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A czemu on 
taki radosny?

Dwa tygodnie temu napisałem, 
że poraża mnie poziom codzien-
nej agresji między rodakami. Te-
raz znów chciałbym pomarudzić... 
Ale obiecuję, w następnym nume-
rze już nie będę mantyką!

Nie potrafimy sobie poradzić 
z sukcesem innych. W USA jak się 
komuś coś uda, wszyscy w firmie 
autentycznie się cieszą i gratulują. 
A niepowodzenie jest bagatelizo-
wane i osładzane poklepaniem po 
plecach. Take it easy - nie przej-
muj się Stary, następnym razem 
będzie lepiej. U  nas odwrotnie. 
Nie ciesz się Stary, następnym ra-
zem już ci się nie uda… Zazdrość 
o sukces zaczyna się już w przed-
szkolu (Pani go lubi, a mnie nie), 
trwa przez szkołę (podlizuje się, to 
ma szóstki), studia (sypia z  pro-
fesorem), by apogeum osiągnąć 
w dorosłym życiu. Kobieta z  nie-
umytą głową na pewno tego dnia 
usłyszy od swoich koleżanek 
w  pracy, że wyjątkowo wygląda 
dziś olśniewająco, a facetowi, któ-
rego projekt okazał się najlepszy 
ze wszystkich, szepną przy auto-
macie do parzenia kawy, że szy-
kują się zwolnienia i ponoć jest na 
liście. Żeby się, kurczę, za bardzo 
nie cieszył.

Owsiak też nie ma lekko. Dzie-
siątkom tysięcy Polaków w  jed-
ną ze styczniowych niedziel da-
je wielogodzinną zabawę na kon-
certach i  imprezach, które sami 
wymyślają, a  „przy okazji”zbiera 
kilkadziesiąt milionów złotych na 
sprzęt medyczny. O – to już jest 
wyjątkowo podejrzany przypa-
dek: bawić się i  przy tym zara-
biać?! To dla wielu zbyt duże wy-
zwanie. Oczywiście mogliby po-
kazać, jak się podobne miliony 
zbiera na smutno. Zbiera Caritas 
– pada odpowiedź. No tak, ale co 
w tym złego, że jest uzupełniają-
ca alternatywa? 

Tomasz Szymański
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 nowoczesna protetyka
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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. 3

www.maxipizza.pl

dziękujemy profesorze

„Gdzie kucharek sześć…” – wiado-
mo, co mówi staropolskie przysło-
wie. Ale okazuje się, że także, jak 
„kucharka” jest jedna, to też nie-
zbyt dobrze… dokończenie na str. 2

prokurator w sm „osowska”

  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

21 stycznia w Klinice Kardiologii Szpitala Grochowskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą  
prof. Leszka Ceremużyńskiego. Na zdjęciu od lewej: prof. Grzegorz Opolski, prof. Andrzej 
Budaj, prof. Krystyna Cedro-Ceremużyńska – żona, Antoni i Stanisław Łukaszewicz – wnuki,  
prof. Jacek Imiela i prezes Witold Bromboszcz.   czytaj na str. 14

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

BezpŁATNe zABieGi sTomAToLoGiCzNe 
(Biały Tydzień)

klinika stomatologiczna 
ul. kordeckiego 79, tel. (22) 672-12-71
Zapisy telefonicznie od 27 stycznia (poniedziałek) 

od godz. 9.00
* ilość zabiegów ograniczona zAprAszAmy! 
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 Kro ni Ka po li cyj na
Wpadł podczas obserwacji

Policjanci z wydziału kryminalnego pod-
czas wykonywania czynności operacyjnych 
w terenie, na jednym z parkingów rozpoznali 
mężczyznę, który był przez nich poszukiwany 
na podstawie listu gończego. Oczywiście na-
tychmiast go zatrzymali i osadzili w areszcie. 
41-letni Dariusz H. ma do odbycia karę półtora 
roku pozbawienia wolności za kradzieże. 

Groził ojcu, że zabije
Policjanci z patrolówki otrzymali wezwanie 

na interwencję domową. Z informacji od zgła-
szającego wynikało, że pijany syn po raz ko-
lejny wszczął awanturę i z nożem w ręku gro-
ził ojcu, że go zabije. Mundurowi zatrzymali 
29-latka. Miał 2,7 promila alkoholu we krwi. 
Trafił do policyjnej celi. W przeszłości był już 
zatrzymywany za popełnienie podobnych prze-
stępstw. Pokrzywdzony ujawnił, że syn od po-
czątku 2013 roku znęca się nad nim zarówno 
psychicznie, jak i fizycznie. Bił, kopał, a do te-
go groził, że go zabije. Powodem np. było to, 
kto pierwszy otrzymał jedzenie przy stole. Sąd 
zdecydował o trzymiesięcznym tymczasowym 
aresztowaniu podejrzanego.

Miała odpocząć,  
trafiła na awanturę

Policjanci zatrzymali 38-letniego Dariusza 
W., który podejrzewany jest o znęcanie się nad 
swoją żoną. O pomoc policjantów poprosiła ko-
bieta z Gocławia, której mąż wyzywał ją, obra-
żał i próbował pobić, kiedy przyszła do domu na 
dwugodzinną przerwę w pracy… Z relacji ko-
biety wynikało, że taka sytuacja zdarza się już 
nie po raz pierwszy. Funkcjonariusze zatrzyma-
li mężczyznę, a pokrzywdzona złożyła zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwa.  

Rozpoznany podczas kwesty 
W połowie grudnia do komendy przy ul. 

Grenadierów wpłynęło zawiadomienie o kra-
dzieży rozbójniczej, do której doszło w jed-
nym ze sklepów. Zgłaszający poinformowali, 
że klient znany już z wcześniejszych kradzie-
ży, wziął z półki butelkę wódki, a następnie 

bez uregulowania rachunku w kasie uciekł. Ca-
łe zdarzenie zauważyła jedna z pracownic, wy-
biegła za mężczyzną, żeby go powstrzymać. 
Kobieta odzyskała co prawda towar, ale klient 
zaatakował ją i uderzył w twarz. Sprawą zajęli 
się kryminalni i podczas służby zabezpieczają-
cej XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, jeden z policjantów wydziału krymi-
nalnego rozpoznał idącego chodnikiem 17-let-
niego Sebastiana K. i go zatrzymał. 

Chciał pracy, został obrabowany 
Do komendy przy ul. Grenadierów zgłosił się 

mężczyzna, który powiadomił o rozboju. Z jego 
relacji wynikało, że dzień wcześniej jego znajo-
my z kolegą spotkali się z nim towarzysko, pro-
ponowali mu nawet pomoc w znalezieniu pracy. 
Niestety, finał tego spotkania i pomocy okazał 
się dla pokrzywdzonego bardzo dotkliwy. Kie-
dy mężczyźni zorientowali się, że ma przy so-
bie pieniądze, zaprowadzili go w ustronne miej-
sce, po czym zaatakowali, dusili i ukradli ponad 
tysiąc złotych. Policjanci zatrzymali 28-letniego 
Łukasza C. i 32-letniego Adriana M. w ich po-
koju. W przeszłości byli już karani za dokona-
nie podobnych przestępstw. Adrian M. oczeki-
wał na miejsce w zakładzie karnym, gdzie ma 
do odbycia karę 3 lat i 10 miesięcy pozbawienia 
wolności za dokonanie rozboju...

Złodziej na podwójnym gazie
W godzinach wieczornych policjanci z referatu 

patrolowo-interwencyjnego otrzymali polecenie 
udania się na jedną ze stacji benzynowych, gdzie 
pracownicy ochrony ujęli mężczyznę kradnące-
go paliwo. Na miejscu funkcjonariusze zastali 
61-letniego Andrzeja C., który do plastikowego 
baniaka wlał benzynę o wartości 25 złotych. Po-
licjanci ustalili, że ten sam mężczyzna wcześniej 
dokonał już kradzieży paliwa, o wartości blisko 
150 złotych.  Policjanci wyczuli silną woń alko-
holu u zatrzymanego. Badanie stanu trzeźwości 
61-latka wykazało, że ma on 1,6 promila alkoho-
lu we krwi. Przyznał, że zanim wsiadł za kierow-
nicę swojej mazdy i przyjechał na stację, pił pi-
wo. No i okazało się, że nie ma prawa jazdy…

toms
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SBM „Grenadierów”
Al. Stanów Zjednoczonych 40

04-036 Warszawa

tel. 22 514 04 70, 660 790 290
mieszkaniowy@sbm-grenadierow.com.pl

www.sbm-grenadierow.com.pl

Mamy właśnie bardzo cieka-
wą sytuację w jednej z południo-
wopraskich spółdzielni – chodzi 
o Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Osowska”. To jedna z nielicz-
nych spółdzielni mieszkaniowych, 
w której stosuje się jednoosobowy 
Zarząd. Kto jest prezesem ten ma 
praktycznie władzę niepodzielną 
i bezwzględną. No i z takiego Za-
rządu wynikają problemy…

Pół roku temu spółdzielnia 
rozstała się z dotychczasowym 
prezesem Michałem Kuźmą, 
który zarządzał nią od 6 lat. 
Rada Nadzorcza spółdzielni 
zdecydowała, że obowiązki 
prezesa będzie pełnił prze-
wodniczący tejże rady Marek 
Borkowski, który zresztą dość 
szybko także został odwołany.  
Jednak czas, gdy pełnił on funk-

cję prezesa, był wystarczający, 
aby uważnie móc przyjrzeć się 
kilku dziwnym działaniom po-
przedniego, jednoosobowego 
Zarządu.

Okazało się na przykład, że 
ostatniego dnia urzędowania 
prezes Kuźma podpisał z firmą 
Fos Pol Bis umowę remontową 
na olbrzymią kwotę ponad mi-
liona zł. Smaczku tej umowie 
dodaje fakt, że w tym dniu pod-
pisujący ją prezes był na… urlo-

pie wypoczynkowym. Marek 
Borkowski wyłapał też inne cie-
kawostki. A to fakturę na blisko 
50 tys. złotych za bezumowne 
zlecenie wykonania koncepcji 
rewitalizacji kawałka spółdziel-
czego terenu, a to budowę bez 
wymaganego pozwolenia par-
kingu. Parkingu, który decyzją 
nadzoru budowlanego trzeba 
było rozebrać. – Ta niegospo-

darność kosztowała członków 
spółdzielni „Osowska” kolejne 
200 tysięcy złotych – mówi Bor-
kowski i pokazuje zalegającą 
na terenie spółdzielni zerwaną 
kostkę brukową (na zdjęciu).

Powyższymi „kwiatuszkami” 
zajęła się prokuratura. – Postępo-
wanie zostało wszczęte 18 grud-
nia ubiegłego roku – wyjaśnia 
„Mieszkańcowi” Renata Mazur, 
rzecznik południowopraskiej 
prokuratury. – Dotyczy ono nie-
gospodarności.  Sprawę zgłosił 
prezes Borkowski. Jak się oka-
zuje, po Nowym Roku, działania 
prezesa Kuźmy zainteresowały 
też Radę Nadzorczą spółdzielni, 

która… także złożyła do proku-
ratury zawiadomienie o możli-
wości popełnienia przestępstwa. 
– Zawiadomienie od Rady Nad-
zorczej „dołączono” do prowa-
dzonego już postępowania, gdyż 
dotyczyło tej samej sprawy – do-
daje prokurator Renata Mazur. 
Teraz wszyscy czekają, jak dzia-
łania jednoosobowego Zarządu 
ocenią organy ścigania… ar

prokurator w sm
dokończenie ze str. 1
„osowska”
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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

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%   

– Kiedyś to młodzież była in-
na – mówią starsi. – Kiedyś to 
starsi byli młodzi – odpowia-
da młodzież. Każdy ma swoje 
racje, a młodość jak wiadomo, 
musi się wyszumieć – na Pra-
dze Południe, w Wawrze, Weso-
łej i Rembertowie jest prawie ty-
siąc dziewięciuset maturzystów, 
którzy albo odpoczywają po do-
piero co zakończonym balu i już 
„poszumieli”, albo są na chwi-
lę przed tym wielkim wydarze-
niem. Co by nie mówić, wiado-
mo, że studniówka jest balem 
przełomowym, niemal symbo-
licznym – zaraz potem matura, 
a później wielki skok w dorosłe 
życie. Stare przesądy mówią, że 

jaka studniówka, tak zdane eg-
zaminy. Najlepiej, jak się po-
myli kroki w Polonezie (raz wy-
starczy, więcej może spowodo-
wać traumę) – to podobno gwa-
rancja dobrze zdanego egzami-
nu. Dziewczyny powinny mieć 
czerwoną podwiązkę i pod żad-
nym pozorem po balu matural-
nym aż do końca egzaminów 
nie wolno im obcinać włosów. 
Chłopcy mają nieco lepiej, ich 
jakby przesądy nie dotyczyły. 
Dotyczy ich natomiast koniecz-
ność poprowadzenia partnerki 
w Polonezie. I ewentualne tańce 
do białego rana.

To, co od kilkudziesięciu lat 
pozostało niezmienne, to wła-

śnie pierwszy taniec. Polonez  
(na zdjęciach w wykonaniu mło-
dzieży z IV LO im. A. Mickiewi-
cza) bez którego nikt sobie stud-
niówki nie wyobraża – gdyby 
cymbalista Jankiel z „Pana Ta-
deusza” żył, byłby chyba wnie-
bowzięty popularnością melodii 
z nim kojarzonej, a noszącej pra-
widłowy tytuł Poloneza Trzecie-
go Maja. Nie ma chyba osoby, 
której nie przeszłyby po plecach 
ciarki na dźwięk pierwszych tak-
tów utworu. Ten taniec to trady-
cja, tak samo, jak zapraszanie do 
udziału w balu dyrektora szkoły, 
nauczycieli i rodziców. Dla wie-
lu z nich, dzisiejsze studniówki 
przypominają bardziej wesela 

– z całym przepychem, oprawą 
i wysokimi wymaganiami mło-
dzieży. Kiedyś wystarczyła sala 
gimnastyczna, którą jak opowia-
da Marzena Zaworska, dyrektor 
IV LO im. Adama Mickiewicza 
przy ulicy Saskiej, była dekoro-
wana przez rodziców i młodzież 
na kilka dni przed balem, skrom-
nie, ale z sercem i wielkimi chę-
ciami.

– Studniówka wpisana jest na 
trwale w tradycję szkolną, jed-
nak dzisiejsze wyglądają ina-
czej niż te przed laty. Dzisiaj 
młodzież chce ją organizować 
w wynajętych salach, w restau-
racjach. Muzykę odtwarza wy-
najęty DJ, inne są standardy te-
go, jak się młodzież na tę okazję 
ubiera, jak się bawi. Mimo to 
cieszy fakt, że uczniowie wciąż 
chcą, by uczestniczyli w tym 
wydarzeniu dyrektor, nauczy-
ciele i rodzice, to bardzo zbli-
ża i dodaje sił do pracy – mó-
wi dyrektor Marzena Zaworska.

Jeszczę parę lat temu zbliżała 
najbardziej konieczność wspól-

nego sprzątania sali gimnasty-
czej po balu, naprawiania drzwi 
w łazienkach, malowania ścian 
– jednym słowem dokonywania 
w szkołach „drobnych” remon-
tów po studniówkach. 

Wielu rodziców wspomi-
na, jak ich rodzice pilnowali, 
by młodzież spoza szkoły nie 
wchodziła w trakcie balu przez 
okna i ile z tym było zamiesza-
nia. Kiedyś trudniej było zapew-
nić ochronę, zamkniętą salę czy 
catering – to matki zapewnia-
ły jedzenie, piekły ciasta, robiły 
przekąski. I jakoś to wychodzi-
ło, i wielu wspomina z łzą w oku 
swoje studniówki do dziś. – Nie 
było mowy o sukni do ziemi, kró-
lowały raczej klasyczne sukien-
ki z niewyszukanych materia-
łów, wiele dziewczyn przychodzi-
ło po prostu w białych bluzkach 
i spódnicach – opowiada mama 
tegorocznej maturzystki z IV LO 
im. Adama Mickiewicza. Doda-
je, że liczyła się kreatywność, 
a  dziś zamiast niej, dla wielu 
uczniów ważniejsze są pienią-

dze. Bez nich młody człowiek na 
dobrą sprawę może o studniów-
ce zapomnieć. Przeciętny koszt 
zorganizowania studniówki to 
od 200 do 350 zł za osobę. Do 
tego dochodzi ubranie – u chłop-
ców jak zwykle łatwiej, bo uni-
wersalny garnitur w czarnym ko-
lorze i biała koszula niektórym 
starcza od studniówki aż do ślu-
bu – koszt od 600 do 1500 zło-
tych. Oczywiście do tego potrze-
ba butów, krawata, i kilku innych 
dodatków. U dziewcząt sprawa 
jest już bardziej skomplikowa-
na, bo poza sukienką jest jesz-
cze fryzjer, manicure, makijaż, 
dodatki – wszystko na najwyż-
szym poziomie, a nawet gdyby 
zejść ciutkę niżej, wiele oszczęd-
ności to nie przyniesie, i tak trze-
ba liczyć się z wydatkiem od 800 
do 1500 złotych. Ale cóż znaczą 
wydatki, gdy mówimy o jedynej 
takiej nocy w życiu. W końcu 
żyje się raz, i (czego życzymy te-
gorocznym maturzystom) egza-
min dojrzałości też zdaje się raz 
w życiu.  SB

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

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

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

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

do matury dni sto
– Poloneza czas zacząć! – słychać zewsząd. Już? Tak, już! Prze-
cież to najwyższy czas! Studniówkowy szał trwa w  okolicznych 
szkołach w najlepsze. Młodzież bawi się i korzysta z życia, a star-
si mogą przy tej okazji powspominać, jak to było za ich czasów.

„MIKROL”                                              
ul. jarocińska 17 
tel. 602-190-368

  administrowanie, zarządzanie  
nieruchomościami małymi i dużymi, 

  obsługa mieszkań osób 
wyjeżdżających za granicę, 

  obsługa nieruchomości 
na sprzedaż i wynajem, 

  kompleksowa techniczna  
i prawno-księgowa obsługa 
nieruchomości.  

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

 Ludzie listy piszą... a               czyta 
Święta, święta i po świętach… Wigilia, 

Boże Narodzenie, Nowy Rok, to nie tylko 
czas otrzymywania kartek z życzeniami, ale 
także opisywanych przez mieszkańców pro-
blemów…

A propos życzeń – serdecznie za nie dzięku-
jemy wszystkim Czytelnikom, którzy w formie 
tradycyjnej, bądź też tej nowoczesnej, inter-
netowej, życzyli naszej redakcji i zespołowi 
„Mieszkańca” zdrowia, radości i udanego 2014 
roku!

Ale praca redakcyjna ma to do siebie, że musi 
być wykonywana ciągle, więc wśród świątecz-
no-noworocznej korespondencji znalazły się 
także listy opisujące codzienne problemy i dy-
lematy. Do tego numeru „Mieszkańca” wybra-
liśmy fragmenty dwóch korespondencji.

Tak o trasach linii autobusowych nr 135 
i 311 pisze jeden z mieszkańców osiedla „La-
tyczowska” na Gocławiu: „Z przyjemnością 
obserwowałem przebudowę ulicy Poligonowej. 

Powstała przepiękna nowa arteria, nowe ron-
da i eleganckie przystanki autobusowe. Bardzo 
byłem ciekaw, jaki autobus i w jakim kierunku 
pojedzie. Dzisiaj wyszedłem z domu i oniemia-
łem. Oczekiwałem, że nowa linia prowadzić 
będzie Trasą Łazienkowską do lewobrzeżnej 
Warszawy, jeżeli nie do samego centrum, to 
przynajmniej do stacji METRO POLITECHNI-
KA lub GUS. Tymczasem skierowano tędy dwie 
linie przecinające ulicę Ostrobramską i prowa-
dzące w jednym kierunku. Sami pisali kiedyś 

Państwo, że mieszkańcy okolic ulic Poligono-
wej, Nowaka-Jeziorańskiego czy Kompasowej 
muszą podążać ponad 500 metrów, przejść 
przez wysoką kładkę, aby dotrzeć wreszcie do 
autobusów jadących w stronę centrum. I nic się 
w dalszym ciągu nie zmieni. Przecież nikt nie 
będzie czekał na autobus, aby przejechać 500 
metrów, a potem i tak wspinać się po schodach 
chcąc pokonać ulicę Ostrobramską, by dostać 
się do autobusu jadącego w kierunku lewo-
brzeżnej Warszawy…”

Dalej Czytelnik proponuje rozwiązanie pro-
blemu: „Może przecież na przykład autobus nr 
182 zamiast skręcać z ul. Zamienieckiej w pra-
wo w Ostrobramską, pojechać prosto do ul. 
Nowaka-Jeziorańskiego i tą do Poligonowej, 
a z Poligonowej przy RAWARZE skręcić w lewo 
wracając na ulicę Ostrobramską i dalej już bez 
zmian do Dworca Warszawa Zachodnia. Wtedy 
będzie miało to wszystko jakiś sens. Jest chyba 
możliwość zmiany decyzji…”

Drugi wybrany przez nas list także doty-
czy spraw związanych z infrastrukturą ko-
munikacyjną. List dotyczy tzw. Trasy Ty-
siąclecia: „Jak wcześniej podejrzewano (tu 
Czytelnik wymienia źródła gazetowe i inter-
netowe) w nowym planie zagospodarowania 
Kamionka ponownie forsuje się przebieg 
Trasy Tysiąclecia, tak, jak poprzednio został 
oprotestowany. Małymi kroczkami. Najpierw 
w okolicach Dworca Wschodniego, a teraz 
ujmuje się Trasę w planie zagospodarowa-
nia Kamionka i sprawa wraca. Choć ulica ta 
nie ma sensu i została totalnie oprotestowa-
na przez mieszkańców oraz odrzucona przez 
sąd w maju ubiegłego roku. (…) Sąd swoje, 
a urzędnicy miasta swoje. Pomimo, że miasto 
przegrało w sądzie i Trasa Tysiąclecia po-
winna zostać zmodyfikowana, a i mogłoby jej 
nie być, bo nie widzę sensu, to niestety miasto 
nadal forsuje (…) te same bezsensowne błędy 
projektowe nie licząc się z sądem, mieszkań-
cami.”

Czytelnik zwraca uwagę, że lepiej by było 
skierować siły na budowę fragmentu Obwod-
nicy Śródmiejskiej od ronda „Żaba” do ronda 
„Wiatraczna” i podkreśla, że do 21 lutego moż-
na składać zastrzeżenia do projektu wspomnia-
nego w liście planu zagospodarowania prze-
strzennego Kamionka.

oprac. ar 

A wszystko za sprawą kon-
sultacji społecznych. Cykl sze-
ściu spotkań z mieszkańcami, 
zorganizowanych przez urząd 
dzielnicy Wawer, to konty-
nuacja projektu realizowane-
go w zeszłym roku. Ponieważ 
mieszkańcom się spodobało 
i ponieważ władza jest dla lu-
dzi, a nie odwrotnie, takie spo-
tkania to ważna inicjatywa. 
Pierwsze, zorganizowane dla 
mieszkańców Anina i Między-
lesia, odbyło się w sali gim-
nastycznej Wawerskiej Strefy 
Kultury 16 stycznia. W atmos-
ferze iście bożonarodzeniowej, 
wśród sosen i gwiazd naklejo-
nych gęsto na błękitnym mate-
riale podwieszonym pod sufi-
tem, do dyspozycji mieszkań-
ców oddali się burmistrzowie 
– Łukasz Jeziorski i Adam Go-
dusławski, a także radni dziel-
nicy, przedstawiciele MPWiK, 
Zarządu Dróg Miejskich, fir-
my Lekaro mającej od lute-
go wywozić w Wawrze śmieci 
– o której wielu mieszkańców 
wie tyle, co nic – oraz funkcjo-
nariusze Policji i Straży Miej-
skiej. Przypomnijmy jeszcze, 
o co chodzi w projekcie. Głów-
ny jego cel to zebranie opinii od 
mieszkańców poszczególnych 
części Wawra. 

– Organizujemy konsulta-
cje, by urząd był bliżej ludzi. 
Spotkania mają być szansą na 
wymianę spostrzeżeń z miesz-
kańcami, zgłoszenie przez nich 
uwag i propozycji – tłumaczył 
na początku spotkania rzecz-
nik urzędu Konrad Rajca. Tak 

więc w ramach budowania bli-
skości i więzi, urzędnicy są do 
dyspozycji mieszkańców przy 
specjalnie przygotowywanych 
stoiskach, gdzie każdy uczest-
nik może indywidualnie dopy-
tać się o ważne dla niego spra-
wy – w kwestiach inwestycji, 
kultury, ochrony środowiska 
czy na przykład wywozu śmie-
ci. Spotkania zaczynają się od 
prezentacji tego, co w dzielnicy 
już zrobiono w minionym roku, 
co jest planowane na rok 2014 
oraz jak wygląda sytuacja w ca-
łokształcie. Po prezentacji od-
bywa się część, w której miesz-
kańcy, mogą zadawać pytania – 
w tym roku już bez systemu nu-
merkowego. Ludzie pytają więc 
o wiele spraw. Głównie o te do-
tyczące dróg – w wielu miej-
scach Anina i Międzylesia nie 
są one odpowiednio utwardzo-
ne, są dziury i gigantyczne ka-
łuże (o których już w „Miesz-
kańcu” pisaliśmy), tu i tam brak 

też oświetlenia, pasów czy zna-
ków drogowych. Sprawy ważne 
dla mieszkańców to także bu-
dowa tras rowerowych, kwestia 
kłopotliwych podłączeń do ka-
nalizacji, korki przy ulicy Kajki 
w godzinach szczytu, a także, 
a może przede wszystkim, spra-
wa poruszona przez najmłod-
szych uczestników – kilku dzie-
więciolatków, którzy w asyście 
rodziców dzielnie walczą już 
od roku o zorganizowanie sa-
li albo boiska do gry w piłkę 
w weekendy. Czy dzielnica im 
pomoże? Burmistrz Godusław-
ski obiecał, że nad sprawą się 
pochyli. 

A o tym, kto dokładnie się 
pochyli i nad czym w pozosta-
łych kwestiach, będzie wiado-
mo dokładnie pod koniec lute-
go, gdy zakończą się spotkania 
z mieszkańcami. Tymczasem 
kolejne odbyło się we wtorek 
21 stycznia w Marysinie. 

Sandra Borowiecka

idź, zapytaj, porozmawiaj!
Przy szopce, pośród świerków pachnących, pod niebem z płacht 
z błękitnego materiału usianym gwiazdami, zebrali się Trzej Kró-
lowie by złożyć dary... Nie, to nie ta opowieść! Chociaż sceneria 
ta sama, nie królowie, ale mieszkańcy Międzylesia i Anina przy-
byli na spotkanie, by porozmawiać z władzami dzielnicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Międzynarodowa” 

OGłASZA PRZeTARG NIeOGRANICZONy 
na ustanowienie odrębnej własności  lokalu 

Nr 7 przy ul. Brazylijskiej 20 
w Warszawie. 

Szczegóły na stronie www.miedzynarodowa.waw.pl

tadex  
 opoNy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

* 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



mIesZKaNIeC 5

dla mieszkańców,  
nie dla aut

Tworzenie miasta jako przestrzeni przyja-
znej dla ludzi, a nie tylko dla ruchu samo-
chodowego – to jeden z tematów kolejnej 
debaty w  ramach cyklu „Zmieniamy War-
szawę. Warszawa 2.0”, która tym razem 
przeznaczona była dla mieszkańców  
Pragi Północ, Południe i Targówka.

Przed dyskusją, która odbyła się w kinie Praha, wyświetlono film 
„Ludzki wymiar”. Dokument przybliżył uczestnikom koncepcję 
„miasta dla ludzi”. Jej pomysłodawca duński architekt i urbanista 
Jan Gehl podkreśla, że należy zrobić wszystko, aby zachęcić ludzi 
do chodzenia pieszo i jeżdżenia na  rowerze.

– W naszym mieście, niestety, nie ma przyjaznych przestrzeni 
dla pieszych, takich jak pokazane na filmie. Być może gdyby uda-
ło się zrealizować działania, polegające na eliminacji z pewnych 
odcinków ulic ruchu samochodowego, to taką przestrzeń udałoby 
się stworzyć. Wygodne poruszanie się rowerem na Pradze jest w tej 
chwili również niemożliwe. Priorytetem powinny być inwestycje 
o charakterze obwodowym – tzn. najpierw powinniśmy dokończyć 
obwodnicę  Śródmieścia – podkreślił Tomasz Peszke przedstawiciel 
Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, inicjatora 
debaty.

– To, co władze planują stworzyć na Pradze, jest dokładnym za-
przeczeniem tego, co widzieliśmy na filmie. Miasto powinno być 
dla człowieka, nie dla samochodu. Niby trend u nas jest taki, żeby 
w większym stopniu korzystać z komunikacji publicznej, jednak ko-
lejne podwyżki cen biletów nie zachęcają jednak do tego – stwier-
dził jeden z uczestników debaty. 

Jak zapewniają władze miejskie, warto korzystać z komunikacji 
miejskiej. 

– Cena biletu pokrywa około 37 procent ceny przejazdu, resz-
tę pokrywamy my wszyscy z naszych podatków w ramach budżetu 
miasta. Można powiedzieć „zróbmy darmową komunikację”, ale 
musimy wiedzieć, że będzie to kosztem czegoś innego – podkreślił 
zastępca prezydenta Warszawy Jacek Wojciechowicz.

Uczestnicy debaty, mieszkańcy Targówka, nie mogli zgodzić 
się co do pomysłu budowy Trasy Świętokrzyskiej w obecnej for-
mie. Jedni byli za, drudzy przeciw. – Obecnie na Targówku jak 
i na Białołęce mieszka ponad 200 tysięcy ludzi, którzy codziennie 
przemieszczają się, najczęściej na lewą stronę Warszawy. I stoją 
w ogromnych korkach. Chciałbym, żeby powstawały nowe możli-
wości udrożnienia transportu – powiedział jeden z mieszkańców.

Takiego rozwiązania nie pochwala jednak stowarzyszenie „Mi-
chałów”. – Uważacie Państwo, że dalsze poszerzenie ulic w stronę 
centrum rozwiąże problem. Tymczasem doświadczenia światowe 
pokazują, że nie rozwiąże to problemów, będą tylko większe korki – 
stwierdził Tomasz Peszke. – Trasa Świętokrzyska nie jest lekiem na 
całe zło, wydamy spore pieniądze miejskie, a mieszkańcy i tak będą 
stali w korkach. Chodzi tu raczej o zmianę nawyków komunikacyj-
nych, żeby mieszkańcy z takich dzielnic jak Praga czy Targówek 
częściej jeździli komunikacją miejską czy rowerami.

Problemem dla mieszkańców jest także przemieszczanie się po 
praskich ulicach. 

– Mam dwójkę dzieci i odwieczne problemy z transportowaniem 
wózka na dół i do góry. Zamiast przejść podziemnych powinny być 
przejścia dla pieszych – stwierdziła mieszkanka Pragi. – 30 lat temu 
miałam problem z wózkiem dziecięcym, teraz mam podobny kłopot 
z torbą na zakupy czy walizką na kółkach. Przez te lata nic się nie 
zmieniło. Nadal jest pełno kładek i przejść podziemnych – dodała 
kolejna mieszkanka. 

Mieszkańcom brakuje również dodatkowych przejść m.in. przez 
tory kolejowe przy Dworcu Wileńskim. W czasie debaty rozmawia-
no także o tzw. zielonej fali, którą władze tłumaczyły przeciąże-
niem układu komunikacyjnego czy o ograniczenie ciężkiego trans-
portu przez miasto. Głosów i uwag wiele, pomysłów równie dużo, 
a dyskusja toczyła się do późnego wieczoru.

– Warto eksperymentować np. z wyznaczaniem tymczasowych 
przejść dla pieszych, przejazdów czy ograniczaniem ruchu. Zoba-
czyć czy ludzie korzystają z danego rozwiązania, czy to im służy 
– podkreślił jeden z uczestników debaty.

Jak podkreślili przedstawiciele miasta są oni gotowi nie tylko na 
eksperymenty, ale i na nowe rozwiązania. Pozostaje jednak kwestia, 
o którą rozbija się wiele pomysłów – pieniądze.

Anna Krzesińska
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Zdecydowałem się napisać o budżecie 
partycypacyjnym w formie subiektywnego 
felietonu, gdyż trudno jest tutaj o dzien-
nikarski obiektywizm. No bo jak zrówno-
ważyć szczytną ideę z licznymi niedocią-
gnięciami wprowadzania jej w życie? Jak 
pogodzić to, że jako dziennikarz najpo-
czytniejszego w prawobrzeżnej Warszawie 
czasopisma i samorządowiec (w domyśle 
człowiek zaufania publicznego) mam swo-
im nazwiskiem i facjatą  firmować proces, 
do którego mam wiele wątpliwości…

Ale, ale nie wylewajmy dziecka z kąpie-
lą! Ta sentencja towarzyszy mi za każdym 
razem, gdy myślę o budżecie partycypa-
cyjnym. W Warszawie robimy to pierwszy 
raz. I musimy się tego nauczyć. Wszyscy. 
Zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy. Or-
ganizacje pozarządowe i członkowie dziel-
nicowych zespołów ds. budżetu partycypa-
cyjnego.

Obiema rękami podpisuję się pod tym, 
aby mieszkańcy mieli swobodną możliwość 
decydowania o tym, na co władze samo-
rządowe będą musiały przeznaczyć część 
finansów pochodzących zresztą z podatków 

tychże mieszkańców. Ale obiema rękami 
będę też protestował przeciw systemowi 
głosowania, który umożliwi, aby o pienią-
dzach warszawiaków, o naszych pienią-
dzach, mogły decydować osoby mieszka-
jące w Krakowie, Gdańsku, czy Nowym 
Yorku. A niestety, zanosi się, że właśnie tak 
może być. Za, delikatnie pisząc, mało roz-
sądny pomysł uważam dopuszczenie dzieci 
w wieku przedszkolnym do procesu decydo-
wania o finansach dzielnic… 

No cóż, wątpliwości i dylematów mam 
sporo (zresztą tak samo, jak inne osoby, 
które zaangażowały się w proces zwany 
budżetem partycypacyjnym), ale... nie 
wylewajmy dziecka z kąpielą! Dlatego 
chcę Państwa, mieszkańców i Czytelników 
„Mieszkańca”, zachęcić do wzięcia udzia-
łu w procesie, którego kolejny etap ruszył 
20 stycznia. Od tego dnia można już zgła-
szać projekty do realizacji przez samorząd 
w 2015 roku. Wszelkie informacje na te-
mat przepisów i kalendarza działań znaj-
dziecie Państwo m.in. na stronach interne-
towych urzędów dzielnic i, oczywiście, na 
stronie m. st. Warszawy. 

Jedną z podstawowych kwestii jest to, 
jakie projekty można zgłaszać. Ano takie, 
ujmując w skrócie, których realizacja 
wchodzi w zakres kompetencji władz sa-
morządowych. Z rozmów z mieszkańcami 
wynika, że najczęściej będą zgłaszane 
propozycje remontów ulic i napraw chod-
ników, budowy małych placyków zabaw 
dla dzieci, ustawienia ławek w miejscach 
rekreacji, organizowania imprez kultural-
no-rozrywkowych. Będą się także trafiały 
projekty wyjątkowe (słyszałem o planach 
budowy „wieży dla jerzy” – specjalnych 
platform dla jerzyków znikających z na-
szego ptasiego krajobrazu).

Zgłaszanie projektów potrwa do 9 
marca. Od połowy lutego dzielnicowi 
urzędnicy rozpoczną weryfikację pomy-
słów mieszkańców (pod względem for-
malnym – chodzi na przykład o to, żeby 
koszt zgłoszonego projektu nie przekra-
czał całej kwoty zaplanowanej na budżet 
partycypacyjny). Potem proces wejdzie 
w kolejne etapy, aż ostatecznie dojdzie do 
głosowania, w którym każdy będzie mógł 
wziąć udział. I to my, bezpośrednio, zde-
cydujemy, które projekty będą realizowa-
ne w 2015 roku.

Adam Rosiński

Kasa w rękach mieszkańców!
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23 stycznia br. mija pierw-
sza rocznica śmierci Kardynała 
Józefa Glempa, Metropolity 
Warszawskiego i Pryma-
sa Polski. W Archikate-
drze Św. Jana Chrzci-
ciela przy ul. Świę-
tojańskiej o godzinie 
19.00 zostanie odpra-
wiona Msza Święta o spo-
kój duszy i wieczne zbawienie 
Jego Eminencji.

z�z�z
W ponad 30. miastach Pol-

ski archiwa państwowe uru-
chomiły punkty konsultacyj-
ne „Archiwa rodzinne”, w któ-
rych można uzyskać poradę, 
jak stworzyć archiwum rodzin-
ne i jak poznać sposoby po-
szukiwania przodków. Punkty 
konsultacyjne są dostępne na 
stronie Naczelnej Dyrekcji Ar-
chiwów Państwowych: www.
archiwa.gov.pl  Osoby badają-
ce historię swojej rodziny mo-
gą poprzez serwis www.szu-
kajwarchiwach.pl, zapoznać 
się z cyfrowymi kopiami doku-
mentów archiwalnych. Na stro-
nie Archiwum Głównego Akt 
Dawnych można również zapo-
znać się z aktami metrykalnymi 
tzw. zabużańskimi, powstałymi 
w latach 1590-1911 na terenach 
położonych na wschód od dzi-
siejszej granicy Polski. 

z�z�z
15 stycznia br. Miasto pod-

pisało umowę na dostawę 30 
tramwajów typu 134N Jazz. 
Jazzy przyjadą do stolicy 
w przyszłym roku. Będą miały 
19,3 m długości i będą obsłu-
giwać linie, z których korzysta 
mniejsza liczba pasażerów. – 
Sukcesywnie unowocześniamy 
tabor komunikacji miejskiej, 
na ten cel od 2007 roku wydali-
śmy już 5 mld złotych. Autobusy 

w stolicy są już w pełni niskopo-
dłogowe i dążymy do tego, żeby 
podróż stołecznymi tramwaja-
mi była równie komfortowa dla 

pasażerów. Zaledwie kilka lat 
temu tramwaje niskopodłogowe 
były w Warszawie rzadkością, 
w 2015 roku już 60 proc. tram-
wajów w stolicy będzie mia-
ło niską podłogę – powiedzia-
ła Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
prezydent m.st. Warszawy. 

z�z�z
Przypominamy, że pod nu-

mer 987 zadzwonić może każ-
dy, kto zna miejsce przebywania 
osób bezdomnych. Dyżurni Wo-
jewódzkiego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego udzielają infor-
macji o tym, gdzie można prze-
nocować, zjeść ciepły posiłek lub 
skorzystać z pomocy medycznej. 
Podczas zimy, w województwie 
mazowieckim bezdomni mają do 
dyspozycji noclegownie i schro-
niska oferujące czasowy pobyt 
i pełne wyżywienie, jak też ho-
stele zapewniające stałe lub cza-
sowe zamieszkanie, wyżywienie 

oraz kompleksową opiekę wspo-
magającą. Na Mazowszu dzia-
ła również 25 jadłodajni i punk-
tów żywienia (10 w stolicy), wy-
dających dziennie ponad 5 tys. 
posiłków (około 2,3 tys. w War-
szawie). W czasie zimy działają 
także punkty pomocy medycznej 
– w Łaźniewie w powiecie war-
szawskim zachodnim (al. Księży 
Orionistów 1), w Radomiu (ul. 
Główna 16) oraz w Warsza-
wie (ul. Wolska 172). W stolicy 
bezdomni mogą również korzy-
stać z pralni przy ul. Grochow-

skiej 259a. Pełna lista placó-
wek, które przyjmują bezdom-
nych znajduje się na stronie in-
ternetowej www.mazowieckie.
pl, pod banerem – Pomoc dla 
bezdomnych.

z�z�z
Na Pradze Południe, Pradze 

Północ i Targówku trwa ba-
danie, którego wyniki pomo-
gą stworzyć strategię rozwo-
ju dla Warszawy. Mieszkańcy 

tych dzielnic mogą się włączyć 
w proces tworzenia strategii po-
prawy jakości edukacji przed-

szkolnej (w przypadku 
Pragi Północ i Targów-
ka) i kultury (w przy-
padku Pragi Południe). 
Wystarczy wypełnić 

ankietę w wersji papie-
rowej dostępną w różnych 

punktach dzielnic lub on-line, 
która dostępna jest na stronie: 
www.konsultacje.um.warsza-
wa.pl/badanie 

z�z�z
12 lutego br. w przedszko-

lu przy ul. Chroszczewskiej 3/5 
o godz. 14.30 odbędzie się au-
kcja „Otwórzmy serca dla Ali-
cji” podczas której będą zbie-
rane pieniądze dla małej Ali na 
protezę rączki. Dziewczynka 
urodziła się z lewą rączką, któ-
ra kończy się tuż za łokciem, 
uniemożliwiając jej prawidło-
we funkcjonowanie. Jest pod-
opieczną Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”. Podczas 
aukcji pod młotek pójdą zdoby-
te przez rodziców innych przed-
szkolaków rzeczy np. wejściów-
ki do sal zabaw, teatru, książki, 
kurs manicure w szkole wizażu 
oraz prace dzieci. Liczy się każ-
da złotówka, ponieważ to kolej-
ny krok do samodzielności ma-
łej, dzielnej dziewczynki.

z�z�z
Szpitalny Oddział Ratunko-

wy i Poradnia Chorób Naczyń 
w Wojewódzkim Szpitalu Chi-
rurgii Urazowej św. Anny przy 

ul. Barskiej zakończyły swo-
ją działalność 10 stycznia br. 
Władze szpitala wyjaśniają, że 
zmiany wynikają z koncepcji 
restrukturyzacji placówki. De-
klarują również, że pacjenci 
szpitala będą obsługiwani przez 
izbę przyjęć, która dotychczas 
funkcjonowała w ramach SOR.

z�z�z
Do 29 stycznia br. w ho-

lu głównym Centrum Promo-
cji Kultury dla Pragi Południe 
przy ul. Podskarbińskiej 2 moż-
na obejrzeć wystawę pt. „Jan 
Karski. Misja dla ludzkości”. 

Oprócz fotogramów wysta-
wione są również na niej dwie 
książki o Janie Karskim, które 
można nabyć w promocyjnych 
cenach – „Jan Karski Fotobio-
grafia” Macieja Sadowskiego 
oraz „Karski” opowieść biogra-
ficzna Jerzego Korczaka. Dla 
szkół, po wcześniejszym umó-
wieniu się, planowane są pro-
jekcje filmu animowanego „Po-
słaniec z piekła. Historia Jana 
Karskiego”. 

z�z�z
27 stycznia, Wydziały Li-

cencji i Transportu Drogowe-
go oraz Spraw Komunalnych 
i Organizacji Uroczystości Biu-
ra Administracji i Spraw Oby-
watelskich Urzędu m.st. War-
szawy zmienią swoją siedzi-
bę. W związku z przeprowadz-
ką w czwartek i piątek, 23 i 24 
stycznia interesanci nie będą 
obsługiwani. Wydziały BAiSO 
dotychczas zlokalizowane przy 
ul. Canaletta 2 przenoszą się do 
nowej siedziby w Al. Jerozo-
limskich 28.  (ab) (um) 

Z mIASTA  Centrum promocji Kultury dla pragi południe ul. pod-
skarbińska 2 – 23.01. godz. 19.00 – Specjalny program z oka-
zji 5-lecia działalności w CPK kabaretu „Filip z Konopi i Je-
go Goście”, wstęp 10 zł; 24.01. godz. 19.00 – Młoda Kultura 
w CPK, wstęp 5 zł. W programie: „Świt” – koncert wokalno-
-pianistyczny autorskich utworów w wykonaniu Justyny Balic-
kiej (liryczny pop), Koncert zespołu „Love Computer” (indu-
strial rock) w składzie: Michał Gołębiewski – wokal, klawisze, 
Sławek Kuchta – gitara, Kuba Chudorliński – bas; 26.01. godz. 
17.00 – „On jest królem” – jasełka bożonarodzeniowe w wy-
konaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 312, wstęp wolny; 
28.01. godz. 18.00 – Klub Kina Niemego – film pt. „Wschód 
słońca”(melodramat, 1927), reż. Friedrich Wilhelm Murnau. 
Jest to jedyny film w historii, któremu przyznano tzw. Academy 
Award for Unique and Artistic Production (w wolnym tłumacze-
niu – Oskar za „najlepszą jakość artystyczną filmu”), wstęp 5 zł; 
29.01. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. 
„Skandaliczne obrazy i skandale w sztuce cz. I” przedstawi Bo-
żena Pysiewicz, wstęp wolny; 30.01. godz. 18.00 – „Odeszli po-
zostali”. Wspomnienia i prezentacje pisarzy środowiska klubu 
literackiego Praska Przystań Słowa, wstęp wolny; WyStaWy 
– Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00–18.00, wstęp wolny; Beata Tomczyk Sokołowska – ma-
larstwo. „Jan Karski. Misja dla ludzkości” wystawa czynna do 
29 stycznia br.; 2.02. godz. 18.00 – W karnawałowym nastro-
ju – najpiękniejsze przeboje z operetki i musicali. Wykonawcy: 
Soliści Filharmonii Narodowej i Teatru Wielkiego Opery Na-
rodowej. Alina Krzemińska – sopran, Beata Żelazek – sopran 
koloraturowy, Feliks Gałecki – baryton, Jerzy Ostapiuk – bas. 
Przy fortepianie Paweł Rozbicki, wstęp 5 zł; 5.02. godz. 17.00 – 
Spotkania ze sztuką – wykład, wstęp wolny; 6.02. godz. 18.00 – 
Jazz w CPK: koncert zespołu „Mariusz Bogdanowicz Quartet” 
– Syntonia, wstęp 5 zł;
 Klub Kultury Seniora ul. pawlikowskiego 2 – 23.01. godz. 
15.00 – Dzień Babci i Dziadka w Klubie Kultury Seniora. W pro-
gramie występ dzieci z przedszkola nr 407. Wstęp wolny; 24.01. 
godz. 10.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wol-
ny; 27.01. godz. 18.00 – Salon kulturalny. Jerzy Kryszak. Polski 
aktor, satyryk i parodysta. Wstęp 10 zł (przedsprzedaż biletów); 
28.01. godz. 16.00 – Trening pamięci. Zajęcia, w trakcie któ-
rych uczestnicy zapoznają się w praktyce z różnymi mnemotech-
nikami, czyli sposobami ułatwiającymi zapamiętywanie. Wstęp 
wolny; 30.01. godz. 17.00 – Wieczór taneczny. Prowadzenie: Dj 
Marcel. Wstęp 5 zł; 31.01. godz. 10.00 – Piątek z grami planszo-
wymi i kartami. Wstęp wolny; Zapisy na zajęcia tel.: 604 561 376 
lub w KKS;
 Klub Kultury Gocław – Filia CpK ul. abrahama 10 (wej-
ście od ul. Bora-Komorowskiego) – 27.01. godz. 18.30 – Au-
toportret – podobieństwa, typy i formy przetwarzania. Wykład 
z cyklu Spotkanie ze sztuką. Wstęp wolny; 1.02. godz. 14.00-
16.00 – Wesoły karnawał. Bal kostiumowy dla dzieci, połączo-
ny z konkursem na najciekawszą maskę karnawałową. Wstęp - 
5 zł, Przedsprzedaż od 27.01.br.; 3.02. godz. 18.30 – Krystyna 
Stankiewicz. Finisaż wystawy prac malarstwa mieszkanki Gocła-
wia. Wstęp wolny; 3.02. godz. 19.00 – Magiczny Świat Muzyki. 
Koncert zespołu ,,Joanna Knitter Blues & Folk Connection” gra-
jącego tradycyjną amerykańską muzykę folkową, z elementami 
bluesa, szkockich ballad czy country. wstęp – 5 zł, liczba miejsc 
ograniczona. Przedsprzedaż od 27.01.br.
 ośrodek edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów” (al. 
Stanów Zjednoczonych 40) – warsztaty malarskie dla do-
rosłych, wtorki godz.18.00-19.00, koszt zajęć 20 zł, zapisy 
tel. 606 839 305, 22 673 60 63; wieczorki taneczne, niedziele 
godz.16.00-20.00, wstęp 12 zł;
 Klub Kultury „anin” ul. V poprzeczna 13 – 24.01.godz. 
18.00 – Spotkanie z… dr Stanisławem Latkiem pt. „Szanse reali-
zacji programu energetyki jądrowej”. Dr Stanisław Latek jest pra-
cownikiem Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, redaktorem na-
czelnym czasopisma „Postępy techniki jądrowej”, członkiem re-
dakcji periodyku naukowego „Nukleonika”, działaczem społecz-
nym, członkiem Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej;
 Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 5.02. godz.16.00 
– Familijne warsztaty plastyczne „Pizza” z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Pizzy obchodzonego w Polsce w dniu 9 lutego. 
Uczestnicy spróbują najlepszej pizzy w Warszawie; 10.02. – Wy-
stawa prac z konkursu plastycznego „W krainie bieli”. Wystawa 
czynna do 13.02.br.; 
 dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 26.01. godz. 17.00 – 
Księżniczka i rycerz. Księżniczka i rycerz to pogodne, pozbawio-
ne agresji przedstawienie dla dzieci od lat 4, które mówi o rze-
czach pięknych i ważnych. Główną treść określają trzy warto-
ści: dobroć, waleczność i miłość. A wszystko zaczyna się, gdy 
giermek Jerzyk dowiaduje się od Wróżki Magnolii, że zły Rycerz 
Dragon więzi Księżniczkę Miłkę.
 dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 26.01. godz. 
16.00 – „Kino, kawa i Warszawa”, „Fredek uszczęśliwia świat” 
(1936, 73’), reż. Zbigniew Zimbiński; godz. 18.00 –„Spojrzenie 
Ulissesa” – współczesne kino europejskie o migracjach: „Bia-
ły” Krzysztofa Kieślowskiego; 28.01. godz. 18.00 – Spotkanie 
z książką – „Fotograf z Auschwitz”. To wspomnienia więźnia 
obozu Auschwitz Birkenau Wilhelma Brasse, który podczas swo-
jego pobytu w obozie pracował jako fotograf. Gościem wieczo-
ru będzie autorka książki Agnieszka Dobrowolska. Rozmowę po-
przedzi pokaz filmu Irka Dobrowolskiego „Portrecista”; 29.01.
godz. 19.00 – „Primo” – monodram na podstawie eseju Primo 
Leviego „Czy to jest człowiek” z okazji Dnia Pamięci o Holocau-
ście i wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau (27 
stycznia). Spektakl odbędzie się w Laboratorium przy Centrum 
Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2.
 Biblioteka publiczna m.st. Warszawy Gmach im. Kierbe-
dziów, ul. Koszykowa 26/28 – 29.01.godz. 17.00 – Sala konfe-
rencyjna – spotkanie poświęcone Janowi Karskiemu. 

zA pro sze NiA dLA mie szkAń Ców

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Przed śmiercią sporządził testament, w którym 
rozpisał po równo cały swój majątek na mnie i dwójkę naszych dzieci. Jednak wcze-
śniej mąż był już w związku małżeńskim, z którego ma syna. Czy mając powyższe na 
uwadze, pierwsza żona mojego męża i jego syn mają jakieś prawa do spadku po zmar-
łym i jeżeli tak, to jakie?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie przyjmę, że testament jest ważny i że mąż usta-
nowił Panią oraz dwójkę Państwa dzieci spadkobiercami testamentowymi w częściach 
równych. W tej sytuacji pierwsza żona nie dziedziczy po byłym mężu i nie przysługu-
ją jej żadne prawa do majątku spadkowego. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja syna 
z pierwszego małżeństwa Pani męża, który, jako dziecko zmarłego, obok Pani i waszych 
dzieci, byłby powołany do spadku na mocy ustawy, tj. Kodeksu cywilnego, gdyby mąż 
nie sporządził testamentu.

W przedstawionej przez Panią sytuacji, syn z pierwszego małżeństwa Pani męża nie 
jest spadkobiercą, ale jest uprawniony do zachowku. Pojęcie zachowku i określenie osób 
uprawnionych do tego prawa wynika z art. 991 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym 
„zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku 
z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo, jeżeli zstęp-
ny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu 
przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości 
tego udziału”. 

Na mocy ustawy, w przypadku braku testamentu, wszyscy spadkobiercy ustawowi, 
a więc Pani, wasze dzieci oraz syn zmarłego męża z pierwszego małżeństwa, dziedziczy-
libyście po Pani mężu spadek w 1/4 części. Zatem w myśl wskazanej definicji prawa do 
zachowku, synowi Pani męża z pierwszego małżeństwa przysługuje przeciwko spadko-
biercom testamentowym roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu zachowku w wy-
sokości 1/6 bądź 1/8 wartości majątku spadkowego. Jaki to będzie ułamek zależeć będzie 
od tego, czy jest już osobą dorosłą albo czy jest trwale niezdolny do pracy. 

Powyższe ma jednak zastosowanie, jeżeli syn Pani męża z pierwszego małżeństwa nie 
otrzymał już należnego mu zachowku np. w postaci uczynionej przez męża na jego rzecz 
darowizny bądź w postaci zapisu (art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego). 

Podstawę zachowku ustala się stosownie do postanowień art. 993-995 Kodeksu cywil-
nego. Przykładowo z przepisów tych wynika, że przy obliczaniu zachowku nie dolicza 
się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani do-
konanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, a także da-
rowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. 

– A czy istnieje termin, po upływie którego syn mojego męża z pierwszego małżeństwa 
straci uprawnienia do zachowku? 

Tak. Zgodnie z art. 1007 Kodeksu cywilnego, roszczenia uprawnionego z tytułu za-
chowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Po upływie 

terminu przedawnienia spadkobiercy testamentowi mogą uchylić się od za-
płaty należności z tytułu zachowku, chyba, że zrzekają się korzystania z za-
rzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed 
upływem terminu jest nieważne (art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego). 

PRAWNIK RADZI§§

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

Fot. archiwum

Wizualizacja
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– Posypało…
– Ano posypało, potwierdził pan Eustachy Mordziak witając się 

z panem Kazimierzem Główką. – Ciekawe na jak długo?
– Żeby nie wiem na jak długo, to i tak będzie krócej niż mo-

głoby być. Ja pamiętam jak śnieg spadł na Wszystkich Świętych, 
a ostatnie tchnienie zima wydawała na początku maja, w trakcie 
Wyścigu Pokoju.

– Kto dziś pamięta, co to był za wyścig?
– To inna sprawa, ale teraz sypnęło w połowie stycznia, więc 

gdyby nawet dokuczało nam do maja - w co nie wierzę – to i tak 
będzie krócej, niż od listopada.

– Pan, panie Kaziu, to wieczny optymista jest. Jak ten nasz 
Tusk. Słyszał pan, ile nam znów naobiecywał?

– Akurat z obietnicami pan premier nie ma najmniejszego proble-
mu. Nagadał, nagadał i na narty pojechał. Martwię się, żeby tylko 
nogi sobie nie skręcił, bo wtedy nie będzie miał do nas głowy.

– Do nas, panie Kaziu? A co jemu do nas?
– Do nas, jako narodu nie będzie miał głowy. 
– On i bez skręcenia kręci, znaczy nie dotrzymuje obietnic. 

Zresztą, czy on jeden? Jak tylko powiedział, co powiedział, to 
wszyscy inni liderzy w lament, że im programy pokradł. 

– No, bo po prawdzie wszyscy obiecują to samo.
 - Powiem panu, że z tymi politykami, to jak nie przymierzając 

z kurczakami na naszym bazarze.
– Nie rozumiem, co mają kurczaki do polityki?
– Widzisz pan – kiedyś, jak pan przyszedł na bazar po kurę, to 

u jednej baby żywe kury w kojcu były, u innej już zabite i oskuba-

ne, jedne były blade, drugie jakby sine… A teraz – jak spod sztan-
cy – wszystkie kurze trupy jednakowe. Oskubane, wypatroszone, 
poćwiartowane, poporcjowane, jedna w drugą. Nie ma żadnej 
różnicy.

– Ciekawa obserwacja. A wie pan – z gazetami na przykład jest 
podobnie. Niby każda inna, ale wszystkie piszą, jak pod dyktan-
do. Poza tymi lokalnymi, jak nasz „Mieszkaniec”, rzecz jasna. 
Jak się za tego pedofila wzięli, to międlą o nim od rana do no-
cy. Wszyscy… Że wychodzi, że zabił, że niebezpieczny, że policja 
się naradza… A przecież takie policyjne pokazówki tylko policję 
ośmieszają. Tyle, że tego nigdzie pan nie przeczyta, ani nie usły-
szy. Widziałeś pan, jakie te generały miny stroili, jacy ważni byli, 
poważni?… Co to, bez narady na całą Polskę policja rady sobie 
nie da z jednym bandziorem? I wszystkie gazety opisują te głupo-
ty, jakby nowy ląd odkrywali. 

– Może i w takich naradach coś jest, powiem panu. No, bo jak 
policja sześć razy łapie tego samego bydlaka, za jazdę po pijaku, 
a do paki wsadza go dopiero, jak zabił człowieka, to może dlate-
go, że właśnie żadnej narady nie było i oni nie wiedzieli, że gnojka 
trzeba zapuszkować już po drugim razie? Choćby nawet był to syn 
szwagra Antka kobity z sąsiedniej wsi. 

– Tylko z drugiej strony, jak się tak zastanowić, to co te biedne 
gazety mają pisać, jak dziś wszyscy wszystko natychmiast wiedzą. 
Ścigać się do czytelnika mogą tylko na zdrapki, fanty, kupony, ale 
nie każdą redakcję już na to stać…

– Jak ich nie stać, to kłopot. Ale powiem panu, że jak stać, to też 
trzeba kombinować. Jak ten bankier z Nowego Jorku.

– Jaki znów bankier.
– Niejaki Weintraub. Forsę miał, a córki za mąż wydać nie 

mógł, aż ona w lata popadła. I wymyślił: – Córciu kochana, kie-
dy dziś wieczorem przyjdzie pan Maurycy, to ty usiądź przy sejfie 
z pieniędzmi. Na jego tle wyglądasz o wiele młodziej. 

Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Sztanca

Czy Warszawa 
jest kaleka?

W czerwcu minie 25 lat od wyborów 
1989 roku. Z tej okazji „Gazeta Stołecz-
na” ogłosiła plebiscyt, który ma wyłonić 
w drodze głosowania 10 osób oraz 10 wy-
darzeń najważniejszych dla miasta i regio-
nu w okresie 1989-2014. Organizatorzy 
przedstawili własne kandydatury w obu 

kategoriach oraz wyznaczyli czytelnikom termin na zgłaszanie innych 
propozycji, z których powstanie ostateczna lista.  

Zainteresowała mnie zwłaszcza lista wydarzeń. Są na niej różne cieka-
we rzeczy. Mamy otwarcie metra, które nastąpiło w 1995 r. Mamy Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, dalej – Muzeum Historii Żydów Pol-
skich, otwarte w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej na Muranowie, 
w kwietniu tego roku. Mamy Centrum Nauki Kopernik i oczywiście – 
Stadion Narodowy zbudowany na miejscu Stadionu Dziesięciolecia.

Są też wydarzenie mniej spektakularne, ale ważne pośrednio lub bez-
pośrednio dla wielu warszawiaków lub ich spadkobierców, mianowi-
cie rozpoczęcie zwrotów majątków z dekretu Bieruta. Oddawanie zna-
cjonalizowanych nieruchomości zapoczątkował jako prezydent Marcin 
Święcicki w 1995 r., traktując to jako akt sprawiedliwości, nie mogąc 
doczekać się na odpowiednią ustawę. 

Ponadto zwrócono uwagę na to, że Warszawa zmieniła się z przemy-
słowej na biurową. Zniknęły wielkie zakłady przemysłowe, natomiast 
powierzchnia biur przekroczyła już 4 mln m kw. Pojawiła się także no-
wa panorama Warszawy z szeregiem nowych wysokościowców. 

Na liście najważniejszych wydarzeń znalazła się również Parada 
Równości, coroczna manifestacja przeciwko homofobii i dyskrymino-
waniu mniejszości seksualnych. W 2010 roku w Warszawie odbyła się 
nawet paneuropejska parada Europride.

No dobrze, ale po co ja o tym właściwie piszę, skoro można to prze-
czytać gdzie indziej? Otóż dlatego, że z listy tej wyłania się bardzo 
specyficzny obraz Warszawy. Jest to Warszawa kaleka, pozbawiona 
prawego Brzegu. A przecież mieszka na nim pół miliona ludzi! Czy 
w ciągu ostatnich 25 lat nie wydarzyło się tu nic godnego uwagi, upa-
miętnienia? Nie było żadnych dokonań, sukcesów?

Otóż, niestety, nie było. Nie mylą się dziennikarze „Stołecznej”. Powie 
ktoś, że przecież Stadion Narodowy jest na Pradze, ale czy ma to dla Pra-
gi jakieś znaczenie? Lista trafnie pokazuje, jaka była w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza polityka kolejnych władz stolicy wobec prawobrzeżnej War-
szawy. Traktowano ją po macoszemu. Wszystko, co ważne i atrakcyj-
ne, działo się na Lewym Brzegu. Jedyne pozytywne wydarzenia, o któ-
rych gwoli sprawiedliwości należałoby wspomnieć, to wybudowanie 400 
mieszkań komunalnych, co stanowi znaczący przyrost, ponieważ za po-
przednich władz nie zbudowano nic. Tu i ówdzie wyremontowano też kil-
ka kamienic, w tym sztandarową na rogu Ząbkowskiej i Targowej. Przy-
najmniej wycieczki mają co podziwiać. Oczywiście, budowana jest II linia 
metra, ale tę zaliczymy dopiero do późniejszych sukcesów. W sumie nic nie 
kwalifikuje się do najważniejszych wydarzeń 25-lecia wolności i w ogóle 
trzeba dużego samozaparcia, by cokolwiek wskazać. Przepraszam, napra-
wianie niesprawiedliwości, spowodowanych dekretem Bieruta, jak najbar-
dziej dotyczy Pragi – tyle, że gdy zwraca się kamienice zamieszkałe przez 
lokatorów, stare niesprawiedliwości zastępuje się nowymi.

W tym roku czekają nas wybory samorządowe. Od tego, jakich kan-
dydatów wybierzemy zależy, czy prawobrzeżna Warszawa będzie na-
dal pomijana w inwestycjach, traktowana po macoszemu i czy w rezul-
tacie obraz Warszawy będzie nadal kaleki, czy też zostanie ona wresz-
cie mocno osadzona na obu, jednakowo docenianych i bliskich włoda-
rzom miasta brzegach. Lewy brzeg także na tym skorzysta. 

Marek Borowski  
Senator warszawsko-pRaSKI

Z perspektywy Izby WyższejKobiecym okiem

macie osoby, lubiące odkręcić 
regulator na full, by nie żało-
wać sobie ciepła, a zarazem 
szeroko otwierających bal-
kon, bo - duszno! Za bezmyśl-
ność i beztroskę takiej osoby 
płacą wszyscy. Oczywiście, je-
śli w mrozy ktoś nie „odkrę-
ca” kaloryferów ze skąpstwa 

lub z głupoty (to 
niezawodna droga 
do zapuszczenia so-
bie grzyba w miesz-
kaniu), to i tak żeru-
je na innych, ponie-
waż ciepło z sąsied-
nich mieszkań prze-
nika przez ściany 
do niego, choć nie 
on za nie zapłaci. 
A to naprawdę nie-
uczciwe.

Wracając jednak 
do miasta i do dro-
gowców (choć nie 
chwalmy dnia przed 
zachodem słoń-
ca, zima nadejdzie, 
a gdy przyjdzie 
siarczysty mróz, 
wszystkie zimujące 

komary zamarzną i pójdą do 
piekła) – jezdnie nie solone, 
asfalt bez dziur, zagadkowo 
zwanych przełomami… Może 
dlatego, że drogowcy muszą 
się przełamać, zanim je zrepe-
rują? Nie wiem. Zieleń miej-
ska także – póki co – nie nad-
żarta chemią.

Ciekawa jestem, jak też 
miasto spożytkuje te oszczęd-
ności? Czy zreperuje wresz-
cie porządnie, zamiast kilku-
letniej (tak!) prowizorki wie-
lometrową, rozległą zapadlinę 
na jezdni ul. Łukowskiej, mię-
dzy przystankiem przy czer-
wonych domkach na Łukow-
skiej a parkingami? Mrozów 
brak, a dziura zapada się co-
raz bardziej, także za sprawą 
samochodów pracowników 
pobliskich pawilonów (dosta-
wy na telefon), którzy parku-
ją na „zdrowej” części jezdni 
w taki sposób, że aby ich omi-
nąć, inne auta (w tym cięża-
rówki i autobusy) muszą to-
czyć się przez niebezpieczne 
zapadlisko. 

Czy może wreszcie porząd-
nie zainwestuje w Park Pa-
derewskiego, potocznie zwa-
ny Skaryszewskim? W alejki, 
ogrodzenie, małą architektu-
rę? Czas pokaże. A tymcza-
sem nie tęsknijmy za śniegiem 
i bałwanami. Bo tych ostat-
nich, niestety, mimo ciepła 
spotyka się nadal… żu

Dzięki tegorocznej zimie – 
nie zimie, miasto zaoszczę-
dziło kolosalne kwoty na od-
śnieżaniu i skutkach mrozu. 
Zawiodło ludowe przysłowie 
„Barbara po wodzie, Boże 
Narodzenie po lodzie”.

Oszczędności cieszą nas, bo 
wiele osób chlubi się tym, że 
w ogóle nie odkręca kaloryfe-
rów lub jeśli już, to na krótko. 
Kto ma centralne ogrzewanie 
opomiarowane, korzyści od-
czuje natychmiast i doskona-
le wie, na co przeznaczy zwrot 
pieniędzy z nadpłaty zaliczek 
na c.o. Jeśli ktoś nie ma licz-
ników i solidarnie za ogrze-
wanie płaci cała wspólnota 
lub spółdzielnia, bez względu 
na to, kto ile zużył, też poczu-
je ulgę przy korekcie czynszu. 
Chyba, że wśród solidarnie za 
siebie nawzajem płacących 

Szukaj¹c 
ba³wanów

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

bIUro reKLamY „mIesZKańCa”
04−062 warszawa, ul. grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  Internet: www.mieszkaniec.pl
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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 28.02.2014 r.

Rabaty nie łączą się!

jedNorAzowy kupoN rABATowy – 25%
na wszystkie usługi fryzjerskie i kosmetyki L’oreAL professionnel i kerastase.

W przedszkolu była bardzo 
otwartą, towarzyską i pogod-
ną dziewczynką. Nieśmia-
łość była jej obca. Znała od-
powiedzi na wszystkie py-
tania pań przedszkolanek. 
W szkole podstawowej jed-
nak zmieniło się wiele w jej 
zachowaniu. Mała Madzia 
zaczęła się bowiem usuwać 
w cień. Nie chciała się rzu-
cać w oczy. I tak już zosta-
ło jej po dziś dzień. Po wie-
lu godzinach pracy aktorka 
marzy wyłącznie o jednym. 
O tym, aby nikt już jej nie 
zauważył. Zmywa makijaż, 
zakłada kaptur bądź ciemne 
okulary i wraca do swojego 
ukochanego domu na Saskiej 
Kępie. To jej oaza spokoju 
i wypoczynku. Nowoczesne, 
ale zarazem przytulne wnę-
trze z pięknym tarasem urzą-
dzonym na dachu. A co naj-
ważniejsze – w domu zawsze 
czeka na nią jej wspaniała 
córeczka, Wanda (6 l.). Nic 
więc dziwnego, że kocha tam 
powracać.

Kiedy pani Magdalena 
przeprowadzała się z Nowej 
Soli do Warszawy wydawało 
się jej, że przenosi się na dru-
gi koniec świata. Dziś abso-
lutnie nie żałuje tej decyzji. 
Pokochała to miejsce i czu-

je się tu jak w domu. Zresz-
tą doskonale zdawała sobie 
sprawę z tego, że właśnie 
tylko w stolicy będzie mo-
gła naprawdę rozwinąć swo-
je aktorskie skrzydła. I nie 
myliła się. Dziś jest już jedną 
z najbardziej rozpoznawal-
nych aktorek młodego poko-
lenia.

Trzeba jednak przyznać, 
że zawsze potrafiła zwracać 
na siebie uwagę. Przecież już 
w wieku 14 lat trafiła do te-
atru amatorskiego „Terminus 
A Quo”. Zdecydowanie wy-
różniała się tam wyjątkowym 
talentem. Pochwałom nad jej 
kreacjami aktorskimi nie by-
ło końca! Teatr szybko stał 
się treścią jej życia. Ale po-
mimo wszystko nie do końca 
wierzyła, że może z tym za-
wodem wiązać swoją przy-
szłość. Dlatego też po matu-
rze zdecydowała się studio-
wać informatykę. 

Po jakimś czasie przenio-
sła się na socjologię. Pomi-
mo zaskakujących zmian 
kierunków studiów nigdy nie 
uważała, że był to stracony 
czas. Poznała przecież mnó-
stwo ciekawych ludzi i prze-
czytała naprawdę wiele inte-
resujących książek. W mię-
dzyczasie usamodzielniła się 

i zaczęła sama na siebie zara-
biać. Rozpoczęła pracę w są-
dzie rejonowym. Była proto-
kolantką. Zawsze znajdowa-
ła jednak czas na teatr, z któ-
rego nigdy nie zrezygnowa-
ła. Na całe szczęście! Nie-
stety, pewnego dnia rozwią-
zano jej grupę teatralną. Ale 
ona za nic nie chciała rezy-
gnować z występowania na 
teatralnych deskach. Szuka-
jąc pomocy trafiła do stolicy. 
W agencji aktorskiej zasuge-
rowano jej, że powinna skoń-
czyć Szkołę Teatralną. Z po-
czątku pomyślała, że to czy-
ste szaleństwo – Myślałam: 
aktorzy to na przykład Gajos, 
Janda, Pazura. Ale ja? Uwa-
żałam, że jestem przecięt-
na. Niby taka zdolna, zawsze 
czerwony pasek na świadec-
twie, ale tak naprawdę nie 
miałam pojęcia, co chcę ro-
bić w życiu. – przyznała 
w jednym z wywiadów. Po-
stanowiła jednak zaryzyko-
wać i spróbować szczęścia.

Do egzaminów przygoto-
wywała się rzetelnie, jak na 
prymuskę przystało. Zawsze 
była taka ambitna. Dawała 
z siebie wszystko. Już w mo-
mencie przygotowań zrozu-
miała, że to kierunek, w któ-
rym chce podążać. Była nad 

wyraz zdeterminowana i być 
może dzięki temu osiągnę-
ła swój cel. Zdała egzaminy 
i została studentką Wydzia-
łu Aktorskiego Akademii Te-
atralnej w Warszawie. Wiele 
kosztowało ją przygotowanie 
do tego zawodu. Ale też wie-
le była w stanie znieść, aby 
tylko pracować na scenie. To 
było przecież spełnienie jej 
marzeń. Na czwartym roku 
dostała rolę w serialu „Ofi-
cer”. Wydawała się wręcz 

stworzona do telewizji, ale 
jak się wkrótce okazało tak-
że do kina. Dlatego też pro-
pozycje zaczęły sypać się jak 
z rękawa. Zagrała w „Roz-
mowach nocą” oraz kulto-
wym „Lejdis”. 

Pracowała na bardzo wy-
sokich obrotach. Doba by-
ła dla niej za krótka, aż do 
momentu, w którym pojawi-
ła się na świecie jej córka. To 
ona wywróciła jej życie do 
góry nogami. Nic już nie by-

ło takie samo jak przedtem. 
– Spędzam z nią bardzo dużo 
czasu, wydaje mi się nawet, 
że o wiele więcej niż przecięt-
na mama pracująca na cały 
etat. Jeśli wychodzę z domu, 
to zazwyczaj tylko na kilka 
godzin – mówiła.

„Usta usta”. To pierwsza 
produkcja, w której zagrała 
po urodzeniu Wandy. Zależa-
ło jej na tej roli. I miała dobre 
przeczucie. Serial przyniósł 
jej bowiem ogromną popu-
larność. Później otrzymała 
propozycję zagrania w seria-
lu „Lekarze”, gdzie zagra-
ła główną bohaterkę, Alicję 
Szymańską. O sukcesie se-
rialu świadczy fakt, że TVN 
zaplanował już emisję 4 se-
zonu. W międzyczasie pa-
ni Magdalena wykorzystuje 
swoją popularność. W jaki 
sposób? Angażuje się w akcje 
charytatywne i współpracu-
je z różnymi fundacjami. To 
daje jej prawdziwą satysfak-
cję. Trzeba dodać, że w życiu 
osobistym aktorka przeszła 
spore zawirowania. Rozstała 
się bowiem z mężem. Trzecia 
rozprawa rozwodowa zakoń-
czyła trwający 6 lat związek 
z reżyserem Michałem Mar-
cem. Taka kobieta nie mogła 
jednak być długo sama. U jej 
boku bardzo szybko pojawił 
się Jan Holoubek, syn znanej 
aktorki Magdaleny Zawadz-
kiej i jednego z najwybitniej-
szych aktorów w historii te-
atru – Gustawa Holoubka. 
Para jest szczęśliwie zako-
chana. W końcu długo na sie-
bie czekali. Teraz nadrabiają 
stracony czas. A pan Jan jest 
coraz częstszym gościem Sa-
skiej Kępy... i bardzo mu się 
tu podoba! (AP)

Magdalena RÓŻczka
MIESZKAŃCY

Gdy optymista wynalazł samolot, pesymista natychmiast skonstruował 
spadochron. Ona jest jednak urodzoną optymistką. Zawsze, ale to 
zawsze ma poczucie, że będzie dobrze. Nie poddaje się żadnym 
przeciwnościom losu. Poza tym uważa, że co ma się wydarzyć, to 
i tak się wydarzy. Wierzy bowiem, że wszystko jest zapisane gdzieś 
w gwiazdach. Taka właśnie jest Magdalena Różczka (36 l.).

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Gocław-Lotnisko”

ogłasza 
P R Z e T A R G  N I e O G R A N I C Z O N y

na wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody  
oraz cyrkulacji ciepłej wody z rur PCV  

na rury z polipropylenu, łączone za pomocą zgrzewania  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Samolotowej 4 w Warszawie

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretaria-
cie Zarządu Spółdzielni 03-982 Warszawa, ul. Orlego Lotu 6 
w pok. nr 15.
 Termin składania ofert: do 06.02.2014 r., do godz. 12.00.
 Specyfikacje istotnych warunków zamówienia uzyskać 
można w cenie 200,00 zł + VAT w sekretariacie Administracji 
Osiedla „Wilga-Iskra” przy ul. Umińskiego 3A, szczegółowych 
informacji udziela Pan Jerzy Ziemiańczyk, tel. (22) 671-25-08.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie wy-
mogów określonych w specyfikacji oraz wpłacenie wadium 
w  wysokości 17.000 zł przelewem na konto Administra-
cji Osiedla „Wilga-Iskra”, Warszawa ul. Umińskiego 3A: 
Nr 54 1240 6247 1111 0000 4978 6406 w terminie do dnia 
06.02.2014 r.
 Termin realizacji zamówienia: MARZeC–KWIeCIeŃ 2014 r.
 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni
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Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek FrankowskiW maju Polacy wybiorą 51 
posłów w  13 okręgach 
wyborczych do Parlamentu 
europejskiego. Wśród nie-
których partii wiadomo już, 
którzy przedstawiciele będą 
startowali z  pierwszych 
miejsc na listach do euro-
parlamentu.  

Najważniejszymi kandydatami PO 
z Warszawy będą: Danuta Hübner (wcze-
śniej unijna komisarz ds. polityki regio-
nalnej), Jacek Rostkowski i Paweł Zalew-
ski (obecnie europoseł). Warszawską „Je-
dynką” PISu najprawdopodobniej zostanie 
prof. Zdzisław Krasnodębski, o mandat 
może także zabiegać były poseł i wicemi-
nister spraw zagranicznych Karol Karski. 
Marta Kaczyńska – typowana dotychczas 
na warszawskiego lidera partii oświadczy-

ła, że nie będzie startować. Jarosław Ka-
czyński zapowiedział jednak, że ostatecz-
ny skład kandydatów ma powstać na prze-
łomie lutego i marca. Nad układem list 
pracują także władze SLD, a ich zamknię-
cie zapowiadają na początek lutego, jed-
nak najwyżej na liście z Warszawy znaj-
dzie się Wojciech Olejniczak (obecny eu-
roposeł). Swoje „jedynki” typuje jeszcze 
Solidarna Polska.  Najprawdopodobniej 
jednak z pierwszego miejsca na liście wy-
startuje poseł Ludwik Dorn lub europo-
seł Jacek Kurski. Na koniec stycznia listę 
przedstawi również Europa Plus (koalicja 
wielu ugrupowań m.in. Dom Wszystkich 
Polska – założonej przez Kalisza), w któ-
rej na pierwsze miejsce typowany był do 
tej pory poseł Ryszard Kalisz. Jednak jak 
podaje portal wprost.pl, poseł Kalisz nie 
wystartuje z listy Europy Plus, jeżeli na-
zwa nie zostanie zmieniona na „Twój Ruch 
Europa Plus”.

Pensja europosła dotychczas wynosiła 
prawie 8 tys. euro brutto miesięcznie, co 
daje około 33 tys. zł miesięcznie. Dieta 
dzienna to 304 euro czyli około 1300 zł. 
Europosłowie mają także dużo przywile-
jów. Otrzymują zwroty kosztów za pro-
wadzenie biura poselskiego, rachunki te-
lefoniczne oraz koszty podróży. Jeżeli eu-
roposeł nie zostanie wybrany na następną 
kadencję czeka go pokaźna odprawa, na-
tomiast jeżeli uda mu się utrzymać w euro-
parlamencie, ma prawo przejść na emery-
turę w wieku 63 lat.  Emka

Apetyt na Brukselę

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
jest pierwszą partią, która przedstawi-
ła swojego kandydata na Prezydenta 
Warszawy. Jest nim Sebastian Wierz-
bicki, samorządowiec z prawego brze-
gu stolicy, wiceprzewodniczący Rady 
Warszawy i szef stołecznego SLD. 

– Rekomendujemy samorządowca 
z krwi i kości. To młody, pracowity, 
doświadczony samorządowiec, który 
zna wagę słowa odpowiedzialność.  
Warszawa jest jego pasją, a na Pradze 
zna każde podwórko… –  tymi słowami 
Leszek Miller, były premier, przedsta-
wiał Sebastiana Wierzbickiego na kon-
wencji, która 11 stycznia odbyła się 

w Centrum Promocji Kultury Dzielni-
cy Praga-Południe. 

Sala w CPK była wypełniona po 
brzegi, a każdy z uczestników trzymał 
w dłoniach plakat z nazwiskiem kandy-
data i hasłem „Kurs na zmianę!”. Miej-
sca przed sceną zajmowali politycy zna-
ni z pierwszych stron gazet (m.in. Wło-
dzimierz Czarzasty, Ryszard Mikliński, 
Leszek Mizieliński, Marek Balicki, Ka-
tarzyna Piekarska), jak i lokalni działa-
cze samorządowi (m.in. Adam Cieciura, 
Katarzyna Olszewska, Konstanty Bar-
toń, Sławomir Kozłowski).

 – Przyjaciele, – Sebastian Wierz-
bicki zwracał się do zgromadzonych 

– za trzysta dni wybory. Za trzysta dni 
zmienimy Warszawę. Dość różnicowa-
nia Warszawy na lewo i prawobrzeż-
ną. Budujmy stolicę naszych marzeń. 
Warszawo, kurs na zmianę! Kandydat 

na prezydenta nie krył negatywnej 
oceny dotychczasowego zarządza-
nia stolicą i wymieniał najważniejsze 
punkty swojego programu wyborcze-
go. A wachlarz spraw, na które zwracał 

szczególną uwagę był bardzo szeroki. 
Począwszy od opieki nad ludźmi nie-
zamożnymi, nieposiadającymi własne-
go lokum, poprzez zadbanie o stare ko-
munalne kamienice i budowę nowych 
mieszkań, skanalizowanie każdego 
komunalnego budynku, skrócenie 
czasu oczekiwania na urzędowe decy-
zje, zapewnienie bezpłatnych miejsc 
w przedszkolach, a kończąc na taniej 
komunikacji miejskiej i rozwoju trady-
cyjnego handlu i drobnej przedsiębior-
czości.

Leszek Miller przypomniał także, 
że przed wyborami samorządowymi, 
czekają nas wybory do Parlamentu 
Europejskiego. – Chcielibyśmy żeby 
Warszawa i każde inne miasto, mia-
ły swoich, dobrych reprezentantów 
w Parlamencie Europejskim. Listę 
SLD w Warszawie poprowadzi Woj-
ciech Olejniczak – mówił były premier 
i podsumował spotkanie: – Olejniczak 
w Brukseli, a Wierzbicki na urzędzie 
prezydenta Warszawy, to najlepszy wy-
bór dla stolicy! rosa

Lewica pierwsza…
W bieżącym roku czekają nas wybory do Parla-
mentu europejskiego oraz samorządowe. Wie-
my już kto w Warszawie poprowadzi lewicę do 
tych dwóch, politycznych bojów…
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 2h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

W najbliższych dniach postaraj się wyciszyć i nie 
rób wszystkiego naraz, bo nie wpływa to korzyst-
nie na Twój system nerwowy. A teraz właśnie mo-
żesz być bardziej podatny na stresy. Uważaj na 
drodze i ostrożnie prowadź samochód. W lutym 
może być okazja do ciekawego wyjazdu. Zadbaj 
o kondycję i nie wyładowywuj swoich humorów 
na najbliższych, jeśli coś Ci się nie uda.  

 ByK 22.04-21.05
W najbliższych tygodniach może czekać Cię inte-
resujące przeżycie w sferze uczuciowej. Może to 
jednak również prowadzić do frustracji i poczu-
jesz się jak na rozstaju dróg. Decydująca rozmo-
wa z drugą osobą wyjaśni wiele nurtujących Cię 
wątpliwości. W  sprawach zawodowych musisz 
chwilowo uzbroić się w cierpliwość i  czekać na 
ewentualną podwyżkę… Na razie ciesz się każ-
dym dniem... i częściej się uśmiechaj.                                                   

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W uczuciach bez zmian. Może warto to zmienić 
i rozejrzeć się za kimś. Pamiętaj, że czasem warto 
szokować, by wzbudzić czyjeś zainteresowanie. 
W życiu zawodowym nie powinno być większych 
niespodzianek, natomiast zadbaj o  zdrowie, bo 
zmienna aura niekorzystnie wpływa na Twoje na-
stroje. Powinieneś również zadbać o  swój wy-
gląd, wybrać się na wyprzedaże, aby potem móc 
zawrócić w głowie komuś, o kim myślisz od pew-
nego czasu.

 RAK 22.06-22.07
W  pewien sposób w  realizacji planów zawodo-
wych może przeszkadzać Twój nadmierny opty-
mizm i  pewność siebie, a  to może sprawić, że 
zlekceważysz oznaki nadchodzącego zagroże-
nia i nie zauważysz przeszkód, które zaczną się 
piętrzyć przed Tobą. Dlatego pamiętaj, aby w od-
powiednim momencie wrócić do rzeczywisto-
ści i naprawić, co się da. Nie lekceważ swojego 
zdrowia, i nie ulegaj finansowym pokusom.

 LeW 23.07-23.08
W  najbliższym czasie możesz mieć niewielkie 
szanse na załatwienie ważnej dla Ciebie spra-
wy. Natomiast szykuje się jakiś wyjazd w cieka-
we miejsce, dlatego skoncentruj się na tym, co 
przed Tobą. Powstrzymaj się tylko od głośnego 
wyrażania myśli, bo ściany mają… uszy. Warto 
teraz zmusić się do większego wysiłku, czy to 
umysłowego czy fizycznego, bo efekty Twoich 
działań mogą Cię pozytywnie zaskoczyć. Nie tyl-
ko finansowo. 

 PAN NA 24.08-23.09
Przed Tobą udane dni, powinieneś kontynuować 
to, czym zajmowałeś się ostatnio i raczej nie wy-
rywaj się z  niczym nowym. Twoje obecne prio-
rytety to dokładność i systematyczność. Nie trać 
optymizmu i poczucia realizmu i jeśli pojawią się 
problemy, postaraj się nadać im właściwy wy-
miar. Wszystko wygląda lepiej niż Ci się zdaje, 

więc spokojnie szukaj rozwiązania swoich aktu-
alnych problemów.

 WA GA 24.09-23.10
W najbliższym czasie na pewno nie będziesz się 
nudzić. Czeka Cię parę spotkań towarzyskich, za-
wodowych i  koleżeńskich wypadów w  teren lub 
do kawiarni. Ujemną stroną takiego urozmaico-
nego trybu życia będzie konieczność wydawania 
pieniędzy. W pracy bez większych wyzwań i na-
wału obowiązków. Natomiast w uczuciach może 
czekać Cię wiele miłych i romantycznych wrażeń. 

 SKOR PION 24.10-23.11
W  pierwszej połowie lutego zajmiesz się spra-
wami finansowymi i  karierą, ponieważ otworzą 
się przed Tobą nowe możliwości. Twoja wola 
działania i  siła przebicia będą teraz bardzo du-
że, a energia, która Cię rozpiera spowoduje, że 
wiele spraw potoczy się gładko i po Twojej myśli. 
W sprawach sercowych nie dramatyzuj zbytnio, 
może zbyt wiele oczekujesz od swojego partne-
ra, samemu nie będąc w porządku. 

 STRZe LeC 24.11-22.12
W nowym roku staraj się skoncentrować przede 
wszystkim na uporządkowaniu bieżących spraw. 
Przejrzyj szuflady i  notes, sprawdź, czy w  ostat-
nich tygodniach czegoś ważnego nie przeoczyłeś. 
Warto pokusić się o parę chwil refleksji. Pamiętaj, 
że jeśli pozwolisz problemom narastać, w Twoim 
życiu powstanie bałagan i  zamieszanie, a wtedy 
możesz nie uwolnić się od poczucia zagubienia 
i wrażenia, że kręcisz się w kółko. W razie potrze-
by zasięgaj fachowej porady u eksperta. 

 KO ZIO RO ŻeC 23.12-20.01
Najbliższe dni spróbuj spędzić ulgowo i na luzie. 
Skorzystaj z  uroków takiej sytuacji. Dodatkowe 
pieniądze przeznacz na przyjemności – takie, na 
które długo czekałeś. W miłości mogą Cię spo-
tkać różne dziwne przypadki. Ze zdrowiem mo-
żesz mieć drobne kłopoty: Twoim czułym punk-
tem są kręgosłup i żołądek, więc nie dźwigaj cię-
żarów i nie jedz tego, co Ci szkodzi. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Pora zatroszczyć się o swoje zdrowie, zrobić kon-
trolne badania i  zacząć się trochę oszczędzać. 
Nie można wciąż żyć na przyspieszonych obro-
tach, bo żaden organizm tego nie wytrzyma. Jeśli 
los postawi na Twojej drodze jakieś przeszkody, 
nie lekceważ ich, ale też nie rzucaj się głową na-
przód. Najpierw pomyśl, a dopiero potem działaj! 

 Ry By 20.02-20.03
Zamiast rozpamiętywać niepowodzenia, zacznij 
bardziej dbać o  swoją kondycję, mały wysiłek fi-
zyczny to bardzo dobry sposób na odreagowanie 
stresów. We wszystkich istotnych dla Ciebie dzie-
dzinach życia powinny zacząć się pozytywne zmia-
ny. Zima nie jest Twoją ulubioną porą roku, ale to 
nie znaczy, że w kolejnych tygodniach nie spotka 
Cię nic miłego. Pozytywne nastawienie pomoże Ci 
jakoś w przetrwaniu do wiosny. Merlin

W  karnawale  nie  zawsze  rano 
budzimy  się  z  uczuciem  świe-
żości i relaksu. Popołudnia na-
zajutrz po balu też bywają nie-
łatwe… 

Rano  dobrze  zrobi  delikat-
ny  masaż  twarzy  (zwłaszcza 
okolic  oczu)  kostką  lodu.  Je-
śli  w  ciągu  poprzedniego  wie-
czoru,  a  przynajmniej  –  przed 
pójściem  spać  pamiętaliśmy, 
by  wypić  sporo  zwykłej,  niega-
zowanej wody,  regeneracja  bę-
dzie  łatwiejsza.  Śniadanie  – 
lekkostrawne, energetyczne, ze 
świeżymi owocami i warzywami. 

W ciągu dnia pomoże zielona 
herbata, parzona wodą o tem-
peraturze 70-80 stopni przez 
1-2  min.  (dłuższe  parzenie 
wpływa  na  jej  sposób  działa-
nia); zawiera teaninę, pochod-
ne ksantyny i teofilinę. Pij so-
ki z guaraną, nie tylko zawiera 
sporo kofeiny, ale też poprawia 
wydolność mięśni.

Orzeźwi  z  pewnością  yerba 
mate,  jeśli ktoś  ją  lubi. Kawa, 
co prawda po około 25–35 mi-
nutach  od  wypicia  daje  „ko-
pa”,  ale  po  nim  nieuchronnie 
następuje  „dół”  czyli  przykry, 
znaczny  spadek  samopoczu-
cia. Bomba witaminowa to sok 
z kiszonej kapusty i kiszonych 
ogórków.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Serwujemy w galarecie, czyli koniec z nudą!

✓Jak zrobić wytrawną galaretkę? Odpowiedź prosta: we-
dle przepisu na opakowaniu żelatyny. Ale do gorącej, osolonej 
wody, w której za chwilę rozpuścimy napęczniałą żelatynę, mo-
żemy dodać wiele smaków! Na przykład świeży sok cytrynowy 
i odrobinę soku z brzoskwiń w puszce. Albo wymieszać z bia-
łym winem wytrawnym czy półsłodkim (potem mocno pod-
grzać). Do wersji z winem można dodać ciut dobrego balsamico, także takiego do 
deserów. Można do gorącej wody wlać kilka kropel tabasco, łyżeczkę (płaską) cukru 
i do smaku octu jabłkowego. Można zamiast wody dać intensywny, starannie odtłusz-
czony rosół z mięs lub ryby. Zawsze należy pamiętać, że galareta przed wystudze-
niem smakuje o wiele intensywniej, niż gdy stężeje. 

✓Jajka ugotowane na twardo studzimy, obieramy, przecinamy na pół wzdłuż, 
wyjmujemy żółtka, które rozcieramy z odrobiną soli i pieprzu, następnie dodając do 
nich majonez i dobrze osączone kapary. Mieszamy delikatnie, wypełniamy połówki 
jajek, układamy ciasno na półmisku lub w osobnych miseczkach, wkładamy na go-
dzinę do lodówki, a następnie zalewamy przestudzoną galaretą uważając, by nie lać 
jej bezpośrednio na farsz.

✓Jajka można też nadziać wyrazistą, drobno siekaną sałatką jarzynową z ma-
jonezem albo – pieczarkami uduszonymi z cebulą, zmiksowanymi z żółtkami jaj na 
twardo, pieprzem (sporo) i odrobiną majonezu.

✓Sałatkę jarzynową można rolować (jak naleśniki) w cieniutkich plasterkach szyn-
ki konserwowej, dekorować plasterkami korniszonów i majonezem, lub szynkę tylko 
posmarować majonezem, zmieszanym z mocnym chrzanem, rolować, zalewać.

✓Naleśniki – wytrawne, cienkie, spore – można wypełniać farszem rozmaitym, bar-
dzo ciasno rolować, na godzinę włożyć do lodówki a potem kroić w ukośne plastry, 
układać je na półmisku, zalać tężejącą galaretą, udekorować. A w środku – łosoś wę-
dzony z serkiem homo, chrzanem i koprem, zagęszczony odrobiną mocnej żelatyny 
(mało wody!) lub oliwki czarne i zielone (posiekane), suszone pomidory, ciut świeżej 
papryki zielonej i żółtej plus żelatyna (mało wody!) i serek homo; gdy nadzienie lek-
ko stężeje, rolować, kroić, zalewać galaretą na półmisku. Warto eksperymentować!
 PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Czy wiecie, skąd wzięło się słowo snob? Powstało w Anglii, jakieś 

trzysta lat temu, gdy przy nazwiskach ówczesnych studentów zazna-
czano starannie ich pochodzenie: nobilitas czyli szlachetnie urodzo-
ny lub, niestety, sine nobilitate, czyli w skrócie – s.nob.

Studenci bez rodowych tytułów bardzo często starali się zaskar-
bić sobie łaski błękitnokrwistych, udając kogoś, kim nie byli i nie umieli być, nierzadko 
się ośmieszając i kompromitując, mimo dobrych chęci. Typowe zachowanie nuworysza 
i wszelkich innych odmian współczesnych snobów… Nasze czasy też tworzą specyficzne, 
nowe określenia: już w latach 40. ubiegłego wieku pojawił się tzw. biały Murzyn – hip-
ster, wbrew ówczesnym obyczajom miłośnik czarnego jazzu. Dziś hipster to ktoś, kto ar-
tystycznym, nieszablonowym wyglądem ironicznie podkreśla dystans do kultury masowej, 
pracowicie popisując się znajomością niszowej. Ważne, by znał (lub opowiadał, że zna) 
liczące się osoby ze świata artystycznego, najlepiej – awangardowego. Często uważany 
jest za osobę nie wnoszącą nic nowego do kultury, choć do tego aspirującą.

  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
– No i co, zdaliście? – pyta student kumpli.
– Nie, żaden z naszej czwórki nie zdał…
– Jak to?!
– Zabalowaliśmy, spóźniliśmy się na egza-

min, więc bajerujemy, że niby koło w samo-
chodzie nam odpadło, a profesor mówi: – Nie ma sprawy, 
każdy dostanie tylko 2 pytania, pierwsze za 80% punktów, 
a drugie za 20%, ale siadacie w osobnych salach.

– No i co?!
– Pierwsze pytanie brzmiało: które to było koło…

��
Profesor pyta:
– Dam panu pytanie ostatniej szansy: proszę mi powiedzieć, 

jaka była długość torów kolejowych na ziemiach polskich?
– Ale, w którym roku?
– Obojętne.
– Aha, to w 1410 z pewnością wynosiła zero!

��
Student pędzi na wykład. Natyka się na profesora, który 

patrzy na niego surowo i mówi:
– Kwadrans spóźnienia!!!
– O rany! – odpowiada student. – Ja też! 
 WesołyRomek

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

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

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 24/2013: „Ostatni czeka”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Renata Mackiewicz z ul. Kinowej. Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji do 31 stycznia br. 
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AUTO-MOTO

 Skup aut, kasacja. Płatne go-
tówką.  Tel. 511-571-917

AUTO-MOTO/Sprzedam

 Alternatory, rozruszniki, 
części wszystkie, pojazdy, ma-
szyny. Sprzedaż, regeneracja. 
 Tel. 22 612-34-60 
 www.autostarter.com.pl

FINANSE

 Doświadczona księgowa – 
doradca podatkowy poprowa-
dzi księgowość małych i śred-
nich firm - od 100 zł. 
Tel. 606-763-006; 601-237-563 
 www.podatkizglowy.pl
 Księgowość. Tel. 608-47-58-70
 Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

 aaa, antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  tel. 516-400-434
 Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. Ander-
sa 18.  Tel. 22 831-36-48
 Stare pocztówki, zdjęcia, 
monety, banknoty, odznacze-
nia, srebro.  Tel. 792-077-648

SPRZEDAM

 Drewno kominkowe 140 zł, 
brykiet 8 zł. Wawer – trans-
port gratis. Ul. Trakt Lubelski 
338A.  Tel. 609-805-821
 Drewno opałowe, pocięte 
z rozbiórki, worek 12 zł, trans-
port gratis.  Tel. 721-002-710
 Kredens, stół rozkładany, 
wysoki połysk. Tanio. 
 Tel. 503-315-239
 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

 alkoholowo-narkotykowe 
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, li-
ceum, egzaminy, matura. 
 Tel. 513-799-661
 Kursy na licencję Pośrednik 
w Obrocie Nieruchomościami 
oraz Zarządca Nieruchomości, 
60h/890 zł, Stowarzyszenie 
Pośredników w Obrocie Nie-
ruchomościami („Polonia”), 
Rondo Wiatraczna, zapisy. 
Tel. 22 331-76-16, 22 331-76-34, 
 660-782-059
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 MateMatyKa. 
 teL. 518-959-299
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefo-
nu. Osoby starsze – promocja!  
Student.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Dwupokojowe, Saska Kępa. 
 Tel. 792-514-958

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Budynek warsztatowy 
ca`320 m kw. w Falenicy ul. 
Oliwkowa 10. Tanio. Raty. 
 Tel. 606-260-514

PRACA

 optima S.a. – finanse dla 
domu – zatrudni przedsta-
wicieli. atrakcyjna prowizja, 
praca dodatkowa, również dla 
emerytów! tel. (58) 554-80-80 
 lub 801-800-200

SZUKAM PRACY

 Dyplomowana pielęgniarka 
zaopiekuje się osobą starszą. 
 Tel. 601-520-942
 Emerytowana nauczycielka 
zaopiekuje się dzieckiem. 
 Tel. 697-707-700
 Polka posprząta + okna. 
 Tel. 511-210-315
 Zaopiekuję się starszą oso-
bą.  tel. 799-319-925
 Zaopiekuję się osobą wy-
magającą opieki. 
 tel. 505-490-203

PRAWNE

 Doradca Podatkowy – pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nieujaw-
nione dochody, audyty Wspól-
not Mieszkaniowych. Warsza-
wa Gocław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

UROCZYSTOŚCI

RÓŻNE

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

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pral-
ki, zmywarki – krajowe, za-
chodnie. Naprawa. 

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

 Anteny satelitarne naziem-
ne; nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-
ziemnej.  Sprzedaż, montaż, 
naprawa.  Lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 
 501-123-566 
 aNteNy, teLeWIZoRy 
– NapRaWa. 
 teL. 602-216-943
 a-z stolarskie przeróbki, 
naprawy.  tel. 602-126-214
 Blacharsko–Dekarskie–Na-
prawa–Remonty. 
 Tel. 601-520-942
 Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 

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

 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów – Jan Grzybowski. 

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

 Cyklinowanie bezpyłowe, 
układanie, Marcin Jarosiewicz. 
 Tel. 503-630-035 
 Cyklinowanie, lakierowa-
nie.  Tel. 510-727-201
 Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  tel. 694-825-760
 Dezynsekcja – skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne Instalacje Mon-
taż i Naprawa awarii. 
 Tel. 602-479-474
 Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
 Futra – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy. 
Ul. Zamieniecka 63. 
 tel. 22 610-23-05

 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106

 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy ga-
zowe, kominiarskie. Upraw-
nienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
 Hydrauliczno-gazowe. 
 tel. 505-65-85-23
 Lodówki, pralki, telewizo-
ry – naprawa. 
 tel. 694-825-760
 LodÓWeK NapRaWa. 
 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
 Meble na wymiar, naprawy, 
przeróbki.  tel. 504-824-568; 
 22 773-15-13

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 Pralki, lodówki – naprawa. 

Tel. 502-562-444; 
603-047-616

 pRZepRoWadZKI. 
 teL. 669-834-024
 Remontowo –budowlane – 
pełen zakres. Tel. 601-520-942
 StoLaRZ – SZaFy, Za-
BUdoWy, GaRdeRoBy 
I paWLaCZe. 
 teL. 602-126-214
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88

 WyKoNUJeMy NIe-
poWtaRZaLNe dRZWI, 
ŁÓŻKa I INNe MeBLe 
Z LIteGo dReWNa. 
 teL. 514-074-404; 
 502-221-045

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

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 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 samo-
chodowych, odplamianie. Oso-
biście.  Tel. 512-247-440
 Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samocho-
dowej.  Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, malo-
wanie.  Tel. 606-181-588
 Glazura – remonty. Firma 
rodzinna.  tel. 692-885-279
 Glazura, hydraulika, malo-
wanie.  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, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe roz-
biórki.  tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
 aaa wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp. Sprząta-
nie piwnic, wycinanie drzew, 
małe rozbiórki z załadun-
kiem. tanio. 
 tel. 721-002-710
  AUTOHOLOWANIE, PRZE- 
PROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
 przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. 
 tel. 607-66-33-30
 Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. 
budowlanych.  
 Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

 Ziółko – Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIa dROb NE   OGŁO SZE NIa dROb NE    OGŁO SZE NIa dROb NE

Termowizja. 
Tel. 660-47-36-28

Domowy hydraulik – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.  
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

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

Gaz, hydraulika – 24 h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia 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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WeSeLa do 100 oSÓB. 
WWW.ReStaURaCJa 
NeptUN.pL

NapRaWa I ReNoWa-
CJa MeBLI Z LIteGo 
dReWNa. MIStRZ Sto-
LaRSKI. 

teL. 502-221-045
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Ścieki pod specjalnym 
nadzorem

pod koniec ubiegłego roku mieszkańcy stolicy mogli zwiedzić jed-
no, zdaniem organizatorów wycieczki, z najbardziej ekologicznych 
miejsc w Warszawie.  Jest nim oczyszczalnia ścieków „Czajka”.

Zakład został oddany do użytku w 1991 roku. Do 2012 roku oczysz-
czane były tu ścieki z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicz-
nych gmin: Legionowa, Zielonki, Jabłonnej, Marek i Ząbek. W latach 
2009-2012 przeprowadzona została modernizacja oczyszczalni, tak, 
aby dostosować technologię do obowiązujących wymogów prawnych. 
Pod koniec czerwca 2012 roku do oczyszczalni kolektorami przesyło-
wymi położonymi pod dnem Wisły, dopłynęły ścieki z centralnej i pół-
nocnej lewobrzeżnej części stolicy, które wcześniej – bez oczyszczania 
– trafiały do królowej polskich rzek. 

– Rozbudowa zakładu sprawiła, że 435 tys. m3 z około 500 tys. m3 
warszawskich ścieków powstających w trakcie doby trafia do naszej 
oczyszczalni. Jest to klasyczna mechaniczno-biologiczna oczyszczal-
nia, zgodna z najwyższymi standardami norm krajowych i UE. War-
szawa przestała być trucicielem Wisły – podkreślił kierownik zakładu 
Wojciech Fronczak. Co ciekawe w oczyszczalni ścieków rzadko kiedy 
można zobaczyć… ścieki.

– Wynika to z tego, że jednym z zadań postawionych przed projektan-
tem i wykonawcą było zhermetyzowanie uciążliwych zapachowo obiek-
tów – wyjaśnił kierownik zakładu.

Uczestnicy wycieczki zgodnie stwierdzili, że zwłaszcza w niektó-
rych miejscach, trudno jednak uznać, że pachnie tam fiołkami. Zwie-
dzanie utrudniał też porywisty wiatr i przenikliwe zimno. Nie obyło się 
też bez innych zaskoczeń. – Jestem zdziwiona, że jest to tak ogromny 
teren. Może warto byłoby urządzić tu zwiedzanie na rolkach lub rowe-
rach. Ciekawe byłoby też nocne zwiedzanie. Nie wiem jednak czy moje 
pomysły są zgodne z wymogami bezpieczeństwa – stwierdziła z uśmie-
chem jedna z uczestniczek wycieczki.

Tego dnia można było poznać cały ciąg technologiczny oczyszcza-
nia. Pierwszym etapem jest oczyszczanie mechaniczne. Ścieki trafia-
ją na kraty, gdzie usuwane są zawarte w nich największe zanieczysz-
czenia. Osady ściekowe są spalane. Następnym etapem jest usuwanie 
piasku w piaskowniku. W części biologicznej ścieki są oczyszczane 
w procesie metabolizmu mikroorganizmów. Potem następuje fermen-
tacja osadu.  – W wyniku fermentacji produkujemy biogaz, w skład, któ-
rego wchodzi około 60 procent metanu. Jest to gaz palny, który spa-
lamy m.in. w czterech jednostkach kogeneracji. Dzięki niemu możemy 
wytworzyć taką ilość energii, która pokrywa około 1/3 zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną całego zakładu oraz energię cieplną, którą 
ogrzewamy wszystkie obiekty technologiczne na terenie zakładu, w tym 
komory fermentacyjne, do temperatury 37. stopni Celsjusza, czyli tem-
peratury fermentacji – stwierdził Wojciech Fronczak. 

Po oczyszczeniu ścieki trafiają do kanału odpływowego, a stam-
tąd do Wisły. Warto dodać, że jakość oczyszczonych ścieków spełnia 
wszelkie normy zapisane w przepisach krajowych i unijnych, no i naj-
ważniejsze – nie zatruwa rzeki. Anna Krzesińska

rEKlAMA rEKlAMA  

O tym właśnie dyskutowa-
no podczas spotkania „Szam-
bo czy kanalizacja? Jaka przy-
szłość czeka mieszkańców 
Wawra?” zorganizowanym 
w ostatnim miesiącu ubiegłe-
go roku w Kinokawiarni „Sta-
cja Falenica” przy ulicy Pa-
triotów. Organizatorem dys-
kusji był ruch mieszkańców 
„Warszawa Społeczna”, sta-
jący w obronie samorządności 
i dbania o interesy mieszkań-
ców – w tym przypadku in-
teres, to właśnie szambo, czy 
jak kto woli sprawa ścieków.

Inicjatywa jest słuszna, 
i należy organizatorów po-
chwalić. Wiadomo że, by się 
chciało ludziom chcieć, ktoś 
musi zacząć działać. I tak jest 
tym razem. Sprawa szamb, 
i konieczności ich likwidacji 
w najbliższych latach to dla 
mieszkańców Wawra duże 
wyzwanie.Na tle całej War-
szawy mamy największy od-

setek posesji z domkami jed-
norodzinnymi, a przy tym 
bardzo niski stopień „skana-
lizowania„ czyli podłączenia 
do kanalizacji miejskiej. Sy-
tuacja jest o tyle trudna, że 
wielu mieszkańców szamba 
na swoich posesjach ma od 
kilkunastu, a nawet kilku-
dziesięciu lat – ich szczelność 
i należyte przystosowanie do 
wymogów ochrony środowi-
ska są więc znikome i moż-
na obawiać się, że w wielu 
przypadkach stanowią zagro-
żenie dla środowiska i ludzi 
(jak ktoś nie lubi sąsiadów, 
może się tu ucieszyć). Za ta-
kie „nieprzystosowanie” gro-
żą kary. Co prawda wśród 
mieszkańców są tacy, i jest 
ich wielu, co twierdzą, że ka-
rą jest też kwota jaką trzeba 
zapłacić za likwidację szam-
ba – około trzech tysięcy zło-
tych. Doliczyć należy także 
koszty podłączenia do kana-

lizacji, bo darmowe jest tyl-
ko przyłączenie do granic 
działki. A dalej? A dalej, to 
właściciel posesji płaci sam, 
a koszty są różne w zależ-
ności od tego, kto wykonu-
je podłączenie. Jeśli ktoś ma 
dom położony daleko w głębi 
posesji, musi być przygoto-
wany na duże koszty. Ale po-
dobno to ma się już zwrócić 

po kilku latach korzystania 
z podłączenia do kanalizacji 
miejskiej. Podobno to nie-
zbyt zachęca mniej zamoż-
nych mieszkańców, których 
w dzielnicy wcale nie jest 

mało. Sprawa dofinansowań 
z urzędu dzielnicy jest także 
otwarta, ale wymaga cierpli-
wości, kompletu odpowied-
nich dokumentów i wielu wi-
zyt w urzędzie dzielnicy. 

Na spotkaniu w Kinoka-
wiarni tłumów nie było. Może 
ze względu na porę, może na 
coś innego, nie nam oceniać. 
Może i dobrze, że nie przyszło 

więcej mieszkańców, bo byli-
by pewnie rozczarowani. Nie-
stety, na spotkanie nie przy-
był, mimo wcześniejszej de-
klaracji burmistrz Adam Go-
dusławski – w swoim zastęp-

stwie przysłał naczelnika wy-
działu, który wybrany chyba 
z łapanki, zupełnie nie umiał 
udzielić odpowiedzi na pyta-
nia mieszkańców, choć bardzo 
się starał. Podobnie sytuacja 
miała się z obecnością przed-
stawiciela MPWiK, które, ja-
ko instytucja znana z dbałości 
o zadowolenie mieszkańców, 
przysłała kogoś, kto również 

nie był kompetentny i wład-
ny w udzielaniu odpowie-
dzi na pytania mieszkańców. 
Uprzejmy pan, zajęty przez 
większą część spotkania swo-
im tabletem, prosił o zapisa-

nie pytań – zapewnił, że prze-
każe to odpowiednim osobom 
w MPWiK.

Co do poruszanych tema-
tów, szczególnie gorąca dys-
kusja toczyła się wokół pro-
blemów mieszkańców osiedla 
Sadul. Ci, zdani na łaskę pry-
watnej oczyszczalni, płacą za 
wodę i kanalizację dużo wię-
cej niż w ramach opłat pod-
łączenia do sieci miejskiej. 
Kto może rozwiązać ich pro-
blemy? Nie bardzo wiadomo, 
na spotkaniu nie było nikogo, 
kto umiałby jednoznacznie 
określić jakie kroki powin-
ny zostać w tej sprawie pod-
jęte. Mimo, że przedstawicie-
le Urzędu Dzielnicy bardzo 
chcieli, nie umieli odpowie-
dzieć na pytania mieszkań-
ców. Zachęcali do przyjścia 
do urzędu, obiecali także, że 
pytania zadane podczas spo-
tkania nie zostaną bez odpo-
wiedzi. Za pośrednictwem or-
ganizatorów mają zostać prze-
kazane właściwym osobom. 

Nasz tekst na pewno tak-
że trafi do właściwych osób, 
w związku z tym apelujemy 
– urzędzie dzielnicy, wię-
cej szacunku do inicjatyw 
mieszkańców, mieszkańcy, 
więcej odwagi w kontakcie 
z urzędnikami! Niech na-
dzieja kanalizacji miejskiej 
będzie z nami! B.S.

ALe szAmBo!
Dużo nas tu w  Wawrze mieszka, głównie 
w  domkach jednorodzinnych. Mając domek, 
ma się też szambo – i  jak się okazuje, przy 
okazji wielki kłopot. Niedługo bowiem może 
przyjść czas, że szamba będą musiały znik-
nąć, a  mieszkańcy i  dzielnica, obudzą się 
z przysłowiową ręką w... no właśnie.
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WARSZAWA

rEKlAMA rEKlAMA  

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

Po sześciu latach prof. Kuch z Zespo-
łem przeniósł się do Szpitala Bródnow-
skiego, zaś prof. Ceremużyński rozwi-
jał Klinikę Kardiologii Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Szpitalu Grochowskim. Z małego od-
działu internistycznego z jednym apara-
tem EKG, przekształcał Ośrodek w no-
woczesną Klinikę Kardiologii (od 1980 
roku Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego). 

Wysokie wymagania kliniczne i en-
tuzjazm do pracy naukowej integro-
wały zespół Oddziału B (m.in. dr Te-
resa Zaleska, dr Mirosław Dłużniew-
ski, dr Bogdan Michorowski, dr Woj-
ciech Łada, dr Halina Pietrzykowska, 
dr Andrzej Zalewski, dr Barbara Dzi-
kiewicz), a do Studenckiego Koła Na-
ukowego zgłaszało się wielu chętnych, 
spośród których rekrutowali się przy-
szli lekarze Kliniki (m.in. B. Bednarz, 
A. Budaj, U. Grochowicz, J. Grzybow-
ski, A. Jakubowski, T. Jaxa-Chamiec, 
P. Kułakowski, S. Wesołowski). 

Rozwój Kliniki to ogromna praca 
prof. Leszka Ceremużyńskiego i zespo-
łu: zakup sprzętu medycznego, informa-
tycznego, remonty, krajowe i międzyna-
rodowe szkolenia lekarzy i pielęgniarek. 
Powstała Sala Intensywnej Opieki Kar-
diologicznej, Pracownia Hemodynami-
ki, Elektrofizjologii Inwazyjnej, wpro-
wadzono dyżur leczenia inwazyjnego 
zawału serca oraz diagnostykę i leczenie 
inwazyjne zaburzeń rytmu, a dzięki pra-
com naukowym i udziałowi w klinicz-
nych badaniach wieloośrodkowych, Kli-
nika stała się znana także za granicą. 

Od 2002 roku Kliniką Kardiologii 
CMKP kieruje prof. Andrzej Budaj – 
uczeń prof. Leszka Ceremużyńskiego 
(jest też ordynatorem Oddziału Kli-
nicznego Kardiologii), z zastępcami: 
prof. Piotrem Kułakowskim i dr med. 
Jadwigą Kłoś. Pracuje tu świetny ze-
spół lekarzy (2 profesorów, 3 doktorów 
habilitowanych medycyny, 14 dokto-
rów medycyny). W zespole pielęgniar-
skim 31 osób ma kierunkowe wyższe 
wykształcenie. 

Klinika dysponuje pełnym zakresem 
diagnostyki i terapii kardiologicznej, 

m.in. angioplastyką wieńcową, zabie-
gami elektrofizjologicznymi, pełni dy-
żur inwazyjnego leczenia ostrych ze-
społów wieńcowych w Pracowni He-
modynamicznej oraz 24˗godzinny dy-
żur w Pododdziale Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej i w oddziale zacho-
wawczym; przyjmuje chorych kardio-
logicznych ( 91 łóżek, w tym 14–inten-
sywnej opieki kardiologicznej). 

Z nadwyżką realizowany jest ko-
rzystny kontrakt z NFZ: w 2013 roku 
hospitalizowano około 3600 chorych, 
wykonano ponad 2500 zabiegów ko-

ronarografii i angioplastyki, ponad 430 
zabiegów elekrofizjologicznych, po-
nad 700 testów wysiłkowych, i ponad 
4100 badań echokardiograficznych. 
Klinika wspomaga też Przyszpitalną 
Poradnię Kardiologiczną (w ubiegłym 
roku – ponad 2000 pacjentów), świad-
czy konsultacje kardiologiczne dla 
Szpitala Grochowskiego oraz innych 
szpitali i poradni warszawskich.

Działania naukowe i dydaktycz-
ne (Klinika specjalizuje się w stabil-
nej chorobie wieńcowej, ostrej i prze-
wlekłej niewydolności serca, leczeniu 

przeciwkrzepliwym i przeciwpłytko-
wym, metodologii badań wieloośrod-
kowych), to 6 grantów naukowych 
CMKP, prace habilitacyjne i doktor-
skie, współpraca z ośrodkami krajo-
wymi i zagranicznymi, kursy kardiolo-
giczne (w 2013 roku – 1194 lekarzy), 
a pracownicy Kliniki pełnią funkcje 
w krajowych i międzynarodowych or-
ganizacjach naukowych i komitetach 
naukowych czasopism. Stale działa 
Studenckie Koło Naukowe.

Dzięki rozbudowie Szpitala Gro-
chowskiego (Pododdział Intensyw-
nej Terapii Kardiologicznej, pracow-
nie diagnostyczne i sale dydaktyczne) 
znacznie poprawiły się warunki le-
czenia i diagnozowania chorych, choć 
jest pilna potrzeba poprawy warunków 
w części zachowawczej Kliniki.

– Jubileusz 40-lecia Kliniki Kardio-
logii w Szpitalu Grochowskim to dobry 
moment na podziękowanie tym, którzy 
ją tworzyli i rozwijali, a także osobom 
i instytucjom udzielającym jej życzli-
wego wsparcia – mówi kierownik Kli-
niki Kardiologii prof. Andrzej Budaj. 

– 40 świetnych lat, to wielki suk-
ces – mówi prezes Zarządu Szpitala 
Grochowskiego Witold Bromboszcz. 
– Wkładamy wiele wysiłku w roz-
wój i szukanie rozwiązań, najkorzyst-
niejszych dla szpitala i Kliniki. Mamy 
powody do dumy z poziomu naszych 
usług i znakomitego zespołu, dziękuje-
my za wszystkie ciepłe słowa, kierowa-
ne do nas nie tylko z okazji jubileuszu. 

21 stycznia uroczyście odsłonięto ta-
blicę poświęconą pamięci prof. Leszka 
Ceremużyńskiego, niezwykłego lekarza 
i kreatora, którego felietony o zdrowiu 
mieliśmy zaszczyt publikować przez 
wiele lat w „Mieszkańcu”. eGo

Więcej o uroczystościach 40-lecia w na-
stępnym wydaniu.

Zespół Kliniki Kardiologii.

40 lat kardiologii w szpitalu Grochowskim
40 lat temu w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka powstał Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny 
Akademii Medycznej kierowany przez ówczesnych docentów Leszka Ceremużyńskiego i Jerzego Kucha.



mIesZKaNIeC 15

Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Pawła Topolewskiego – koordynatora działań 
Towarzystwa Narciarskiego Biegówki Wesoła.

– oj, przetrzymała Was zima tego sezonu, przetrzyma-
ła….

– Przetrzymała, ale to nie był stracony czas. W oczekiwaniu 
na śnieg prowadziliśmy treningi imitacyjne, które odbywały 
się głównie w lesie. Jeździliśmy również na nartorolkach. No 
i przygotowywaliśmy trasę do uprawiania narciarstwa biegowe-
go na Hipodromie w Wesołej. W tych działaniach wsparł nas 
dzielnicowy Ratusz. I teraz wszystko jest gotowe dla pasjona-
tów tego sportu.

– Słyszałem, że mieliście pomysł, aby w ramach budżetu 
partycypacyjnego zgłosić projekt budowy ścieżki narciar-
stwa biegowego…

– Tak, ale koszt projektu, choć nie jest olbrzymi, to przekracza 
dzielnicowe środki przeznaczone na ten budżet. Według naszej 

opinii w Warszawie i nie tylko brakuje dobrze zorganizowanej 
przestrzeni zarówno dla osób jeżdżących na rolkach, jak i nar-
torolkach. Korzystanie ze ścieżek rowerowych niejednokrotnie 
stwarza spore zagrożenie. Dlatego też uważamy, że dla takiego 
miasta jak Warszawa nie powinno być problemem wybudowa-
nie lub zorganizowanie w inny sposób bezpiecznej przestrzeni 
dla amatorów i pasjonatów tych form aktywności. Idąc dalej, 
z trasy i toru nartorolkowego, przy zapewnieniu jego naśnieża-
nia mogliby też korzystać zimą zarówno najmłodsi, jak i osoby 
starsze lub mniej aktywne sportowo. Myślę, że włodarze miasta 
powinni chętnie podchwycić ten pomysł. Zapotrzebowanie war-
szawiaków na uprawianie sportu rośnie.

– No dobrze, biały puch już spowił prawobrzeżną Warsza-
wę, więc rozwijacie narciarskie skrzydła – jakie są plany na 
najbliższe tygodnie?

– Jak tylko będą warunki, to otwieramy trasę, uruchomiamy 
wypożyczalnie i prowadzimy treningi na nartach. W tym roku 
będziemy prowadzić zajęcia dedykowane również dzieciom.

W lutym planujemy III Piknik Narciarski Wesoła 2014. 
Wszystkich amatorów narciarstwa zapraszamy na naszą stronę 
internetową biegowkiwesola.org i oczywiście do korzystania 
z trasy biegowej Hipodrom.

Rozmawiał Adam Rosiński

dobiega końca głosowa-
nie na warszawską Sportową 
Imprezę Roku 2013. Wśród 
wąskiego grona finalistów 
znalazł się południowopraski 
Memoriał im. Kamili Skoli-
mowskiej.

To jedna z największych lek-
koatletycznych imprez stolicy. 
No i odbywa się na praktycz-
nie jedynym przystosowanym 
do tego typu imprez obiekcie 
– grochowskim stadionie KS 
Orzeł przy ul. Podskarbińskiej. 

„Mieszkaniec” zawsze towa-
rzyszy Memoriałowi upamięt-
niającemu naszą najmłodszą, 
przedwcześnie zmarłą Mistrzy-
nię Olimpijską Kamilę Skoli-
mowską. Zarówno ze względu 
na postawę i dokonania Kamili, 
jak i mając w pamięci, że była 
mieszkanką Pragi-Południe. 
No i oczywiście ze względu na 
gwiazdy lekkiej atletyki, które 
chętnie i licznie ściągają, aby 
zmierzyć się na tych zawodach, 
ku uciesze tłumnej widowni.

W ubiegłym roku Memoriał 
odbył się po raz czwarty. Wśród 
startujących zawodników mo-
gliśmy podziwiać śmietankę 
polskiej „Królowej Sportu”. 
Wystąpili m.in. Tomasz Ma-

jewski, Paweł Fajdek, Szymon 
Ziółkowski, Piotr Małachowski, 
Artur Noga i Anita Włodarczyk 
(na zdjęciu). W gronie sportow-
ców znalazło się aż 14 medali-
stów Mistrzostw Świata z Polski 
i zagranicy, a imprezę obejrzało 

około 7 tysięcy widzów. W ubie-
głym roku w Memoriale, po raz 
pierwszy, wzięli udział sportow-
cy niepełnosprawni.

Konkurentem finału plebi-
scytu o tytuł Sportowej Impre-
zy Roku 2013, dla IV Memo-
riału im. Kamili Skolimowskiej 
są tylko dwie inne imprezy. To 

badmintonowe Mistrzostwa 
Polski Yonex Polish Open oraz 
„triada biegowa” (biegi: Kon-
stytucji 3. Maja, Powstania 
Warszawskiego i Niepodległo-
ści) pod hasłem „Zabiegaj o Pa-
mięć”. Głosować w konkursie 
można m.in. za pośrednictwem 
strony internetowej www.spor-
towa.warszawa.pl 

Organizatorem memoriałów 
jest Fundacja Kamili Skoli-
mowskiej, którą założyli ro-
dzice zmarłej mistrzyni. Za 
nieco ponad trzy tygodnie, 18 
lutego, minie okrągła, piąta 
rocznica śmierci tej młodej, 
wybitnej sportsmenki. 

 ar 

kAmiLA w fiNALe!

rEKlAMA rEKlAMA  

Zimą w parku Skaryszew-
skim odbywają się dwie bardzo 
duże imprezy biegowe. Zanosi 
się jednak na to, że w tym roku 
będzie im towarzyszyła całko-
wicie odmienna aura…

Za nami druga edycja Skary-
szewskiego Biegu Noworoczne-
go, dla którego aura była wyjątko-
wo przychylna. – Dobrze, że nie 
ma śniegu, to będzie się łatwiej 
biegło – mówił przed biegiem je-
den z blisko pół tysiąca zawodni-
ków, którzy 4 stycznia stanęli na 
starcie (na zdjęciu). I faktycznie, 
dystans 8 km zawodnicy poko-
nywali dość łatwo, a atmosfera 
imprezy była przyjazna i wesoła. 

Gwoli rzetelności dziennikar-
skiej odnotowujemy, że ten bieg 
ma swojego niekwestionowa-
nego lidera. Jest nim Sebastian 
Polak, który wygrywając w tym 
roku powtórzył taki sam suk-
ces z pierwszej edycji biegu. Na 
dalszych miejscach „męskiego” 
podium stanęli Rafał Rusiniak 
i Daniel Karolkiewicz. Wśród 
przedstawicielek płci pięknej naj-
szybciej przybiegła Jolanta Snop-
kowska. Drugie miejsce zajęła 
Justyna Kostrzewska, a trzecie 
Anna Płowiak. Wśród biegaczy 
była też mała grupka lokalnych 
samorządowców, którzy dbają  
o kondycję fizyczną.

Po ostatnich mrozach i opa-
dach śniegu zapowiada się, że 
uczestnicy drugiego, wielkiego 
biegu w Parku Skaryszewskim 
nie będą już mieli tak przychylnej 
aury i warunków. Mowa o Biegu 
Wedla, który w tym roku odbę-
dzie się 22 lutego. Będzie to IX 
edycja imprezy, której głównym 
organizatorem są środowiska 
południowopraskiego PTTK, 
wspieranej m.in. przez Centrum 
Promocji Kultury Dzielnicy Pra-
ga-Południe i KS Drukarz War-
szawa. Tradycyjnie, w czasie tej 
imprezy, zawodnicy mogą zmie-
rzyć się na dystansach 5,43 oraz 
9 km. I tradycyjnie też organiza-
torzy pomyśleli o krótszych dy-
stansach dla najmłodszych i naj-
starszych miłośników sportów 
biegowych. Niestety, limit miejsc 
w tym biegu został już wyczerpa-
ny. Oficjalnie wystartuje 800 za-
wodników, ale ponieważ zawsze 
jest tak, że tym zarejestrowanym 
towarzyszą także niezgłoszeni 
biegacze, to śmiało można przy-
puszczać, że 22 lutego po Parku 
Skaryszewskim będzie biegało 
około tysiąca zapaleńców. Są 
jeszcze wolne miejsca dla tych, 
którzy chcą się sprawdzić w bie-
gach i marszach na orientację. 
Te rywalizacje od lat towarzyszą 
głównemu biegowi. Po szczegó-
ły odsyłamy na stronę imprezy 
www.biegwedla.pl  

 rosa

zimowe biegania  
w „skaryszaku”

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!

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

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

CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI ZE SWOJEJ DZIELNICY?
Jest na to proste rozwiązanie!

Wejdź na naszą stronę internetową…  ➡ …zapisz się do newslettera…   ➡  Co DWA TYGODNIE   
 otrzymasz MIESZKAŃCA ON-LINE 

z NAJŚWIEŻSZYMI informacjami 
na swoją SKRZYNKĘ MAILOWĄ!!!

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


