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600 
„Mieszkaniec”!

Jeśli gazeta ukazuje się co 
dwa tygodnie i  osiąga właśnie 
600 numer (!) to może ozna-
czać tylko jedno: że przeszła już 
wszystkie choroby dziecięcego 
wieku, ma stałych czytelników 
i  ufających reklamodawców. 
I  faktycznie tak jest: „Miesz-
kaniec” ukazuje się od 22 lat  
i  szykujemy się do obchodów  
(1 kwietnia – 23 urodzin!)

Nigdy nie chcieliśmy być nie-
omylni, na pewno nie stawiali-
śmy na krzykliwą napastliwość, 
nieprzesadnie kadziliśmy wła-
dzy ani nie ustawialiśmy się po 
stronie opozycji. Mamy swoje 
zdanie, staramy się być rzeczo-
wi, optymistyczni, wsłuchiwać 
się w  to czym żyją mieszkańcy 
naszych dzielnic, wyczerpują-
co informować o tym,  jakie de-
cyzje zapadają w urzędach, co 
się za nimi kryje, i  jakie jest ich 
przesłanie. Jak się nam nie po-
dobają – to piszemy…

Nie jest nas wielu. Redak-
cja liczy dosłownie kilka osób, 
więcej jest współpracowników, 
ale każdy z  nas jest mieszkań-
cem zakotwiczonym w  mieście 
na dobre. Więc częściej mówi-
my i piszemy o zaułkach, a nie 
o głównych arteriach, co ma tę 
zaletę – jak sądzimy – że poka-
zuje prawdziwy nurt dzielnic, 
a nie blichtr i okna wystawowe.

Przez te 22 lata dostaliśmy 
sporo nagród, jeszcze więcej li-
stów z podziękowaniami, a naj-
więcej przyjęliśmy Państwa wi-
zyt w siedzibie redakcji. Wszyst-
ko to razem bardzo sobie ceni-
my i  teraz zmierzamy ku 1000 
numerowi. 

Wiesław Nowosielski
Redaktor naczelny
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 672−77−77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię dzy na ro do wej   

rabaty!

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie
  W środę każde 

wypełnienie 100 zł

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

www.maxipizza.pl

promile na lodzie

Jak jest zima, to jest zimno. Jak jest zimno, 
trzeba włączyć ogrzewanie. A  jak się włączy 
ogrzewanie, trzeba bardzo uważać, żeby nie 
doszło do pożaru – od grudnia Straż Pożarna 
interweniowała już ponad trzydzieści razy, 
a zima przecież wciąż trzyma.

dokończenie na str. 3

Ciepło pod kontrolą

  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

  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%   

30 stycznia, godzina 18.00. Śnieg zaczyna padać. Jezdnie są coraz bardziej 
śliskie. Niestety, nawet taka pogoda nie chroni nas przed pijakami za kierownicą. 
Na placu Szembeka, 44-letni „dwupromilowiec” (na zdjęciu) uderzył w autobus, 
po czym wpadł w pełen ludzi przystanek.  czytaj na str. 2
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 Kro ni Ka po li cyj na
Pokłócił się z narzeczoną

Pół godziny przed północą wywiadowcy 
usłyszeli w radiostacji, że motorniczy jedne-
go z tramwajów potrzebuje pomocy. Funkcjo-
nariusze natychmiast udali się na wskazany 
przystanek. Na miejscu zgłaszający wskazał 
im pasażera, który wcześniej, kiedy jeszcze 
stał na przystanku, a drzwi tramwaju były już 
zamknięte, kopnął w nie i wybił szybę. Mo-
torniczy wpuścił go, a potem wezwał policję. 
38-letni Dariusz K. przyznał, że faktycznie 
w złości wybił szybę, a wszystko dlatego, że 
pokłócił się ze swoją narzeczoną i to wszyst-
ko przez nią. W chwili zatrzymania 38-latek 
miał 2,5 promila alkoholu we krwi. Trafił do 
policyjnej celi.

Znęcał się nad rodziną
Policjanci zatrzymali 78-letniego Mieczy-

sława Z., który podejrzewany jest o znęcanie 
się nad żoną i córką. Mężczyzna pod wpły-
wem alkoholu wszczyna awantury, wyzywa 
kobiety, ośmiesza je, poniża, zakłóca spoczy-
nek nocny, zdarzało się, że stosował przemoc 
fizyczną. W chwili interwencji mężczyzna 
miał 1,3 promila alkoholu we krwi. Został za-
trzymany.

„Panowie, załatwmy to inaczej…”
Zatrzymany przez patrolowców 45-letni Ar-

tur K. kierował bmw pomimo orzeczonego są-
downie zakazu prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych, do tego samochód nie posiadał ak-
tualnych badań technicznych. Kiedy policjanci 
poinformowali mężczyznę o konsekwencjach 
tych naruszeń prawa, ten zaproponował, by za-
łatwić to inaczej i zaoferował łapówkę w kwo-
cie 200 złotych. Teraz odpowie za dwa prze-
stępstwa i wykroczenie. Został objęty policyj-
nym dozorem.

Wyrwał w tramwaju torebkę
Do komendy zgłosiła się kobieta, która po-

wiadomiła o kradzieży torebki;  jechała tram-
wajem i w pewnym momencie młody męż-
czyzna wyrwał jej z ręki torebkę, po czym 
wyskoczył na przystanku i uciekł. Zawiada-
miająca zdążyła jednak przyjrzeć się spraw-
cy. Opisała wygląd mężczyzny. Wartość strat, 

jakie poniosła w związku z kradzieżą to 4500 
złotych. W torebce kobieta miała między in-
nymi, telefony komórkowe, zarówno prywat-
ne jak i służbowe, dokumenty, pieniądze, kar-
ty bankomatowe. Sprawa trafiła do wydziału 
mienia. Policjanci na podstawie  opisu spraw-
cy bardzo szybko wytypowali konkretną oso-
bę. 30-letni Jarosław K. został zatrzymany 
niedługo później. Pokrzywdzona rozpoznała 
w nim złodzieja swojej torebki. Na podstawie 
całości materiału dowodowego mężczyzna 
usłyszał zarzut kradzieży. W przeszłości był 
już karany za to samo przestępstwo. Grozi mu 
do 5 lat więzienia.

Próbował ukraść telefon
W ręce policjantów wpadł mężczyzna, który 

dokonał kradzieży. 39-letni Piotr B. w marke-
cie ze sprzętem elektronicznym wybrał sobie 
telefon komórkowy o wartości 500 złotych, po 
czym schował go pod kurtkę i próbował opu-
ścić sklep. Pracownicy ochrony ujęli mężczy-
znę za linią kas. Policjanci zatrzymali 39-lat-
ka. W wydziale mienia Piotr B. usłyszał zarzut 
kradzieży. 

Wypadek w Rembertowie
W poniedziałek przed godziną 7.00 rano, na 

ulicy Strażackiej w Rembertowie doszło do 
zderzenia trzech samochodów: peugeota, for-
da i opla. Kobieta prowadząca jeden z nich na 
skutek obrażeń trafiła do szpitala. Wypadek 
spowodował spore utrudnienia w ruchu, trzeba 
było wprowadzić ruch wahadłowy.

50 gramów marihuany
Policjanci pionu kryminalnego przy ulicy 

Mrówczej w Wawrze w wyniku długotrwałych, 
wnikliwych czynności operacyjnych stwierdzi-
li, że 29-letni Szymon W. może mieć związek 
z przestępczością narkotykową. Sprawdze-
nie podejrzanego, przeprowadzone obserwa-
cje i kolejne zdobyte informacje potwierdzi-
ły przypuszczenia funkcjonariuszy. Policjanci 
zapukali do drzwi Szymona W. i znaleźli przy 
nim 50 gramów marihuany, ukryte w odzieży, 
w którą był ubrany. Mężczyzna usłyszał już za-
rzut. Grozi mu 3 lata pozbawienia wolności.
 toms

Podczas wypadku na pla-
cu Szembeka pięć osób zo-
stało poturbowanych, jed-
na z nich trafiła do szpitala. 
„Kierowca” próbował uciec, 
ale świadkowie złapali go za 
kołnierz. 

„Kierowca”? – żaden pijak za 
kierownicą nie zasługuje na to 
miano. Są kraje, które takich, jak 
ten z placu Szembeka traktują 
bardzo surowo. Dotkliwym ka-
rom towarzyszy drastyczne pod-
niesienie składki ubezpieczenio-
wej na skutek zakwalifikowania 
pijaka do grupy „kierowców nie-
bezpiecznych”. Nie ma przebacz 
dla nikogo. W zeszłym roku, na 
duńskiej autostradzie, przeko-
nał się o tym Nicklas Bendtner, 
piłkarski gwiazdor z Kopenha-
gi, reprezentant Danii, grający 
w najlepszych klubach angiel-
skich. Za jazdę „po spożyciu” 
– tylko za jazdę, bez kolizji, ani 
szkód, dostał mandat w wysoko-
ści 600 tys. koron, to jest ponad 
300 tys. złotych!…

ZimoWA SZkołA 
jAZdy

4.00 rano. Wokół biało, jezd-
nia przykryta grubą warstwą 
śniegu. Sypie cały czas. 5.30. 
Pada jakby mniej, na ulicy płu-
gi, widać już linię osi jezdni. 
7.00. Widać oba pasy jezdni, 
tyle, że niecałe – przy krawęż-
nikach w dalszym ciągu śnieg 
plus śnieg odgarnięty ze środka. 

8.00. Lepiej nie będzie. Ta-
ki mamy klimat, że w zimie na 
jezdniach leży jak nie śnieg, to 
śnieżne błoto. No i zawsze jest 
ślisko. Tu nie ma kompromi-
sów, poważny, odpowiedzialny 
kierowca po prostu o tym wie 
i zachowuje się stosownie. Nie-
stety, jeżdżąc po naszym mie-

ście, co chwilę widzę kierow-
ców niepoważnych. „Niepo-
ważnych”, czyli bez wyobraź-
ni, zapatrzonych tylko w siebie, 
kompletnie za nic mających 
tych, którzy są obok. 

Po czym ich poznaję? Na 
przykład po czapie śniegu na da-
chu. Przed ruszeniem samochód 
trzeba odśnieżyć, ale nie każde-
mu się chce. Odpalają więc sil-
nik i jazda – wycieraczki z przo-
du i z tyłu załatwiają ich zda-
niem sprawę. Tymczasem śnieg 
z maski zawiewa im przednią 
szybę, śnieg z dachu – tylną. 
Zanim to wszystko „się zmie-

cie” jadą w warunkach ograni-
czonej widoczności – mało wi-
dzą, przez co narażają nie tylko 
siebie, ale i innych. Na domiar 
złego, im szybciej jadą, tym in-
tensywniej śnieg z dachów ich 
samochodów wiruje za nimi, 
utrudniając jazdę tym z tyłu.  

A propos „szybciej” – w zi-
mie nie ma pojęcia „szybciej”, 
„wolniej”. W zimie należy jeź-
dzić „stosownie” – stosownie 
do okoliczności, czyli jak mó-
wią fachowcy: „prędkość na-
leży dostosować do warunków 
drogowych”. 

Należy się też wyzbyć „let-
nich” przyzwyczajeń. Na przy-
kład hamowania na kilka me-
trów przed czerwonym światłem. 
Światła na skrzyżowaniu trzeba 
obserwować z daleka – z dale-
ka przecież widać, że zapala się 
„żółte”, więc nie ma sensu „pi-
łować” silnika, tylko należy już 
„odpuścić” i stopniowo zwal-
niać. Przy odrobinie szczęścia 
i dobrych decyzjach uda się na-
wet przejechać przez skrzyżowa-
nie bez zatrzymywania. 

„Odpowiedzialny” kierow-
ca, to też taki, który nie skacze 
z jednego zaśnieżonego pasa 
jezdni na drugi, nie zrywa, nie 
szarpie. W zimie należy jeździć 
z wyjątkowym „wyczuciem”, 
płynnie, nie można gwałtownie 
wciskać pedału gazu, bo koła na 
pewno zaczną buksować, a wte-
dy samochód w każdej chwi-
li może stracić przyczepność 
i stać się niesterowalny. Może 
się tak stać właśnie, gdy będzie-
my skakać z pasa na pas. Samo-
chody jeżdżą przecież w „bruz-
dach”, wyjeżdżonych przez koła 
w śniegu. Przeskakiwanie z pa-
sa na pas oznacza przejeżdżanie 
przez śnieg odrzucony przez ko-
ła. Jednak „nieodpowiedzialni” 
kierowcy nie zawracają sobie 
głowy takimi niuansami. Śpie-
szą się, więc „muszą” wyprze-
dzić! I zamiast odjąć, dodają ga-
zu. Jednemu, dziesiątemu, dwu-
dziestemu się uda, a dwudzieste-
mu pierwszemu nie – tył mu za-
rzuci i poślizg gotowy. A w po-
ślizgu bywa różnie. Pytają mnie 
czasem, jak się wtedy zachować, 
co robić, jak się ratować? Odpo-
wiadam zawsze, że najlepszym, 
najskuteczniejszym sposobem 
wyjścia z poślizgu jest niedo-
puszczenie do niego. Tak trzeba 
jeździć, żeby w poślizg nie wpa-
dać. To się da zrobić.

Marcin Marwicz

dokończenie ze str. 1

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

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

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

„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

Zabieg HIALUROFRAX to pierwsza metoda  
wykorzystująca wtłaczanie kwasu hialurono-
wego bardzo głęboko w skórę za pomocą zim-
nego lasera diodowego o nazwie HIALUROFRAX.  
Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które nie 
mają czasu na rekonwalescencję po bolesnych 
zabiegach u lekarza przy użyciu igły. Od razu po 
zabiegu można wrócić do normalnego funkcjo-

nowania. Jest to metoda bezpieczna i co najważniejsze skuteczna. O sku-
teczności zabiegów przekonać się może każda kobieta.

Z tym kuponem 90 zł  
na pierwsZy Zabieg meZoterapii laserowej. 

Ważne tylko do 22 lutego 2014 r. 

Najskuteczniejszy, bezpieczny zabieg w walce ze zmarszczkami!

Efekt już po 
pierwszym  
zabiegu:

 Twarz bardzo silnie odmłodzona
 Zmarszczki wargowo nosowe, kurze łapki wokół oczu     
    już po pierwszym zabiegu wyglądają jak po wizycie  
    u lekarza med. estetycznej.
 Zabieg bez użycia igły i bez sińców.

Zadzwoń TERAZ  22 870-44-51
Umów się na swoją DARMOWĄ konsultację  

i uzyskaj więcej informacji w związku z tą  
pROMOcjĄ.

Salon Urody  FUTURO              
Warszawa, ul. Garibaldiego 4 (wejście od Al. St. Zjednoczonych)

www.salonfuturo.pl

rEKlAMA rEKlAMA  

promile na lodzie
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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

– Pożar w domu? Wybuch gazu? Zapcha-
ny komin? Nie, mnie to nie dotyczy, ja u sie-
bie w domu mam wszystko sprawne! – tak mó-
wi większość właścicieli posesji, których pyta-
my o to czy wiedzą, że zimą musimy być szcze-
gólnie ostrożni przy korzystaniu z ogrzewania. 
Niestety często nie zdajemy sobie sprawy, jak 
łatwo jest doprowadzić do pożaru czy zatru-
cia tlenkiem węgla. I świadczą o tym nie tyl-
ko statystyki Straży Pożarnej czy Policji, z któ-
rych wynika, że służby te mają od ponad mie-
siąca ogromną ilość pracy. Od początku grudnia 
Straż Pożarna wyjeżdżała do gaszenia pożarów 
w Wawrze 12 razy, na Pradze Południe 16 razy, 
w Rembertowie i Wesołej 7 razy. Według da-
nych z VII Komendy Rejonowej Policji w ostat-
nich tygodniach w Wawrze dwie osoby zmar-
ły na skutek zaczadzenia. Czy to mało trage-
dii? Chyba wystarczająco, by zwrócić uwagę na 
apele Straży Pożarnej i innych służb – ostrożnie 
z ogrzewaniem!

Na co więc zwracać uwagę? W przypadku do-
mów, największy problem to zapchane kominy 
i niedrożne przewody odprowadzające. Jeśli „pa-
limy w piecu”, drożny i nieuszkodzony komin to 
podstawa. I nie ma co sugerować się tym, że nie 
czuć w domu zapachu dymu albo, że „w kominie 
jest cug, bo jak wkładam rękę to czuję, że cią-
gnie”. Dziś jest tak, a jutro, gdy wyjdziemy do 
pracy może być zupełnie inaczej, bo zaklinowana 
w przewodzie kominowym gałąź albo fragment 
więźby dachowej przesunie się, skutecznie blo-
kując zapchany częściowo wylot. A wystarczy po 
prostu przed sezonem wezwać kominiarza. Regu-
larna kontrola stanu komina to naprawdę koniecz-
ność.

A czy jeśli ktoś zapomniał przed zimą, to moż-
na kominiarza wezwać teraz? Można, a nawet 
trzeba!

Kolejna sprawa to dogrzewanie poszczegól-
nych pomieszczeń elektrycznymi grzałkami czy 
piecykami. Niby to oczywiste, że piecyków nie 
ustawiamy przy meblach, firankach, łóżkach, 
a jednak – to najczęstsza przyczyna pożarów 
mieszkań. Tak samo jak zasłanianie kratek wen-
tylacyjnych czy używanie uszkodzonych i napra-
wianych na własną rękę sprzętów tego typu. Cza-
sem wystarczy iskra, uszkodzony przewód zasi-

lania lub inny „drobiazg”, by doszło do tragedii, 
której wynikiem może być śmierć – zwłaszcza, 
gdy włączamy piecyki na noc. 

Tak samo poważnie sprawa ma się przy ko-
rzystaniu z ogrzewania gazowego. – Nie wol-
no zasłaniać kratek wentylacyjnych! W urządze-
niach gazowych, w przypadku braku wystarcza-
jącej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spala-
nie gazu, którego produktem może być trujący, 
niewyczuwalny tlenek węgla – tłumaczy Niko-
dem Kiełbowicz z Zespołu Prasowego Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i do-
daje, że korzystając z gazowych piecyków na-
leży pamiętać,  by w mieszkaniu przechowywać 
nie więcej niż dwie niepodłączone do urządzeń 
butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 
11 kilogramów każda oraz nie przechowywać 
butli w pomieszczeniach usytuowanych poni-
żej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponie-
waż gaz propan-butan jest cięższy od powie-
trza i  może zalegać w pomieszczeniu grożąc  
wybuchem. 

To co opisaliśmy powyżej, to podstawy bezpie-
czeństwa. Sęk w tym, że prewencja jest zawsze 
łatwiejsza, gdy stać nas na wezwanie kominiarza 
lub zlecenie sprawdzenia instalacji elektrycznej. 
Ale i ci, którzy pieniędzy nie mają, mogą liczyć 
na pomoc. W Wawrze, Rembertowie, Wesołej 
i na Pradze Południe mieszka wielu ludzi żyją-
cych wyłącznie z zasiłków, a także bezdomnych 
koczujących w pustostanach. Często wstydzą się 
poprosić o pomoc. A pomoc, to dla nich jedyna 
szansa na przetrwanie mrozów. Na pytanie doty-
czące działań na rzecz najbiedniejszych miesz-
kańców i bezdomnych skierowane do urzędów 
dzielnic, odpowiedzi udzielił tylko Urząd Dziel-
nicy Praga-Południe – pozostałe czyli Wawer, 
Wesoła i Rembertów, odpowiedzą pewnie po wy-
daniu gazety.  Z informacji jakie otrzymaliśmy od 
rzeczniczki  Urzędu Praga-Południe Eweliny Bu-
czyńskiej wynika,  że osoby potrzebujące, speł-
niające ustawowe kryterium dochodowe mogą 
otrzymać środki celowe na zakup opału z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. W dzielnicy realizowa-
ny jest też program „Bezdomni zimą” i wysyła-
ne są patrole Straży Miejskiej, Policji i pracow-
ników Ośrodka Pomocy Społecznej. Bo zima to 
taki czas, gdy sprawdza się znana od lat prawda 
– razem cieplej.  

Sandra Borowiecka

Zima, z natury rzeczy („Sor-
ry, taki mamy klimat”), jest tą 
porą roku, gdy wszystkim nam 
przychodzi pod rozwagę spra-
wa kosztów ogrzewania miesz-
kań i domów.  Niektórym dlate-
go, że muszą uiścić dodatkową 
opłatę, drugim, że nie grzeją 
u nich kaloryfery, a jeszcze in-

nym, bo czują (także w świetle 
naszych publikacji), że coś jest 
„nie tak” z ich rozliczeniem…

A teraz wracając do SM 
Osowska, jeden z maili trakto-
wał o wygórowanych kosztach 
za ogrzewanie mieszkania: 
„nawiązując do artykułu za-
mieszczonego w „Mieszkań-
cu”, dotyczącego niegospo-
darności w Spółdzielni „Osow-

ska”, chciałabym abyście Pań-
stwo zainteresowali się również 
rozliczeniem za centralne 
ogrzewanie. Za ubiegły sezon 
grzewczy, oprócz zaliczek, które 
pobierane są przez cały rok za 
moje mieszkanie w wysokości 
około 900 zł, po rozliczeniu do-
konanym przez firmę VISTER-

MA mam do dopłaty jeszcze 
1.800 zł. Niestety moje inter-
wencje oraz rozmowa z Preze-
sem nie dały żadnych rezulta-
tów, ponieważ Prezes tak dużą 
kwotę dopłaty tłumaczy wciąż 
rosnącymi podwyżkami oraz 
tym, że ja korzystam z ogrzewa-
nia więcej niż inni lokatorzy…” 

Faktycznie, dopłata w wyso-
kości 200% wpłacanych zali-

czek może budzić podejrzenia 
o błędy w rozrachunku lub za-
wyżanie kosztów przez admini-
stratora, ale spółdzielcy są w tej 
szczęśliwej sytuacji (!), że jeśli 
zechcą, to mogą mieć wpływ, 
poprzez wybór władz, na spo-
sób rozliczeń i obsługującą 
ich firmę. Takiej możliwości 
nie mają m. in. lokatorzy za-
sobu TBS. – Żądano ode mnie 
w grudniu dopłaty strasznej 
kwoty za ogrzewanie i ciepłą 
wodę – skarży się „Mieszkań-
cowi” lokatorka budynku przy 
ul. Mińskiej. – A wiem, że jeden 
z sąsiadów miał dopłacić ponad 
3,5 tysiąca. Dobrze, że inna 
z sąsiadek, „pani spod dwój-
ki”, zaangażowała się w spra-
wę… „Pani spod dwójki”, była 
księgowa, której też wyliczono 
dużą kwotę do dopłaty, zaczę-
ła potocznie pisząc „rzeźbić 

temat” i ostatecznie 
administracja TBS 
Warszawa Południe 
skorygowała pier-
wotne żądania. Oka-
zało się, że wysokie 
dopłaty są niepo-
trzebne…

Problem tego typu 
rozliczeń dotyczy 
przede wszystkim 
tych budynków, któ-
re mają własne ko-
tłownie. Ale z takimi 
zasobami związane 
są też inne niedogod-
ności. W komunalnej 
kamienicy przy ul. 
Grochowskiej 302 
dwa tygodnie temu 
przestało działać 
centralne ogrzewa-

nie. W piątek wieczorem oka-
zało się, że instalację obsługuje 
firma, do której nie było żadne-
go kontaktu. Przedsiębiorczy 
lokatorzy posłużyli się jednak 
telefonem interwencyjnym m. 
st. Warszawy. – Dopiero ta in-
terwencja przyniosła pożądany 
skutek… – mówi „Mieszkań-
cowi” mieszkająca przy Gro-
chowskiej 302 pani Ania.  ar

Ciepło pod kontrolą
dokończenie ze str. 1

Zimno wszędzie,  
drogo wszędzie…

Artykuł „Prokuratura w Sm osowska” w ostat-
nim numerze „mieszkańca” (dostępny na naszej 
stronie internetowej) wywołał spory odzew 
Czytelników. Spółdzielcy i  lokatorzy innych 
zasobów  poruszali kolejne problemy – m.in. 
rozliczenia kosztów opłat za ogrzewanie…

Burmistrz Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. Warszawy 
zawiadamia, ¿e w  dniach  27.01.2014  r.  –  31.03.2014  r. 
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 16.00-20.00 oraz 
w  soboty  w  godzinach  9.00-20.00 pracownicy Urzêdu 
Dzielnicy Praga-Po³udnie, zgodnie z upowa¿nieniem 
wynikaj¹cym z art. 144 Ordynacji podatkowej, bêd¹ 
dostarczaæ Mieszkañcom Dzielnicy decyzje w sprawie 
wysokoœci podatku od nieruchomoœci na rok 2014.

Do obowi¹zków  pracowników nale¿y:
−	 dorêczenie przesy³ki po uzyskaniu czytelnego podpisu 
odbiorcy na zwrotnym potwierdzeniu odbioru,
−	 udzielenie adresatowi informacji dotycz¹cej dorêczanej 
korespondencji urzêdowej oraz miejsc, w których mo¿na 
dokonaæ bezprowizyjnie wp³aty.  

dorêczyciele  nie  s¹  uprawnieni  do  pobierania  od  miesz-
kañców op³at z tytu³u podatku od nieruchomoœci jak równie¿ 
¿adnych op³at z tytu³u dorêczenia decyzji. 

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydzia³u 
Bud¿etowo-Ksiêgowego Dzielnicy Praga-Po³udnie m.st. 
Warszawy Pani Gra¿yna Wysocka, tel. 22 33-80-235, 
gwysocka@pragapld.waw.pl 



Walentynki, dzień pod pa-
tronatem świętego Walente-
go, Włocha, biskupa, męczen-
nika pochowanego w Rzymie. 
Od ponad siedmiuset lat oto-
czony szczególnym kultem 
(wzmianki o Valentines Day 
znajdujemy już w czternasto-
wiecznej literaturze); nad jego 
grobem papież Juliusz I wy-
stawił bazylikę ku jego czci. 
Bazylika ta, wraz z grobem 
św. Walentego to jeden z naj-
dawniejszych celów pielgrzy-
mek. Polskim miejscem za-
kochanych jest Chełmno ko-
ło Bydgoszczy – można tam 
zadumać się przy relikwiach 
św. Walentego i poprosić go 
o wsparcie…. 

A tymczasem my, współ-
cześni, 14 lutego bijemy (na 
świecie, bo w Polsce jeszcze 
nie aż tak) rekordy wysyła-
nych i otrzymywanych kartek 
walentynkowych, dorównując 
niemal ilościom bożonarodze-
niowym! Kartki kartkami, ni-
gdy nie wiadomo ile ich przyj-
dzie, a czasem nie wiadomo 
nawet, kto jest nadawcą, dlate-
go warto tego dnia samodziel-
nie pomóc szczęściu. Wróżby 
walentynkowe – to jest to! 

Natychmiast po obudzeniu 
wyjrzyj za okno, jeśli jesteś 
niezamężna (jeszcze lub zno-
wu). Jakiego ptaszka zoba-
czysz? Jeśli wróbla (jest ich 
coraz mniej w Warszawie) to 
znajdziesz męża niezamożne-
go, ale bardzo kochającego, 
a wasz związek będzie zna-
komity. Jeśli szczygieł (nie-
duży, brązowawy, żółte brzegi 

skrzydełek) – trafisz na praw-
dziwego bogacza. Rybitwa 
lub mewa – mąż marynarz. 
O gołębiach nie wiadomo, co 
wróżą, ale może partnera ła-
godnego, o gołębim sercu, by-
le nie z ptasim móżdżkiem.

Nie namawiam nikogo do 
wróżb związanych z paleniem 

włosów, wydrążaniem korze-
ni czy wbijaniem igieł w co-
kolwiek, bo nie o to tu cho-
dzi. Ale do wyboru jest mnó-
stwo innych wróżb. Na przy-
kład taka: weź jabłko i trzyma-
jąc je w dłoni przypomnij so-
bie dokładnie imiona wszyst-
kich możliwych kandydatów. 
Następnie puść jabłko tak, by 

wirowało i w tej samej chwi-
li zacznij „ciurkiem” głośno 
wymawiać te imiona. Naj-
ważniejszy jest ten, którego 
imię będziesz wymawiać, gdy 
jabłko się zatrzyma! Wiem, tu 
można ciut oszukiwać, mówić 
wolno albo bardzo prędko. 

Bardziej obiektywna, choć 

troszkę przygnębiająca wróż-
ba to puszczenie na wodę (na 
przykład w misce) zapalonych 
dwóch małych świeczek, ta-
kich jak urodzinowe, na kor-
kowych czy innych podkład-
kach. Niech sobie pływają 
a ta, która pierwsza zgaśnie, 
pokaże, w kim z was najpierw 
wygaśnie uczucie…

Walentynki, to także uro-
cze, nastrojowe spotkania, 
prezenty, miłe słowa… Za-
cznijmy od kwiatów. Ich sym-
bolika to prawdziwy gąszcz, 
oto kilka przykładów: róże, to 
zawsze oznaka miłości, naj-
bardziej – czerwone i różo-
we; żółte i z domieszką tego 

koloru sygnalizują zazdrość 
niestety. Podobnie, jak żół-
ty żonkil. Tulipany albo kro-
kusy to radość ze spotkania, 
storczyki – oczywiście zmy-
słowość, zaś hiacynty ostrze-
gają, że choć jesteś ważna, to 
pamiętaj, że nie ma osób nie-
zastąpionych! Ale uwaga! Tu-
lipany fioletowe oznajmiają, 

że nici z miłości, bo to tylko 
przyjaźń… Prawdę mówiąc, 
interpretacji mowy kwiatów 
jest mnóstwo i – niestety – nie 
wszystkie się pokrywają. Zo-
stawmy więc kwiaty i skupmy 
na prezentach, zwykle czer-
wonych i bardzo często – ko-
ronkowych, jedwabnych, fi-
nezyjnych.

W salonie INFIGO – Bieli-
zna dla Ciebie z ul. Fieldorfa 
10A dowiadujemy się, że pa-
nowie chętnie kupują na ten 
szczególny dzień bieliznę, 
zwłaszcza w rozmaitych od-
cieniach uwodzicielskiej czer-
wieni, od miniowego po głę-
boki burgund. Powinna być fi-
kuśna, najlepiej – koronkowa, 
z przejrzystych tkanin i je-
dwabiu. Czerń też się cieszy 
powodzeniem!  Biustonosze, 
figi i stringi, gorsety, fantazyj-
ne koszulki nocne, podwiązki 
– do wyboru, także najmod-
niejsze kolekcje! 

Ale prezent to nie wszyst-
ko. Chodzi o romantyczny na-
strój i tę specjalną bliskość. 
Na przykład – kolacja i spa-
cer. Zimowa aura nastrojowe-
go parku, czułe rozgrzewa-
nie zziębniętych paluszków 
damy, troskliwe poprawianie 
szalika ukochanemu (w więk-
szości tego nie lubią, ale do-
cenią) a potem – uroczy ką-
cik w ciepłej, nastrojowej re-
stauracji. Na takie okazje nie 
ma to, jak piękny Park Skary-
szewski im. Ignacego Pade-
rewskiego: sześćdziesiąt hek-
tarów, stuletni drzewostan, 
malownicze zakątki… A na 
zakończenie – wizyta w re-
stauracji Figaro Park, to już 
blisko Waszyngtona i wylotu 
Saskiej. Tu Walentynki trwa-
ją cały rok. 

Można rozgrzać się w na-
strojowym wnętrzu, sprzyja-

jącym kameralnym rozmo-
wom i uśmiechom, można też 
(i warto) zamówić specjal-
ną, walentynkową kolację dla 
dwojga: przygotowano wyjąt-
kowe menu czterodaniowe, 
doprawiane afrodyzjakami, 
w rozsądnej cenie. Młodzież 
chętnie wybiera fantazyjne 
desery, bo Walentynki to na-
prawdę słodki dzień.

Walentynki na świecie? 
Obchodzi się je bardzo róż-
nie. Dziewczyny obdarowują 
chłopców własnoręcznie zro-
bionymi czekoladkami i pra-
linkami. W innych rejonach 
świata zakochani dają sobie 
nawzajem ozdobne łyżeczki 
albo symboliczne kłódki na 
znak trwałości uczuć, jeszcze 
gdzieś indziej koniecznie trze-
ba napić się… nie, nie szam-
pana, ale czerwonego wina! 
Gdzie to jest? Nie powiem. 
Może to zachęci, by Walen-
tynki 2015 spędzić w szczę-
śliwej podróży! A tymczasem 
– miłości życzę, pięknej i ra-
dosnej!

eGo
Dziękujemy salonowi INFIGO 
– Bielizna dla Ciebie z ul. Fiel-
dorfa 10A za użyczenie rekwi-
zytów do zdjęcia.
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„Dzień dobry, dziś święty Walenty”
Z  czego to cytat? Z  szekspirowskiego „Hamleta”! Bo znowu, mimo zimy, 
dookoła zrobi się gorąco, serduszkowo, z błyskiem w oku! 

Bielizna dla Ciebie

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

Alles, Gorteks i inne…
Rabaty nie łączą się!

PRomoCJA do 15 lutego 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

WAlentynkoWA 
PromoCjA – 20%
na hasło „Walentynki z InFIGo” 

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.com.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

 DiACoLoR 119–139 zł 
 teraz 83–97 zł 
 koLoR 139–159 zł 
 teraz 97–111 zł
kupon ważny do 28.02.2014 r.

Rabaty nie łączą się!

JEDNORAZOWY KUPON RABATOWY – 30%
NA WSZYSTKIE KOLORYZACJE.
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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!

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 ! ! !

– Ogród spowity białą 
kołderką robi niesamowi-
te wrażenie. Cisza, spokój 
zachęca do spacerów i nie-
śpiesznego obserwowania 
zwierząt...

– Mam wrażenie, że ogród 
zoologiczny zimą jest nawet 
bardziej atrakcyjny niż la-
tem. Jest mniej ludzi i moż-
na w spokoju „smakować” 
to co się widzi. Na przykład 
latem w ptaszarni pojawiają 
się prawdziwe tłumy i nie ma 
możliwości skupienia się. Te-
raz można zaś przyjść, zdjąć 
kurtkę, bo wszystkie pawilo-
ny są ogrzewane i rozkoszo-

wać się oglądaniem fauny 
i flory. To dobra propozycja 
nawet dla osób w okresie re-
konwalescencji np. po prze-
ziębieniu, bo to właśnie tam 
można pooddychać tropikal-
nym, ciepłym powietrzem 
i pokontemplować otocze-
nie. Podobny spokój panuje 
w pawilonie, gdzie przebywa 
rekin – nie ma ludzi i można 
spędzić dłuższą chwilę na ob-
serwacji. W małpiarni miesz-
ka szympansica z malusz-
kiem Frodo i także tam moż-
na spokojnie przypatrzeć się 
tym zwierzętom. Takich pa-
wilonów jest dziesięć. Myślę, 

że chociażby z tego powo-
du warto nas odwiedzić. Po-
za tym ogród jest odśnieżo-
ny, zieleń jest zadbana, więc 
jest to także dobre miejsce na 
spacer. Jeżeli ktoś zmarznie, 
może wejść na chwilę do pa-
wilonu i napić się kawy czy 
herbaty. Mamy wielu gości, 
którzy kupują roczne karne-
ty i odwiedzają ogród w róż-
nych porach roku.

– Kim są takie osoby?
– Przede wszystkim są 

to matki z dziećmi i bab-
cie z wnuczętami. Niektórzy 
przychodzą nawet codziennie. 
Często widuję te same oso-
by, bez względu na porę roku 
i pogodę. Nie można się jed-
nak dziwić, że wybierają nasz 

ogród. Jest tu czysto, nie bie-
gają psy i nie ma chuliganów. 
To po prostu przyjemne miej-
sce, w którym można świetnie 
spędzić czas.

– Ile kosztuje taka przy-
jemność?

– Zmieniliśmy trochę ce-
ny. Kiedyś oferowaliśmy bi-
let roczny dla dwóch osób, 
teraz można kupić bilet indy-
widualnie w cenie 70 złotych 
dla osób dorosłych i 50 zł dla 
dzieci. Zwraca się to przy 
trzecim wejściu do ogrodu, 
więc myślę, że warto. Ponad-
to do końca lutego mamy 50 
procent zniżki na jednorazo-
we bilety – 10 złotych kosz-
tuje bilet normalny, a 7 zło-
tych – ulgowy. Jeżeli ktoś 
chce zobaczyć ogród, aby 
przekonać się, że jest to miej-
sce unikalne i enklawa szczę-
śliwości dla zwierząt, to za-
praszamy.

– Niektóre wybiegi są opu-
stoszałe, bo zwierzęta spę-
dzają zimowy czas w po-
mieszczeniach i tam właśnie 
większość z nich można zo-
baczyć. Czy mamy jednak 
szansę zobaczyć brykają-

cego na śniegu tygrysa, lwa 
czy geparda?

– Tak, oczywiście, ale wy-
chodzą na krótko i same de-
cydują kiedy chcą wejść do 
środka. Poza tym takie spa-
cery są bardzo praktyczne, 
bo można wtedy posprzą-
tać wewnętrzne pomieszcze-
nia drapieżników. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa na wy-
bieg nie wychodzą żyra-
fy, bo w razie „poślizgu” 
już nie wstaną. Nosorożce 
i słonie wychodzą tylko na 
krótką chwilę. Ależ parują! 
(uśmiech).

– Czy coś się w ostatnim 
czasie zmieniło, jeżeli cho-
dzi o stan powiedzmy „oso-
bowy”?

– Urodził się nam szympans 
Frodo, zwany Tytusem. Pig-
mejki też urodziły – zarów-
no matka jak i córka. Jedna 
z nich ma czwórkę młodych, 
które ze sobą nosi. Wygląda 
to przekomicznie, bo małp-
ka jest wielkości pięści, a no-
si czwórkę dzieci. U ptaków 
także pojawiło się trochę cie-
kawych wykluć. Ponadto za-
częliśmy się niepokoić, cze-
mu nie ma słoniątek, tak więc 

rozpoczęliśmy badania po-
ziomu hormonów płciowych 
u słonic. To dopiero począ-
tek roku, więc nie zapeszaj-
my, zobaczymy, co będzie się 
działo.

– Planowany jest przywóz 
zwierząt z innych ogrodów 
zoologicznych?

– Unikamy transportów no-
wych zwierząt, raczej „nad-
wyżki” będziemy rozsyłali do 
innych ogrodów – m.in. wy-
ślemy panterę śnieżną i ty-
gryski. Nie sprowadzamy no-
wych zwierząt, bo nasza sytu-
acja ekonomiczna jest skom-
plikowana i nie spodziewa-
my się większego zastrzyku 
gotówki. Raczej staramy się 
naszymi środkami poprawiać 
byt tym zwierzętom, które 
są już u nas. Dopiero w dal-
szej perspektywie pomyślimy 
o nowych zwierzętach.

– Pomysłów i planów nie 
brakuje?

– Rzeczywiście mamy ich 
wiele – budowę oceanarium, 
nowoczesnego wybiegu dla 
niedźwiedzi polarnych, wie-
logatunkowego wybiegu afry-
kańskiego, obiektu dla panter 
śnieżnych czy ogromnych wo-
lier dla ptaków drapieżnych. 
Tak jak wspomniałem wyżej – 
brakuje nam tylko pieniędzy. 
Staramy się jednak pozyskać 
fundusze i w miarę możliwości 
przeprowadzać różne zmiany. 
W tym roku planujemy przygo-
tować pieniądze na zdjęcie be-
tonu z wybiegu dla niedźwiedzi 
przy Al. Solidarności, zamienić 
go na zieleń i wzbogacić tak, 
aby trzy misiowe babcie, któ-
re mają tam dożyć swoich dni, 
spędziły je w komfortowych 
warunkach, a nie chodząc cały 
dzień po betonie.

Rozmawiała  
Anna Krzesińska

Zimą w ZOO jest wesoło
Rozmowa z Andrzejem Kruszewiczem,  
dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.
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W poniedziałek 10 lutego 
br. o godzinie 10.30 w Cen-
trum Promocji Kultury dla 
Pragi Południe przy ul. 
Podskarbińskiej 2 od-
będzie się spotkanie 
dla mieszkańców, pn. 
„Bezpieczeństwo se-
niorów”, na którym po-
ruszone zostaną wszystkie 
ważne kwestie dotyczące bez-
pieczeństwa osób starszych, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem procederu oszustw na tzw. 
„wnuczka”. Przedstawiona zo-
stanie również prezentacja mul-
timedialna. Organizatorem spo-
tkania jest VII Komenda Rejo-
nowa Policji. Wstęp wolny. 

z�z�z
W ubiegłym roku inspekcja 

handlowa na Mazowszu prze-
prowadziła 42 kontrole w skle-
pach, w których obowiązywały 
promocje. Stwierdzono niepra-
widłowości w 20 przypadkach, 
sprawdzono 1585 partii wy-
robów (artykułów żywnościo-
wych, kosmetyków, chemii go-
spodarczej, odzieży, obuwia, bi-
żuterii). Nałożono 14 mandatów 
i skierowano 2 wnioski o ukara-
nie do sądu za popełnienie wy-
kroczenia (naruszenie przepi-
sów o obowiązku uwidaczniania 
cen). Najczęstsze nieprawidło-
wości dotyczyły informowania 
o promocji, braku wywieszek 
przy towarze i przy uwidacz-
nianiu ceny. Przypadki niepra-
widłowości można zgłaszać do 
mazowieckiej inspekcji handlo-
wej telefonicznie 22-826-42-09, 
22-826-18-30 lub mailowo: ih_
warszawa@wiih.org.pl

z�z�z
Niewielu mieszkańców pra-

wobrzeżnej Warszawy wie, że 
w świątyni Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych na Cho-
miczówce (ul. J. Conrada) 

znajduje się specjalna kaplica 
PTTK. Patronuje jej zresztą za-
palony turysta, nasz zmarły pa-
pież, Jan Paweł II. W tej wła-
śnie kaplicy, w styczniu, zosta-
ła uroczyście odsłonięta tablica 
upamiętniająca naszego miesz-
kańca, Jacka Kowalewskiego, 

który niespodziewanie odszedł 
w ubiegłym roku. Jacek Kowa-
lewski był m.in. przewodnikiem 
warszawskim i terenowym, ce-
nionym działaczem samorządu 
lokalnego, organizatorem spa-
cerów po Kamionku, Grocho-
wie, Olszynce Grochowskiej. 
Był wieloletnim prezesem i re-
daktorem miesięcznika „Gości-
niec Przewodnicki”. W uroczy-
stości na Chomiczówce wzięły 
udział tłumy bliskich Jackowi 
osób z różnych środowisk oraz 
rodzina.

z�z�z
Trwają dalsze prace przy 

przebudowie Trasy Armii Kra-
jowej. 3 lutego br. zamknięto 
wschodni wiadukt ul. Powąz-
kowskiej. Ruch w obydwu kie-
runkach odbywa się wiaduktem 

zachodnim, jest na nim jeden 
pas ruchu w kierunku ul. Oko-
powej i dwa w kierunku ul. Po-
wstańców Śląskich. Zmiany 
wiążą się ze zmianą organizacji 
ruchu, np. w weekend 14-16 lu-
tego planowane jest zamknięcie 
łącznicy wjazdowej z trasy na 
ul. J. Słowackiego. Zmieni się 
położenie przystanków autobu-
sowych na ul. Powązkowskiej, 
gen. S. Maczka i J. Słowackie-
go. Trasę zmienią autobusy li-
nii 205, które  od pl. Wilsona 
pojadą ulicami: A. Mickiewi-
cza, Rudzką, Lektykarską, Pod-
leśną do Gwiaździstej.

z�z�z
Do 4 marca br. w Galerii Fun-

ky przy Placu Zbawiciela 2 
można obejrzeć wystawę ilu-

stracji z książki Janusza R. Ko-
walczyka „Wracając do moich 
Baranów”. Autorem ilustracji 

karykatur Piwniczan jest nasz 
redakcyjny kolega, rysownik  
Jacek Frankowski.

z�z�z
Mieszkańcy Gocła-

wia zbierają podpi-
sy popierające budo-
wę linii tramwajowej. 

60. tysięczny Gocław 
jest ciągle zakorkowany, 

dlatego tramwaj jeżdżący od 
ulicy Waszyngtona obok Sa-
skiej Kępy do ulicy Bora-Ko-

morowskiego jest tak waż-
ny. 6 lutego br. o godz. 17.30 
w Klubie Kultury Seniora 
przy ulicy Pawlikowskiego 2 
odbędzie się spotkanie w tej 
sprawie.

z�z�z
Przez dwie kolejne soboty 

8 i 15 lutego br. będzie można 
załatwić formalności związa-
ne z Kartą Warszawiaka i Kar-
tą Młodego Warszawiaka. Wy-
działy Obsługi Mieszkańców 
we wszystkich dzielnicach bę-
dą czynne w godz. 8.00-16.00. 
Również w Punktach Obsługi 
Pasażera ZTM można wyrobić 
takie karty. Więcej informacji 
na stronie: www.ztm.waw.pl

z�z�z
Rada Krajowa SLD zatwier-

dziła listy wyborcze do Par-
lamentu Europejskiego. Z li-
sty warszawskiej kandydują: 1. 
Wojciech Olejniczak, 2. Kata-
rzyna Piekarska, 3. Marek Ba-
licki, 4. Alicja Tysiąc, 5. Kry-
stian Legierski, 6. Elżbieta Wi-
śniewska, 7. Marek Papuga, 8. 
Anna Skrzypek, 9. Grzegorz 
Gruchalski, 10. Piotr Gadzi-
nowski.  (ab) (ar) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskarbiń-
ska 2 – 6.02. godz. 18.00 – Jazz na Grochowie: koncert zespołu „Ma-
riusz Bogdanowicz Quartet” – Syntonia, wstęp 5 zł; 8.02. godz. 17.00 
–  Koncert „Ach, ten karnawał!”, wstęp 5 zł; godz. 17.00 – Warsztaty 
dla dzieci – malowanie ceramicznych serduszek. Zapisy kamila@cpk.
art.pl; 11.02. godz. 18.00 – Klub Kina Niemego – „Skrzydła” (1927) 
reż. William A. Wellman, Harry d`Abbadie d`Arrast. Pierwszy w hi-
storii zdobywca Oscara, wstęp 5 zł; 12.02. godz.17.00 – Wykład pt. 
„Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki – niezwykły obraz z niezwykłą 
historią” wstęp wolny; 13.02. godz. 18.00 – Spektakl pt. „Ja niewiado-
ma”, wstęp wolny; 14.02. godz. 19.00 – Walentynki w CPK. W pro-
gramie: m.in. zabawa taneczna, prezentacja ulubionych „romantycz-
nych” fragmentów prozy lub poezji. Zgłoszenia na adres: sekretariat@
cpk.art.pl do 12.02., wstęp wolny; 15.02. godz. 18.00 – „Stedowanie 
na Grochowie” – spotkanie literackie poświęcone twórczości i postaci 
Edwarda Stachury, wstęp wolny; 16.02. godz. 17.00 – Koncert „Taką 
nas ścieżką poprowadź”, wstęp wolny; 18.02. godz. 18.00 – „Mek-
syk – spotkanie z gigantem” przedstawi podróżnik, archeolog i kultu-
roznawca Marek Łasisz, wstęp wolny; 19.02. godz. 17.00 – Wykład pt. 
„Skandaliczne obrazy i skandale w sztuce cz. II, wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 7.02. godz. 10.00 
– 12.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. Można przynieść 
ze sobą własne gry i karty. Wstęp wolny; godz. 12.00 – Gocław-
ska Akademia Zdrowia: „Dieta czy suplement wspomaga terapię”. 
Wstęp wolny; 11.02. godz. 12.00 – Działka – Twoja pasja? Przyjdź 
do nas! Naturalni wrogowie mszyc i ich znaczenie w ochronie roślin; 
12.02.  godz. 11.00 – Prelekcja „Praga w dobie Powstania Kościusz-
kowskiego”. Wstęp wolny; 14.02. godz. 10.00 – Piątek z grami plan-
szowymi i kartami. Wstęp wolny; 17.02. godz. 18.00 – Salon kul-
turalny. Recital Elżbiety Wojnowskiej – „Zaproście mnie do stołu”. 
Wstęp 10 zł (przedsprzedaż biletów od 3.02.): 20.02. godz. 12.00 – 
Perły Wołynia. Od Ostroga do Starokonstantynowa. Wstęp wolny; 
 Klub Kultury Gocław – Filia CPK ul. Abrahama 10 – 9.02. 
godz. 15.00 i 16.15 – Dziadek do orzechów. Wstęp - 5 zł, Liczba 
miejsc ograniczona; 10.02. godz. 18.30 – Walentynkowe Muzyko-
wanie. Wstęp wolny; 13.02. godz. 19.30 – HIP HOP DAY. Spek-
takl taneczny, wstęp wolny; 17.02. godz. 18.30 – Półwysep Kenai 
– Alaska w miniaturze. Spotkanie  z podróżnikiem Sebastianem Bie-
lakiem. Wstęp wolny;
 Klub Kultury „Marysin” ul. Korkowa 96 – 12.02. godz. 16.00 
– Walentynki w klubie Seniora; 14.02. godz. 17.00 – Poczta Walen-
tynkowa i konkursy w sekcji Tańca Nowoczesnego i Studia Piosen-
ki; 14.02. godz. 17.00 – „Walentynkowe serce”. Spotkanie pisarzy 
amatorów i czytanie wierszy; 15.02. godz. 12.30 – Poranek teatralny, 
a w nim familijny spektakl pt. „Zimowa bajka”;
 Przed Bazyliką Katedralną św. Michała i św. Floriana ul. Flo-
riańska – 09.02.br. godz. 12.00 – spacer z okazji 366. rocznicy nada-
nia warszawskiej Pradze praw miejskich – spotkanie z tajemnicami 
Pragi. Wstęp wolny;
 Muzeum Niepodległości al. Solidarności 62 – 10.02. godz. 17.00 
– Pokaz filmu „Martyrologia Leśników. Katyń, Sybir, Kresy”. Reży-
seria i scenariusz Jacek Frankowski.
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 10 – 19.02. godz. 12.00 
i 18.00 – „Opowieści z Kresów” – U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru. 
Rzecz o Bieszczadach, Bojkach i Turce. 

ZA PRO SZE NIA DLA mIE SZKAń CóW

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Przekazałam mieszkanie osobie bliskiej w formie darowizny. Po pewnym czasie okazało 
się, że osoba ta nie zasługuje na tego typu szczodrość. Czy mogę to odwołać?

– Tak, może Pani odwołać darowiznę, pod warunkiem, że obdarowany dopuścił się wzglę-
dem Pani rażącej niewdzięczności, a od momentu, w którym dowiedziała się Pani o nie-
wdzięczności obdarowanego nie upłynął rok. Zgodnie bowiem z art. 898 § 1 Kodeksu cywil-
nego „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił 
się względem niego rażącej niewdzięczności”. Nasuwa się pytanie, co należy rozumieć pod 
pojęciem rażącej niewdzięczności. Odpowiedzi można znaleźć m.in. w wielu orzeczeniach 
sądowych, z których wynika, że jest to takie zachowanie obdarowanego, które było skiero-
wane przeciwko darczyńcy świadomie i w nieprzyjaznym zamiarze. 

Według orzecznictwa sądowego nie mogą być podstawą odwołania darowizny incydental-
ne sprzeczki, tym bardziej wywołane przez zachowanie darczyńcy. Nie może być mowy o ra-
żącej niewdzięczności nawet wtedy, gdy obdarowany godzi w dobra obdarowanego nawet 
umyślnie, ale działania te nie wychodzą poza ramy zwykłych konfliktów rodzinnych w okre-
ślonym środowisku. W końcu same zawiedzione oczekiwania darczyńcy, co do należytego 
zajmowania się przez obdarowanego przedmiotem darowizny (w tym przypadku mieszka-
niem) nie mogą uzasadniać jej odwołania. 

Z kolei, jako przykłady rażącej niewdzięczności orzecznictwo sądowe podaje m.in. pozo-
stawienie darczyńcy bez koniecznej pomocy, czy obmawianie darczyńcy przez obdarowane-
go wobec innych osób o postępowanie, które godzi w jego dobre imię.             

Sąd Najwyższy uznał również, że aby zachowanie obdarowanego można było uznać za ra-
żąco niewdzięczne, musi je cechować znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządze-
nie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej. 

Powyżej wskazałem jedynie przykłady wynikające z orzecznictwa sądowego, ale okolicz-
ności każdej sprawy są inne i ustalenie, czy zachowanie osoby obdarowanej można ujmować 
w kategorii rażącej niewdzięczności należy ocenić pod kątem danej sprawy.

Nawiązując do pytania, wskazuję również na to, że w sytuacji, gdy darowizna polegała na 
nieodpłatnym przeniesieniu własności, z chwilą jej odwołania własność nie powraca jeszcze 
do darczyńcy. Skutek ten nastąpi bowiem dopiero z chwilą zawarcia umowy przenoszącej 
własność, stanowiącej wykonanie zobowiązania ciążącego na obdarowanym (w tym przy-
padku w formie aktu notarialnego). Odwołanie darowizny wyklucza zatem automatyczne 
przejście przedmiotu darowizny na darczyńcę. W przypadku problemów z wykonaniem tego 
obowiązku przez obdarowanego po odwołaniu darowizny, można wystąpić do sądu o zobo-
wiązanie obdarowanego do złożenia stosownego oświadczenia woli w tym zakresie. Prawo-
mocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek obdarowanego do złożenia oznaczonego 
oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie (art. 64 Kodeksu cywilnego). 

W końcu za istotny należy uznać w tej sprawie art. 899 § 3 Kodeksu cywilnego zgodnie, 
z którym „Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawnio-
ny do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego”. Początek tego terminu 

wyznacza moment dowiedzenia się przez uprawnionego o podstawach odwo-
łania, tj. o niewdzięczności obdarowanego, a nie moment wystąpienia rażącej 
niewdzięczności.

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§ rEKlAMA rEKlAMA  

SZANoWNi miESZkAŃCY,
na mocy umowy podpisanej z m.st. Warszawa  

od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2017r. firma Lekaro będzie realizowała 
odbiór odpadów komunalnych z terenu Dzielnicy Praga-Południe.

Jeśli masz problem z odbiorem odpadów:
skontaktuj się z infolinią Lekaro 801-98-98-97 (w godzinach 7–19)  

lub poprzez e-mail warszawa@lekaro.pl
LUB

zgłoś interwencję na numer infolinii miejskiej 19115 (czynny całą dobę)  
lub przez stronę internetową  

http://czysta.um.warszawa.pl/web/strony/zgloszenie-awarii-lub-interwencji

Za organizację, wdrożenie oraz nadzór nad systemem gospodarowania odpa-
dami komunalnymi w m.st. Warszawa odpowiada Biuro Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi z siedzibą przy ul. Niecałej 2.
Urząd Dzielnicy Praga-Południe pod numerem 787 226 102 (w godzinach pracy 
Urzędu) lub mailowo interwencja@pragapld.waw.pl służy pomocą w przekazy-
waniu Państwa zgłoszeń do jednostek (firma Lekaro, Biuro Gospodarki Odpada-
mi Komunalnymi).

Tomasz kucharski
Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

Fot. archiwum
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– Nareszcie pana widzę! Witam, witam… Eustachy Mor-
dziak kontent był bardzo, że spotkał swojego kolegę, Kazimie-
rza Główkę, bo faktycznie nie widział go od dwóch tygodni.

– Byłem trochę przeziębiony, a poza tym, wie pan, jak to 
jest. Potrzeby specjalnie żeby wyjść nie było, bo człowiek się 
obkupił na święta, że do dziś tylko po chleb do sklepiku wy-
chodziłem. 

– A wiesz pan, że my to chyba we krwi mamy. Człowiek mó-
wi sobie, żeby tyle nie kupować, że nie trzeba, a jak te święta 
przychodzą, to każdy jakby amoku jakiegoś dostawał. 

– Zastanawiam się czasem, skąd to się w nas bierze. Przecież 
teraz wszystkiego jest w bród. Pamiętasz pan, jak było – albo 
stałeś pan w kolejce i czekałeś, aż coś rzucą, albo miałeś znajo-
mą panią Krysię, panią Marysię, czy jakąś inną panią i ona, co 
mogła, to odłożyła pod ladę. Teraz mięsa i wędlin skolko ugod-
no, a sprzedawczynie stoją i czekają na jednego choćby klienta. 
Zwłaszcza w środku tygodnia. Ale i w sobotę różnie bywa.

– Fakt, faktem, ale ta nasza pazerność ma jedną dobrą stro-
nę: nie trzeba już tak się wykosztować na Sylwestra. Wędlina 
została po świętach, śledzie też, Krysia tylko dwie sałatki zro-
biła i ciasto upiekła. 

– To państwo bal organizowali…
– Jaki tam bal, trzy czwarte poszło na całą noc i to z tru-

dem. Przyszedł szwagroszczak z kobitą, siostrą Krysi, sąsiad-
ka z mężem, a po północy dzieciaki spod Narodowego wróciły. 

Kiedyś, nie powiem, chodziło się na zabawy – rada zakłado-
wa organizowała, związki zawodowe, nawet fajnie było. Jak 
na tamte czasy oczywiście. Ale bez laserów, mikserów, całej 
tej elektroniki też było wesoło. Baloniki, maseczki, orkiestra 
z harmoszką – żyć nie umierać. Dziewczyny młode, nieprze-
sadnie ciężkich obyczajów, kawalerowie szarmanccy. Bawili-
śmy się do białego rana. 

– Gorzej było z powrotami – taksówek mało, autobusy cia-
sne…

– A kto by tam czekał na tramwaj? Jechało się, czym się da-
ło. My, dajmy na to z Krysią, wracaliśmy rządową Wołgą, wo-
zem bojowym straży pożarnej, a raz nawet autobusem, tyle, że 
za stówę i pod dom.

– Było, minęło tak, jak bale w resursach, salach reduto-
wych, a choćby i w Sali Kongresowej. Co tam Sala Kongreso-
wa. W Adrii, panie Eustachy to dopiero bale były – cała sosje-
ta Warszawy starała się tam dostać. Zapisy przyjmowano już 
w sierpniu. A jakbyś pan dziś zapytał, gdzie jest Adria, to albo 
pan usłyszy „nie wiem”, albo „a co to jest?”.

– Za to mamy bale na świeżym powietrzu, panie Kaziu. Ma-
gistraty pieniędzy nie żałują, bo mieszkaniec rozkołysany i wy-
tańczony, to mieszkaniec dla władzy wyrozumiały.

– Jedno tylko się nie zmienia – sylwestrowe zdrady. Panie 
się zapominają, a i panowie zwłaszcza po północy ze zdzi-
wieniem stwierdzają, że przyszli na bal z zupełnie inną panią. 
Śmiechom i żartom nie było końca, ale bywało, że koniec Syl-
westra miły nie był.

– Jak w tym dowcipie: Przyjaciółka do przyjaciółki: Podob-
no twój mąż leży w szpitalu, bo coś złamał.

– Tak. Przysięgę wierności małżeńskiej.   
Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Niech ¿yje bal

Kobiecym okiem

czy. Niekoniecznie wymagające 
wielkich nakładów finansowych 
czy ogromnego poświęcenia. 
Wystarcza nuta miłości w sercu, 
wrażliwość i pomysł.

Włoszczowa – miejscowość 
licząca około 10 tysięcy miesz-
kańców. Tyle, ile z grubsza 
mieszka w SM „Ostrobramska” 
czy „Ateńska”. Niewiele. Mło-
dzi włoszczowianie, skupieni 
w programie Profilaktyka a Ty, 
przysłali mi zdjęcia i film ze 
świetnej akcji, którą sami wy-
myślili i zrealizowali: takie oto 

karteczki na zasadzie ogłoszeń, 
z których zrywa się skrawek 
z numerem telefonu. „Weź to, 
czego potrzebujesz”, a poniżej 
to, co jest zdaniem młodych lu-
dzi najważniejsze, najpotrzeb-
niejsze, między innymi miłość, 
wiara, spokój, szczęście, czas, 
przyjaźń, nadzieja. Myślę, że 
zerwałabym dla siebie znacznie 
więcej, niż jeden skrawek… 

Ilu ludzi, którzy napotka-
li nieśmiałe, kolorowe kartecz-
ki na słupach ogłoszeniowych 
i w innych, czasem zaskakują-

cych miejscach, poczuło ciepło 
w sercu? Ilu czytając je, uświa-
domiło sobie, że coś im umyka, 
że może zbyt pochopnie z cze-
goś w życiu zrezygnowali? 

A ilu pomyślało z wdzięcz-
nością lub rozczuleniem: ma-
my fantastyczną młodzież. War-
tościową. Wspierajmy ją w do-
brych działaniach. Nie mówmy 
już nigdy, że młodzież jest zła, 
beznadziejna, zdemoralizowa-
na, okrutna. Owszem, niektó-
rzy tacy są. Nie dopilnowaliśmy, 
coś tam umknęło (nam, nie im) 
w procesie wychowania i wspie-
rania. Ale te same złe słowa 
można powiedzieć o niektórych 
dorosłych a przecież chodzi tu 
ledwie o margines, może czasem 
natarczywie widoczny, lecz nie 
dotyczy to zdecydowanej więk-
szości z nas! Nie dotyczy też zde-
cydowanej większości młodzie-
ży, daję słowo.

Na Walentynki, wszystkim 
Wam i nam, zamiast tyranii 
czerwonego plastiku z piórkami 
i brokatem, życzę po prostu mi-
łości. Bo święty Walenty nie pa-
tronował hipermarketom, tan-
decie czy pozorom. Kochał na-
prawdę. żu

Miłość jest tak ważna dla do-
brego funkcjonowania, potrzeb-
na nam, jak dobre, świeże po-
wietrze! Można kochać tego 
wymarzonego lub tę wymarzo-
ną, także wtedy, gdy razem prze-
szło się niejedno, a czas zmienił 
już niegdyś świeżą, młodą bu-
zię. Można kochać rodziców czy 
dziadków, bo to ich oczami wi-
dzieliśmy świat, bo nikt nas nie 
wspierał tak jak oni i nie umiał 
(a może nie chciał) być z nas 
tak bardzo, bezgranicznie dum-
ny. Można kochać dzieci, bo są 
urocze, słodkie, bo potem są na-
szą chlubą i drżeniem naszego 
serca nawet wtedy, gdy ranią. 

Można kochać jabłka, róże, 
Beethovena albo kochać świat 
czy ludzi. Kochać ludzi, czy-
li robić dla nich całkiem bez-
interesownie ważne, dobre rze-

Park niezgody
Rozgorzał na nowo spór o przyszłość 

Parku Skaryszewskiego, drugiego pod 
względem wielkości parku Warszawy, 
wpisanego do rejestru zabytków stolicy. 
Miłośnicy parku alarmują, że choć jego re-
waloryzacja jeszcze się nie zaczęła – i nie 
wiadomo, czy i kiedy się zacznie, bo nie 
ma na nią pieniędzy – wycięto niedawno 
43 drzewa. Zgłaszają też szereg wątpli-

wości i zastrzeżeń wobec planowanych zmian, które – ich zdaniem – 
zniszczą naturalne piękno parku. O tym, jak bardzo napięta i pełna po-
dejrzliwości jest atmosfera wokół tego problemu mogłem przekonać 
się podczas spotkania mieszkańców z urzędnikami i projektantami, któ-
re odbyło się w styczniu z inicjatywy warszawskiego oddziału Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami. 

Projekt rewaloryzacji został wykonany w 2009 r. i wymaga pewnej ak-
tualizacji, ale główne jego założenia pozostaną. Chodzi przede wszyst-
kim, jak wyjaśniali autorzy, o odtworzenie pierwotnej kompozycji parku, 
zgodnej z zamysłem Franciszka Szaniora, który założył park ponad 100 
lat temu. Od tego czasu ta kompozycja uległa deformacji, a park żyjąc 
własnym życiem zatracił swe wartości kulturowe i historyczne. 

Planuje się przywrócić dawny układ alejek i rodzaj ich nawierzchni (as-
falt i odpowiednio dobrane mieszanki żwiru), posadzić rosnące tu kiedyś 
rośliny, a także nowe drzewa w miejscu tych, które zostały wycięte, bo 
były chore i zagrażały bezpieczeństwu spacerowiczów. Zrekonstruowa-
ne będą ogrody: daliowy i różany, pojawią się stylowe latarnie, kosze na 
śmieci, ławki oraz nowe toalety. Oprócz wszystkich alejek i placów, pod-
świetlone zostaną rzeźby, pomniki, miejsca pamięci, mostki, przystanie 
i cenne kolekcje roślin. Przewiduje się modernizację mostków, groty z ka-
skadą, konserwację stawów, urządzenie nowego placu zabaw i remont ist-
niejącego, stworzenie trawiastych plaż nad Jeziorkiem Kamionkowskim, 
budowę przystani, uruchomienie wypożyczalni sprzętu wodnego. Wzdłuż 
ulic Waszyngtona oraz Zielenieckiej mają być stworzone tzw. ostoje przy-
rody, czyli miejsca przeznaczone dla zwierząt. W planach jest też odtwo-
rzenie ogrodzenia wraz z trzema bramami i pięcioma furtkami. 

Jest to zatem ogromne i ambitne przedsięwzięcie, którego koszt sza-
cuje się na kilkadziesiąt milionów złotych (bliżej 100 niż 50). Wicebur-
mistrz Pragi-Południe, Robert Kempa mówił, że pieniądze na pewno 
się znajdą, bo Park Skaryszewski wpisany jest do programu rewitali-
zacji miasta na lata 2014–2020. Z sali padały jednak pytania: Po co tak 
duży remont? Komu jest potrzebny? Czy musimy poprawiać park, któ-
ry jest piękny? Mówiono też, że brak ogrodzenia się sprawdza i rów-
nież jest pewną wartością oraz że nie należy się sztywno trzymać histo-
rycznych planów. Na pytanie, czy park powinien zostać dokładnie taki, 
jaki jest teraz, ręce podniosło około 30–40% zebranych. 

Jak z tego wynika, potrzebne są konsultacje społeczne w sprawie 
zmian w „Skaryszaku”.  Zarząd Oczyszczania Miasta, który opieku-
je się parkiem, zadeklarował, że zrobi je, „jeśli dostanie fundusze”, 
w ostatnich latach były pilniejsze potrzeby. Po co więc w ogóle zorga-
nizowano to spotkanie? – zastanawiali się uczestnicy. 

W związku z tym zaproponowałem inny sposób podejścia do projektu 
rewaloryzacji. Mianowicie, rozpisanie wśród użytkowników parku an-
kiety, na podstawie której z całego katalogu zadań do wykonania wybra-
no by te najpilniejsze i po kolei, stopniowo je realizowano. Dzięki temu 
zamiast kilkudziesięciu milionów złotych wystarczyłoby na początek kil-
kaset tysięcy, czy też jeden milion, a okoliczni mieszkańcy i miłośnicy 
parku przekonaliby się, że nic nie dzieje się za ich plecami i – być mo-
że – z większym zaufaniem podchodzili do urzędniczych poczynań i za-
pewnień, że park nie utraci swych walorów, przeciwnie – będzie tu lepiej, 
ładniej i bezpieczniej, i ani przyroda, ani ludzie nie ucierpią. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej
Walentynki 
pe³ne 
mi³oœci

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

Warszawa dnia 29 styczeń 2014 
klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość
w Radzie Dzielnicy
Praga Południe m.st. Warszawy

ośWiADCZENiE kLuBu RADNYCH
PRAWo i SPRAWiEDLiWość

W RADZiE DZiELNiCY PRAgA PołuDNiE m.ST. WARSZAWY
 
W dniu 24 stycznia 2014 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość złożył do Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga  
Południe m.st. Warszawy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy. Przedmiotowa Sesja została zwołana 
na dzień 29 stycznia 2014 r. na godz. 10.30. Na sesję przybył Pan Adam Kwiatkowski, poseł na Sejm RP.
Radni mieli się zająć m.in.: (1) przekazaniem terenu ogrodu przedszkolnego (Przedszkole nr 162) przy ul. Dąbrów-
ki 3 następcom byłych właścicieli, (2) działaniami, jakie podjął Burmistrz w sprawie kanalizacji osiedla ToR oraz  
(3) przebiegiem postępowań karnych w sprawie zaniechania konserwacji przewodów kominowych w mieszka-
niach komunalnych na Pradze Południe. Ważnym tematem, o którym chcieliśmy jako radni również dyskutować by-
ły informacje o najniższych środkach ze wszystkich osiemnastu dzielnic Warszawy przypadających na jednego 
mieszkańca (82 zł), jakie zostały przeznaczone dla naszej dzielnicy na inwestycje. Radni chcieli także dowiedzieć 
się od Burmistrza, dlaczego Praga Południe jest jedną z dwóch dzielnic, w których nie powstaną nowe przedszkola.
Radni klubu Platforma obywatelska nie stawili się na Sesji. 
Rządząca w Dzielnicy Praga Południe PO zbojkotowała Sesję Rady, na którą licznie przybyli mieszkańcy Pragi Południe. 
My radni obecni na Nadzwyczajnej Sesji wyrażamy oburzenie na sposób, w jaki Platforma Obywatelska potraktowała 
mieszkańców i sprawy ważne dla Dzielnicy.
Radni Po nieobecni na Sesji to:
Adamek Justyna
Bartosińska Irena
Jagodziński Jakub

Jeziorski Bogdan
Kalkhoff Ryszard
Kowalczyk Karol

Krall Dorota
Manarczyk Bożena
Porębowicz Maria

Rynkiewicz Małgorzata
Suliborski Michał
Sztyber Marika

Włodarczyk Agata
Zalewski Hubert

Przewodnicząca klubu Radnych PiS 
w Radzie Dzielnicy Praga Południe

mirosława Terlecka

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
Wkrótce otwarcie drugiego 

biura na Pradze Północ 
(przy pl. Hallera)
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Kiedy przeprowadzał się 
do stolicy był pewien tyl-
ko jednej rzeczy. Wiedział, 
że zamieszka na... Saskiej 
Kępie. To miejsce po prostu 
skradło jego serce od same-
go początku. A jak to się 
stało, że spośród tylu moż-
liwych zawodów wybrał 
aktorstwo? Był to po czę-
ści przypadek. Wszystko 
zaczęło się bowiem od te-
go, że założył w liceum ka-
baret. Wspólnie z kolegami 
pisali wszystkie teksty. Ba-
wił się przy tym świetnie. 
A grono jego wielbicielek 
powiększało się. Widownia 
wręcz szalała na jego wy-
stępach. 

– Okazało się, że potrafię 
być dowcipny, błyskotliwy, 
pewny siebie, na luzie. Dla 
mnie samego było to pew-
ną nowością. Pomyślałem 
wówczas: coś trzeba z tym 
zrobić – zdradził w jednym 
z wywiadów.

Wtedy właśnie zrozu-
miał, że jest to świetna dro-
ga do pokonania wrodzonej 
nieśmiałości. Nie mylił się. 
Z każdym występem po-
znawał siebie coraz lepiej. 
Odkrywał nieznane mu do-
tąd cechy swojej osobowo-

ści. Sam siebie zaskakiwał. 
Zaczął też coraz poważniej 
myśleć o teatrze. Ta wizja 
spodobała mu się tak bar-
dzo, że szybko zaczął zanie-
dbywać szkolne obowiązki. 
Przestał chodzić na lekcje, 
które wydawały mu się zu-
pełnie niepotrzebne. Zała-
twiał zwolnienia lekarskie 
wyłącznie po to, żeby móc 
czytać jak najwięcej książek 
o teatrze. Robił to zresztą ca-
łymi dniami i nocami.

Wraz z kolejnymi prze-
czytanymi pozycjami lite-
rackimi utwierdzał się tyl-
ko w przekonaniu, że chce 
zdawać do szkoły teatralnej. 
I jak postanowił, tak zrobił. 
Rodzina odebrała to jako 
czyste szaleństwo. Przecież 
nigdy nie było u nich w do-
mu żadnych artystów. Uko-
chana babcia mówiła mu na-
wet, że aktorstwo nie jest za-
wodem godnym mężczyzny. 
Ale na szczęście nie posłu-
chał tych argumentów. Po-
szedł po prostu za głosem 
serca.

Do krakowskiej Szkoły Te-
atralnej zdał za pierwszym 
razem. Nie mogło być prze-
cież inaczej. Z jego talentem 
i wyglądem zrobił na wszyst-

kich piorunujące wrażenie. 
Już wtedy kadra nauczy-
cielska wiedziała, że będzie 
o nim głośno. I jak się oka-
zało mieli całkowitą rację. 
Wiadomo, że z pracą bywa 
różnie. W tym zawodzie nie 
można przecież być nicze-
go pewnym. Zdarzyło się też 
tak, że jego telefon milczał 
przez rok. Spada wówczas 
poczucie własnej wartości. 
I to gwałtownie. Pojawia się 
myśl: „Może nie jestem do-
bry, skoro nie mam żadnych 
propozycji?” – Wpadłem na-
wet w depresję – przyznał ja-
kiś czas temu. 

Na szczęście to już prze-
szłość. Dziś nazwisko Gra-
bowski znaczy już dość wie-
le. Na swoim koncie ma bli-
sko czterdzieści ról filmo-
wych i serialowych. Z po-
wodzeniem występuje rów-
nież w teatrach. Obecnie 
możemy zobaczyć go w se-
rialu „M jak miłość”, a tak-
że „Prawo Agaty”. Jed-
nak największą popular-
ność przyniosła mu pro-
dukcja „Nad rozlewiskiem”  
i „Tajemnica twierdzy szy-
frów”.

Jeżeli natomiast chodzi 
o teatralne deski, to również 

nie ma powodów do narze-
kań. Jest świeżo po premie-
rze sztuki Ingmara Bergma-
na „Sceny z życia małżeń-
skiego”, która odbyła się 
w Teatrze Kamienica. Pozy-
tywnym recenzjom na temat 
jego gry aktorskiej nie było 
końca. Krytycy teatralni by-
li pod ogromnym wrażeniem 
jego profesjonalizmu. Ucie-
szył się, gdyż bardzo mu na 
tym zależało.

– W latach 70. puszczali 
tę historię w formie sześcio-
odcinkowego serialu. Cie-
szył się taką popularnością, 
że w momencie emisji uli-
ce wyludniały się. A po jego 
zakończeniu nastąpiła fala 
rozwodów. Mam nadzieję, że 
nie stanie się tak po naszym 
spektaklu. Natomiast mam 
nadzieję, że będzie to sztu-
ka, obok której nie można 
przejść obojętnie – zdradził.

Inny spektakl z jego 
udziałem – „Śmiertelnie 
poważne uczucia” – cie-
szy się równie niemaleją-
cą popularnością. Komplet 
na widowni mówi zresztą 
sam za siebie. Tak więc do-
bra zawodowa passa trwa. 
Czy podobnie jest z życiem 
prywatnym? Tutaj sprawy 
układały się różnie. Pan 
Piotr wyznaje bowiem za-
sadę, że do czterdziestki 
mężczyzna powinien spró-
bować wszystkiego, a póź-
niej wybrać dla siebie to, 
co najlepsze. Wydawało 
mu się, że tak właśnie zro-
bił decydując się na życie 
u boku Anny Dereszow-
skiej. To dla niej zostawił 
żonę z dwójką dzieci. Nie-
stety los zadecydował ina-
czej. Para nie jest już ra-
zem. Każde z nich układa 
swoje życie na nowo. A je-
dyne co ich łączy, to wspól-
na córka Lenka. Ta histo-
ria przydała mu się jednak, 
gdyż nauczyła go naprawdę 
wiele. Między innymi zro-
zumiał, że trudne momenty 
nie trwają wiecznie. Dziś 
już wie, że szkoda czasu na 
smutek. Lepiej cieszyć się 
życiem i spokojnie pocze-
kać, aż złe momenty w ży-
ciu miną. Poza tym nabrał 
dystansu do siebie, świa-
ta i do swoich problemów. 
A co najważniejsze – złe 
osobiste zdarzenia absolut-
nie nie zmieniły jego sto-
sunku do ukochanej War-
szawy. Jest wręcz przeciw-
nie. Wzmocniły to uczucie. 
I jak na razie nie zamierza 
opuszczać swojej wyma-
rzonej Saskiej Kępy... (ad)

Piotr GRABOWSKI
MIESZKAŃCY

Mógł mieszkać w  Szczecinie, Krakowie, Kanadzie, a  nawet 
w Australii – tam, gdzie była jego najbliższa rodzina. Nie zde-
cydował się jednak na ten krok. Ostatecznie postawił na 
Warszawę. I dziś Piotr Grabowski (46 l.) nie żałuje tej decyzji. 
Pokochał to miejsce całym sobą i czuje się tu jak w domu. 
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Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski
31 stycznia w Waw-
rze przy ul. krupni-
czej uroczyście od- 
dano do użytku 220 
dzieciom jedno 
z  najnowocześniej-
szych przedszkoli 
w Warszawie. 

W oficjalnym otwarciu 
obiektu, którego koszt budowy 
wyniósł prawie 13 milionów 
złotych uczestniczyła prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz oraz władze dzielnicy.

Wśród tłumu gości, dziennika-
rzy i fotoreporterów najważniej-
szymi gośćmi były jednak dzie-
ci z klas integracyjnych przed-
szkola numer 83 przy Centrum 
Zdrowia Dziecka, które z zacie-
kawieniem zwiedzały budynek. 

Zapytane, co im się najbardziej 
podoba w nowym przedszkolu, 
trzy dziewczynki odpowiedziały 
zgodnie – Jeszcze nie podjęłyśmy 
ostatecznej decyzji.

Faktycznie, trzeba przyznać, 
że jest co oceniać i ciężko wy-
brać najładniejszą z sal. Do 

dyspozycji dzieci jest bowiem 
dziewięć dużych pomieszczeń 
wyposażonych w komputery 
z 23 calowym ekranem, pięk-
ne meble, zabawki i pomoce 
szkolne, urządzenia do terapii 
sensorycznej. Jest sala teatral-
na ze specjalnym sprzętem au-

diowizualnym, szatnie, łazienki 
– wszystko jasne, przestronne, 
zachęcające do zabawy i nauki. 

To przedszkole jest dumą 
władz dzielnicy i Prezydent 
Warszawy, która podkreśla-
ła, że edukacja przedszkola-
ków to dla niej sprawa bardzo 
ważna. – Jednym z priorytetów 
dla mnie było i jest tworzenie 
nowych miejsc w przedszko-
lach. Od 2007 roku zbudowa-
liśmy siedem placówek, a po-
nad 45 zmodernizowaliśmy. 
Rocznie w około 100 przed-
szkolach w wakacje trwają re-
monty. W efekcie od 2007 r. 
liczba miejsc dla przedszkola-
ków zwiększyła się o 13 tysięcy 
– powiedziała Prezydent War-
szawy. Dzieci przeniosą się do 
nowego przedszkola już w tym 
miesiącu. (SB)

Najnowocześniejsze w Warszawie

Marcin Kitlas, Łukasz Dudzik i Piotr 
Pacuszka, to trzej młodzi mieszkańcy 
Gocławia, którzy niedawno uratowa-
li życie nieznajomemu człowiekowi. 
W autobusie linii 509, około sześćdzie-
sięcioletni mężczyzna, także miesz-
kaniec Gocławia, jechał do swojego 
wnuczka. Nagle źle się poczuł i stracił 
przytomność. Młodzi mężczyźni zorien-
towali się, że sprawa jest poważna (leka-
rze potwierdzili później aż dwa zawały 
serca) i natychmiast rozpoczęli reanima-
cję. Poprosili kierowcę o zatrzymanie 

autobusu na przystanku przy ulicy Bora-
-Komorowskiego. – Nie wszyscy pasa-
żerowie byli zadowoleni z tego faktu… 
– ze smutkiem mówił jeden z ratujących. 
Faktycznie, społeczeństwo tak nam się 
zamyka, że dla niektórych ważniejsze od 
życia człowieka jest niespóźnienie się do 
pracy…

Na przystanku mężczyźni dalej re-
animowali nieprzytomnego człowieka. 
– Jestem pod wielkim wrażeniem tego, 
co dokonaliście. Zarówno ze względu na 
szybką reakcję, jak i fachowość reanima-

cji – tymi słowami Tomasz Kucharski, 
burmistrz Pragi-Południe, zwrócił się 
do trzech młodych mężczyzn, których 
zaprosił do dzielnicowego Ratusza zaraz 
po tym, jak się dowiedział o uratowaniu 
przez nich życia umierającemu człowie-
kowi. – Takie zachowania wymagają 
specjalnego potraktowania. Burmistrz 
przygotował dla bohaterów drobne upo-

minki, a oni opowiedzieli o całej sytu-
acji, o swoich odczuciach i wrażeniach: 
– Myślimy, że to taki zwykły ludzki od-
ruch… – mówili skromnie, ale przyznali 
się, że dopiero po wielu dniach dociera 
do nich znaczenie tego co zrobili! Po 
ośmiu minutach od zgłoszenia na przy-
stanek autobusowy podjechała karetka. 
Chory został przewieziony do szpitala 

przy ul. Szaserów.  Półgodzinne spotka-
nie w gabinecie burmistrza zakończono 
pamiątkowym zdjęciem.

– Dumny jestem ze swojego syna, 
a wiadomo, że z dzisiejszą młodzie-
żą różnie bywa. Piotr jest zapalonym 
sportowcem, gra w kosza. To, że wie-
dział, jak się zachować w takiej sytu-
acji jest dużą zasługą żony, która pra-
cuje w szpitalu na Niekłańskiej. Syn 
po prostu został wcześniej odpowied-
nio przeszkolony… – po oficjalnym 
spotkaniu u burmistrza powiedział 
„Mieszkańcowi” Dariusz Pacuszka, 
ojciec Piotra, jedynego niepełnolet-
niego z trójki bohaterów. – Oni na-
prawdę dokonali wielkiej rzeczy – bur-
mistrz Tomasz Kucharski ciągle był 
pod wrażeniem zachowania młodych 
mężczyzn. – Niestety, w takiej sytu-
acji większość ludzi wciąż nie wie, jak 
się zachować… Uratowany od śmier-
ci człowiek przeżył. Od jego rodziny 
mężczyźni dowiedzieli się, że po tym 
zdarzeniu zdecydował się… rzucić pa-
lenie papierosów. ar

Trzech bohaterów 
z Gocławia

Nie ma chyba nic bardziej wartościowego niż ura-
towanie komuś życia. A  jeśli chodzi o  osobę 
zupełnie obcą, to taki czyn zasługuje na jeszcze 
większe (o ile to możliwe) uznanie…
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KrzyżówkaMieszkańcaNr3h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Twoje zdrowie nie sprawi większych kłopotów 
pod warunkiem, że zachowasz umiar i rozsądek. 
Ale niepokojące jest, że Twoje zachowanie zależy 
głównie od chwilowych humorów. Pamiętaj, żeby 
nad sobą panować, bo najbliżsi też mają ochotę 
nieraz odetchnąć. Skup się na ciekawszych spra-
wach, a malkontenctwo zostaw innym. Posłuchaj 
rad dobrych znajomych i  daj się wyciągnąć na 
imprezę. Przecież trwa karnawał!.

 BYk 22.04-21.05
Okoliczności będą Cię skłaniać do zajmowania 
się sprawami, które dawniej odłożyłbyś na póź-
niej lub powiedział sobie „to nie dla mnie”. Za-
dania są bardziej ambitne, wymagające więk-
szej samodyscypliny i  przezwyciężania wła-
snych słabości i  lenistwa. Dobrze mieć wśród 
bliskich kogoś, kto w sytuacji kryzysowej wspo-
może Cię radą. Jeśli nie będziesz mieć zbyt ry-
zykownych pomysłów, najbliższe tygodnie prze-
biegną pomyślnie. 

 BLiŹNiĘTA 22.05-21.06
Najbliższe dni mogą nie być łatwe pod względem 
finansowym. Może chwilowo zabraknąć gotów-
ki, bo na czas nie zdołasz ściągnąć należności. 
W sprawach zawodowych nie będzie większych 
zmian. Natomiast w  sprawach uczuć mogą Cię 
czekać nieprawdopodobne zbiegi okoliczności, 
które, co jest możliwe – zaprowadzą Cię na ślub-
ny kobierzec lub zapoczątkują trwalszy związek.

 RAk 22.06-22.07
Stabilizacja i  pewność będą Ci towarzyszyć 
przez najbliższe tygodnie, w sprawach uczucio-
wych czekają cię jednak pewne niespodzianki, 
ale tutaj pozwól sobie na więcej dystansu i po-
traktuj niektóre zdarzenia na luzie. Na razie szu-
kaj możliwości, jak zdobyć środki finansowe nie-
zbędne do realizacji pewnego marzenia i  to za-
przątnie wszystkie Twoje myśli. Nawet sprawy ro-
dzinne odłóż chwilowo na później.

 LEW 23.07-23.08
W najbliższych dniach będziesz w dobrej formie, 
możesz śmiało planować ważne spotkania i pra-
cę umysłową. Zapala się zielone światło i w zawo-
dowych i  osobistych sprawach.  Niewykluczone 
jednak, że warunkiem osiągnięcia sukcesu będzie 
zmiana planów albo inne spojrzenie na związki 
z ludźmi. To może czegoś Cię nauczyć i dać szan-
sę na poprawę relacji z bliską Ci osobą.

 PAN NA 24.08-23.09
Może być nieco zamieszania, pośpiechu i  iryta-
cji, gdy zwalą się na głowę niechciane obowiązki. 
Może Ci to napsuć trochę krwi, ale raczej nie ma 
większych powodów do obaw. Wszyscy znamy 
sytuację, kiedy najchętniej chcielibyśmy zaszyć 
się w mysiej dziurze, a tymczasem trzeba gdzieś 
pędzić i coś załatwiać czy spotykać się z niezbyt 
sympatycznymi osobami. Taki będzie luty, ale 
weekendy przyniosą relaks i odprężenie. 

 WA gA 24.09-23.10
Musisz się zmobilizować i przegonić zimowe le-
nistwo, które Cię ogarnęło. Miej oczy szeroko 
otwarte, by nie przegapić przyjemnych chwil, któ-
re na Ciebie czekają może tuż za rogiem… Pa-
miętaj o nadchodzącym święcie bliskiej Ci oso-
by i  nie zapomnij kupić prezentu. Zapisz sobie 
wszystko w kalendarzu, bo ważne daty wylecą Ci 
z głowy, najważniejszy jest porządek i rozsądek, 
chociaż to trudne u  Ciebie cechy do pogodze-
nia…

 SkoR PioN 24.10-23.11
Będziesz w znakomitym nastroju, zdrowia tylko 
Ci pozazdrościć. Przed Tobą doskonały czas dla 
Twoich spraw sercowych, chociaż strzała Amo-
ra na poważnie może Cię trafić dopiero wiosną. 
A mały flirt nikomu jeszcze nie zaszkodził. Mroź-
ne, zimowe dni są dosyć trudne do przetrwania 
dla kogoś tak „ciepłolubnego”, dlatego humor 
poprawiaj sobie łakociami i drobnymi prezenta-
mi. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Nie odkładaj ważnych spraw na potem. W pra-
cy zachowaj dystans, a na pewno Twoja kariera 
potoczy się inaczej. Nie bądź też za bardzo ka-
pryśny, bo Twój partner może się zdenerwować 
i okaże się mało tolerancyjny wobec twoich żą-
dań. Postaraj się o większą dyplomację i toleran-
cję, a powoli wszystko się ułoży.

 ko Zio Ro ŻEC 23.12-20.01
W najbliższym czasie możesz liczyć na szczęśli-
we rozwiązanie swoich starych problemów. Mo-
żesz mieć chwilowe kłopoty z nawiązaniem kon-
taktów w sferze koleżeńskiej. Wszystko to może 
jednak zależeć od psychicznego nastawienia do 
pewnych sytuacji. Nie warto się jednak zanadto 
przejmować, istnieje szansa na szczęśliwe za-
kończenie trudnych spraw za parę tygodni. Chwi-
lowo wrzuć na luz i nadrób zaległości kulturalne, 
może warto wybrać się do kina lub teatru…  

 Wo DNik 21.01-19.02
Nie trać czasu na zbędne szczegóły. Skoncentruj 
się teraz tylko na najważniejszych rzeczach, tak, 
abyś nie musiał ślęczeć po godzinach w pracy. 
Warto zawczasu przewidzieć, gdzie mnożą się 
problemy i  wcześniej im zapobiec. Nie zaszko-
dzi też poprosić o  pomoc kolegów, nawet jeśli 
nie będą zachwyceni, nie powinni odmówić po-
mocy. Przecież Ty kiedyś też możesz im się od-
wdzięczyć.   

 RY BY 20.02-20.03
Masz zakaz przez najbliższe dni na wyjazd w dal-
szą podróż, bo może spotkać Cię niemiła nie-
spodzianka. Teraz zajmij się sprawami zawodo-
wymi i  osobistymi, a  największy nacisk połóż 
na swoją pracę – tutaj możesz odnieść sukces. 
W sprawach uczuć wszystko powinno ułożyć się 
po Twojej myśli i zaczniesz wierzyć, że mogą się 
spełnić marzenia.   Merlin

Walentynki, luty – pora za-
dbać o siebie samych i o siebie 
nawzajem! Najlepiej – przy po-
mocy miodu, nazywanego elik-
sirem młodości i żywotności.

Znany i z powodzeniem sto-
sowany „od zawsze”, dokład-
niej zbadany dopiero w cza-
sach współczesnych. Ważne, 
by pamiętać, że miód działa, 
gdy nie jest stary czy prze-
grzany, dlatego radzę słodzić 
miodem napoje wyłącznie, gdy 
już nieco przestygną. Wte-
dy wykorzystamy w pełni na 
przykład właściwości bakterio-
bójcze, których boi się nawet 
gronkowiec. Korzysta z niego 
dermatologia (znakomite ma-
seczki), lubi go kardiologia, bo-
ją się przeziębienia i infekcje.

Miód nie zadziała, jeśli zje-
my naraz dużą jego ilość, 
zwłaszcza, gdy na przykład 
już jesteśmy przeziębieni. Naj-
lepiej spożywać około 3 łyżek 
dziennie, profilaktycznie. Wte-
dy organizm wykorzysta w peł-
ni i mikroelementy, i witami-
ny i bogactwo innych, zawar-
tych w nim składników. Zwłasz-
cza, że to uznany od setek lat 
afrodyzjak…

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Zima, mroźno, więc – na przekór – kuchnia pach-
nąca i rozgrzewająca. Zapiekanki, także bez pie-
karnika!

✓Zapiekanka i: Garnek do zapiekania wysmaruj tłuszczem. 
Na dno wrzuć posiekaną cebulę, lekko posoloną i wymieszaną 
z 1/2 łyżeczki cukru. Na to wlej gulasz, na przykład ze skraw-
ków pieczonego mięsa, podduszonych z przyprawami (pieprz, 
oregano, bazylia), siekaną kolorową papryką, mrożoną fasol-
ką szparagową, suszonymi grzybami (znakomite są zmielone, dają głęboki smak) 
i odrobiną śmietany, do której można dodać albo ciut koncentratu pomidorowego, al-
bo płaską łyżeczkę musztardy. Gulasz powinien być zdecydowanie gęsty. Powierzch-
nię przykryj cieniutkimi plasterkami surowych ziemniaków, delikatnie wymieszanych 
z oliwą i solą, które należy ułożyć na wierzchu naczynia do zapiekania w kształt koła, 
gdy okrągłe, lub prostokąta, gdy kanciaste, zaczynając od największego okręgu, naj-
bliżej brzegu i to w taki sposób, żeby kolejne plasterki zachodziły na siebie. Po około 
20 minutach w gorącym piecu naczynie odkryć, wierzch można oprószyć tartym se-
rem. Gdy ser się stopi, gotowe.

✓Zapiekanka ii: Przygotuj ją tak samo, jak pierwszą, lecz zamiast gulaszu na ce-
bulkę wyłóż rybę bez ości (na przykład filety z dorsza lub mintaja) podduszone z pie-
czarkami, pieprzem, natką i śmietaną lub maślanką.

✓Filet z kurczaka, ryby lub polędwiczki bez soli: mięso kroić wzdłuż na grube 
paski, skropić solidnie cytryną, natrzeć (nie tylko posypać) świeżo zmielonym czar-
nym pieprzem, odłożyć do lodówki na 2 godziny. Do szczelnej torebki plastikowej 
wsypać sporo suszonych ziół: oregano, bazylii, ostrej papryki, bardzo drobno po-
kruszonego rozmarynu. Wrzucić tam mięso, energicznie potrząsać i poklepywać, 
by zioła dokładnie oblepiły kawałki ze wszystkich stron. Smażyć bez pośpiechu na 
oliwie, a gdy z jednej strony są gotowe, odwrócić, przykryć, po trzech˗czterech mi-
nutach wyłączyć gaz. Przykryć pokrywką nakrytą dodatkowo na wierzchu złożoną 
ściereczką, niech dojdzie. Po 5 minutach podawać z ryżem. Znakomicie smaku-
je na zimno, do kanapek, przekąsek lub wkrojone do sałaty lodowej ze świeżym 
ogórkiem i sosem winegret. Zamiast smażyć, można upiec w nagrzanym piekarni-
ku – będą wówczas beztłuszczowe, lecz nieco bardziej suche.

PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Zapach towarzyszy ci zawsze, taki z wyboru lub taki z natu-

ry. Czasem chcesz go wzbogacić, używając różnych pachnideł. Warto 
wiedzieć, że perfumy zawierają około 20-40 olejków zapachowych, 
woda perfumowana (Eau de parfum) około 10-20%, woda toaletowa 

(Eau de toilette) 8-12%, woda kolońska (Eau de Cologne) 4-7%, zaś modne ostatnimi laty 
wody odświeżające zwykle 1-3%.

Jak dobrać najlepszy zapach dla siebie? Nowy zapach zawsze testuj na czystej skórze, 
nie na papierku czy tkaninie, ponieważ na każdym może nieco inaczej pachnieć i mieć 
inną trwałość. Nigdy nie staraj się decydować, oceniając kilka zapachów naraz, bo nie od-
najdziesz wszystkich nut chcianych i niechcianych.

Nie kupuj perfum dlatego, że są markowe, choć zwykle te markowe mają lepszą ja-
kość. Ale nie zawsze ich zapach sprawdzi się na tobie. Perfumuj się wyłącznie na ciało 
(nigdy na ubranie, bo możesz je trwale zaplamić lub odbarwić), w miejscach gdzie naczy-
nia krwionośne są blisko skóry, na przykład wewnętrzne strony przegubów dłoni, zagięcie 
łokcia czy kolan, dekolt, miejsce tuż za płatkiem ucha.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Żona leży w szpitalu, przy łóżku siedzi stro-

skany mąż.
– Mariusz, cały czas tu siedzisz?
– Tak - szlocha mąż.

– A pięć lat temu, gdy miałam tamten wypadek, to też 
przy mnie byłeś?

– Byłem, byłem…
– A jak złamałam nogę na nartach?
– Nie odstępowałem cię na krok…
Żona milknie, zbiera myśli, wreszcie mówi:
– Wiesz co, Mariusz?! Idź stąd. Bo ty to mi chyba pecha 

przynosisz…

��
– Wiesz, wczoraj po wielkiej awanturze spakowałam wa-

lizkę i definitywnie postanowiłam odejść od niego! Ale gdy 
doszłam do windy, nagle usłyszałam w naszym mieszkaniu 
strzał!

– No i co?!
– Jak to co?!! Łajdak otworzył szampana!
 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 1/2014: „Co zjem to wiem”. Ze-
staw upominków wylosował p. kamil kalinowski z al. Stanów Zjednoczonych. 
Po odbiór zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 14 lutego br.
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Kontrolowanyprzez
Zwi¹zekKontroli

DystrybucjiPrasy.

AUTO-MOTO

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

FINANSE

 Doświadczona księgowa – 
doradca podatkowy poprowadzi 
księgowość małych i średnich 
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 go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Stare pocztówki, zdjęcia, mo-
nety, banknoty, odznaczenia, 
srebro.  Tel. 792-077-648
 Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118 

SPRZEDAM

 Drewno opałowe, pocięte 
z rozbiórki, worek 12 zł, trans-
port gratis.  Tel. 721-002-710
 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
 Masaż leczniczy ul. Łukow-
ska 2c lok 21, rabaty! 
 Tel. 607-137-740

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41  
 Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 MATEMATYKA. 
 TEL. 518-959-299
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze – promocja!  Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Tanio wynajmę wyposażone 
mieszkanie w dobrej lokaliza-
cji. Trzy ładne, czyste, słonecz-
ne pokoje, umeblowane nowymi 
sprzętami. Idealne dla uczących 
się osób.  Tel. 502-946-202

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Działki nad jeziorem, linia 
brzegowa, media, blisko W-wy. 
 Tel. 605-044-270
 Sprzedam działkę Chruście-
la/Kadrowa, Rembertów 500 m 
kw.  Tel. 607-895-297

DAM PRACĘ

 Krawcowa z doświadcze-
niem, z własnymi maszynami do 
szycia bielizny damskiej. 
 Tel. 22 392-98-98 

PRAWNE

 Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa 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 autobuso-
wej)  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

 BAL KARNAWAŁOWY  
1 MARCA BR. HOTEL AR-
KADIA ROYAL UL. B. CZE-
CHA 10.  TEL. 22 517-36-60

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23, 
 609 105 940
 Anteny satelitarne naziemne; 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej.  
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 Lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
 ANTENY, TELEWIZORY 
– NAPRAWA. 
 TEL. 602-216-943
 A-z stolarskie przeróbki, 
naprawy.  Tel. 602-126-214
 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, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201

 Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 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 skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 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 gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
 Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Lodówki, pralki, telewizory 
– naprawa.  Tel. 694-825-760
 LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464 
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, gip-
sowanie. Sztukateria. Mistrz. 
 Tel. 22 810-90-22
 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
 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, mo-
skitiery – naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Kierownik budowy, inspek-
tor nadzoru mgr inż. Michał 
Rowicki.  Tel. 792-632-792

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 tapi-
cerowanych, tapicerek samo-
chodowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, malowa-
nie.  Tel. 606-181-588
 Glazura, hydraulika, malowa-
nie.  Tel. 518-562-380 
 i 22 612-59-98
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
  AUTOHOLOWANIE, 

PRZEPROWADZKI.
TEL. 722-990-444

 Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
 Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. bu-
dowlanych.  Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

 Ziółko – Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo – pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 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, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy.  
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli.  

Tel. 22 499-20-62 

Gaz, hydraulika – 24 h, naprawa 
pieca, termy, kuchni, podłącze-
nia, 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
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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 RENOWACJA 
MEBLI Z LITEGO DREW-
NA. MISTRZ STOLARSKI. 

TEL. 502-221-045
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Dzieci w mieście się 
nie nudzą

Nie wszystkie dzieci będą miały okazję wyjechać podczas ferii 
zimowych. Te jednak, które zostaną w mieście z pewnością nie bę-
dą się nudzić. Miasto przygotowało bowiem dla nich moc różnych 
atrakcji w ramach cyklicznego programu „Zima w Mieście”.

Organizatorzy, jak co roku przewidują udział ponad kilkudziesięciu 
tysięcy uczniów warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Wszystkie zajęcia, odbywające się w ramach tego programu, będą bez-
płatne. Środki finansowe pochodzą zaś w całości z miejskiego budżetu.

– W tym roku na program przeznaczymy podobną kwotę, jak w roku 
ubiegłym. Koszt realizacji „Zimy w Mieście” w 2013 roku wyniósł ponad 
2 miliony 715 tys. złotych – mówi koordynator miejski programu „Zima 
w Mieście” Janusz Samel, zastępca dyrektora Biura Sportu i Rekreacji.

Największe zainteresowanie budzą punkty dziennego pobytu, zlo-
kalizowane głównie w szkołach. Przygotowała je każda warszawska 
dzielnica. Uczniowie będą mogli spędzić tam czas od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00–17.00. W zależności od potrzeb godziny te 
mogą się nieznacznie różnić w poszczególnych punktach. 

– W tym czasie będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę i wyży-
wienie, a także uczestnictwo w różnych zajęciach sportowych, rekre-
acyjnych, edukacyjnych czy kulturalnych. Przewidywane są także wyj-
ścia do teatru, muzeum, na lodowiska, itp. Jedyny koszt to opłata za 
posiłek w wysokości siedmiu złotych dziennie. Tradycyjnie zwolnione 
z niej będą dzieci, którym podczas roku szkolnego obiady finansuje OPS 
albo szkoła. Przypominam, że niepełnosprawne dzieci, poruszające się 
na wózkach mogą być dowożone do miejsc, gdzie będą odbywały się za-
jęcia – wyjaśnia dyrektor Samel.

Co ważne – obowiązuje ta sama zasada, co w zeszłym roku – tyle ile 
osób się zgłosi, tyle zostanie przyjętych.  To nie jedyna propozycja w ra-
mach „Zimy w Mieście”. Miejskie ośrodki sportu i rekreacji także przy-
gotowały bogaty program imprez i zajęć sportowych. Do dyspozycji bę-
dą baseny, hale sportowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego i lodowiska.

 – W ofercie miejskiej znajdą się m.in. lekcje muzealne w Muzeum Na-
rodowym, w Łazienkach Królewskich, zajęcia w Centrum Nauki Koper-
nik oraz warsztaty w SCEK, na których zostanie przygotowany spektakl, 
w ramach FOSA, na finał „Zimy w Mieście 2014”, który odbędzie się 
w Sali Kongresowej. Poza ofertą ogólnomiejską każda dzielnica we wła-
snym zakresie organizuje różnego rodzaju imprezy sportowo-rekreacyjne 
i kulturalno-edukacyjne oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży 
korzystających z programu – podkreśla miejski koordynator. 

Szczegółowe informacje o programie „Zima w mieście” będzie moż-
na znaleźć na: www.zima.warszawa.pl/zima (strona ruszy około 7 lute-
go) oraz na stronach poszczególnych dzielnic. AnKa

rEKlAMA rEKlAMA  

Senator Marek Borowski 
oprowadził grupę nie tylko po 
części oficjalnej, ale zaprowa-
dził także do miejsc na co dzień 
niedostępnych, jak hotel, od któ-
rego rozpoczął sejmową wypra-
wę. To właśnie w tamtejszym ho-
lu opowiedział historię budynku 
oraz kilka anegdotek z życia po-
selskiego. Okazało się m.in., że 
wielu wybrańców narodu nie sto-
łuje się w sejmowej restauracji.  
– Krążą mity na ten temat. Po-
dobno posłowie jedzą tam za dar-
mo. To nieprawda – płacą nor-
malnie, a  jest tam dość drogo. 
Restauracja rezerwowana jest 
więc głównie na oficjalne okazje, 
a większość stołuje się w pobli-
skim barze samoobsługowym – 
wyjaśnił Marek Borowski.

Podkreślił też, że o ile posło-
wie mogą na kilkudniowe obra-
dy mieć jeden garnitur, to po-
słanki mają większy problem ze 
strojem, bo nie wypada im wło-
żyć dwa razy tego samego. 

W poselskim hotelu znajdu-
je się też sala kinowa, w której 
odbywają się premiery polskich 
filmów, kaplica oraz basen, któ-
ry mierzy zaledwie… osiem me-
trów.

Z hotelu posłowie mogą 
przejść bezpośrednio do Sej-

mu specjalnym korytarzem, 
w którym znajdują się szafki na 
ich służbową korespondencję. 
Przy tej okazji senator dodał, że 
członkowie parlamentu otrzy-
mują wiele materiałów m.in. od 
stowarzyszeń czy organizacji 
rządowej. Po pobieżnym zapo-
znaniu się z nimi, papiery czę-
sto lądują w ogromnej niszczar-
ce, stojącej obok. 

W głównym budynku gru-
pa zatrzymała się przy tablicy 
poświęconej pamięci tragicz-
nie zmarłego marszałka Ma-
cieja Płażyńskiego. – Miałem 
przyjemność z nim współpraco-
wać. To był porządny człowiek 
– podkreślił senator.

Obok tablicy znajduje się wa-
za. Zasada jest taka – jeżeli są 
w niej kwiaty, oznacza to, że te-
go dnia Sejm obraduje.  Po le-
wej i po prawej stronie znajdu-
ją się natomiast drzwi – przez 
jedne z nich na Salę Posiedzeń 
wchodzi marszałek i jego za-
stępcy, przez drugie premier 
i ministrowie. To tzw. ciemne 
sale, bo nie mają okien, a służą 
politykom jako miejsce szyb-
kich narad.

Później wycieczka obejrzała 
historyczne laski marszałkow-
skie i makietę sejmowych bu-

dynków, a następnie przeszła 
słynnymi schodami, znanymi 
z telewizyjnych relacji, pod ta-
blicę poświęconą parlamenta-

rzystom, którzy zginęli w kata-
strofie smoleńskiej. Następnie 
grupa udała się w najgorętsze 
sejmowe miejsce – tam, gdzie 
pracują dziennikarze.

– Mniej ważni posłowie czę-
sto przechadzają się tutaj,  

licząc na to, że ktoś ich o coś za-
pyta i pokażą się w telewizji – 
na ogół jednak to się nie uda-
je. Z kolei ci ważniejsi to raczej 

„oganiają się” od dziennika-
rzy, tłumacząc się brakiem cza-
su. A ci ostatni potrafią wejść za 
posłem nawet do toalety – po-
wiedział Marek Borowski.

Zaraz obok jest wejście na 
galerię Sali Posiedzeń, prze-

znaczoną dla gości i prasy. 
Swoje miejsce ma też tam pre-
zydent, ale tylko wtedy gdy 
nie zamierza przemawiać. Je-
żeli chce zabrać głos to sie-
dzi na dole. Senator  przez kil-
kadziesiąt minut opowiadał 
m.in. o głosowaniu, rozkła-
dzie sali i o kłótniach o miej-
sce w pierwszych rzędach, 
przeznaczonych dla najważ-
niejszych polityków danej par-

tii oraz o tym, jak pewien sied-
miolatek pokonał go w szachy.

– Od tej pory mam duży sza-
cunek do młodych szachistów – 
stwierdził z uśmiechem.

Wycieczka dotarła też do 
sali senackiej i choć nie jest 

ona udostępniana zbyt często, 
to jednak dla grupy z Wesołej 
zrobiono wyjątek. Tam Marek 
Borowski opowiedział o dzia-
łalności Izby Wyższej Parla-
mentu. – Senatorzy to głównie 
uczelniani profesorzy, lekarze 
z tytułami, prawnicy i politycy 
o długim stażu. Są to spokojni 
ludzie i niechętni do awantur. 
Obrady Senatu są bardzo me-
rytoryczne, bez obrażania ko-
gokolwiek – wytłumaczył. Ma-
rek Borowski, który „spędził” 
23 lata w Sejmie, okazał się 
skarbnicą sejmowej wiedzy, 
a także licznych anegdotek, 
opowiadanych z poczuciem 
humoru, które docenili zarów-
no starsi jak i młodzi uczestni-
cy spotkania.

– Jesteśmy tu pierwszy raz. 
To było naprawdę interesujące 
doświadczenie. Dowiedzieliśmy 
się różnych ciekawych rzeczy. 
Świetne były te różne śmiesz-
ne historyjki opowiadane przez 
pana senatora – podkreślali 
uczestnicy wycieczki, ucznio-
wie Gimnazjum nr 120.

– Co roku uczestniczę w tych 
wycieczkach, ale ta była wyjąt-
kowa. Jestem pod dużym wra-
żeniem umiejętności opowia-
dania i przekazywania infor-
macji przez pana Marka Bo-
rowskiego. To był wspaniale 
spędzony czas – dodała Helena 
Kazimierczak, kierująca Aka-
demią Spotkań Międzypokole-
niowych z Wesołej.

Anna Krzesińska

Skarbnica sejmowych anegdotek
Członkowie Akademii Spotkań międzypokoleniowych z Wesołej spotkali się w Sejmie 
z  markiem Borowskim. uczestnicy tej wycieczki mieli wyjątkową okazję zwiedzić ten 
budynek pod opieką senatora. Zaproszono też redakcję „mieszkańca”.
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WARSZAWA

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

40 lat grochowskiej kardiologii
We wtorek 21 stycznia br. w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskar-

bińskiej odbyła się uroczysta sesja, poświęcona jubileuszowi 40-lecia kardiologii 
w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka. Tego samego dnia w gma-
chu szpitala, w obecności Małżonki profesora i wnuków odsłonięto tablicę upa-
miętniającą prof. Leszka Ceremużyńskiego, wybitnego lekarza i naukowca, wy-
trwałego kreatora i wieloletniego szefa Kliniki Kardiologii.  

Uroczystość jubileuszową poprowadził prof. Andrzej Budaj – kierownik Kliniki 
Kardiologii Szpitala Grochowskiego. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. kon-
sultanci krajowi: w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski, w dziedzinie  interny 
prof. Jacek Imiela, dyrektor Instytutu Kardiologii prof. Witold Rużyłło, dyrektor CMKP 
prof. Joanna Jędrzejczak, prof. Bohdan Maruszewski z CZD, dyr. WIM-u prof. Grze-
gorz Gielerak i prof. Marek Maruszyński (też z WIM-u), a także posłowie RP Alicja 

Dąbrowska i Marcin 
Kierwiński oraz przed-
stawiciele władz samo-
rządowych Warszawy, 
Mazowsza i dzielnicy, 
a wśród nich wiceprze-
wodniczący Sejmiku 
Mazowieckiego bur-
mistrz Pragi-Południe 
Tomasz Kucharski.

„Czas płynie, a czter-
dzieści lat oznacza, że 
klinika jest w wieku doj-
rzałym” – powiedział 
prezes zarządu Szpitala 
Grochowskiego dr Wi-
told Bromboszcz. Prof. 

Andrzej Budaj (na zdjęciu) podkreślił, że spotkanie jest dedykowane prof. Leszkowi Ce-
remużyńskiemu i przybliżył historię tworzenia i rozwoju kliniki. „Osobowość profesora 
wywarła wielki wpływ na kardiologię w Polsce, a w naszej klinice koledzy mówią nieraz 
»Zrób tak, bo w ten sposób postąpiłby prof. Ceremużyński«. To był wielki wizjoner pol-
skiej kardiologii” – dodał prof. Andrzej Budaj. 

Wielkie zainteresowanie budziły prezentacje poszczególnych zespołów Kliniki Kar-
diologii: m.in. zespołu hemodynamiki, zespołu elektrofizjologii klinicznej,  zespołu in-
tensywnej terapii, zespołu wczesnej rehabilitacji pozawałowej, zespołu pracowni echo-
kardiografii. 

Były momenty wzruszające – głos zabrał m.in. syn prof. Jerzego Kucha, tego 
samego, który wraz z prof. Ceremużyńskim zakładał grochowską kardiologię –  
prof. Marek Kuch, dziekan II Wydziału Lekarskiego AM, zaś na sali był także 
obecny stulatek – pan Kazimierz Klimczak, najstarszy pacjent Kliniki Kardiologii. 
Ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, to ważna misja. Tu, w tym szpitalu, realizo-
wana jest od samego początku w sposób szczególny, coraz nowocześniejszy. Za-
wsze – z uwagą skupioną na pacjencie.                Katarzyna Jasiek

Rozmowa  
z Jarosławem Rosłonem, 
dyrektorem Międzyleskiego 
Szpitala Specjalistycznego,  
przewodniczącym Zespołu 
Negocjacyjnego z NFZ.

Negocjacje z Narodowym Funduszem 
Zdrowia trwają. Tego desperackiego za-
dania w interesie nas, pacjentów, podjął 
się zespół, zrzeszający ponad 60 szpitali 
mazowieckich. 

O co chodzi? Zgodnie z art. 15 Usta-
wy o działalności leczniczej szpitale są 
zobowiązane, by przyjmować pacjentów 
w trybie ratowania życia i zdrowia. Jednak 
nie dostają za to dodatkowych pieniędzy. 
A przecież tzw. nadwykonania to świad-
czenia w ilości przekraczającej limit okre-
ślony w kontrakcie z NFZ na dany rok. Na 
Mazowszu powstaje połowa nadwyko-
nań w polskiej służbie zdrowia, co kosz-
tuje około miliarda złotych. Świadczy to 
o głębokim niedoszacowaniu środków fi-
nansowych kierowanych na leczenie na 
Mazowszu. Ale tu chodzi o życie i zdro-
wie pacjenta, któremu nie można odmó-
wić prawa do walki o zdrowie z powo-
du nowego algorytmu podziału środków 
w NFZ. Co ciekawe, wartość zbieranych 
składek z ubezpieczenia (11 mld zł) jest 
wyższa, niż budżet przewidziany dla Ma-
zowsza przez NFZ (9 mld zł). Ubieganie 
się o wsparcie finansowe przez samorząd 
też nie jest łatwe – nasze województwo 
i miasto odprowadza sowitą opłatę na in-
ne województwa, to kwestionowane wie-
lokrotnie „janosikowe”. 

– Moi koledzy, dyrektorzy szpitali, 
udzielili mi kredytu zaufania i ustanowili 
przewodniczącym zespołu negocjacyjnego 
z Narodowym Funduszem Zdrowia – mó-
wi dr Jarosław Rosłon, dyrektor Międzyle-
skiego Szpitala Specjalistycznego. – W li-
stopadzie i grudniu nasz zespół pracował 
bardzo intensywnie, ponieważ NFZ, nie 

dysponując dodatkowymi środkami finan-
sowymi próbował nakładać na nas różne-
go rodzaju restrykcje, które skutkowałyby 
znaczącym zmniejszeniem obecnych, i tak 
za niskich kontraktów. To zmobilizowało 
nas to zjednoczenia się w dużą grupę szpi-
tali mazowieckich - 21 szpitali wojewódz-
kich, 31 - powiatowych, wszystkie szpitale 
miejskie i wszystkie duże samodzielne pu-
bliczne zakłady opieki zdrowotnej miejskie 
i nie tylko. Nie weszły w to szpitale resor-
towe, instytuty i uniwersytet. Organy zało-
życielskie obligują nas, byśmy patrzyli na 
finanse, choć najważniejszy jest, oczywi-
ście, pacjent. Od 2009 roku większość na-
szych podmiotów nie miała zwiększonego 
kontraktu, a nawet dokonywano, choć nie 
wprost, zmniejszeń. 

– Międzyleski Szpital Specjalistyczny 
słynie z tego, że nie odmawia pomocy pa-
cjentom. Jak to wyglądało u Państwa?

– Rok 2011 to był pierwszy rok, gdy nie 
zapłacono nam za wszystkie świadcze-
nia – w sumie kilkaset tysięcy; natomiast 
w roku 2012 wielkość naszych nadwyko-
nań to było już 8 mln zł! Na taką kwotę 
nie zwrócono nam pieniędzy za leczenie. 
To spowodowało, że w roku 2013 musia-
łem zupełnie inaczej podejść do problemu 
nadwykonań. Szczegółowo kontrolowali-
śmy kontrakt z NFZ. Okazało się, że mu-
siałem ograniczać działalność na niektó-
rych oddziałach już od 1 maja (półroczny 
okres rozliczeniowy), ponieważ miałem 
niedoszacowane kontrakty nawet na kilka 
miesięcy! A jednak, mimo restrykcyjne-

go przestrzegania kontraktu wygenerowa-
liśmy 12 mln nadwykonań! To pokazuje, 
jak głęboka jest przepaść między potrze-
bami zdrowotnymi mieszkańców Mazow-
sza a ich finansowaniem, między prawem 
pacjenta do wybierania placówki, w której 
chce się leczyć, a funduszami na to prze-
znaczanymi. 

– To poważne zagrożenie. Jakie 
jeszcze problemy sygnalizuje zespół?   

– Trudno zrozumieć finansowanie 
przez NFZ placówek „prywatnych”, któ-
re choć mają oddziały szpitalne, nie kon-
traktują ani izby przyjęć, ani oddzia-
łu ratunkowego, nie pomogą pacjentom 
w niedziele, święta, w nocy, w przeci-
wieństwie do nas. Stąd bierze się wiele 
naszych problemów, ponieważ nie dosza-
cowuje się naszych placówek dyspozy-
cyjnych całodobowo. Koszty takiej dzia-
łalności są nieporównanie wyższe! NFZ 
nie widzi różnicy, lecz widzi i odczuwa 
ją pacjent, któremu czasem trudno zrozu-
mieć te zdumiewające mechanizmy. 

– Skąd się to bierze? Gdzie szukać 
przyczyn takiego oderwania budowa-
nych w urzędzie teorii od realiów, do-
skonale znanych każdemu z pacjentów?

– To nie jest popularne, co teraz po-
wiem. Najkorzystniej postrzegana w Eu-
ropie francuska służba zdrowia jest opar-
ta na zasadzie, że prywatne podmioty nie 
mają dostępu do pieniędzy publicznych 
w lecznictwie szpitalnym. U nas, choć kraj 
nieporównanie uboższy, jest inaczej! Do-
płacamy! Z kolei szpitale publiczne nie 
mają możliwości dorabiania na świadcze-
niach odpłatnych, więc równowagi brak... 

– Co nas czeka?
– Nowa dyrektor oddziału mazowiec-

kiego NFZ zaprosiła nasz zespół do dal-
szych rozmów i ustaleń. To najwyższa 
pora, by z jednej strony – środowisko 
świadczeniodawców, a z drugiej – płat-
nik wspólnie zaczęli się zastanawiać, nie 
– co jest dobre z punktu widzenia każde-
go z nich, lecz co jest najlepsze z punktu 
widzenia pacjentów. 

– Dziękuję za rozmowę.  eGo

Najważniejszy jest pacjent

rEKlAMA rEKlAMA  
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Lidii Bomirskiej – Prezesa Polskiego Zrzeszenia 
Speed Badmintona.

– Trochę ta gra wygląda jak badminton, ale też przypomina 
tenisa, czy squasha… Czym właściwie jest speed badminton?

– Faktycznie, ta gra łączy najlepsze cechy tenisa, squasha 
i badmintona. Gramy bez siatek, na dowolnej przestrzeni, wy-
starczą dwa prostokąty i bardzo fajna „szybka” lotka, która jest 
kluczowym elementem wynalezionym przez Niemców jakieś 
dziesięć lat temu. Robi furorę! W obecnym czasie speed badmin-
ton już w kilkudziesięciu krajach funkcjonuje jako dyscyplina 
sportowa. Sama gra polega na tym, że zamiast siatki dzielącej 
połowy jest wolna przestrzeń, a każdy z zawodników broni swo-
jego pola, swojego prostokąta. Punkty są zdobywane, gdy lotka 

dotknie pola lub ciała przeciwnika, albo zostanie popełniony błąd 
serwisowy.

– Jak ta gra rozwija się w Polsce?
– Znakomicie. Świadczy o tym chociażby fakt przyznania nam 

w tym roku, w wakacje, organizacji Mistrzostw Europy. Zresztą 
możemy się pochwalić naszymi sukcesami – Marta Sołtys jest wi-
cemistrzynią świata, a Janina Karasek aktualną Mistrzynią Polski. 
Obie panie są mieszkankami Warszawy, a ich grę będzie można 
podziwiać w najbliższą sobotę na zawodach w podwarszawskim 
Zakręcie, do którego mieszkańcy prawobrzeżnych dzielnic stolicy 
mają naprawdę blisko. Zapraszamy do kibicowania i zerknięcia na 
naszą stronę speedbadminton.pl 

– Fajne w tym sporcie, poza samą aktywnością i rywalizacją, 
jest także to, że nie wymaga wysokonakładowej infrastruktury…

– Tak, prawda jest taka, że pewnie między innymi dlatego speed bad-
minton cieszy się wielkim zainteresowaniem nauczycieli wychowania 
fizycznego… Można w niego grać w każdych warunkach i wystarczy 
właściwie tylko kawałek w miarę równego pola. Wystarczy wyznaczyć 
dwa prostokąty, wziąć rakietki i lotkę, która jest bardzo stabilna nawet 
przy sporym wietrze…  Rozmawiał Adam Rosiński

Możliwe, że przed Stadionem Narodowym uda 
się upamiętnić postać legendarnego polskiego 
trenera – Kazimierza Górskiego. Znamy już zwy-
cięski projekt pomnika.

Nie udało się doprowadzić do odlania w brązie 
rzeźby „Sztafeta”, która jest nierozerwalnym ele-
mentem krajobrazu najważniejszego w Polsce sta-
dionu (najpierw „Dziesięciolecia”, a teraz „Narodo-
wego”). Ale ten krajobraz może ulec zmianie, gdyż 
w realną fazę realizacji wchodzi pomysł ustawienia 
w tej części warszawskiego Kamionka pomnika naj-
słynniejszego trenera polskich piłkarzy – Kazimie-
rza Górskiego…

Z taką inicjatywą wyszła Fundacja Kazimierza 
Górskiego. Rozpisano konkurs na projekt pomnika. 
W pierwszym etapie konkursu jury oceniło blisko 
czterdzieści nadesłanych prac. Do finału zakwalifi-
kowano trzy projekty, które zostały wystawione pod 
publiczny osąd na trasie wycieczkowej po Stadionie 
Narodowym.  – Ustawiliśmy urnę, w której wyciecz-
kowicze mogli zagłosować na konkretny projekt. 
I jeden z nich otrzymał prawie 90 procent głosów 
– mówi „Mieszkańcowi” Dariusz Górski, syn legen-
darnego trenera.

Właśnie ten projekt (na zdjęciu), decyzją konkur-
sowego jury ogłoszoną 31 stycznia, został wybrany 
do realizacji. Autorem zwycięskiego projektu jest 

Marek Maślaniec. – Myślimy o odsłonięciu pomnika 
w dniu rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Brazylii, 
czyli o pierwszym czerwca tego roku – Janusz Je-
sionek, prezes Fundacji Kazimierza Górskiego jest 
pełen entuzjazmu dla inicjatywy. Oby ten entuzjazm 
przelał się także na tych, którzy dzięki Kazimierzo-
wi Górskiemu byli dumni, że są Polakami…

Dariusz Górski wyjaśnia, że koszt budowy po-
mnika sięga pół miliona zł. Sto tysięcy zadeklaro-
wał PZPN. Inicjatywę obiecały wesprzeć okręgowe 
związki piłkarskie, ale potrzebne też jest wsparcie 
zwykłych mieszkańców, kibiców, którzy w latach sie-
demdziesiątych przeżywali chwile uniesień, gdy pol-
ska kadra, „Orły Górskiego”, zdobywały złoty medal 
olimpijski, czy srebrny Mistrzostw Świata.  ar

Coraz większą popular-
nością cieszy się rekreacja 
(zahaczająca o sport) osób 
w wieku „dojrzałym”. Ale 
trenować trzeba mądrze. Na 
AWF-ie powstał projekt skie-
rowany do mężczyzn w wieku 
około 45–65 lat.

Wspomniany projekt nauko-
wy prowadzi doktorantka Aka-
demii Wychowania Fizycznego, 
Katarzyna Witek (znana m.in. 
z działalności w Towarzystwie 
Narciarskim Biegówki Wesoła). 
Projekt dotyczy wpływu aktyw-
ności fizycznej na sprawność 
funkcjonalną organizmu.

W pewnym wieku mężczy-
znom zależy bardziej na utrzy-
maniu lub poprawieniu kondy-
cji, sprawności, stanu zdrowia 
i sylwetki. I nie ma w tym nic 
dziwnego, niemniej trzeba „tre-
nować z głową”. Trzeba poznać 
na nowo swój organizm, który 

nie ma już 20. lat (choć nam, 
mężczyznom, ciągle się wydaje, 
że jesteśmy w miarę młodzi…). 
Celem projektu jest „oce-
na wpływu zorganizowanych 
i zróżnicowanych w zakresie 
intensywności ćwiczeń fizycz-
nych na sprawność krążeniowo-
-oddechową mężczyzn w wieku 
około 50 lat, aktywnych i nie-
aktywnych sportowo z uwzględ-
nieniem wskaźników antropo-
metrycznych oraz wybranych 
wskaźników biochemicznych”.

Tak brzmi fachowe wyja-
śnienie projektu, ale pisząc „po 
ludzku” chodzi o to, że w ra-
mach jego realizacji będą się 
odbywać treningi zdrowotne 
oraz specjalistyczne badania 
mężczyzn, którzy zgłoszą się 
do projektu. Miejscem spotkań 
ma być osiedle Stara Miłosna. 
Badani mężczyźni będą podzie-
leni na dwie grupy: tych, którzy 

już trenują i tych mniej aktyw-
nych fizycznie w ostatnich la-
tach. – Zależy nam bardzo na 
udziale w projekcie mieszkań-
ców do tej pory nieaktywnych 
sportowo. Szczególnie z na-
szych dzielnic Warszawy, czyli 
Pragi-Południe, Rembertowa, 
Wawra i Wesołej, ale także 
z okolicznych miast Sulejów-
ka, Otwocka, Józefowa i Miń-
ska Mazowieckiego – mówi 
„Mieszkańcowi” Katarzyna 
Witek. Mężczyźni z tej grupy 
będą mieli za zadanie aktywne 
ćwiczenia trzy razy w tygodniu 
przez 60 minut. Z naborem do 
drugiej grupy (aktywnej sporto-
wo) doktorantka nie ma proble-
mu: – Zgłaszają się ludzie na-
wet z Krakowa… Udział w pro-
jekcie jest bezpłatny, a badani 
otrzymają wyniki wszelkich 
dokonywanych w tym czasie 
badań. Właśnie zaczął się na-
bór do grupy mniej aktywnych 
fizycznie. Szczegóły na stronie 
www.projektsport.pl  rosa

Sport a zdrowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!
SBM „Ateńska” w  Warszawie ul. Arabska 9 ogłasza przetarg 
otwarty w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia 
prawa odrębnej własności lokali  mieszkalnych:

  Afrykańska 10 m 37, pow. użytkowa  52,00 m² – i piętro                
    wartość rynkowa – 312.660,00 zł (5% wadium – 15.633,00 zł)

  Afrykańska 12 m 71, pow. użytkowa  45,30 m² – ii piętro                
    wartość rynkowa – 277.600,00 zł (5% wadium – 13.880,00 zł)
           
Lokale można oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji Spółdzielni, 
pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej  lokalu  należy wpłacać na konto:
Pko BP S.A. XV o/ W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

C e n ą  w y w o ł a w c z ą  j e s t  w a r t o ś ć  r y n k o w a  l o k a l u .

Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy skła-
dać do dnia 12.02.2014 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni  
dnia 12.02. 2014 r. o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (termin do 
negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wpłacić deklaro-
waną kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje utratę wpła-
conego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 7) lub na 
stronie internetowej: www.sbm-atenska.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

Kaziu na Kamionku?

Prezes Lidia Bomirska nawet zimą pokazuje młodzieży, jak grać 
w speed badmintona.

rEKlAMA rEKlAMA  

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

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

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

* 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 TADEx  
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
run on Flat 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 prostowanie felg 

warszawa, 
    ul. ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

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!


