tel. 607-66-33-30
 Wywóz gruzu, mebli, 
sprzątanie piwnic, transport 
mat. budowlanych. 
 Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

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

OGŁOSzENIadRObNE   OGŁOSzENIadRObNE    OGŁOSzENIadRObNE

Termowizja. 
Tel. 660-47-36-28

Domowy hydraulik – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, przeróbki,  
naprawy.   

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

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt agd, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprzą-
tanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli.       

Tel. 22 499-20-62 

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

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

Złota Rączka. 
Tel. 515-400-656

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

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
rEKlAMA  rEKlAMA

twóJ CZas Jest dla Nas beZCeNNy!
NadaJ drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl
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Świąteczne drzewko stanęło 
na placu kilka dni przed Wigi-
lią. W tym samym miejscu co 
w poprzednim roku – przy gro-
chowskiej świątyni Najczyst-
szego Serca Maryi. Choinka 
jest bardzo kształtna i wyso-
ka. – Ma 8 metrów wysokości 
– mówi Ewelina Buczyńska, 
rzeczniczka południowopra-
skiego Ratusza. – Zrobiona 
jest z najwyższej jakości mate-
riałów i pokryta jest igliwiem 
posiadającym certyfikat nie-
palności, na Pragę-Południe 
zajechała na dłużej. Drzewko 
będzie wykorzystywane każde-
go roku. Zawsze w tym samym 
miejscu. – Pod nawierzchnią 
zrewitalizowanego placu prze-
prowadzona jest specjalna in-

stalacja elektryczna – mówią 
urzędnicy z dzielnicowego Wy-
działu Infrastruktury.

Oficjalnego rozświetlenia 
dzielnicowej choinki dokona-
li mieszkańcy wraz z burmi-
strzem Pragi-Południe Toma-
szem Kucharskim. Po zmroku, 
20 grudnia, w okolicę drzewka 
przyciągały gości kolędy i pa-
storałki grane i śpiewane przez 
Chór Międzyparafialny Canto-
res Sanctae Barbarae pod batutą 
Artura Backiela.

– Proszę pana, czy będzie Mi-
kołaj? – kilkuletni, ciepło ubra-
ny chłopiec pytał przed imprezą 
naszego fotoreportera. Chłopiec 
był w dużej grupie dzieci, które 
dość tłumnie przybieżały przed 
dzielnicową choinkę. Liczniej-

szą od dzieci grupą byli oczy-
wiście ich rodzice, a także inni 
mieszkańcy Pragi-Południe. 
Wśród uczestników dzielnico-
wej gwiazdki sporo było rad-
nych i urzędników. Prócz bur-
mistrza Tomasza Kucharskiego 
Ratusz reprezentowali także 
wiceburmistrzowie – Jarosław 
Karcz i Robert Kempa. Silnej 
grupie radnych przewodzili 
Katarzyna Olszewska, Bożena 
Manarczyk, Justyna Adamek 
oraz Marek Borkowski. Z Be-
tlejemskim Światłem Pokoju 
na plac Szembeka przyszli har-
cerze. Przed naszą choinką nie 
zabrakło również Marka Bo-
rowskiego, senatora warszaw-
sko-praskiego, a także dowódz-
twa południowopraskiej Policji. 

Trzeba zresztą przyznać, że 
niebieskie mundury policjan-
tów ciekawie komponowały się 
z czerwonym strojem Świętego 
Mikołaja. Bo ten, oczywiście, 
także pojawił się na tej dzielni-
cowej imprezie.

– Jesteście tutaj najważ-
niejszymi gośćmi – wysoki 
burmistrz Tomasz Kucharski 
przykucnął przed uroczysto-
ścią, aby chwilę porozmawiać 
ze zgromadzonymi dziećmi. 
Potem w imieniu samorządu 
złożył wszystkim mieszkańcom 
i zebranym najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne. – Dzie-
sięć, dziewięć, osiem… – wszy-
scy głośno odliczali sekundy do 
rozświetlenia najważniejszej na 
Pradze-Południe choinki, która 
na koniec rozbłysła ku radości 
młodszych i starszych. Potem 
przyszedł czas na wspólne ła-
manie się opłatkiem i kolędo-
wanie. Wtedy to właśnie na 
placu pojawił się Święty Mi-
kołaj z woreczkiem prezentów. 
Były wśród nich m.in. piórniki 

i słodycze. Dzieci tak lgnęły 
do Świętego Mikołaja, że ten, 
momentami, nie mógł przejść 
przez szczelnie otaczający go 
tłumek maluchów.

Choć tego roku święta nie 
były ani mroźne, ani śnieżne, 
to organizatorzy imprezy za-
dbali także o pokrzepienie ciała 
(w końcu Święta Bożego Na-
rodzenia kojarzą się z wiecze-
rzą). Ciepłej strawy można było 
skosztować wprost z garkuchni 

ustawionej tuż przy choince.  
– Och, żeby ten nasz plac czę-
ściej tętnił takim życiem… – pod 
rozświetlającymi plac lampio-
nami życzeniowo zwierzała się 
koleżance jedna z mieszkanek 
Grochowa. No cóż, Gwiazdka 
jest tylko raz w roku, ale pla-
ny ożywienia placu Szembe-
ka i uczynienia z niego „serca 
Pragi-Południe”, prawdziwego 
placu miejskiego, są jak najbar-
dziej realne… as

Choinka – ma ją każde szanujące się miasto. Mają ją 
też niektóre dzielnice. Ta południowopraska, dzielni-
cowa, stoi na placu gen. Piotra Szembeka.

południowopraska gwiazdka na Szembeka

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

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!

P

NARZyNki gwiNtowNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
Metal−Market   Okna  rOlety

oKNa pCV – rabat 40%
szyba termoizolacyjna k=1,0

 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale

ul. Patriotów 237 tel. 615−40−40, tel. 698 684 133  
e−mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kuPOnem rabat na rolety 10%   

 ele gaNc Kie leKKie OKU la RY
 SO czeW Ki KON TaK TO We
 le KaRz OKU li STa, ba da Nie WzRO KU
 dU¯Y WYbóR OPRaW

 672−77−77 

Al. wa szyng to na 44
    przy mię dzy na ro do wej   

rabaty!

rEKlAMA rEKlAMA  
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Michała Umińskiego – biegacza, który wraz 
z  towarzyszącą Izabellą Sierzputowską, 
uczestniczył w  II Biegu Noworocznym 
w  Parku Skaryszewskim zorganizowanym  
4 stycznia przez Urząd Dzielnicy Praga- 
-Południe i ActiveSports.

– Ach, cóż to za przedziwne biegowe stroje?
– Właśnie wróciliśmy z Krakowa, gdzie organizują Bieg Prze-

bierańców i chcemy przenieść ten zwyczaj tutaj, do Warszawy. 
W końcu mamy karnawał i warto by było żeby stolica miała taki, 
wyróżniający się bieg – może właśnie ten Noworoczny w Parku 
Skaryszewskim… Mieszkamy w dzielnicach prawobrzeżnej War-
szawy i uważamy, że taki bieg byłby znakomitym środkiem pro-
mocji tej części miasta. To naprawdę może być barwna impreza, 
przyciągająca nie tylko biegaczy z rodzinami, ale także turystów 
i gości z całego kraju i zagranicy.

– Przyznam, że trochę mnie zaskoczyliście… i aż się boję za-
pytać, kto zazwyczaj wygrywa w Waszej rywalizacji, anioł, czy 
diabeł?

– Co do strojów, to nasze są łagodne, ale inwencja biegaczy jest 
naprawdę wielka. W Krakowie startowała kobieta przebrana za lo-
dówkę wypełnioną piwem… Zaś na metę zawsze wpadamy razem. 
Dla nas biegi, to nie tylko sportowa rywalizacja i zdrowy styl ży-
cia, ale również dobra zabawa. Biegnąc staramy się zachęcić prze-
chodniów do kibicowania, ślemy im pozdrowienia, a najmłodszym 
przybijamy „piątki”.

– Główną inicjatorką tej imprezy jest jej uczestniczka, wi-
ceprzewodnicząca dzielnicowej rady Katarzyna Olszewska. 
Rozmawiałem właśnie z radnymi, którzy przyszli jej kibicować, 
gdyż sami jeszcze nie biegają. Marika Sztyber żartowała, że jej 
kondycja jest tak słaba, że rundkę wokół „Skaryszaka” musia-
łaby skończyć na rękach ukochanego Pawła, a Sławomir Ko-
złowski przyznał mi się, że jego noworocznym postanowieniem 
jest wzięcie się za czynną rekreację… Czy Wasza przygoda 
z bieganiem też miała źródło w chęci poprawy kondycji?

– Nasza przygoda z bieganiem rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy 
to po wejściu schodami na 4 piętro nie mogliśmy złapać tchu. Iza 
pierwsza zaczęła startować w biegach zorganizowanych, ja dołą-
czyłem odrobinę później.

Rozmawiał Adam Rosiński

D’Artagnan, Portos, Atos i Aramis. Lub chociaż-
by nasz swojski pan Wołodyjowski… Kogóż nie za-
chwycały pojedynki na szable, szpady i rapiery…?

A niektórych zachwycają nie tylko w filmowych 
obrazach, czy w wyobraźni pobudzonej lekturą Du-
masa, czy Sienkiewicza. Niektórzy, takie pojedynki 
mają na co dzień. 

Mowa o młodzieży i dzieciach trenujących szer-
mierkę. I ich rodzicach. A nie od dziś wiadomo, że 
jednym z najlepszych klubów w tej dyscyplinie jest 
nasz, południowopraski, Polski Klub Szermierczy. 
A wiadomo „nie od dziś’, bo PKSzerm. właśnie ob-
chodził jubileusz 10-lecia.

I ten właśnie Jubileusz był motywem przewodnim 
X Turnieju im. Eugeniusza Śniegowskiego o Puchar 
Dzielnicy Praga-Południe. Turnieju rozgrywanego 
w profesjonalnej hali przy siedzibie PKSzerm., czyli 
w Zespole Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w alei 
Stanów Zjednoczonych. – Nasz „mikołajkowy” tur-
niej zawsze jest podsumowaniem sezonu i okazją do 
spotkań miłośników szermierki – podkreśla Marek 
Poznański, prezes PKSzerm. i trener wielu wybitnych 

szermierzy. 6 grudnia odbyły się finały zawodów. Oto 
lista młodych szermierzy PKSzerm., którzy we flo-
recie i szpadzie zajęli medalowe pozycje: Jan Socha, 
Bartłomiej Zbierada, Jagoda Wojtczak, Antoni Socha, 
Bartosz Lewandowski, Maria Marcinkiewicz, Maciej 
Fabczak, Cecylia Cieślik, Lena Czerwińska, Jan Glin-
ka, Jakub Cieślik, Iwo Czerwiński. Rosną nam mali 
muszkieterowie… rosa

rosną mali muszkieterowie

rEKlAMA rEKlAMA  

Michał i Iza, czyli team UMISIE BYLE W LIMICIE na II Biegu 
Noworocznym.

W podstawówce nr 143, 
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia, odbył się koszykarski 
turniej dla chłopców. Organi-
zatorzy planują, że przed Wiel-
kanocą zagrają również dziew-
częta.

W turnieju zorganizowanym 
przez szkołę i działający w niej 
UKS basket 143 wzięły udział 
drużyny piątoklasistów czterech 
południowopraskich placówek: 
gospodarzy oraz podstawówek nr 
60, 255 i 185. 

Koszykarze UKS basket 143 
okazali się bezkonkurencyjni, 
choć trenują dopiero od tego roku 
szkolnego. Zażarta walka toczy-

ła się zaś o kolejne, poza pierw-
szym, miejsca na podium. I tę 
rywalizację wygrała drużyna SP 
nr 60, trzecią lokatę zajął zespół 
podstawówki nr 185, a czwartą nr 
255. Choć z drugiej strony, skoro 
koszykówka jest tak bardzo po-
pularną dyscypliną wśród współ-
czesnej młodzieży, a z całej Pra-
gi-Południe do turnieju przystąpi-
ły tylko drużyny czterech szkół, 
to z czystym sumieniem można 
ustawić na najwyższym podium 
zarówno te wszystkie zespoły, jak 
i prowadzących je wuefistów…

– Intencją turnieju jest inte-
gracja południowopraskich szkół 
i popularyzacja koszykówki – 

mówi „Mieszkańcowi” Aneta 
Paluch opiekująca się zwycięską 
drużyną UKS basket 143 i zapo-
wiada, że w planowanym przed 
Wielkanocą analogicznym tur-
nieju prawdopodobnie wezmą też 
udział zespoły dziewczęce. Wu-
efistka chwali całą swoją drużynę 
za rezultaty. I z nieukrywaną ra-
dością dodaje, że jej koszykarze 
zasłużyli na dodatkowe laury: 
– Jacek Kowalski został Naj-
lepszym Zawodnikiem Turnieju, 
a Andrzej Surowiec został „Kró-
lem Strzelców”. UKS basket 143 
jest jedynym w dzielnicy szkol-
nym klubem specjalizującym się 
w koszykówce. ar

chłopcy na Gwiazdkę, 
dziewczęta na wielkanoc

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

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

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

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

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

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

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 ! ! !

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  powo-
du wstydu nie przyznają się do 

problemu, a niestety problem ze 
słuchem często  oddziałuje źle, 
także na otoczenie i  rodzinę tej 
osoby. Problem pogarszania słu-
chu jest uciążliwy dla pozosta-
łych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w nadmier-
nym hałasie (np. bardzo głośne 
słuchanie TV lub radia) i naraża 
ich również na warunki, które 
i  u  nich mogą powodować po-
wstawanie problemu pogarsza-
nia słuchu. Bardzo ważna jest 
pomoc rodziny, jeśli widzisz, że 
ktoś bliski z  Twojego otoczenia 
ma częsty problem z  usłysze-
niem całości wypowiedzi  albo 
włącza dźwięk coraz głośniej, 
warto namówić taką osobę na 
odwiedzenie 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 przestaną 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 pro-
blem ze słuchem, wystąpiło już 
długotrwałe uszkodzenie słuchu 
i jest za późno, by odpowiednio 
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 2014

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.

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

(sfera –4 do +6)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00


