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Normalizacja
Byłem ostatnio w  pewnym 

modnym kurorcie narciarskim 
na granicy Szwajcarii i  Włoch. 
Doskonale kosmopolityczne 
towarzystwo, po równo wymie-
szane na Holendrów, Belgów, 
Anglików, Francuzów, Polaków, 
Czechów i  Rosjan. Nawet le-
xusa na ukraińskich numerach 
wypatrzyłem zaparkowanego 
koło mercedesa na rosyjskich 
numerach i nie widziałem, aby 
auta na siebie warczały.

Kiedyś Polak w  tym gronie 
albo był szarą myszką, po nar-
tach biegł na najtańszą kwate-
rę, gdzie gotował przywieziony 
z kraju makaron z mięsem za-
peklowanym w  słoikach, albo 
przeciwnie: trochę się napił, 
a potem się darł na ulicach, że-
by pokazać, kto tu rządzi. 

Potem mieliśmy fazę, że by-
liśmy najlepiej wyposażeni na 
stokach. No bo Zachód jeź-
dził na swoich starych ulubio-
nych nartach, my odstawiliśmy 
do garaży nasze Wierchy i Pol-
sporty, pokupowaliśmy nowe 
i  wszystko błyszczało. A  teraz 
wtopiliśmy się w  średni tłum. 
Kolacje w pizzeriach, wina do 
sałatek, bez przepychu, ale 
i  bez kompleksów. Jeśli ktoś 
szasta pieniędzmi to wschod-
nia granica i…Rumunii i  Buł-
garzy. Widać odrabiają wielo-
letnie kompleksy.

A  my się już nie dopytuje-
my lokalsów czy nas lubią, 
nie patrzymy na celników jak 
na tych, którzy na Polaków są 
szczególnie cięci. Przyjeżdża-
my, pojeździmy, wyjeżdżamy. 
Spokojnie, grzecznie, bez sza-
leństw na drodze. Boże, jak to 
szybko poszło…

Tomasz Szymański

Nr 6(603) ROK XXIV                                                                   WARSZAWA 20.03.2014 r.                ISSN 1231-7993               bezpłatny

W numerze:
  Kronika policyjna 

 str. 2
 �Biuro szczęśliwych 

petentów str. 3
  Dzień Kobiet pod 

Olszynką str. 3
  Co po gimnazjum? 

 str. 4
 Z miasta str. 6
 Felietony str. 7
  MIESZKAŃCY 

Małgorzata 
Pieńkowska 
         str. 8

  Nowe oblicze  
polskiego handlu 
 str. I–IV

  Ścieżka marzeń 
 str. 9

  Wszyscy jesteśmy 
„śmieciarzami” 
 str. 12

  Praga Północ 
wciąż się zmienia 
 str. 13

  Światowy Dzień 
nerek str. 14

  Dzielnicowo na 
sportowo str. 15

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

Marzenia się spełniają...

Coraz „ciekawiej” dzieje się w grochowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska”. Za kilka 
dni odbędzie się tam Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie. Po protestach spółdzielców zmienio-
no miejsce Walnego. dokończenie na str. 2

SM „Osowska” – inkwizycja 
i... „Seksmisja”

O uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w CH „Szembeka”  
czytaj na str. I–IV

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

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

(do komputera, dla kierowców, 
progresywne, fotochromowe)

●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga
pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

BezpłaTne zaBieGi sTOMaTOLOGiCzne 
dla pacjentów, którzy chcą podjąć leczenie

Klinika Stomatologiczna 
ul. Kordeckiego 79, tel. (22) 672-12-71
Zapisy telefonicznie od 24 marca (poniedziałek)  

od godz. 9.00
* ilość zabiegów ograniczona zapraszaMy! 

  Obiady domowe już  
od 13 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i zBieraj pUnKTy!

  zadzwoń, zamów i odbierz
  Obiady dla firm
  imprezy okolicznościowe, 

catering
  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

znajdź nas na 

rEKlAMA rEKlAMA  

D O  W Y N A J Ę C I A
 POMIESZCZENIA BIUROWE

o  r ó ż n e j  p o w i e r z c h n i
 LOKAL PRODUKCYJNY 40 m2

w atrakcyjnie usytuowanym budynku
w  C E N T R U M   F A L E N I C Y

Tel. 606 591 047

TarGi 
MedyCyny 

naTUraLnej 
i KOsMeTyKi
28-29-30 

marca
HaLa spOrTOWa 
Crs Bielany/Metro Wawrzyszew

ul. Lindego 20
tel. 664-73 87 87
www.kameleon.targi.pl
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 Kro ni Ka po li cyj na
Trzy przestępstwa

 Policjanci patrolujący teren dzielnicy zostali 
skierowani na ulicę Kinową do zespołu ogródków 
działkowych, gdzie miał być zostać ujęty spraw-
ca kradzieży. Na miejscu zawiadamiający wska-
zał mundurowym 59. letniego Ryszarda D., który 
wszedł do otwartej altanki, gdy właściciel prze-
bywał w ogródku i z wiszącej tam kurtki ukradł 
portfel z gotówką w kwocie 120 złotych. Po-
krzywdzony wspólnie z sąsiadem dogonił męż-
czyznę odzyskał portfel i powiadomił policję. 
Po przeanalizowaniu prowadzonych postępowań 
wyszło na jaw, że Ryszard D. na przestrzeni ostat-
niego miesiąca jeszcze trzykrotnie dopuścił się 
kradzieży na terenie tych samych działek. Każdo-
razowo kradł portfele lub saszetki z zawartością 
dokumentów i pieniędzy. Łączna wartość strat 
wyniosła 1200 złotych. Wszystkich tych czynów 
zatrzymany dopuścił się w warunkach recydywy.

Schował się za firanką
Policjanci z wydziału mienia ustalili, kim jest 

mężczyzna podejrzewany o dokonanie kradzie-
ży z włamaniem do stoiska handlowego. 19. latek 
unikał spotkania ze stróżami prawa. Kiedy ci za-
pukali do drzwi mieszkania schował się za firan-
ka i liczył na to, że funkcjonariusze go nie znajdą, 
pomagali mu w tym matka i młodszy brat, którzy 
uparcie twierdzili, że Marcina nie ma w domu. 
Zatrzymany usłyszał w sumie trzy zarzuty, ponie-
waż policjanci dowiedli, że w przeszłości dopu-
ścił się jeszcze dwóch innych przestępstw.

Wpadli w czasie „roboty”
Patrolowcy z Wawra na gorącym uczynku za-

trzymali trzech mężczyzn, którzy właśnie wyno-
sili łupy z domu, do którego wcześniej się wła-
mali. 24. letni Piotr M., 40. letni Andrzej C. i 43. 
letni Wojciech N. ukradli kilkanaście grzejników 
żeliwnych oraz balustrady ogrodzeniowe. Jak 
później ustalili kryminalni i dochodzeniowcy za-
trzymani mieli na swoim koncie znacznie więcej 
podobnych czynów. W sumie usłyszeli zarzuty za 
siedem włamań.

Zamiast podziękować, okradł
Do komendy zgłosiła się kobieta, która po-

wiadomiła o kradzieży. Z relacji pokrzywdzonej 
wynikało, że zaoferowała znajomemu mieszka-
nie u siebie na okres, kiedy nie miał się gdzie 
podziać. W czasie, kiedy u niej mieszkał zaczę-

ły ginąć różne rzeczy, najpierw gotówka i to za-
równo w złotówkach jak i obcej walucie, potem 
biżuteria, aparat fotograficzny. Wszystko wska-
zywało na to, że kradzieży tych dokonywał jej 
lokator. On sam przyznał się do wszystkiego, 
powiedział nawet do których lombardów wy-
niósł skradzione rzeczy. Zawiadamiająca część 
z nich już wykupiła. 

Pobicie za kobietę
Do komendy przy ulicy Grenadierów zgłosił 

się mężczyzna, który powiadomił o pobiciu. Zo-
stał zaatakowany na ulicy chwilę po tym, jak wy-
szedł z pracy.  Pokrzywdzony twierdził, że otrzy-
mywał już groźby od tego mężczyzny, które wła-
śnie zapowiadały między innymi pobicie. O co 

poszło? O dziewczynę. Policjanci pionu krymi-
nalnego zajęli się sprawą. Ustalili, że sprawcą jest 
31. letni Tomasz W., który jednak ukrywał się. 
Odnaleziono go u dziewczyny, która była obiek-
tem rywalizacji.

Zniszczyli audi
Było już po 23.00, kiedy policjanci z patrolów-

ki usłyszeli w radiostacjach komunikat o uciekają-
cych sprawcach uszkodzenia audi. Funkcjonariu-
sze zareagowali błyskawicznie. Dwie załogi inter-
wencyjne podjęły pościg za dwoma mężczyznami. 
Kilka minut później 20.letni Adam M. i 21. letni 
Krzysztof M. byli już zatrzymani. Jeden ze spraw-
ców wybiegł przed samochód i zaczął go kopać, 
kiedy kierowca zatrzymał się i wyszedł, żeby spra-
wę wyjaśnić, podbiegł drugi mężczyzna i pomógł 
w uszkodzeniu reszty pojazdu. Straty oszacowa-
ne zostały na kwotę 2 tysięcy złotych. Motywy ich 
działania nie są jeszcze znane. toms

Jak pisaliśmy w poprzednich 
numerach „Mieszkańca” połu-
dniowopraska prokuratura pro-
wadzi postępowanie w sprawie 
zgłoszonych nieprawidłowości 
w działaniach byłych władz 
spółdzielni, w której panuje 
jednoosobowy zarząd. Dzisiaj 
zostawmy tę kwestię (zainte-
resowanych tematem odsyła-
my do naszego internetowego 
archiwum), gdyż za kilka dni 

spółdzielców czeka Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie.

Walne podzieliło członków 
spółdzielni zanim się rozpoczę-
ło. Jedną z głównych przyczyn 
konfliktów było miejsce zwoła-
nia Walnego Zgromadzenia. Do 
tej pory spółdzielcze zebrania 
odbywały się w podstawówce 
przy ul. Szaserów, gdzie każdy 
miał blisko. Tym razem Walne 
postanowiono przeprowadzić 
znacznie dalej, w Instytucie 

Kolejnictwa przy ul. Chłopic-
kiego, za torami kolejowymi. 
– Dostęp do tego miejsca jest 
bardzo utrudniony – daleko, 
kładka nad torami kolejowymi 
jest znacznym utrudnieniem dla 
osób starszych i mniej spraw-
nych – argumentowali przeciw-
nicy takiej lokalizacji. – A poza 
tym, jak stamtąd mają po zebra-
niu, późnym wieczorem, ludzie 
wracać do swoich mieszkań? 

Do biura spółdzielni wpłynę-
ły wnioski o zmianę miejsca, 
terminu i porządku obrad. Do 
pierwszych dwóch postulatów 
przychylił się Bogdan Gaw-
ryszewski, nowy prezes SM 
„Osowska”. Ostatecznie Walne 
jednak odbędzie się w Szkole 
Podstawowej Nr 141 przy ul. 
Szaserów, w sobotę, 22 marca. 
Początek o godz.15.00.

– Jestem po to, aby spełniać 
oczekiwania członków spół-

dzielni – skomentował „Miesz-
kańcowi” prezes Gawryszew-
ski, którego zdaje się bardziej 
niż spółdzielcze konflikty inte-
resuje prawidłowość funkcjo-
nowania organizmu zwanego 
„Osowską”. – Przez te kilka 
miesięcy zajmowałem się m.in. 
przepływem, obiegiem spół-
dzielczych dokumentów, praca-
mi nad zmianą strony interneto-
wej spółdzielni, a także została 
zlecona lustracja za okres od 
2007 roku. Wnioski z lustracji 
zostaną przedstawione na Wal-
nym Zgromadzeniu. Ponoć, 
delikatnie to ujmując, nie napa-
wają optymizmem…

W czasie Walnego plano-
wana jest także zmiana statutu 
spółdzielni i odwołanie Rady 
Nadzorczej. I w tym momen-
cie dochodzimy do wyjaśnienia 
dość kontrowersyjnego tytułu 
niniejszej publikacji. Otóż do-
tarły do „Mieszkańca” mate-
riały mogące świadczyć o tym, 
że wśród spółdzielców „Osow-
skiej” stosowane są techniki 
rodem z czasów inkwizycji 
lub minionego okresu „błędów 
i wypaczeń”. Członkom spół-
dzielni, którzy wnioskowali 
o odwołanie Rady Nadzorczej, 
przedstawiane są do podpisania 
druki następującej treści:„Po 
dokładnym zapoznaniu się ze 
stawianymi Radzie Nadzorczej 
zarzutami stwierdzam, iż zosta-
łem/am wprowadzony/a celowo 
w błąd i cofam swoje pisemne 
poparcie do odwołania tejże 
Rady”. Czyż nie przypomina 
to także żywcem „dobrowolnej 
prośby” o naturalizację znanej 
z „Seksmisji”? „Oświadczam, 
że urodziłam się mężczyzną 
wbrew swojej woli. W związku 
z powyższym wnoszę, aby moje 
dotychczasowe poczynania 
uznano za niebyłe…” ar

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

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

rEKlAMA rEKlAMA  

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!

SM „Osowska” – inkwizycja

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

Przedsiębiorco! 
Szybka pożyczka  

dla firmy. 
Nawet 10 000 zł!

Provident Polska S.A.
Tel. 600-400-288

(taryfa według opłat operatora)

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

i... „Seksmisja”

W drodze na Walne spółdzielcy z „Osowskiej” mieli pokonać 
takie przeszkody, jak kładka przy ul. Chłopickiego...

Fo
t. 

KR
P 
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I

  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%   
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ul. Makowska 139/141 (róg Nasielskiej)
pon.–pt. 9.00–19.00; sob. 9.00–15.00;

tel. 22 612-13-40; 22 424-64-35; 515-178-030
www.komissezam.pl;  

e-mail: biuro@komissezam.pl

SkARbIEC CZYLI SEZAM
Co u Ciebie? Po staremu? Nicze-
go nie chcesz zmienić na wiosnę? 
Nic nowego, ani w  domu ani na 
działce? Zastanów się, bo warto!

Nie namawiamy na zmianę lokum, choć 
SEZAM znakomicie, w pełni profesjonal-
nie realizuje zlecenia na przeprowadz-
ki firm i mieszkań: energicznie, uprzej-
mie, bezpiecznie. Kto, jak nie oni? No i te 
ceny! Zdecydowanie konkurencyjne! 

Nawet, gdy Twoje cztery ściany zostają 
te same, warto (i to jak!) zajrzeć do komi-
su SEZAM i upolować jedną z niezliczonych okazji, doskonale eksponowanych w no-
wym lokum, przy ul. Makowskiej 139/141, na rogu Nasielskiej. Dlaczego? 

Powodów jest całe mnóstwo! Możesz okazyjnie zmienić wystrój mieszkania od sufitu 
do podłóg, w całości lub detalach. Żyrandole – pałacowe, kuchenne, salonowe, rozmaite. 
Obrazy – stare, współczesne, do tego dywany, chodniki, bibeloty.

Meble najróżniejsze, od fabrycznie nowych (odświeżona oferta modeli i kolorystyki mebli 
FORTE w cenach fabrycznych, stan jak spod igły!), ale też używanych, sprzed kilku lat lub 
z początku wieku! Oferta rzeźbionych, opasłych i brzuchatych szaf, kredensów konsolek 
jest naprawdę duża, choć stale się zmienia – w SEZAMie zaopatrują się nie tylko zwykli lu-
dzie, ale też meblujący lokum na wynajem, szukający czegoś do domków letniskowych 
– tu znajdą wielki wybór, oraz właściciele biur czy sklepów – można upolować znakomite 
wyposażenie do sklepów odzieżowych czy na przykład piekarni, a ostatnio pojawiły się 
szafki z apteki – nowoczesne, z komfortowymi szufladami, świetne do domu, zwłaszcza 
dla pań lubiących robótki ręczne i dla majsterkowiczów – solidne konstrukcje, mnóstwo 
przegródek, szufladek. Tam uporządkujesz wszystko, co potrzebne! Miejsca będzie dość.

Masz loggię? Kup tanio świetny fotel rattanowy i stoliczek, by cieszyć się u siebie słoń-
cem i wiosną. Uwaga! W momencie, gdy wychodzi ten numer „Mieszkańca” do SEZAMu 
dotarła właśnie świeża dostawa mebli i wyposażenia z rynku wtórnego Niemiec, Francji 
i Holandii! Wybór zawsze jest duży, ale rotacja nie mniejsza. Dlatego warto wpadać tu 
często, ot, choćby po to żeby się upewnić, czy niczego nie przegapisz.

Wybieraj śmiało spośród biurek, szaf meblowych pokojowych i przedpokojowych, lodó-
wek, pralek, krzeseł, foteli przytulnie staroświeckich i nowoczesnych; zdarzają się świet-
ne, zachodnie designerskie meble dla dzieci, na przykład po likwidacji przedszkola! Stan 
– idealny. Cena – niezwykle korzystna. Są też rarytasy kolekcjonerskie – sprawdź! Je-
śli czasu brak, zajrzyj na codziennie aktualizowaną stronę w Internecie: komissezam.pl   
Zapraszamy!

– Nasze biuro kojarzone jest 
często z rękawiczkami i para-
solkami, ale z roku na rok ma-
my ich coraz mniej. Nie wiem, 
z czego to wynika. Najczęściej 
trafiają do nas dokumenty – 
co dziesięć dni Poczta Polska 

przysyła nam około 150 kom-
pletów z terenu całej Warszawy. 
Często trafiają też do nas klucze 
oraz szeroko pojęta elektroni-
ka – telefony komórkowe, ipho-
ny czy ipady – wyjaśnia Beata 
Kamińska z Biura Administra-
cji i Spraw Obywatelskich, ko-
ordynująca pracę biura. 

W tym roku do depozytu 
oddano także tak niebanalne 
przedmioty jak skuter z prze-
biegiem zaledwie 64 kilome-
trów, profesjonalny zestaw do 
gry w pokera, replikę pistoletu 
czy sztuczne futro.

Pracownicy biura najczę-
ściej współpracują z policjanta-
mi, strażnikami miejskimi i za-
rządcami galerii handlowych. 

To właśnie od nich otrzymują 
najwięcej zgubionych rzeczy. 
Zgodnie z prawem zarządcy 
obiektów publicznych takich, 
jak: pub, galeria, kino czy sklep 
rzeczy, jakie zostały znalezio-
ne na ich terenie powinni przy-

nieść do biura. Również osoby 
prywatne mają obowiązek przy-
nieść znaleziony przedmiot, bo-
wiem, jeżeli tego nie uczynią, 
to mogą być posądzone o przy-
właszczenie, a to jest karalne. 
Jak wyjaśniają pracownicy – 
kto nie może od razu przynieść 
wystarczy, że zadzwoni – opi-
sze daną rzecz, okoliczności jej 
znalezienia i poda dane kontak-
towe.

– Obserwujemy ostatnio, 
że coraz więcej przedmiotów 
przynoszą osoby prywatne, 
które chcą pozostać anonimo-
we. Bardzo często zdarza się 
nam, że ktoś przynosi do biu-
ra portfel z dokumentami, mó-
wiąc: „Znalazłem, zostawiam” 

i wychodzi. Rzeczy przynoszą 
głównie młodzi ludzie. Przy 
okazji dodam, że osoba, która 
cokolwiek do nas przyniesie, 
oprócz pieniędzy, staje się po 
dwóch latach właścicielem ta-
kiej rzeczy, jeżeli nie zostanie 
ona odebrana – wyjaśnia Be-
ata Kamińska. 

A kto najczęściej jest gapo-
wiczem, zostawiającym swoje 
rzeczy? Okazuje się, że nie ma 
reguły i gubią wszyscy. – Przy-
chodzą do nas dziennikarze, ak-
torzy, starsze panie i panowie, 
bardzo wiele dzieci i studentów, 
którzy zgubili legitymacje. By-
wają też dyplomaci, którzy sa-

mi zgubili, albo pojawiają się 
u nas w imieniu swoich oby-
wateli. Przekrój społeczny jest 
ogromny – podkreśla Beata Ka-
mińska.

Wielu z nich nie wierzy, że 
zguba się znalazła i reaguje 
szokiem oraz niedowierzaniem. 
Kolejną emocją jest zwykła ra-

dość. Pracownicy biura do tej 
pory pamiętają pana, który trzy 
lata temu zgubił na majówce te-
lefon i przyszedł go odebrać.  
– Jego radość naładowała nam 
akumulatory na kilka tygodni. 
Jesteśmy jednym z biur, z któ-
rych petent wychodzi uszczę-
śliwiony – cieszy się Beata Ka-
mińska. 

Zarówno osoby odbierają-
ce zgubione przedmioty jak 
i te, które stają się, po upływie 
określonego czasu, ich nowy-
mi właścicielami muszą uiścić 
stosowną opłatę. W przypadku 
dokumentów jest to jednorazo-
wa opłata w wysokości dziesię-
ciu złotych, w przypadku rzeczy 
jest to jeden procent wartości 
szacunkowej za miesiąc, jednak 
nie mniej niż dziesięć złotych 
za cały okres przechowywania. 
Zazwyczaj jest to wspomniana 
„dycha”. Jeżeli znalazcą jest in-
stytucja, to takie rzeczy przeka-

zywane są do urzędu skarbowe-
go – niektóre nich trafiają na li-
cytację, z której dochód trafia na 
rzecz skarbu państwa, elektroni-
ka po przejrzeniu biegłego jest 
utylizowana, ubrania, które na-
dają się do noszenia są zaś prze-
kazywane na cele charytatywne. 

Anna Krzesińska

Biuro szczęśliwych petentów
kule rehabilitacyjne, zestaw do pokera, wazony, puchary, betoniarka, 
kij bejsbolowy, wiertarka, spawarka i walizki. Jest coś, co łączy te 
wszystkie przedmioty – biuro Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej.

dzień Kobiet pod Olszynką
Wyjątkowo długo trwały w tym roku obchody rocznicy Bitwy 

pod Olszynką Grochowską. Rozpoczęły się 23 lutego, a skoń-
czyły dopiero 8 marca.

Niedawno minęła 183.rocznica bitwy. Obchody rocznicy kil-
kudniowego boju z lutego 1831 r. były w tym roku celebrowane 
wyjątkowo długo. Rozpoczęły się 23 lutego uroczystą mszą świę-
tą w kościele Najczystszego Serca Maryi przy placu gen. Piotra 
Szembeka. Potem były tradycyjne ceremonie w Alei Chwały (ul. 
Traczy) i przy Mogile Powstańczej, Pomniku Bitwy pod Olszyn-
ką Grochowską (ul. Szeroka). Dwa dni później w Centrum Promo-
cji Kultury Dzielnicy Praga-Południe odbyła się premiera filmu pt. 
„Pamięć o Bitwie pod Olszynką Grochowską 1831 r.”, współfinan-
sowanego przez urząd dzielnicy Praga-Południe. 

Wreszcie, 8 marca, w grochowskim Parku im. płk. Jana Szypow-
skiego, o godzinie 11.00 nastąpiła koncentracja wojsk. Z różnych 
stron miasta ściągały na Grochów widowiskowe grupy rekonstruk-
cyjne wojsk rosyjskich i polskich powstańców. Pieszych i konnych. 
Mężczyzn uzbrojonych w różnego rodzaju broń palną i kobiet, żoł-
nierek i markietanek, uzbrojonych w… kwiaty (na zdjęciu). Szla-
chetni i waleczni żołnierze pamiętali, że tym razem, rekonstruk-
cja bitwy odbywa się w innym szczególnym dniu – Dniu Kobiet. 
Przeglądowi wojsk historycznych przyglądali się zgromadzeni wi-
dzowie – mieszkańcy, samorządowcy, parlamentarzyści, komba-
tanci i szkolna młodzież. – Dobrze, że każdego roku są wśród nas 
młodzi ludzie – mówił Jarosław Karcz, wiceburmistrz Pragi-Połu-
dnie. W tym momencie na miejsce zgrupowania dotarł senator Ma-
rek Borowski z… trzema wnukami. Po przeglądzie wojsk i raporcie 
złożonym władzom dzielnicy wszyscy ruszyli uliczkami Grochowa 
i ścieżkami Rezerwatu Olszynka Grochowska w kierunku Powstań-
czej Mogiły. Tutaj, przy Alei Chwały, odbyła się rekonstrukcja bi-
twy. Imprezę oglądało kilka tysięcy widzów.

A skąd nietypowa data (8 marca) rekonstrukcji bitwy, która fak-
tycznie odbywała się pomiędzy 19 a 25 lutego 1831 r.? Wyjaśnie-
nie tej zagadki jest bardzo prozaiczne – otóż chodziło o to, aby tak 
ważna impreza nie odbywała się w czasie ferii, żeby mogła w niej 
uczestniczyć młodzież. I uczestniczyła… ar
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Najlepiej – taka, która wspiera 
uczniów w  rozwijaniu ich pasji, 
dba o  ich kontakty międzynarodo-
we, w której jeszcze w  trakcie na-
uki możesz zarobić całkiem niezłe 
kieszonkowe!

O jakie pasje chodzi? Głównie kulinarne, ale też sportowe, artystyczne i inne. Chętni mają zapew-
niony udział w zawodowych konkursach krajowych i międzynarodowych, w których szkoła od lat 
odnosi wielkie sukcesy. Znakomite kontakty ze sławami z branży: Robertem Sową, Stefanem Bir-
kiem czy z kucharzami rekomendowanymi przez ambasady: hiszpańską, włoską.  Szkoła współpra-
cuje z partnerami, m.in. z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Szkolenie praktyczne? Nowoczesne pracownie gastronomiczne i barmańskie oraz prestiżowe re-
stauracje i hotele: Bristol, Sheraton, Victoria, Polonia, Marriott pod okiem wybitnych szefów kuchni 
i cukierni. Pełnoletni uczniowie są chętnie zatrudniani przy imprezach i bankietach organizowanych 
przez hotele i restauracje.

W  tej szkole możesz korzystać z projektów unijnych zdobywając ponadstandardowe umiejętności 
z zakresu barmaństwa, baristyki, sommelierstwa, potwierdzane dodatkowymi certyfikatami, z szansą 
na praktyki w Szwajcarii lub Niemczech. Poza dyplomem w języku polskim możesz otrzymać suplement 
w języku angielskim – EUROPASS. Wśród naszych absolwentów jest wielu szefów kuchni renomowa-
nych restauracji i hoteli, nie tylko w Polsce. Kucharz Prezydenta RP Grzegorz Rzeszotarski czy słynny 
z przedsiębiorczości i znakomitych lodów Adam Grycan to także nasi absolwenci!  

O jaką szkołę chodzi? To słynna „Komorska”, od lat w czołówce warszawskich szkół pod wzglę-
dem zdawalności egzaminu zawodowego, łącząca nowoczesność z  tradycyjnym wychowaniem, 
opartym na uniwersalnych wartościach nauczania patrona szkoły Jana Pawła II.

Zapewniamy nowoczesny zespół nauczycieli, innowacyjność, bardzo wysoki poziom profesjona-
lizmu i otwartość na młodzież. W ewaluacji zewnętrznej szkoła otrzymała najwyższe noty. 

Szukasz interesującego zawodu z pasją? wybierz coś dla siebie u nas: 
 technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II kształci w zawodach: 
– technik żywienia i usług gastronomicznych, równocześnie zdobywasz zawód kucharza!
– technik technologii żywności, jednocześnie zdobywasz zawód cukiernika!
– kelner 
 Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna im. Jana Pawła II kształci w zawodzie kucharz. 

uwaga! Absolwenci mogą kontynuować naukę od klasy drugiej 
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, przy ul. komorskiej 17/23!

SPOTKANIE INFORMACYJNE  
3 KWIETNIA, godz. 1700

Zespół Szkół Spożywczo–Gastronomicznych, 
ul. komorska 17/23, tel. 22 610-35-88; 

e-mail: zssgl@edu.um.warszawa.pl
www.zssgil.edu.pl

Szkolna Pracownia Obsługi Konsumenta

Zespół Szkół nr 12
im. Olimpijczyków Polskich

przy ul. Siennickiej 15
tel. 22 810-79-61; 22 810-13-50

www.zs12.edupage.org
zaprasza na

SPOTKANIE INFORMACYJNE
dla kandydatów do:

 Gimnazjum Sportowego – 1.04. godz. 17
 XCVIII LO (kl. sportowe) – 1.04. i 8.05. godz. 1830

 Technikum nr 12 – 1.04. i 8.05. godz. 1830

Zapraszamy

rEKlAMA rEKlAMA  

Z E S P Ó Ł   S Z K Ó Ł   NR  37
Al. Stanów Zjednoczonych 24

www.zs37.waw.pl
 TECHNIKUM  ŁĄCZNOŚCI
      informatyka, teleinformatyka, telekomunikacja
 SZKOŁA ZAWODOWA – monter
 LICEUM – klasa artystyczna

DNI OTWARTE:  8.04, 14.05

Nie stresuj się! Ten problem 
z powodzeniem rozwiązują co 
roku setki tysięcy ludzi! Dasz 
radę! Dylematów jest wiele: ja-
ką szkołę wybrać? Liceum czy 
technikum? Technikum czy za-
wodówkę? Po tej stronie Wisły, 
czy po tamtej? 

To dla większości pierw-
szy świadomy moment zmia-
ny środowiska. Mieszkasz na 
przykład w Rembertowie?  
Możesz dalej uczyć się w jed-
nej ze szkół w pobliżu albo 
możesz dojeżdżać, jak wielu 

Twoich kolegów. Co prawda 
zabiera to sporo czasu, ale za 
to wybór jest większy, niż tuż 
przy domu.

Jednym z kryteriów wyboru 
jest pozycja danej szkoły w ran-
kingach. Jest ich wiele, ale za-
nim zaufasz któremuś z nich 
– sprawdź, jakie były przyję-
te w danym rankingu kryteria 
oceny, bo nie zawsze brane jest 
pod uwagę to, co dla Ciebie ma 
znaczenie: ilość zwycięzców 
w olimpiadach? Procent mło-
dzieży dostającej się na studia 

po danej szkole? Procent na-
tychmiast znajdujących zatrud-
nienie, w przypadku szkół uczą-
cych zawodu? To, jak oceniają 
szkołę w ankietach jej ucznio-
wie lub ich rodzice? Różnic jest 
naprawdę wiele.

Jeśli chodzi o typy szkół, 
masz do wyboru liceum, tech-
nikum i szkoły zawodowe. Li-
cea mogą być ogólnokształcą-
ce z różnymi profilami klas (hu-
manistyczne, matematyczne, 
przyrodnicze, językowe), gdzie 
niektórym przedmiotom po-
święca się dodatkowe godziny 
nauki. Licea profilowane (np. 
medyczne, plastyczne) to ta-
kie, które poza wykształceniem 
ogólnym zapewniają dodatko-
wo wiedzę ogólnozawodową 
z danego kierunku. Nauka w li-

ceum trwa trzy lata, zakończona 
jest maturą – przepustką do stu-
diów wyższych.

Technikum, poza maturą, 
może Ci dać dodatkowo tytuł 
technika, dokumentujący kie-
runkowe umiejętności zawo-
dowe. Nauka trwa nie trzy, ale 
cztery lata. To dobre rozwiąza-
nie dla tych, którzy już wiedzą, 

jaki chcieliby mieć zawód, nie 
zamykając sobie furtki do stu-
diów wyższych.

Zasadnicza szkoła zawodo-
wa jest świetna dla tych, którzy 
chcą się szybko usamodzielnić 
– trzy lata nauki (bez matury), 
egzamin z kwalifikacji zawodo-
wych – i już! Kto chce, może 
jednak zmienić zdanie i prze-
nieść się do technikum lub na 
przykład potem skończyć li-
ceum dla pracujących, z matu-
rą i możliwością studiów wyż-
szych.

Co jest ważne, gdy dokonu-
jesz wyboru? Na to pytanie od-
powiada pani Ewa Lada, dy-
rektor  Zespołu Szkół Spo-
żywczo-Gastronomicznych (li-
ceum, technikum i zawodów-
ka) w Warszawie przy ul. Ko-
morskiej, ocenionego bardzo 
wysoko w ostatniej ewaluacji. 
– Wybór szkoły ponadgimna-

zjalnej to ważna decyzja ży-
ciowa. W krajach Europy Za-
chodniej przeważająca część 
młodzieży kończy szkoły zawo-
dowe. W takim kierunku po-

winniśmy iść również my. Pro-
ponowałabym podjęcie nauki 
w dobrze wyposażonej szkole 
zawodowej, oferującej ponad-
standardowe szkolenia, rozwi-
jającej pasje i zainteresowania 
uczniów, która uczy otwartości 
na świat. Bez względu na sytu-
ację gospodarczą kraju oraz 
materialną rodzin, działalność 
związana z produkcją żywno-
ści i gastronomią zawsze bę-
dzie się rozwijać. Stosunkowo 
łatwo, przy mniejszych nakła-
dach finansowych można też 
w tym obszarze otworzyć dzia-
łalność gospodarczą. Myślę, 
że o wyborze szkoły powinien 
decydować rozsądek, pragma-
tyzm, nie przypadek. ego

po gimnazjum: w prawo, w lewo czy przed siebie?!
Trzecia klasa gimnazjum niebawem się skończy i  trochę strach 
myśleć, co dalej? Nowa szkoła, nowi ludzie, inni nauczyciele… dla niezdecydowanych

Wypisz na kartce w osobnych 
rubrykach:
 Moje pasje – to, co już 
umiem i lubię robić
 Moje zdolności – to, za co 
mnie cenią inni, i ja siebie też
 Moje emocje – pojawia-
ją się w sytuacjach trudnych 
i nieoczekiwanych
 Mój charakter – osobno 
wypisz dobre i złe cechy 
 Czego mi nie wolno – aler-
gik nie może być chemikiem, 
ktoś z chorym kręgosłupem – 
dyrygentem, itd. 
Teraz łatwiej o decyzję…

Gdy zdajesz egzamin
przedtem:
  Zadbaj o dobry sen, dobre, zdrowe odżywianie, spacery by do-

tlenić mózg i odpocząć. Dobrze zrobią niezbyt forsowne spor-
ty – basen, rower, piłka, biegi.

  Materiał do powtórzeń podziel na części, rozłóż powtórkę 
w czasie. Nie wahaj się szukać pomocy, gdy z czymś sobie 
nie radzisz.

  Nie słuchaj tego, co mówią inni, że zakuwają po nocach albo 
że nie uczą się wcale. To ich życie i niech decydują o sobie jak 
chcą, Ty walcz o swoją przyszłość, to pierwszy etap.

  Nie wychodź z domu bez dobrego, niespiesznego śniadania. 
Weź ze sobą wodę do picia, przyda się tuż przed lub po. Ubra-
nia (spokojna elegancja) też przygotuj poprzedniego dnia.

podczas:
  Nie denerwuj się. Co można było zrobić, zrobiłeś jak umiałeś. 

Teraz trzeba jak najlepiej wykorzystać to, co przygotowałeś.
  Nie słuchaj innych, skup się na zadaniu. Pamiętaj, że czasem 

lepiej wypadnie ktoś z mniejszą wiedzą, lecz skoncentrowany 
i spokojny, niż roztrzęsiony szóstkowicz. Walcz mądrze!

  Nie odpowiadasz za innych, lecz za siebie. Nikomu nie pozwól 
sobie przeszkadzać.

po:
  Zasługujesz na nagrodę, bez względu na wynik: zadanie wykona-

ne, idź do kina czy na spacer, ciesz się tym, że masz to już za sobą.
  Jeśli chcesz, sprawdź wyniki, ale i tak nie pamiętasz wszyst-

kiego, co napisałeś. Nie zawracaj sobie tym głowy i poczekaj 
na oficjalną ocenę.

A przede wszystkim pamiętaj: przegrana bitwa nie oznacza prze-
granej wojny. nie poddawaj się!

przydatne linki
www.kuratorium.waw.pl

www.cke.edu.pl
www.oke.waw.pl (dla dociekliwych)

www.edukacja.warszawa.pl (aktualności)
www.egzamin-gimnazjalny.pl (dla chcących sprawdzić swoje siły)
zawodowe.info (szybki, prosty test przybliżający kierunek wyboru 

przyszłego zawodu)

Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 22  
im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie,  

ul. Boremlowska 6/12  
serdecznie zaprasza Rodziców oraz Kandydatów 

do klas pierwszych 
na spotkanie informacyjne oraz zapoznanie się

         z ofertą naszej placówki w dniu 8 kwietnia 2014 r.  
o godz. 18.00.

w roku szkolnym 2014/2015 tworzymy:
 jedną klasę integracyjną  dwie klasy ogólne

www.gimnazjum22.waw.pl

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 LeTNI!



Mieszkańcy Warszawy zło-
żyli 2204 projekty do budżetu 
partycypacyjnego. Najwięcej 
wpłynęło na Mokotowie – 
aż 315. Drugie miejsce 
zajęła Praga-Południe, 
trzecie Wola, a zaraz 
za nimi uplasowały się 
Ochota i Śródmieście. – 
Liczba zgłoszonych projek-
tów świadczy o tym, że warsza-
wiacy bardzo zaangażowali się 
w proces decydowania o lokal-
nych wydatkach stolicy. Ponad 
2 tys. projektów – to absolutny 
rekord wśród polskich miast. 
Dziękuję mieszkańcom War-
szawy za ich aktywność – po-
wiedziała Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, Prezydent m.st. War-
szawy.

z�z�z
Drogowcy dostali już pozwo-

lenie na budowę bezkolizyjne-
go przejazdu pod torami kole-
jowymi w Międzylesiu. Tunel 
jest długo wyczekiwaną – przez 
mieszkańców Wawra i przejeż-
dżających trasą otwocką kie-
rowców – inwestycją. Drążenie 
tunelu rozpocznie się latem br. 
Budowa potrwa ponad dwa lata.

z�z�z
Zagrożenie dla ludzi i przy-

rody, utrata dopłat bezpośred-
nich przez rolników oraz anga-
żowanie straży pożarnej, któ-
rej pomoc może być potrzebna 
w innych sytuacjach – to głów-
ne niebezpieczeństwa wynika-
jące z wypalania traw. W latach 
2012-2013 na Mazowszu spło-
nęło ponad 8 tys. hektarów łąk 
i nieużytków. W 2012 r. pod-
czas jednej z akcji gaśniczych 
w powiecie szydłowieckim zgi-
nął strażak. Sprawcom podpa-
leń grozi grzywna do 5 tys. zł, 
a w przypadku spowodowania 
pożaru stanowiącego zagroże-
nie dla życia, zdrowia lub mie-
nia, od roku do 10 lat więzie-
nia. Rolnikowi, który nie prze-
strzega zakazu, grozi zmniej-
szenie wysokości wszystkich 

rodzajów dopłat bezpośrednich 
o 3 proc. W tym roku kampa-
nię społeczną „NIE! Dla wy-
palania traw” zainaugurował 
Dariusz Piątek, wicewojewo-

da mazowiecki wspólnie ze st. 
bryg. Zbigniewem Szczygłem, 
zastępcą Mazowieckiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

z�z�z
14 marca br. wyłączono 

z ruchu północną jezdnię Tra-
sy Armii Krajowej, od Wisło-
strady aż do wjazdu na drogę 
S8. Tym samym na całej trasie 
– od ul. Modlińskiej aż do Po-
wązkowskiej kierowcy w oby-
dwu kierunkach jeżdżą tylko 
po jezdni południowej. Przed 
skrzyżowaniem trasy z ul. Ma-
rymoncką i Słowackiego po-
wstanie wjazd z południowej 
jezdni na jezdnię serwisową, 
którą będzie można dojechać 
aż do węzła Powązkowska i do 
zjazdu w kierunku drogi S8. 
Czynne są zjazdy na ul. Mary-
moncką i Słowackiego, a także 
na ul. Broniewskiego oraz Po-
wązkowską i gen. Maczka. Za-
mknięcie potrwa do paździer-
nika br. Szczegółowe informa-
cje o zmianach na: www.info-
ulice.um.warszawa.pl, www.

facebook.com/infoulice, www.
ztm.waw.pl

z�z�z
Blisko pięciuset harcerzy 

wzięło udział w 55. Rajdzie Ol-
szynka Grochowska „Szlakiem 
Nieśmiertelnych”, który odbył 
się 8 marca. Rajd organizowany 
był wspólnie z Obwodem ZHR 
Praga-Południe. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele Najczystszego Serca 
Maryi, po eucharystii na placu 
Szembeka odbył się apel, zło-
żono kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą bohaterów bitwy 
pod Olszynką Grochowską. Po 
apelu Drużyny Nieprzetartego 
Szlaku i mieszkańcy wyruszy-

li na trasę turystyczną, podczas 
której odwiedzili miejsca zwią-
zane z Powstaniem Listopado-
wym. Honorowy patronat nad 
rajdem sprawowali burmistrzo-
wie dzielnic Pragi-Południe 
i Rembertowa. 

z�z�z
26 i 27 kwietnia br. odbędą 

się XVI Mistrzostwa Warsza-
wy w Scrabble. Turniej wraca 
po trzech latach nieobecności, 
a tytułu z 2011 roku bronić bę-
dzie Krzysztof Mówka. Scrabble 
to najpopularniejsza na świecie 

gra słowna, polegająca na ukła-
daniu wyrazów z wylosowanych 
7 liter o odpowiedniej warto-

ści punktowej. Gra cieszy 
się dużą popularnością 
w Polsce. Organizatora-
mi mistrzostw jest War-
szawski Klub Scrab-

ble KBKS Paranoja we 
współpracy z Polską Fede-

racją Scrabble. Informacje o mi-
strzostwach na: www. pfs.org.pl

z�z�z
Gimnazjum z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 25 im. Cze-
sława Niemena w ZS Nr 84 
przy ul. Zwycięzców jest or-
ganizatorem konkursu foto-
graficznego pt. „Sen o Warsza-
wie”. Konkurs, który odbędzie 
się w maju, adresowany jest do 
gimnazjalistów z Warszawy. 
Termin nadsyłania prac upływa 
9 maja br. Wyniki konkursu zo-
staną zamieszczone 23 maja br. 
na stronie szkoły: www.zs84.pl 
Prace zostaną zaprezentowane 
podczas 50-lecia Szkoły Pod-
stawowej nr 168  im. Wiktora 
Gomulickiego i 5-lecia nadania 
Gimnazjum nr 25 imienia Cze-
sława Niemena – 29 maja br. 
w ZS nr 84 i w Centrum Promo-
cji Kultury dla Pragi Południe. 

z�z�z
Przez trzy  niedziele: poczy-

nając od 30 marca, 6 i 13 kwiet-
nia br. w dolnym kościele para-
fii p.w. Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła przy ul. Kobielskiej 
odbywać się będą rekolekcje 
wielkopostne dla osób niepeł-
nosprawnych. Msze św. rozpo-
czynają się o godz. 16.00 i będą  
połączone ze śpiewem „Gorz-
kich Żali” i z nauką dla rodzi-
ców i wolontariuszy, potem 
krótka agapa, po agapie około 
17.15 nauka dla niepełnospraw-
nych. Na zakończenie rekolek-
cji 13 kwietnia, po nabożeń-
stwie odbędzie się świąteczna 
agapa. Spowiedź w niedzielę  
6 kwietnia od godz. 15.00 
w dolnym kościele. (ab) (um)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 21.03. godz. 19.00 – W cyklu „Pod szczęśliwą Gwiaz-
dą” koncert Anny Szałapak z zespołem, wstęp 20 zł; 26.03. godz. 
11.00 – „Bajkotworek” – spektakl dla dzieci, zaproszenia do od-
bioru w sekretariacie CPK; godz. 17.00 – Wykład pt. „Aleksan-
der Gierymski – zaproszenie na wystawę w Muzeum Narodowym 
w Warszawie”, wstęp wolny; godz. 19.00 – Klub Mola Książko-
wego, wstęp wolny; 27.03. godz. 18.00 – Spotkanie literackie wo-
kół najnowszych tomów poetyckich Joanny Pucis i Urszuli Ko-
peć-Zaborniak: „Znaki nieszczególne” i „Data ważności”, wstęp 
wolny; 29.03. godz. 19.00 – Młoda Kultura w CPK,   Koncert 
AJM/Kociak (Hip-Hop), wstęp 5 zł; 30.03. godz. 15.00 – „Księż-
niczka i Mozart” – spektakl dla dzieci od 4 roku życia na moty-
wach „Czarodziejskiego fletu” W. A. Mozarta,  wstęp 5 zł; Po-
za siedzibą CPK: Kościół p.w. św. Wincentego Pallottiego przy  
ul. Skaryszewskiej – 30.03. godz. 19.00 – „Crucifigatur” – koncert 
w wykonaniu Chóru Kameralnego Ab Imo Pectore, wstęp wolny;
 Klub Kultury „Gocław” filia CPK ul. Abrahama 10 – 23.03. 
godz. 15.00 i 16.15 – W krainie grzeczności. Interaktywny spek-
takl dla dzieci. Wstęp – 5 zł; Liczba miejsc ograniczona.; 24.03. 
godz. 18.30 – „Podszepty miasta”. Wernisaż wystawy prac Ja-
dwigi Wasiak. Wstęp wolny; 24.03. godz. 19.00 – „Etiopia – Uto-
pia”. Spotkanie połączone z prezentacją fotografii, prowadzone 
przez podróżniczkę Ewę Charzewską. Wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 20.03. godz. 
12.00 – Baranowicze - Chicago Wschodu. Spotkanie w ramach 
cyklu „Kresy dalekie i bliskie” poświęcone dziedzictwu kulturo-
wemu i historycznemu Ziem Wschodnim I i II Rzeczypospolitej. 
Wstęp wolny; godz. 17.00 –  Pierwszy Dzień Wiosny w tanecz-
nym rytmie. Prowadzenie: DJ Marcel. Wstęp 5 zł; 21.03. godz. 
10.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; 
godz. 15.00 – Zwiastuny wiosny. Wiosna w ogrodzie. Wstęp wol-
ny; 25.03. godz. 16.00 – Trening pamięci. Wstęp wolny; 26.03. 
godz. 12.00 – Podróże w nieznane. Nowa Zelandia. Wstęp wol-
ny; 28.03. godz. 10.00 – Piątek z grami planszowymi i kartami. 
Wstęp wolny; Zapisy na zajęcia: tel. 604 561 376 lub w KKS;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM „Grenadierów”,  
Al. Stanów Zjednoczonych 40 – 26.03. – Bezpłatne warsztaty 
decoupage dla dorosłych, środy – godz. 11.00-13.00, obowiązują 
zapisy tel. 606-839-305, 22 673-60-63; 04.04. godz. 19.00 – Spo-
tkanie z Kasią Kochańską, kreatorką smaków i zapachów. Wstęp 
wolny; 12.04. godz. 12.00-18.00 – Garażowa wiosenna wy-
przedaż sąsiedzka. Kupno, sprzedaż, oddanie, wymiana. Wstęp 
i udział bezpłatny, informacje: tel. 606 839 305, 22 673-60-63;
 Wyższa Szkoła Menedżerska ul. Kawęczyńska 36 (Aula) – 
22.03. godz.18.00 – Koncert pt. „Duchy Poetów”. Koncert złożo-
ny z wierszy poetów, z którymi Ernest Bryll zetknął się osobiście. 
Wstęp wolny;
 Dom Kultury Praga ul. Dąbrowszczaków 2 – 25.03. godz. 
17.30 – Recital fortepianowy Julia Klimek i Weronika Pawlak. 
Wstęp wolny.
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Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jako przyczynę rozwiąza-
nia umowy pracodawca podał niewywiązywanie się przeze mnie z obowiązków pracowniczych 
oraz utratę zaufania. Czy takie wypowiedzenie umowy o pracę jest prawidłowe? 

Co do zasady takie wypowiedzenie umowy o pracę nie jest prawidłowe. Zgodnie z art. 30 § 4 
Kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy. Przyczyna 
ta musi być jednak konkretna. Należy zatem przyjąć, że wskazanie jako przyczyny wypowiedze-
nia umowy o pracę niewywiązywania się przez pracownika z obowiązków lub utraty zaufania jest 
określeniem zbyt ogólnym, aby można uznać, że spełnia ono powyższe wymagania. 

Jednak należy mieć na uwadze orzecznictwo sądowe, z którego wynika, że konkretność przyczy-
ny wypowiedzenia umowy o pracę ocenia się z uwzględnieniem innych znanych pracownikowi oko-
liczności uściślających tę przyczynę. Zdaniem sądu, wskazanie konkretnego zachowania pracow-
nika, z którym ten zarzut się łączy, może również wynikać ze znanych pracownikowi okoliczności 
związanych z podaną przez pracodawcę przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Inaczej rzecz ujmu-
jąc, z powyższego wynika, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę może być sformułowana 
w piśmie pracodawcy w sposób uogólniony, jeżeli okoliczności zakończenia stosunku pracy są zna-
ne pracownikowi, tj. wynikają np. ze złych ocen pracownika bądź upomnień poprzedzających wypo-
wiedzenie umowy o pracę (m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 roku – I PK 44/12 
oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2013 roku – I PK 40/13). 

Jednocześnie trzeba odróżnić sposób wskazania przyczyny wypowiedzenia od zasadności wy-
powiedzenia. Wskazana przyczyna może być w danych okolicznościach zgodna z wskazanymi 
wymogami, ale nieuzasadniona.

Jakie zatem prawa mi przysługują?
Zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu pracy w razie ustalenia, że wypowiedzenie tego rodzaju umowy 

o pracę jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy orzeka 
o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pra-
cownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.          

W oparciu o powyższe, przysługuje Panu żądanie uznania wypowiedzenia umowy o pracę za 
bezskuteczne, ewentualnie żądanie przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo o od-
szkodowanie. Należy przy tym pamiętać, że sąd pracy może nie uwzględnić żądania uznania wy-
powiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego 
żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. 
Z kolei odszkodowanie, o którym mowa powyżej, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za 
okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia 

(art. 471 Kodeksu pracy). 
Należy pamiętać, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi 

się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego 
umowę o pracę pod rygorem utraty w/w roszczeń. W oświadczeniu pracodaw-
cy powinno być zawarte pouczenie o przysługującym Panu prawie odwołania 
do sądu pracy. 

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§
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– Czujesz pan, panie Kaziu? – Eustachy Mordziak znacząco po-
ciągnął nosem.

– Co mam czuć? – zapytał pan Kazimierz Główka, nie bardzo 
rozumiejąc, o co chodzi. 

– Zapach kwiatów, który od 8 marca do dziś się tu unosi.
– Pan poeta…
– Jaki tam poeta, kupiec bieliźniany. A ten 8 marca, to piękny 

dzień był. Kwiatów zatrzęsienie. Kwiaciarki, które normalnie da-
ją sobie radę w pojedynkę, na okoliczność Dnia Kobiet rodzinę do 
pomocy pościągały nawet hen!, spoza Warszawy. Ruch był, że mó-
wię panu. Aż miło się było na bazarze przeciskać.

– To ja się nie dziwię, że pan tak wspomina to święto, jak swo-
je własne.

– Bo tu każdy, panie Kaziu tak wspomina. Po Nowym Roku, jak 
świat światem, handel zamiera. Ludzie kupują tyle o ile. Nieraz 
na opłaty trudno zarobić. 8 marca, to pierwszy dzień, kiedy klien-
ci pojawiają się masowo, handel odżywa.

– Znakiem tego Dzień Handlowca też powinni przenieść na  
8 marca. 

– A jest w ogóle jakiś Dzień Handlowca?
– No jasne. Teraz 2 lutego. Wcześniej, za poprzedniego reżimu 

obchodzony był w pierwszą niedzielę po 29 stycznia. W innych 
krajach obchodzą go zresztą w różnych terminach. W Islandii po-
wiedzmy, w pierwszy poniedziałek sierpnia, w Rosji w marcu.

– To nawet w Islandii myślą o mnie i o mojej Krysi? To moje 
biedactwo, to dopiero się nastoi… Nawet pan nie wiesz, jak ciężko 
dziś sprzedać komuś majtki.

– To może o marketing powinni państwo bardziej zadbać. 
– Wie pan, panie Kaziu, w tajemnicy powiem panu, że moja Kry-

sia raczej kobieta tradycyjna jest. Kiedyś niechcący podsłuchałem, 
jak się swojej siostrze zwierzała: – Nie czytam żadnych instrukcji, 
mówiła, tylko wciskam guziki, aż zadziała. Nie potrzebuję alkoholu, 
żeby narobić sobie obciachu. I bez alkoholu czasem daję radę. Nie 
jestem rozkapryszona, tylko emocjonalnie elastyczna… To, o czym 
tu mówić. Tym bardziej, że to trafna samoocena jest. 

– Jednak próbować trzeba. Przykład ma pan pod bokiem. By-
łem tu 13 marca, pana nie było. Pani Krysia powiedziała, że dziś 
pan za towarem biega, a nie tylko stoi i gada.

– Cała Krysia. Ale to nie do pana, panie Kaziu, było pite. 
– Pite było i owszem. Bazar wesoły był, jak rzadko. Kupcy rzuca-

li dowcipami od straganu do straganu, panie śmiały się perliście. 
– Bo to „Krystyny” było. Swojej Krysi życzenia złożyłem z sa-

mego rana, jeszcze w łóżku. A ona wtedy, że jak ja tak ją kocham, 
to do hurtowni pojadę, żeby za towarem się rozejrzeć, zamiast ca-
ły dzień po bazarze rozglądać się za okazją. 

– To pan dużo stracił.
– Co zrobić. W ognisko domowe dmuchać trzeba. Przynajmniej 

od czasu do czasu…  
– …Jeśli chodzi o naukę marketingu pan stracił, to miałem na 

myśli. Wiesz pan, jakie tu święto było?
– Słyszałem. Pod wieczór, to niejednego kupca kupcowa musia-

ła do samochodu po łyżce od butów wsadzać. Na miejsce pasażera 
oczywiście. W takich okolicznościach moja Krysia zwykła mawiać: 
Gdy Bóg stworzył mężczyznę, obiecał, że idealnego faceta będzie 
można spotkać na każdym rogu. Po czym uczynił ziemię okrągłą…

– Nie to! Akurat w „Krystyny” prezes naszego bazaru zorga-
nizował imprezę z okazji wmurowania kamienia węgielnego tej 
inwestycji, co tu rośnie jak na drożdżach. To jest, panie Eusta-
chy numer! Jeszcze nic nie ma, a już popularność ma. To dopiero 
jest marketing!  Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Dryg

jest słońce, że jednak dałam ra-
dę, że dżem wiśniowy z zeszło-
rocznych zbiorów jest napraw-
dę znakomity i pięknie pachnie, 
że tabletka pomogła na ból ple-
ców. Pies przyjdzie i się przy-
tuli, zakupy udały się bardzo, 
w dodatku w korzystnych ce-
nach… Obiad gotowy, zadzwo-
niła Hania, u niej wszystko do-
brze. Rozglądam się dookoła. 
Nikt nikogo nie morduje, słoń-
ce świeci, jest normalnie. Ow-
szem, chłopcy kłócą się pod 
oknem podczas gry w piłkę, ale 
obok – inni bawią się zgodnie.

Modnie jest mówić źle o me-
diach. Są wśród nas tacy, któ-
rzy w ogóle lubią mówić źle. Bo 
– powiadają – jak nie mam mó-
wić źle, skoro wystarczy wziąć 
do ręki gazetę, by zobaczyć, co 
się na świecie dzieje! Zgroza 
i strach!

Czy na pewno? Ej, rozej-
rzyj się dookoła! Wyjrzyj przez 
okno! Biorąc gazetę do ręki nie 
zobaczysz świata. Zobaczysz 
tylko te jego fragmenty, które 
chcą ci pokazać w sensacyjnym 
sosie. A wybór w niektórych re-
dakcjach jest prosty: im więcej 

czarnej farby, przemocy, skan-
dali, okrucieństwa, strachu, 
masakry, tym lepiej się to sprze-
da! Ludzie to kupią! Kupią, 
i o to chodzi – by dawali kasę!

Jeśli więc chcecie, nadal fi-
nansujcie tych, którzy się kie-
rują podobnymi zasadami. Jeśli 
macie inne zdanie – zdajcie się 
na siebie, swoje doświadczenie 
i swoje obserwacje.

Pewnie, że zło i zagrożenia ist-
nieją i warto być ich świadomym. 
Ale trzeba pamiętać, że media 
nie tworzą świata, lecz tylko go 
odwzorowują. Czasem w bardzo 
krzywym zwierciadle. Ostatnio 
wpadły mi w ręce wyniki badań 
CBOS Aktualne problemy i wyda-
rzenia. W opisie czytam: „Zain-
teresowanie majowymi wybora-
mi do Parlamentu Europejskiego 
jest wśród Polaków stosunkowo 
niewielkie, (…) odsetek wyraża-
jących brak zainteresowania tym 
wydarzeniem jest największy spo-
śród dotychczas odnotowanych.” 
W lutym – aż 71%! Powód zwykle 
prosty: Kandydaci? To sami zło-
dzieje, co oni tam mogą... Skąd 
wiesz? BO TAK PISALI W GA-
ZECIE! żu

Nie chodzi o to, żeby szukać 
dziury w całym. Ale jak dzień 
może być dobry, skoro jest zły? 
Skoro tak wiele osób stara się, 
by dobry nie był?

Popatrzcie tylko. Tu runęły 
dwa budynki, tam pijany pro-
wadził samochód, dalej – ro-
sną ceny, będzie źle z podat-
kami, fałszywy administrator 
okradał, świńska (czy ptasia?) 
grypa w ataku, kolejne przekrę-
ty finansowe, makabryczny wy-
padek, dramat w sądzie, wojna, 
pedofil… Straszny świat, strasz-
ny dzień, ba! Straszny każdy 
dzień!

Ale czy na pewno? Czy ży-
jemy właśnie w takim świecie, 
jaki usiłują malować nam nie-
które media? Kiedy odkładam 
gazetę, dzień po dniu farbują-
cą mój i Wasz świat na czarno 
widzę, że bez ma już pączki, że 

Dzieñ dobry  
czy dzieñ z³y?

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

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

osZCZędZaJ 
pIeNIĄdZe I CZas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

Kobiecym okiem

Najlepsze mięso 
w Warszawie

Handlować zaczęto tu jesienią 1944 r., za-
raz po wkroczeniu Armii Czerwonej na Gro-
chów. „Można było tu dostać najlepsze mię-
so w całej Warszawie, ponieważ przyjeżdża-
li tu gospodarze ze wsi. Wszystko było świe-
że i przygotowywane na miejscu, wydawane 
prosto z furmanki. Pół Warszawy przyjeżdża-
ło wtedy na Szembeka po mięso. (…)”

„W czasach kiedy brakowało wszystkiego, co dodawało uroku życiu, 
chodziłam z mamusią na bazar Szembeka i kupowałyśmy tam stare, za-
graniczne guziki. Można było dostać każdy rodzaj; z masy perłowej, po-
złacane, czy kryształowe. Piękne guziki z błękitnego kryształu potrafiły 
zrobić z sukienki kreację.” 

Warszawiacy przypominają, że w czasach PRL był tu odzieżowy sa-
lon stolicy. W markowe ubrania zagraniczne, które trafiały do Polski 
z UNRRY albo od krewnych z Zachodu na Szembeku zaopatrywali 
się podobno m.in. Marek Hłasko i Agnieszka Osiecka. Leopold Tyr-
mand kupował tu słynne kolorowe skarpetki, a Andrzej Stasiuk skórza-
ną kurtkę „motocyklówę.”

Od tamtych czasów wiele się zmieniło. Władze miasta postanowiły 
„ucywilizować” bazary. Na początku lat 90. zawiązała się „na Szembeku” 
spółka kupców i producentów, która wygrała przetarg na dzierżawę części 
terenu i rozpoczęła tu inwestycje. Ambitna koncepcja  realizowana jest eta-
pami. Obecnie zakupy – artykułów spożywczych i przemysłowych, świe-
żych warzyw i owoców – można robić także pod dachem, w nowoczesnym 
przeszklonym budynku, który wraz z przyległościami (stare pawilony, stra-
gany) zapewnia funkcjonowanie około 300 podmiotom gospodarczym. 
Powierzchni zadaszonej będzie przybywać. Trwa właśnie rozbudowa ist-
niejącej hali o nowy budynek (z podziemnym parkingiem), w którym mają 
się znaleźć głównie sklepy sieciowe branży przemysłowej oraz restauracje. 
W następnym etapie zadaszona zostanie przebiegająca przez środek targo-
wiska ulica. Powstanie więc nowoczesny pasaż handlowy.

Czy oznacza to koniec bazaru – jak wieszczą niektórzy? Czy no-
wa galeria handlowa nie będzie świecić pustkami? (Część bazarów tak 
skończyła). Czy swoisty klimat i duch tego miejsca, które są warto-
ścią samą w sobie, nie przepadną? Mirosław Sztyber, prezes spółki, 
zapewnia, że tradycyjny handel stąd nie zniknie. Będą giełdy kwia-
towe, wyrobów regionalnych, sadzonki, nowalijki, warzywa i owoce 
sprzedawane bezpośrednio przez producentów rolnych od lat związa-
nych z „Szembekiem”.  Klienci po staremu będą mogli „wejść w to-
war”, dotknąć go, powąchać, posmakować. Na pewno nie będzie to ko-
lejny hipermaket w stylu Tesco, czy innych firm zagranicznych, gdzie 
oferuje się wszędzie mniej więcej to samo. Inwestycja realizowana jest 
przez polski kapitał małych i średnich przedsiębiorców, polskiego wy-
konawcę, za pieniądze polskich banków spółdzielczych. Jeśli zaś cho-
dzi o klientów, prezes liczy, że oprócz tych, którzy od lat robią tu zaku-
py, dzięki zwiększeniu oferty towarowej oraz wydłużeniu godzin pracy 
pojawią się nowi, zwłaszcza ze średniego i młodego pokolenia. 

Uczestniczyłem w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego 
pod nowy budynek. Odbyła się ona z wielkim hukiem – dosłownie. 
Gości witali Bracia Kurkowi w kontuszach, wśród nich brat Mirosław 
Sztyber, a mistrzem ceremonii był Gniewko Rokosz-Kuczyński,  mar-
szałek – ceremoniarz Warszawskiego Bractwa Strzelców Kurkowych 
im. Jana Kilińskiego. Grała pięknie i patriotycznie szkolna orkiestra. 
Na koniec oddano salwę. 

Galeria ma być gotowa pod koniec roku. Zatem przed prezesem Szty-
berem i jego współpracownikami, autorami nowego wizerunku „Szem-
beka”, wielkie i odpowiedzialne zadanie. Mam nadzieję, że targowisko 
nadal będzie tętnić życiem i spełni oczekiwania nie tylko mieszkańców 
Grochowa, ale też znacznej części warszawiaków, którzy cenią sobie 
bazarowe klimaty, ale w bardziej nowoczesnym wydaniu, a malkonten-
ci, jakich nigdy nie brakuje, nie znajdą powodów do satysfakcji. Są na 
to szanse i gorąco kibicuję prezesowi. 

Marek Borowski 
Senator Warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej
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Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Gocław-Lotnisko”  
ul. Orlego Lotu 6 

ogłasza przetarg  nieograniczony 
na wykonanie robót 

posadzkarskich w budynku  
przy ul. Rechniewskiego 5A.  

Informacje o szczegółach 
przetargu zawarte są na  

stronie internetowej Spółdzielni  
www.smgl.com.pl

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

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

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

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICerRadni Dzielnicy Praga Południe
Marek borkowski i Dariusz Lasocki

zapraszają wszystkich mieszkańców na dyżury  
w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-14.00 i 16.30-17.30  

do biura Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Waszyngtona 30/36
oraz do kontaktu drogą elektroniczną

www.marekborkowski.pl  www.dariuszlasocki.pl
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rEKlAMA rEKlAMA  

Nie da się jednak ukryć, że 
jest analityczna, rozsądna i upo-
rządkowana. Tego nauczyło ją 
życie. Nigdy nie było ono bo-
wiem dla niej łaskawe. Aktor-
ka przetrwała rozwód, samotnie 
wychowywała córkę i pokonała 
raka. Na szczęście zawsze pod-
nosiła się z tych najgorszych 
upadków. – Rak pokazał mi, że 
ja jestem ważna dla mnie sa-
mej. Najważniejsza. Nie czułam 
się ofiarą. Dostałam mnóstwo 
ciepła od ludzi – wspominała 
najtrudniejsze chwile jej życia.

Niektórzy straciliby pewnie 
nadzieję na lepsze jutro. Ale nie 
ona. Pani Małgorzata nie zała-
mała się.  I jakby tego było mało 
mimo bolesnych doświadczeń 
nadal twierdzi, że jest w czepku 
urodzona. Bo niby jak inaczej 
nazwać osobę, która za pierw-
szym podejściem dostaje się na 
PWST? To naprawdę rzadkość. 
Do tego należy dodać, że trafiła 
na świetny rok. Jej sny stały się 
rzeczywistością. – Uczyli mnie 
najlepsi: Łomnicki, Hanin, Ła-
picki, Englert, Holoubek, Pe-
szek. Wydawało mi się, że by-
łam pupilką dyrektora Dejmka. 
W dniu premiery dostawałam 
od niego prezent. Kiedyś dał mi 
nawet swoją fotografię, na któ-
rej miał 30 lat – wspominała. 
Ale nie miała przez to specjal-
nych względów. Na wszystko 
zapracowała sama.  

Na scenie zadebiutowała 
wcześnie, bo już na trzecim ro-
ku studiów. Odkrył ją sam Jan 
Englert. Z dnia na dzień od-

krywała swoją kobiecość, któ-
ra skrywana była nieśmiało-
ścią. Pokonywała swoje gra-
nice. A po raz pierwszy prze-
kroczyła je w przedstawieniu 
dyplomowym „Czyste Sza-
leństwo”. To wtedy otrzyma-
ła swoją pierwszą nagrodę na 
Ogólnopolskim Przeglądzie 
Spektakli Dyplomowych Szkół 
Teatralnych w Łodzi. A to jak 
wiadomo dopiero początek. Za 
pierwszą rolę w Teatrze Tele-
wizji także otrzymała nagrodę, 
tym razem od TVP. Po studiach 
otrzymała angaż do Teatru Pol-
skiego w Warszawie. Jej dobra 
zawodowa passa trwała. Dla 
aktorstwa była w stanie zrobić 
wszystko. Pewnie dlatego, że 
czuła iż wybrała właściwą dro-
gę. Nie osiadła jednak na lau-
rach. Doskonaliła się, bo by-
ła perfekcjonistką. Od zawsze 
chciała robić wszystko jak naj-
lepiej. W stolicy grała coraz 
więcej. Jednak największą roz-
poznawalność przyniosła jej 
rola Marysi Zduńskiej z serialu 
„M jak Miłość”. 

– Wiem, że dzięki tej roli lu-
dzie mówią mi na ulicy „dzień 
dobry”. A ja mam obowiązek 
odpowiedzieć im tak samo. „My 
z panią rośniemy” – usłyszałam 
niedawno od dziewczyn, które 
zaczęły śledzić „M jak miłość” 
12 lat temu. Dzisiaj są 20-lat-
kami. Nie mogę lekceważyć ta-
kich sygnałów, bo przecież wi-
dzowie stoją za popularnością, 
dzięki której m.in. mogłam wy-
produkować własne przedsta-

wienie. Więc nigdy nie zapomnę 
co zawdzięczam temu serialowi 
– przyznała.

Z dnia na dzień jej kariera na-
bierała tempa. Aktorka dobrze 
czuła się w wykonywanym za-
wodzie, ale również w...War-
szawie. Pani Małgorzata zako-
chała się w Saskiej Kępie. Jed-
nak nawet w najśmielszych ma-
rzeniach nie przypuszczała, że 
zamieszka w swojej ukochanej 
dzielnicy. A jednak – udało się 
to osiągnąć!

– To takie miejsce, gdzie 
można wyjść do sklepu po 
chleb w kapciach i dresie oraz 
zjawić się w nim w sukni balo-
wej. I gwarantuję, nikt się nie 
zdziwi. Wcześniej te okolice 
znałam głównie z wypadów do 
dżungli (tak nazwałam bazar 
Jarmark Europa). Zabierałam 
tam znajomych z zagranicy, 
żeby poznali obrazy Wschodu, 
których nikt nie uwieczniał na 

pocztówkach. Moje najbliższe 
przyjaciółki nie mogły uwie-
rzyć, że zamiast przyjechać do 
opery wywiozłam je tam, gdzie 
nawet diabeł może zostać prze-
chytrzony. A moje panie wróci-
ły przeszczęśliwe. Obkupiły się 
we wszelkie różności, od pod-
rabianych torebek po kawior. 
Żadna inna atrakcja nie dała 
im tyle radości i powodów do 
wspomnień – mówiła aktorka. 

Teraz żyje z dnia na dzień. 
Kocha i jest kochana. Ma cór-
kę, dwóch młodszych braci, ro-
dziców, yorka i dwa koty. Nie 
boi się marzyć, ma marzenia 
i wierzy, że kiedyś uda jej się 
je zrealizować. Chciałaby po-
jechać z córką do Indii, zagrać 
u Krystiana Lupy i zamieszkać 
na wsi. Jest dobrej myśli. I naj-
ważniejsze, że pani Małgorzata 
uśmiecha się jak dawniej. I mo-
że powiedzieć, że znowu jest... 
szczęśliwa!  (ad)

Małgorzata PIEŃKOWSKA
MIESZKAŃCY

Zawsze perfekcyjnie ubrana. Elegancka. 
W idealnie skrojonych sukienkach i na obca-
sach sprawiała wrażenie niedostępnej. Ale 
to tylko pozory. Małgorzata Pieńkowska jest 
otwartą i  wrażliwą kobietą. 

Kto jest patronem Parku Skaryszewskiego? Jakiej narodo-
wości byli pierwsi osadnicy na Saskiej Kępie? Co to były tzw. 
dryndy? Jaki obszar zajmuje Praga-Południe? Na te i wiele in-
nych pytań musieli odpowiedzieć uczestnicy półfinału Konkur-
su Wiedzy o Pradze-Południe.

Wystartowały w nim dwadzieścia cztery drużyny w trzyosobo-
wym składzie, które reprezentowały dziesięć południowo-praskich 
gimnazjów, osiem liceów, pięć techników oraz jeden zespół szkół. 
Półfinał, który odbył  się w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Siennic-
kiej, miał formę pisemną i choć liczył się wynik zbiorowy (dru-
żyny z największą ilością punktów przeszły do finału), to każdy 
z uczniów pisał test samodzielnie. Najlepszy wynik osiągnęła Ga-
brysia Lassota z Gimnazjum nr 25 im. Czesława Niemena – 35 
punktów na 41 możliwych.

– Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o mojej dzielnicy, w któ-
rej mieszkam od urodzenia. Musieliśmy przyswoić wiedzę na temat 
Pragi-Południe z kilku książek i przewodników. Ważna okazała się 
systematyczność – codziennie czytałam wskazane przez organizato-
rów pozycje. Myślałam, że test będzie trudniejszy, w sumie to żadne 
pytanie mnie nie zaskoczyło, ale zapomniałam np. jednego nazwi-
ska – relacjonowała Gabrysia Lassota.

Inicjatorami konkursu są senator Marek Borowski oraz samorząd 
dzielnicy. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat Pragi-Po-
łudnie, jej historii i tradycji wśród tutejszych uczniów. – Większość 
warszawskich dzielnic posiada tradycje, sięgające bardzo często 
setek lat. Praga-Południe to stosunkowo młoda dzielnica, ale war-
to, aby ludzie, również ci młodzi, mieszkający czy uczący się tutaj 
wiedzieli więcej o tym miejscu, jego tradycjach, ludziach i ich za-
sługach – podkreślił Marek Borowski.

W półfinale wyłoniono trzy drużyny gimnazjalne (pierwsze 
miejsce – Gimnazjum nr 25 w Zespole Szkół nr 84; drugie – Gim-
nazjum nr 18, trzecie – Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół nr12) 
i trzy drużyny szkół średnich (kolejno – XIX LO, IV LO i Techni-
kum nr 12 w Zespole Szkół nr 12). W kwietniu zmierzą się w roz-
grywce finałowej, w której oprócz wiedzy historycznej, liczyć 
się będzie także znajomość m.in.: topografii dzielnicy, nazw ulic 
i miejsc pamięci. AnKa

WarTO pOznać  
praGę-pOłUdnie
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Bazar
Czarną od bazaltowej kostki Gro-

chowską, obok torów ciuchci do Sta-
rej Miłosnej, w piątki i wtorki, od Ra-
dzymina, Omulewa i Karczewa cią-
gnęły chłopskie furmanki. Pół biedy 
w lecie, ale w zimie – ciemną nocą 
musiały wyjechać z domu, żeby tu być 
na rano. 

W pozostałe dni tygodnia bazar na 
Pl. Szembeka drzemał, otwarte było 
kilka budek z byle czym. Cały plac był 
pusty. Ale wtorki i piątki, to były dni 
handlowe. Od samego rana furmanki 
ustawiały się jedna przy drugiej, konie 
wyprzężone z dyszli, z workami na py-
skach powoli, z namysłem żuły owies, 
który im w tych workach gospodarze 
zadali. Chodząc między końmi czu-
ło się ich zapach. Jakby człowiek był 
w stajni. W zimie z końskich nozdrzy, 
buchały poprzez worki końskie odde-

chy i rozpływały się w mroźnym powie-
trzu jak siwy dym. Chłopi „zabijali” 
co chwilę ręce, miarowo podskakiwa-
li i uderzali butem o but, żeby się roz-
grzać. A buty mieli solidne – filce, wy-
sokie do kolan, na grubej skórze. Ale 
i tak najskuteczniej działała wódka. 
Pito prosto z butelki, rzadko w szklan-
kach. Oczywiście na stojaka, pomiędzy 
wozami, albo przy ścianie bazarowego 
wychodka – w miarę solidnego budyn-
ku „dla pań” i „dla panów”. Wycho-
dek miał tę dodatkową zaletę, że chro-
nił przed wiatrem, co nie było bez zna-
czenia. Gęsto kręcili się po bazarze 
także chłopi „miejscowi”. Kto pamię-
ta, że dzisiejsza Szaserów, Beskidzka, 
Podolska biegły między polami karto-
fli i żyta i że na okolicznych łączkach 
pasły się konie i krowy. Wiejscy osie-
dleńcy, którzy zjawili się w Warszawie 
zaraz po wojnie jakoś tu się zakotwi-
czyli, ale przecież nie wyzbyli się daw-
nych przyzwyczajeń, dawnego życia. 
Siali, orali, w żniwa zbierali. Dla swo-
ich świń, koni, krów i kur dokupowa-

li otrębów, sieczki i ziarna. Prowadzili 
więc w tym tłumie rowery obwieszone 
po obu stronach workami z nabytkiem, 
co często wywoływało niechęć potrą-
conych i popchniętych. 

Gospodynie rozkładały na swych 
ułożonych ze skrzynek straganach 
osełki masła zawinięte w białe lnia-
ne płótno, sery, jajka, obok stały kan-
ki z mlekiem. Inne handlowały mię-
sem, jeszcze inne drobiem. Mięso wy-
stępowało wyłącznie w jednej posta-
ci, drób w dwóch: martwy – częściowo 
oskubany z dyndającą na zewnątrz za-
krwawioną, owiniętą w gazetę głową, 
i w postaci żywej – klatkach. Gdy któ-
raś gospodyni chciała żywą kurę czy 
gęś handlarka pytała: zabić, czy sama 
pani zabije? Wyrok śmierci wykonywa-
ny był na miejscu, na ogół przy pomocy 
noża, rzadziej z użyciem siekierki. Pół 
biedy, gdy była zima – handlarki mimo, 
że opatulone grubo, owinięte szalami, 
zgrabnie dawały sobie radę – zabija-
ły ptaki raz, dwa, pieniądze odliczały 
równie szybko, w czym bez wątpienia 

pomagały im rękawiczki z obciętymi 
palcami. Gorzej było w lecie, zwłasz-
cza podczas upałów. Rano, to rano, ale 
już koło południa smród wokół straga-
nów z drobiem był niemiłosierny. Nikt 
nie sprzedawał wówczas kur oskuba-

nych, wypatroszonych, porcjowanych, 
umytych i ogolonych. Ale też te kury 
smakowały jak kury, rosół na takiej ku-
rze miał oka jak spodki. 

W świecie globalizacji, międzynarodo-
wych koncernów i  obcych kapitałów 
niżej opisana historia jest wyjątkowa. 
Wyjątkowa, bo czysto nasza – gro-
chowska, warszawska, polska…

Tydzień temu został podpisany Akt Erekcyjny rozbudowy 
Centrum Handlowego Szembeka. Uroczystość miała bardzo pa-
triotyczny wydźwięk…

bAJkA TO CZY NIE bAJkA?
„Działo się w Warszawie, w dzielnicy Praga-Południe, na 

Grochowie, dnia 13 marca, Anno Domini 2014, gdy na Stolicy 
Piotrowej godność Namiestnika Chrystusowego i następcy Księ-
cia Apostołów piastował Jego Świątobliwość Papież Franciszek, 
Przewodniczącym Rady Europejskiej, nazywanym prezydentem 
Unii Europejskiej, był pan Herman Van Rompuy…” – formuła 
Aktu Erekcyjnego przypomina po trosze wstęp do bajek. To coś 
takiego jak: „Dawno, dawno temu, za siedmioma górami…”. 
I akurat w przypadku wydarzenia z 13 marca Anno Domini 
2014, takie porównanie jest jak najbardziej zasadne. Oto spełnia 

się wielkie marzenie, wizja Mirosława Sztybera, przeobraże-
nia targowego placu w nowoczesne centrum handlowe.

PIERWSZE DAMY RP
U zbiegu ul. Zamienieckiej i Gdeckiej od kilku miesięcy pną się 

w górę mury Centrum Handlowego Szembeka. To kolejny etap 
kompletnej zmiany tego fragmentu Grochowa – likwidacja typo-

wego dla połowy XX wieku bazaru i postawienie w jego miejscu 
nowoczesnej galerii handlowej. 

Na placu budowy przy ul. Zamienieckiej 90 odbyło się uroczy-
ste podpisanie Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod CH Szembeka. Uroczystość tchnęła patriotyzmem 

nOWe OBLiCze pOLsKieGO HandLU

dokończenie na str. III

Kamień węgielny poświęcił biskup Kazimierz Romaniuk, pierwszy Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Akt Erekcyjny rozbudowy Centrum Handlowego Szembeka podpisali dostojni goście: pani Anna Maria Anders, biskup Kazimierz Romaniuk i pani prezydentowa Karolina Kaczorowska.

dokończenie na str. II
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Owoce? – leżały na wozach całymi 
skrzynkami. Węgierki, renklody, klap-
sy, malinowe, szara reneta, papierów-
ka, kosztele. Ligole, lobo, makintosze – 

nie były wtedy w ogóle znane. Karto-
fle? Kartofle to kartofle – poznańskie, 
irgi, nikt takich nie znał? Miały się 
szybko i równo gotować, to wszystko. 

Pierwsze ogórki szklarniowe poja-
wiały się w maju, tak samo pomidory, 

rzodkiewki. O truskawkach przez cały 
rok, nikt nawet nie myślał. O manda-
rynkach, pomarańczach i cytrynach, 
owszem, myślało się, ale wyłącznie 
w okolicy Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy, kiedy radio podawało komuni-
katy o statkach, zawijających do Gdy-
ni „z ładunkiem cytrusów”. Czereśnie 
kupowało się najczęściej „białe”, bo 
z góry było wiadomo, że „czarne” są 
robaczywe; każdą śliwkę też trzeba by-
ło przełamać, żeby nie zjeść jej z roba-
kiem. To niesamowite, że dziś jabłka, 
ogórki, rzodkiewki, pomidory wyglą-
dają jak żołnierze – równe, takie sa-
me, bez udziwnień i robaków. Tyle, że 
rzodkiewka z „tamtego” bazaru piekła 
w język, każde jabłko miało inny smak, 
a smak rozlewających się po rękach 
słodkim sokiem koszteli pamiętam do 
dziś… Było, minęło.

Jednak swój „wiek złoty” bazar na 
Placu Szembeka przeżywał w latach 
60., kiedy przeniesiono tu słynne na 
całą Polskę „ciuchy”. Handlowano 
używanymi rzeczami z Zachodu, któ-

re rodacy przysyłali rodzinom. Często 
jednak były to rzeczy nowe, tylko spro-
wadzone do Polski, jako „ciuchy”. 
Wtedy można tu było kupić nylono-
we pończochy, sztruksowe marynarki, 
koszule przypominające koszule, an-
gielskie płaszcze, francuskie perfumy 
i apaszki. Była zagraniczna czekolada 
i kakao. I były takie przeboje jak orta-
lionowe płaszcze, składane parasolki, 
ale przede wszystkim oryginalne dżin-
sy. Na „ciuchy” ciągnęła cała Warsza-
wa – aktorki, filmowcy, znani dzienni-
karze. Plac Szembeka to był największy 
salon Warszawy… 

Było, minęło. Teraz jest czysto, bazar 
pod dachem, jest pełno i co kto chce. 
A będzie wytwornie – obok nowocze-
snych straganów, nowe pawilony, no 
i galeria z butikami i kawiarniami… 
A mimo wszystko żal, tego, co już nie 
wróci. Bo życie nigdy nie wraca, dane 
jest tylko raz. Dlatego się nie zatrzy-
muje, a bazar na Placu Szembeka za-
pisuje w swoich dziejach ciągle nowe 
karty.  Marcin Marwicz

Rozmowa z Janem Bajno 
Prezesem Zarządu SK Banku 
SBRiR w Wołominie.

– Trudno było podjąć decyzję o kredyto-
waniu rozbudowy Bazaru Szembeka?

– Od początku byliśmy „na tak”, problem 
polegał, że trzeba było znaleźć jeszcze kilku 
partnerów bankowych, by udźwignąć ciężar 
inwestowania tego przedsięwzięcia. Ale ko-
niec końców, to nie okazało się takie trudne 
i z kilkoma innymi mazowieckimi bankami 
spółdzielczymi zawiązaliśmy konsorcjum.

– Będzie Pan dumny, jak się rozbudowa 
zakończy?

–  Człowiek zawsze ma satysfakcję, jak pa-
trzy, że coś się udało zrobić. Tu tym razem 
satysfakcja będzie jeszcze większa, bo pol-
skie banki spółdzielcze kredytują dużą inwe-
stycję polskiego biznesu, który będzie służył 
lokalnym społecznościom. To przecież kwin-

tesencja patriotyzmu gospodarczego,  idei 
która jest tak bliska bankom spółdzielczym. 
Proszę zauważyć jak to się odbywa za grani-
cą, weźmy Austrię czy Niemcy. Tam miesz-
kaniec pierwsze swoje kroki, jeśli potrzebuje 
współpracy z bankiem, kieruje do miejsco-
wej Sparkassy. U nas ten system jest odwró-
cony – najpierw są wielkie banki z między-
narodowym kapitałem, dla których najważ-
niejsze jest generowanie zysku. A o wielu 
decyzjach decyduje algorytm w komputerze. 
My mamy inną filozofię.

– Jaką?
–  Że człowiek-bankier decyduje, jak ma 

wyglądać współpraca z innym człowiekiem- 
inwestorem, wykonawcą. Komputery poma-
gają liczyć, ale nie podejmują u nas decyzji. 
I to sprawia, że rozmawiamy, rozmawiamy 
tak długo aż znajdziemy optymalne rozwią-
zanie, gwarantujące i stabilność finansową 
i wykonanie zamierzonych celów. My wie-
my na przykład, że budowlanka cechuje się 

sezonowością, przychody finansowe są róż-
ne w poszczególnych miesiącach roku, więc 
nie mnożymy problemów, jak chwilowo in-
westor czy firma nie są w stanie zgromadzić 
całej przypadającej raty kredytu. Zresztą naj-
częściej od razu układamy taki plan spłat, by 
tę sezonowość uwzględnić.

– Z Pana punktu widzenia ta inwestycja 
dobrze przebiega?

–  Bardzo dobrze. Od początku była do-
brze przygotowana, wykonawcę prac bu-
dowlanych bardzo dobrze znaliśmy, bo od 
lat współpracujemy przy realizowanych 
przez tego wykonawcę inwestycjach. Nawet 
rekomendowaliśmy Probud SA stowarzysze-
niu kupców z Bazaru Szembeka jako rzetel-
nych wykonawców. Dobrze się dogadują, 
więc stojąc na straży spółdzielczych pienię-
dzy zaangażowanych w ten kredyt nie czuję 
niepokoju.

– Teraz pojawił się pomysł rozszerzenia 
zakresu tej inwestycji…

–  Tę myśl naprawdę warto rozważyć. Wie-
le jest przesłanek wskazujących, że byłoby 
to optymalne rozwiązanie. Spotykamy się za 
kilka dni w gronie inwestorów i wykonawcy 
i podejmiemy decyzję.  

Rozmawiał toms

Rozmowa 
z Zenonem Taborem,  
prezesem Zarządu 
Towarzystwa Budowlanego 
PROBUD SA, głównym 
wykonawcą robót przy  
rozbudowie Bazaru Szembeka.

– W ilu procentach gotowa już jest inwe-
stycja na terenie Bazaru Szembeka?

– W sześćdziesięciu. Ale… zależy jak to 
liczyć. Proszę pamiętać, że pierwotny plan 
rozbudowy bazaru Szembeka zmieniliśmy 
w grudniu ubiegłego roku. Początkowo mia-
ła to być rozłożona na etapy budowa. No, ale 
wspólnie z inwestorem i bankiem doszliśmy 
do wniosku, że taniej i sensowniej będzie za 
jednym razem wykonać całość – i to też taką, 
którą można określić jako kompleksową roz-
budowę na terenie właściwego bazaru. I o tej 
inwestycji możemy powiedzieć, że jest goto-
wa w 60 procentach, z założeniem, że skoń-
czymy we wrześniu – październiku, tak by po 
odbiorach budowlanych kupcy i dzierżawcy 
powierzchni lokalowych mogli powitać naj-
lepszy sezon handlowy – przed świętami Bo-
żego Narodzenia – już w nowym otoczeniu.

Ale… właśnie w najbliższych dniach chce-
my rozważyć jeszcze bardziej radykalny wa-
riant: rozbudowy bazaru już do absolutnie 
docelowych wizji – aż właściwie po ulicę 
Grochowską. To oznacza jednak rozpoczęcie 
rozmów z właścicielami nieruchomości, roz-
budową parkingu itp. Wtedy cały proces bu-
dowlany rozciągnąłby się na dwa lata, ale już 
więcej nic nie trzeba by tu robić. Inwestycja 
idzie dobrze, ja osobiście skłaniałbym się do 
decyzji o wariancie maksymalnym.

– Czyli możemy już dziś powiedzieć, że 
jedynym zagrożeniem dla terminu odda-
nia budowy, może być decyzja o powięk-
szeniu frontu robót?

– W budownictwie oczywiście może zda-
rzyć się wiele niespodziewanych, losowych 
zdarzeń, ale wydaje mi się, że z dużą dozą 

prawdopodobieństwa można powiedzieć, że 
idziemy – generalnie – zgodnie z założenia-
mi. Pomogła nam ciepła zima, z kolei jed-
nak pracę spowalnia oczekiwanie na doku-
menty projektowe, które spływają do nas na 
bieżąco. To efekt grudniowej decyzji o po-
większeniu zakresu robót – projektant po 
prostu musiał „doprojektować” brakujące 
elementy i efekty tych prac spływają do nas 
właściwie każdego dnia. To jest taka „gorą-
ca linia”.

– To rzadki przypadek, że tak się wza-
jemnie komplementujecie: i bank jest za-
dowolony i inwestor jest zadowolony i fir-
ma budowlana nie narzeka…

–  A faktycznie tak jest. Z SK Bankiem 
SBRiR z Wołomina moja firma zna się od lat, 
już bardzo długo współpracujemy przy róż-
nych inwestycjach i mam jak najlepsze zda-
nie o ich podejściu, współpracy z firmą bu-
dowlaną i inwestorem. Są elastyczni, widać, 
że tam decyduje człowiek a nie komputer. To 
są prawdziwi partnerzy do dyskusji. Także 
z Mirosławem Sztyberem, prezesem Zarzą-
du Spółki Centrum Handlowego Szembeka 
bardzo dobrze się porozumiewamy. Zabaw-
na historia: po pierwszym spotkaniu zgo-
dziliśmy się, że skądś się znamy, ten głos, ta 
twarz… No i okazało się, że razem trenowa-
liśmy w juniorskich czasach judo, w tym sa-
mym klubie, byliśmy często sparingpartnera-
mi… To jak mamy się nie dogadywać?

–  Czy rozbudowa bazaru Szembeka jest 
największą budową w historii „Probudu” 
SA?

–  Jedną z większych. Doświadczenie 
mamy spore. Wykonywaliśmy prace dla 
instytucji publicznych i prywatnych, pro-
wadziliśmy roboty ogólnobudowlane na 
Zamku Królewskim i w Arkadach Kubic-
kiego. Budowaliśmy szkoły, uczestniczy-
liśmy w budowie warszawskiej siedziby 
Procter§Gamble, naszą główną specjal-
nością są budynki wielorodzinne, dla sa-
mej PGM Praga Północ wybudowaliśmy 
ponad 50 takich budynków. Budowaliśmy 
na Gocławiu i na Ursynowie. Firma istnie-
je od 1983 roku, ja wywodzę się z ruchu 
rzemieślniczego, początkowo działaliśmy 
pod nazwą Zakład Remontowo-Budowla-
ny „Firma”, potem wraz z rozwojem dzia-
łalności przekształciliśmy się w Przed-
siębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych  
„Probud”,  a pod koniec lat 90. powołali-
śmy spółkę akcyjną, gdzie akcjonariusza-
mi zostali pracownicy. W 1999 roku zade-
biutowaliśmy na rynku developerskim, bu-
dując apartamentowiec w Michałowicach. 
Potem były dwa budynki 7-8 kondygna-
cyjne na Tarchominie, 15-kondygnacyjny 
na Bielanach i tak dalej i tak dalej. Prezy-
dent Warszawy wyróżnił nas w konkursie 
Warszawa bez Barier 2005, dwa lata póź-
niej w plebiscycie Mieszkańców Nowych 
Domów zdobyliśmy 1 miejsce w katego-
rii Rzetelność, a międzynarodowe wydaw-
nictwo Actualidad wyróżniło naszą firmę 
tytułem „Lider prestiżu i jakości 2008”.

Rozmawiał toms
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Wspieramy rozwój  
polskich przedsiębiorców i kupców

Inwestycja idzie zgodnie z planem
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Rozmowa  
z Mirosławem Sztyberem, 
prezesem Zarządu Spółki 
Centrum Handlowego 
Szembeka.  

– Kamień węgielny wmurowany, wy-
konanie inwestycji przekroczyło 50 pro-
cent. …Poczuł Pan, że teraz na pewno 
się uda?

–  Że się uda, to wiedziałem od początku, 
bo inwestycja była pod każdym względem – 
i finansowym i wykonawczym i koncepcyj-
nym – dobrze przygotowana…

–  … nie wierzę jednak, że zaczynając 
przebudowę Bazaru Szembeka, nie miał 
Pan oczywistych dla każdego inwestora 
obaw: a co będzie, jak się „wysypiemy” na 
tej budowie?

–  Oczywiście, że miałem. Jak podpisywa-
łem wnioski o kredyt bankowy, to tak mi się 
ręce trzęsły, że musiałem poćwiczyć auto-
graf, żeby był zgodny z wcześniejszym wzo-
rem podpisu. Odpowiedzialność przecież by-
ła duża. Ale jednocześnie też wiedziałem, że 
zrobiliśmy naprawdę wszystko, by móc po-
wiedzieć; to jest odpowiedzialnie przygo-
towany projekt. Jesteśmy przygotowani na 
wiele ewentualności, konsorcjum pięciu ban-
ków spółdzielczych z wiodącą rolą SK Ban-
ku z Wołomina zapewnia stabilne finanso-
wanie, wykonawca – Probud SA – wydaje 
się optymalny. I to się w trakcie budowy po-
twierdziło. „Złapaliśmy” wprawdzie pewne 
opóźnienia, co jest związane z problemami 
projektowymi przy instalacjach sanitarnych, 
ale zrobimy wszystko, by jesienią inwestycję 
oddać kupcom. 

– …Czyli jednak kamień z serca?
– No jeszcze nie. Budowa to budowa, mo-

gą być jeszcze różne zdarzenia, ale przed na-
mi kolejny element tej inwestycyjnej ukła-

danki do rozwiązania: wynajem powierzch-
ni komercyjnych. Plan mamy, powoli można 
już przygotowywać się do negocjacji i – po-
tem – podpisywania umów.

– A tu coraz częściej słyszymy, że budo-
wa idzie tak dobrze, że niewykluczone, że 
zakres inwestycji powiększycie o kolejne 
elementy.

– Decyzje rzeczywiście zapadną w naj-
bliższych dniach. Gdy rozpoczynaliśmy 
w ubiegłym roku budowę, wystartowali-
śmy z wariantem minimalnym, skrojonym 
bezpiecznie, pod ówczesne możliwości in-
westycyjne. Jednak już w trakcie budowy 
zorientowaliśmy się, że można pójść da-
lej – zgodnie zresztą z przewidywaniami, 
bo od początku przedsięwzięcie było pro-
fesjonalnie przygotowane. Ten drugi etap 
właśnie jest realizowany, obejmuje m.in. 

budowę 7-piętrowej części biurowej, któ-
ra w pierwszym etapie kończyła się na dru-
gim piętrze.

Koncepcja zagospodarowania tego tere-
nu obejmuje jednak także budowę kilku-
piętrowego parkingu dla samochodu i za-
daszonej ulicy wewnątrz bazaru, która da 
dodatkowe możliwości wykorzystania te-
renu. To jest zgodne z naszą wizją podej-
ścia do tej inwestycji: chcemy, rozbudo-
wując teren bazaru, zmienić także ten ka-
wałek naszej dzielnicy. Sprawić, by zyskał 
nową architektoniczną jakość w kwartale 
ulic pomiędzy Zamieniecką, Grochowską, 
Komorską i Gdecką. W najbliższych więc 
tygodniach powinniśmy już wiedzieć, czy 
się decydujemy na pełną przebudowę te-
go obszaru. Wtedy cała inwestycja może 
się wydłużyć nawet do trzech lat, jednak 
obecnie realizowany etap chcemy oddać 
do użytku jesienią, jeszcze przed sezonem 
Bożonarodzeniowym.

– Wie Pan, jakie obawy słyszę od oko-
licznych mieszkańców?

– Że budujemy kolejną galerię handlową. 
Uśmiecham się, bo wiem, że to półprawda. 
Owszem, chcemy by to było miejsce, do któ-
rego się przychodzi rodzinnie, nie tylko na 
zakupy. I to jest chyba jedyne podobieństwo 
z tym, co oferują galerie. 

Bo po pierwsze: w niczym nie uszczupli-
my tego, co jest kwintesencją obecnych funk-
cji Bazaru Szembeka. Nadal będzie domino-
wał tradycyjny model handlu. Nadal będą 
sprzedawane owoce, warzywa, mięso i arty-
kuły pierwszej potrzeby. Jedyną różnicą bę-
dzie to, że nie będą to towary wystawiane na 
pospawanych byle jak ladach albo na poskła-
danych z kilku skrzynek „boksach”, a z lad 
ze stali nierdzewnej i kolorowych straganów. 
Stawiać będziemy na handel towarami regio-
nalnymi i ekologicznymi – więc będą to cza-
sami „pocętkowane” pomidory, ale z upraw, 
gdzie nie sypano chemii. 

Ceny? Obecnie na bazarze handluje około 
300 kupców. Na odnowionym bazarze liczba 
podmiotów zwiększy się do około 450. Czyli 
będzie jeszcze większa konkurencja, a więc 
i trzymanie cen w ryzach. 

Po drugie: mamy inną wizję funkcjono-
wania tego miejsca. Chcemy wspierać tu pol-
skie rękodzieło, polską kulturę, polskie tra-
dycje i rozwijać patriotyzm lokalny. Bardzo 
często organizować więc będziemy festyny 
i jarmarki z konkretnych regionów Polski. 
Pod dachem, bez groźby, że jak przyjdzie 
deszcz, to impreza się nie uda. U nas się uda, 
a kto przyjedzie i co będzie sprzedawał? To 
dla mnie też jest niespodzianką. Zaproszenia 
będziemy wysyłać do różnych producentów 
i przedsiębiorców z danych regionów Pol-
ski. Jak będzie Podlasie, to na pewno przy-
jadą producenci serów, wędlin, nabiału, ale 
też może rymarze, przedstawiciele lokalnej 
organizacji turystycznej, zapraszający do go-
spodarstw ekoturystycznych. 

Po trzecie: życie u nas będzie tętniło. Wy-
obrażam sobie stały roczny harmonogram, 
typu 26 maja Dzień Mamy, 1 czerwca – 
Dzień Dziecka itp., uzupełniany właśnie fe-
stynami poświęconymi poszczególnym re-
gionom kraju. Okoliczni mieszkańcy szyb-
ko więc zorientują się, że Bazar Szembeka to 
wciąż jest ten stary, dobry bazar, na którym 
chętnie kupowało się w ulubionej budce mię-
so i nabiał, wzbogacony o pielęgnowaną pol-
ską tradycję, o imprezy charakteru ludycz-
nego, w których tak chętnie uczestniczymy. 
Chcemy, by było to miejsce spacerów, zaku-
pów i spotkań rodzinnych.

–  A co będzie się mieściło na powierzch-
ni komercyjnej od strony ulicy Zamieniec-
kiej?

– Na pewno będzie tam część gastronomicz-
na oraz głównie przemysłowa. Dobrym po-
mysłem wydaje się umiejscowienie tu outletu 
z markową, nową odzieżą i obuwiem.  

Rozmawiał toms
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nic nie uszczuplimy z obecnej oferty  
Bazaru Szembeka. A wiele dodamy!

i duchem narodowych tradycji. Honorowymi gośćmi były panie 
Karolina Kaczorowska i Anna Maria Anders. Pierwsza dama, 
to żona nieżyjącego już ostatniego Prezydenta RP na uchodź-
stwie, Ryszarda Kaczorowskiego, zaś druga jest córką legendar-
nego generała Władysława Andersa.

SZLAChTA NA ZAMIENIECkIEJ
Obecność tak ważnych dam, tak ściśle związanych z historią 

wolnej Polski, wybitnie podkreślała patriotyczno-narodowy cha-
rakter uroczystości. Zresztą ten właśnie charakter czuć było na Za-
mienieckiej tego dnia już przed południem. Co i rusz, wśród prze-
chodniów, klientów „Szembeka” i mieszkańców tej części Grocho-
wa pojawiały się postacie w szlacheckich strojach z epoki. Byli to 
członkowie Bractwa Kurkowego, którzy bardzo licznie przybyli 
tutaj z całej Polski. Barwne stroje, szable u pasa, pióra w czapkach 
i podkręcone wąsy wzbudzały zainteresowanie wszystkich dokoła. 
Z głośników umieszczonych w budowanej galerii na pobliskie uli-
ce rozchodziły się dźwięki muzyki i pieśni, które niczym dzwon na 
kościelnej wieży obwieszczały, że oto dzieje się coś niezwykłego. 
A od 14.00 nagrania muzyczne zastąpiła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Suchowoli. Grane na żywo patriotyczne i narodowe pieśni 
wypełniły jeszcze betonową przestrzeń galerii handlowej i rozgrze-
wały serca tłumnie przybyłych gości.

BRAcIA KuRKOWI
A wśród zgromadzonych tego dnia pomiędzy murami nowego 

„Szembeka” było naprawdę wielu zacnych gości. Dokoła stołu, 
na którym leżał niepodpisany jeszcze Akt Erekcyjny, gromadzili 
się posłowie, senatorzy, przedstawiciele władz rządowych i sa-
morządowych, duchowieństwo, przedsiębiorcy, ludzie kultury, 
sztuki i biznesu. No i oczywiście Bracia Kurkowi. I tu należy się 
Czytelnikowi drobne wtrącenie skąd akurat w tej uroczystości 
aż tak doniosła rola Braci Kurkowych – otóż prezes Centrum 
Handlowego Szembeka, Mirosław Sztyber, jest bardzo aktyw-
nym członkiem warszawskiego Kurkowego Bractwa Strzelec-

kiego im. Jana Kilińskiego. To na jego wezwanie, a także na we-
zwanie wspierającego go innego grochowskiego brata, Michała 
Wieremiejczyka (zwanego Walecznym), na Zamieniecką tak 
licznie przybyli z różnych regionów Polski bracia kultywujący 
narodowe tradycje. Podpisaniu Aktu Erekcyjnego towarzyszyły 
więc armatnie wystrzały.

CZYńCIE ZIEMIĘ SObIE PODDANą
Uroczystości błogosławił bp Kazimierz Romaniuk, pierw-

szy Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. – Jesteśmy 
świadkami jednego z aktów dobrodziejstwa poddawania sobie 

dokończenie ze str. I

„Szabla dla pani prezydentowej, a portret gen. Szembeka dla pani generałówny” – w sali Stadionu Narodowego podziękowano obu damom.

dokończenie na str. IV
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nOWe OBLiCze pOLsKieGO HandLU
ziemi, realizacji zamiaru Boga żeby nasza doczesna egzystencja 
była łatwiejszą… – mówił Biskup Senior. Akt Erekcyjny został 
podpisany m.in. przez prezydentową Karolinę Kaczorowską, 
panią Annę Marię Anders, bp Kazimierza Romaniuka i preze-
sa Mirosława Sztybera. Honorowe damy do specjalnej skrzy-
ni włożyły kamienie węgielne, po czym spoczął tam także Akt 
Erekcyjny zwinięty i zamknięty w metalowej tubie oraz plik 
gazet z tego dnia. Całość została wmurowana w jedną ze ścian 
CH Szembeka.

GOSPODARCZOść I PATRIOTYZM
Częścią uroczystości było spotkanie okolicznościowe w jed-

nej z sal Stadionu Narodowego. Tutaj prezentowany był bo-
gaty program artystyczny. Nie zabrakło także zwykłych tań-

ców, które są wyrazem dobrego nastroju i radości. W tańcu, 
mimo zmęczenia podróżą z Bostonu, prym wiodła córka gen. 
Andersa, a prezydentowa Kaczorowska do późnych godzin do-
trzymywała towarzystwa innym gościom. – Mój mąż zawsze 
powtarzał, że rozwój gospodarczy polskich podmiotów jest 
dbaniem nie tylko o własną kieszeń, ale przekłada się na roz-
wój w innych dziedzinach i wzmacnia naród i Polskę – mówiła 
prezydentowa „Mieszkańcowi”. – Budowa Centrum Handlo-
wego Szembeka powstaje przy zaangażowaniu polskiego ka-
pitału i cieszę się, że takie dzieła powstają w wolnej Polsce. 
I w tej właśnie wypowiedzi tkwi wyjaśnienie sedna tak patrio-
tycznego wydźwięku uroczystości – powstaje polskie centrum 
handlowe finansowane przez polski kapitał. To, niestety, rzad-
kość we współczesnej Polsce… ar

Na Stadionie Narodowym wystąpił m.in. Łowicki Zespół Ludowy 
Koderki...

Bracia Kurkowi cały czas zapewnili godną i atrakcyjną oprawę uroczystości. ...i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Suchowoli.
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Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski

Do końca tygodnia zbierają oni w róż-
nych punktach – m.in. w okolicznych skle-
pach, restauracjach czy przedszkolach – 
podpisy wsparcia dla budowy linii tramwa-
jowej, łączącej Gocław z centrum.  

W marcu w Klubie Kultury Seniora przy 
ulicy Pawlikowskiego 2 odbyło się kolej-
ne spotkanie na ten temat zorganizowane 
przez przedstawicieli Rady Osiedla Go-
cław. 

Jej przewodniczący Jan Sitnicki, koor-
dynator społecznej akcji „Tramwaj na Go-
cław”, podkreślił, że z roku na rok Gocław 
rozrasta się.  Na jego terenie budowane są 
nowe osiedla, do których wprowadzają się 
kolejni mieszkańcy. Większość z nich do-
jeżdża do pracy do innych części miasta, 

co powoduje coraz większe korki każde-
go dnia. Trudności w poruszaniu się ma-
ją także interweniujące karetki, radiowozy 
policji i straży miejskiej, a to może powo-
dować zagrożenie zdrowia, a nawet życia. 
Zdaniem wielu osób budowa linii tramwa-
jowej, łączącej osiedle Gocław z centrum 
Warszawy, rozwiązałaby wiele z tych pro-
blemów.

Jan Sitnicki przedstawił także najbar-
dziej prawdopodobny przebieg tej linii, 
która biegłaby  Aleją Waszyngtona po 
wschodniej stronie Kanału Wystawowego, 
wiaduktem nad Aleją Stanów Zjednoczo-
nych, skrajem działek, na których znajdu-
ją się obecnie ogródki działkowe, następ-
nie do ulicy Bora-Komorowskiego, wzdłuż 

niej do ul. Fieldorfa, potem w pasie środko-
wym ul. Bora-Komorowskiego i do obec-
nej pętli autobusowej na Gocławiu.

Zaprezentował  również m.in. przykłady 
budowy linii tramwajowych w zachodniej 
Europie, gdzie tramwaje są, tak jak w ha-
śle ich kampanii – szybkie, ciche, komfor-
towe i dodatkowo świetnie wkomponowa-
ne w zielone części miast. Dodał, że plano-
wana linia metra dotrze na Gocław dopie-
ro w 2030 roku. Tymczasem tramwaj ma 
szansę dojechać na Gocław już za pięć lat. 

Jak wiadomo, wszystko „rozbija” się 
o pieniądze. Organizatorzy społecznej ak-
cji nie zamierzają się poddawać, ale chcą 
spotkać się z prezydent Warszawy, pokazać 
zebrane podpisy i zaprezentować swoje ra-
cje. Mają niewiele czasu na próbę jej prze-
konania, bo do końca kwietnia ma powstać 
opracowanie, prezentujące które inwesty-
cje są ekonomicznie uzasadnione, tak, aby 
starać się o ich dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej (85 procent). Czy wśród nich bę-
dzie też linia na Gocław? Nie wiadomo. 
 Anna Krzesińska

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 15.04.2014 r.

Rabaty nie łączą się!

jednOrazOWy KUpOn raBaTOWy – 30%
na WszysTKie KOLOryzaCje.

Bielizna dla Ciebie

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

Alles, Gorteks i inne…
Rabaty nie łączą się!

PROMOCJA trwa do 15 kwietnia 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

SAlon zaprasza

JEDnoRAZoWY 
kupon rabatowy –20% 

pojedzie czy nie pojedzie?
„Wesprzyj tramwaj na Gocław, dojedź do centrum: szybko, 
cicho, komfortowo” – tak brzmi hasło społecznej akcji zorgani-
zowanej przez mieszkańców tej części stolicy. 

Ścieżka marzeń
Naszym Czytelnikom marzy się ścieżka 
rowerowa na trasie rondo Wiatraczna – Al. 
Stanów Zjednoczonych – Most Łazienkow-
ski – Plac na Rozdrożu (Al. Ujazdowskie). 
ZTM odpowiada – przejazd przez Most 
Łazienkowski rowerem jest i  jeszcze długo 
będzie niewygodny i niebezpieczny.

Zaproponowana przez jednego z mieszkańców ścieżka mia-
łaby połączyć w całość istniejące trasy rowerowe nad Kana-
łem Gocławskim, Wale Miedzeszyńskim, ulicą Czerniakowską, 
Agrykolą, Alejami Ujazdowskimi oraz Metrem Politechnika. 
Tym samym połączone ścieżki rowerowe przebiegałyby od Ur-
susa do Ronda Wiatraczna, a nawet do Olszynki Grochowskiej. 

– Wiele osób jeździ komunikacją miejską pomiędzy Placem 
na Rozdrożu a ul. Saską, czy Metrem Politechnika a Rondem 
Wiatraczna. Ci ludzie mogliby jeździć rowerami, gdyby istniała 
równa, łatwa do pokonania, wytyczona trasa rowerowa, stano-
wiąca właśnie taki łącznik oraz pojawiłyby się ułatwione zjazdy 
i wjazdy, bez konieczności przenoszenia roweru na Moście Ła-
zienkowskim. Oczywiście,  niektórzy już teraz jeżdżą tamtędy ro-
werami, ale mają utrudnione zadanie, chociażby ze względu na 

wspomniane zjazdy/wjazdy czy nierówno leżące płyty chodniko-
we.Wzdłuż pobocza Al. Stanów Zjednoczonych, przy chodniku 
jest miejsce na zbudowanie takiej trasy. Interesuje mnie także 
kwestia budowy takich zjazdów dla ścieżki rowerowej na remon-
towanych estakadach Mostu Łazienkowskiego – podkreśla nasz 
Czytelnik.

Na taką ścieżkę nie ma jednak co liczyć. ZTM podkreśla, że 
przejazd przez Most Łazienkowski rowerem jest i jeszcze dłu-
go będzie niewygodny i niebezpieczny. Dopiero komplekso-
wa przebudowa mostu i jego poszerzenie pozwoli wyznaczyć 
tam ścieżkę rowerową. Takiej inwestycji nie ma jednak w pla-
nach inwestycyjnych stolicy.  Jak wynika z „Programu rozwo-
ju tras rowerowych Warszawy do roku 2020”, priorytetowy jest 
ciąg rowerowy wzdłuż Trasy Łazienkowskiej (od skrzyżowania  
z Al. Jerozolimskimi wzdłuż ul. Grzymały-Sokołowskiego, Ko-
pińskiej, Wawelskiej, Al. Armii Ludowej, Al. Stanów Zjedno-
czonych, Ostrobramskiej do węzła Marsa).

– W tej chwili tylko 1/3 tej trasy jest ukończona. To oznacza 
konieczność wybudowania około dziesięciu kilometrów nowych 
dróg dla rowerów. Część tej trasy jest łatwa do wybudowania, 
np. odcinek wzdłuż ul. Ostrobramskiej wykonany przez ZDM 
w tym roku czy przebudowa chodnika wzdłuż Al. Stanów Zjed-
noczonych. Jednak dla osiągnięcia spójnej trasy konieczne jest 
też m.in. dostosowanie do ruchu rowerowego węzła przy ul. Ki-
nowej, co jest bardziej kosztowną inwestycją – tłumaczy Miko-
łaj Pieńkos, inspektor z Działu Zarządzania Węzłami Komuni-
kacyjnymi ZTM.

„Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020” 
zakłada budowę również innego korytarza międzydzielnico-
wego, łączącego rondo Wiatraczna z Al. Jerozolimskimi przez  
Al. Waszyngtona. Ten ciąg jest wygodniejszy ze względu na 
możliwość pokonania Wisły Mostem Poniatowskiego lub Świę-
tokrzyskim.     AnKaFo
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 BA RAN 21.03-21.04

Zwolnij, bo za każdym zakrętem może czyhać na 
Ciebie jakaś pułapka. Każdy upadek szczególnie 
boleśnie mogą odczuć Twoje finanse. Dlatego spró-
buj rozsądniej i ostrożniej obchodzić się z pieniędz-
mi, notuj swoje wydatki i oprzyj się pokusie niepo-
trzebnych zakupów. Pod koniec miesiąca może cze-
kać Cię miła niespodzianka np. propozycja ciekawe-
go wyjazdu lub prezent–zaproszenie od znajomych.

 bYk 22.04-21.05
Jeszcze niedawno miałeś pod górkę, ale teraz może 
unieść Cię fala powodzenia. Będzie dobrze! Zrzu-
cisz z  siebie ciężary, pozbędziesz się zmartwień. 
Życie nabierze rumieńców, otworzą się przed Tobą 
nowe perspektywy. Możesz otrzymać ciekawą pro-
pozycję, miłe dowody sympatii lub wspaniały pre-
zent. Powodzenie będzie sprzyjać prawie wszystkim 
Bykom, ale najsmaczniejsze kąski mogą dostać się 
tym urodzonym w pierwszej dekadzie.  

 bLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Wykorzystaj najbliższy czas na załatwienie zale-
głych spraw w  urzędach, nie odkładaj na potem 
opłacania rachunków i  wypełnienia deklaracji po-
datkowych. Nie będziesz żałować swojej decyzji, 
wszystko co teraz zrobisz może zwrócić się podwój-
nie. W uczuciach same dobre chwile – możesz się 
spodziewać dowodów wdzięczności, chociaż to Ty 
lubisz uszczęśliwiać swoją drugą połowę i  okazy-
wać jej dowody miłości. 

 RAk 22.06-22.07
Twoja nieunormowana sytuacja uczuciowa powinna 
się wyjaśnić. Wiosenna aura i słoneczne dni dodadzą 
sił przy podjęciu trudnej decyzji. Dobrze się zastanów, 
czego tak naprawdę chcesz. Najmniej oczekiwane 
rozwiązanie jest czasem najlepsze od żadnego. Mu-
sisz być konsekwentny i uparcie do tego dążyć. Nie 
poddawaj się, a zostaniesz nagrodzony.

 LEW 23.07-23.08
Zmiany pogody dosyć przygnębiająco mogą wpły-
wać na Twoje samopoczucie. Musisz się przełamać 
i  nastawić pozytywnie do otaczającej rzeczywisto-
ści. Pomyśl, że powoli zbliżają się święta, powinna 
więc Cię cieszyć perspektywa kilku wolnych dni, 
kiedy będziesz mógł więcej czasu poświęcić najbliż-
szym. Nie zapominaj o sobie, przeznacz więcej cza-
su na relaks i rozmowy – zobaczysz, że Twoje samo-
poczucie ulegnie poprawie.

 PAN NA 24.08-23.09
Przed Tobą pomyślne dni na realizację zaplanowa-
nych spraw. Rozważne działanie może Ci przynieść 
wiele korzyści. Sprawy zawodowe mogą się teraz 
zmieniać z dnia na dzień, ale nie trać nadziei, sytu-
acja powoli się unormuje. W sprawach uczuciowych 
odczuwasz zastój, ale powoli zaczynasz budzić się 
z zimowego uśpienia i możliwe, że ruszysz na po-
szukiwanie kolejnej zdobyczy.

 WA GA 24.09-23.10
Przypływ energii, który teraz odczuwasz będzie po-
czątkiem zwiększonej aktywności w  Twoim życiu. 

Będziesz miał większe chęci do działania i  zabie-
rzesz się za sprawy, które do tej pory leżały gdzieś 
w  ukryciu. Chociaż z  początku może być nieła-
two, to podołasz wszystkim obowiązkom, jeśli tyl-
ko wcześniej nie pozwolisz się opanować lenistwu. 
W kontaktach międzyludzkich nie zapominaj o swo-
im największym atucie – wdzięku. 

 SkOR PION 24.10-23.11
Twój talent negocjatorski niebawem może się przy-
dać.  Spróbujesz zrobić dobry interes i tylko od Cie-
bie będzie zależało, jakie będą jego warunki. Opa-
nuj emocje i nie składaj przedwczesnych obietnic. 
W sprawach sercowych wykaż się odrobiną cierpli-
wości, a  może znajdziesz swoją drugą „połówkę”. 
Jeśli pisane jest Ci szczęście tej wiosny, to może 
wkrótce nadejdzie… ale sam też spróbuj wyjść je-
mu naprzeciw.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Jeśli działasz w biznesie, możesz wykonywać no-
we, odpowiedzialne zadania, podejmując przy tym 
właściwe decyzje. Zabraknie ich chwilowo w spra-
wach osobistych, więc tutaj zdaj się na cierpli-
wość i intuicję w doborze towarzystwa. Dopisuje Ci 
szczęście w sprawach finansowych, dlatego wyko-
rzystaj ten dar i postaraj się pomnożyć swoje do-
chody. Nie lekceważ tylko sygnałów swojego or-
ganizmu, który przypomina, że nim też trzeba się 
wreszcie zająć.     

 kO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Powitasz wiosnę pełen pozytywnej energii. Odważ-
nie i stanowczo spróbujesz realizować swoje plany. 
Jeśli masz wytknięty cel, gwiazdy będą Ci sprzyjać, 
a Twoje decyzje okażą się wyważone. Nie staraj się 
za wszelką cenę grać pierwszych skrzypiec i nie na-
rzucaj nikomu swojego zdania. W najbliższym cza-
sie liczyć się będzie przemyślana strategia działań. 
Gotówki nie powinno Ci zabraknąć, staraj się jednak 
nie zgubić wypchanego portfela i na razie nie poży-
czaj nikomu pieniędzy. 

 WO DNIk 21.01-19.02
Nadmiar energii spróbuj rozładować w  pracy. Mu-
sisz tylko uważać, aby nie robić kilku rzeczy naraz. 
Propozycje dodatkowego zarobku i  różne finanso-
we okazje będą teraz do Ciebie płynąć ze wszyst-
kich stron. Wybieraj te najbardziej opłacalne! W ce-
nie będzie teraz konsekwencja, dlatego jeśli już się 
na coś zdecydujesz, to się tego trzymaj. Życiowym 
porządkom powinny towarzyszyć wiosenne porząd-
ki w domu, w szafach i na działce.

 RY bY 20.02-20.03
Zdarza Ci się nieraz postępować lekkomyślnie i fry-
wolnie, przez co możesz być postrzegany jako 
osoba niepoważna, której nie można zaufać. Mo-
że to być denerwujące, ale nie martw się, jeżeli się 
przyłożysz to powoli uda się zmienić ten wizerunek 
i  efekt zaskoczy nawet Ciebie samego. W  spra-
wach zawodowych nie podejmuj teraz poważnych 
decyzji, zaczekaj i poproś o radę kogoś zaufanego. 

Merlin

Brak ci cierpliwości i zapału 
do drastycznych diet? Nie 
trzeba się poddawać! Z ko-
rzyścią dla zdrowego orga-
nizmu możesz działać ina-
czej…

Najpierw, czego unikać lub 
ograniczyć: alkohole, mocna 
kawa i herbata, cukier i sło-
dycze, ale także sól, tłusz-
cze, zwłaszcza tłustą wie-
przowinę w wędlinach i da-
niach obiadowych. Ostroż-
nie z nowalijkami – chemia! 

Co polecam? Szklanka wo-
dy z cytryną w temperatu-
rze pokojowej, pita powoli, 
po kilka łyków, najlepiej tuż 
po obudzeniu, jeszcze przed 
śniadaniem. Kto woli, może 
zastąpić ją czasem świeżo 
wyciśniętym, rozcieńczonym 
sokiem pomarańczowym.  
Do tego woda (nie z kranu) 
popijana również małymi ły-
kami przez cały dzień, w su-
mie około 2 litrów (nic na si-
łę) oraz herbata zielona lub 
czerwona.

Zamiast makaronów war-
to jeść kasze, zwłaszcza 
te grube (pęczak, gryczana 
palona lub nie), a także ka-
szę jaglaną. No i jeść dużo 
jabłek, koniecznie starannie 
umytych!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dziś po francusku!

✓Parówka: połóż obok niej pasek żółtego, ostrego sera i za-
wiń całość w posmarowany ostrą musztardą lub keczupem po-
dłużny płatek ciasta francuskiego tak, by oba końce wystawały. 
15 minut w gorącym piekarniku i gotowe! 

✓Paszteciki I: kawałek prawdziwego pasztetu udusić z drob-
no siekanymi: papryką czerwoną, korniszonkiem, szalotką; to mają być dodatki, a nie 
dominujące smaki. Ciasto pokroić w kwadraty nie większe, niż 10x10cm, na każdym 
układać wzdłuż sporo przestudzonego farszu, złożyć w kształt prostokątnego wałecz-
ka, wierzch ponacinać ostrym nożem, co 1 cm, posmarować rozmąconym jajkiem.

✓Paszteciki II: ciasto pociąć na prostokąty 10x5 cm, na każdy wykładać porcję 
przestudzonego szpinaku, uduszonego z  czosnkiem a  następnie wymieszanego 
z tartym żółtym serem lub kruszonym typu feta, składać w kwadraty 5x5 cm, brzegi 
dociskając ząbkami widelca, wierzch naciąć po przekątnej na krzyż i posmarować 
jajkiem.

✓Paszteciki III: ugotuj dwa jaja na twardo. Na patelni podsmaż powoli na maśle 
drobniutko siekaną cebulę i posiekane filety rybne (ja lubię dorsza lub morszczuka), 
a gdy ostygną, posiekaj je mocno razem z obranymi jajami na twardo, dodaj sól, pieprz. 
Z ciasta francuskiego (może być light) wykrój prostokąty około 4-5 cm na 10 cm. Każdy 
posmaruj surowym, rozbełtanym jajkiem. Na jednej połowie prostokąta układaj farsz, 
nakryj drugą połową, starannie zaklej, posmaruj jajem wierzch i natnij go z wierzchu 
trzema równoległymi cięciami noża. Piecz około 10 minut, aż się zezłocą.

✓Poduszeczki I: płat ciasta posypać dość mocno kminkiem, złożyć na pół, roz-
wałkować, posypać wierzch parmezanem, pokroić na kwadraciki 2x2 cm, piec.

✓Poduszeczki II: płat ciasta francuskiego posypać bazylią, rozmarynem i orega-
no, złożyć na pół, rozwałkować, pokroić na małe kwadraty. Posmarować dobrą oliwą, 
na każdym ułożyć kawałek suszonego pomidora (lub posmarować koncentratem po-
midorowym), leciutko posypać grubą solą.

Uwaga! Paszteciki i poduszeczki można robić także trójkątne czy okrągłe, wykra-
wane szklanką lub kieliszkiem. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Czas letni, czas zimowy… Na pomysł zmieniania czasu wpadł 

już Benjamin Franklin, lecz raczej w kategoriach żartobliwych. 
Jednak w roku 1907 niejaki Wiliam Willet wydał cieszącą się 
wielką popularnością broszurkę, tym razem temat traktując se-
rio. Lecz dopiero dziesięć lat później udało się to Niemcom!

30 kwietnia 1916 roku przesunięto czas o godzinę do przodu, a 1 październi-
ka 1916 r. o godzinę do tyłu. W ślad za Niemcami poszli Anglicy, a wkrótce – Sta-
ny Zjednoczone, gdzie w roku 1918 Kongres wprowadził czas letni i czas zimowy 
dla oszczędności paliw w ciężkich czasach wojennych; ponownie zaś zajął się tym 
tematem w roku 1966 wprowadzając Uniform Time Act, pozwalający na dwukrot-
ną w roku zmianę czasu. Polska nie pozostawała w tyle – pierwsze próby były 
w okresie międzywojennym, a potem podczas II wojny światowej i sporadycznie 
kilka razy po wojnie, aż wreszcie od roku 1977 mamy na stałe czas letni i zimowy, 
obowiązujący w około 70 krajach świata, lecz nie w Rosji i na Białorusi. Uważajmy 
więc podróżując!  Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Matka do dorosłego syna, jak zwykle wy-

legującego się na kanapie:
– Mareczku, co chcesz dziś robić?
– Nic.
– Przecież wczoraj też nic nie robiłeś!

– No, ale jeszcze nie skończyłem!
��

Wnuczek pyta dziadka:
– Dziadku, po co chodziłeś do psychoanalityka?
– Bo widzisz, przedtem moczyłem się w nocy…
– No i to ci pomogło?
– Tak! Bardzo! Nadal moczę się, ale teraz jestem z te-

go dumny!
��

Środek nocy. Policjant zatrzymuje pijaka:
– Dokąd to, proszę pana?
– Ja?! Idę właśnie prrrosto na kazanie!
– Akurat! Kto o tej porze wygłasza kazania?!
– No jak to, kto? Moja Zocha! 
 WesołyRomek

Rozwiązania należy przesłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty uka-
zania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 4/2014: „Gdzie ty, tam ja”. Zestaw 
upominków wylosowała: p. barbara Zdanowicz z ul. Bliskiej. Po odbiór zapra-
szamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 28 marca br.

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

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!
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Dys try bu cji Pra sy.

AUTO-MOTO/kupię

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

DAM PRACĘ

 Doświadczonemu stolarzo-
wi meblowemu. Płyta wiórowa, 
MDF, fornir, okucia. Pogorzel 
k/Otwocka.  Tel. 530-654-321; 
 502-384-811
 Ślusarz z doświadczeniem 
w narzędziowni - formy wtrysko-
we. Falenica.  Tel. 605-386-852
 Zatrudnię kulturalną, samotną, 
bez rodziny, emerytkę. Dobre go-
towanie, lekkie sprzątanie, także 
w soboty.  Tel. 22 870-70-20

FINANSE

 Doświadczona księgowa - do-
radca podatkowy prowadzi księ-
gowość 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
 Książki Płyty Dojazd.
  Tel. 798-631-511
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Znaczki, monety, banknoty, 
pocztówki, książki, srebro, me-
ble, obrazy i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 601-235-118

MEDYCZNE
 Alkoholowo- narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79; 22 613-98-37
 Rehabilitacja - zabiegi zimnym 
światłem lampy Solaris: przeciw-
bólowo, przeciwzapalnie, rege-
nerująco, zwyrodnieniowe krę-
gosłupa, stawów, krążeniowe, 
medycyna sportowa, odporność. 
 Tel. 509-109-175

NAUKA

 Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze - promocja! Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Kawalerka na Płowieckiej, 
Wawer.  Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.  Tel. 728-925-966
 Działki nad jeziorem, linia 
brzegowa, media, blisko W- wy. 
 Tel. 605-044-270
 Pawilon handlowy 17m2, na 
bazarze w Falenicy, cena 30 000. 
 Tel. 604-199-401

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 Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej); 
 www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252 

RÓŻNE

 OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO 
I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

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

SZUKAM PRACY

 Sprzątam + okna. 
 Tel. 511-210-315
 Szukam pokoju w Wawrze za 
sprzątanie, gotowanie, drobne 
prace ogrodowe. Rekomendacje. 
 Tel. 886-287-191
 Zaopiekuję się osobą starszą 
lub dzieckiem.  Tel. 506-779-973

TRANSPORT

 AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. Ta-
nio.  Tel. 721-002-710
 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 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
 Transport - przeprowadzki - 
sam. o wymiarach - 4,2 dł./2,2 
wys. - kontener, kraj, zagrani-
ca, konkurencyjne ceny. 
 Tel. 502-904-708
 Wywóz gruzu, mebli, sprząta-
nie piwnic, transport mat. budow-
lanych.  Tel. 600-359-594

TURYSTYKA

 MAZURY 7 DNI OD 540ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 
 TEL. 89 621-17-80, 
 WWW.SZCZEPANKOWO.PL
 Wczasy dla Seniora w Kryni-
cy Morskiej Wielkanoc 18.04- 
-27.04 w cenie 799 zł/os Majów-
ka 28. 04-04. 05. w cenie 599 zł/os. 
Zapisy i informacje: ul. Marszał-
kowska 81 lok. 25. 
 Tel. 22 834-95-29 

USŁUGI

 A- z stolarskie przeróbki, na-
prawy.  Tel.  602-126-214
 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940

 Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV, najwyż-
sza jakość usług, ul. Igańska 32. 
 Tel. 604-506-278; 22 813-60-33
 Anteny satelitarne naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 www.lemag-tvsat.waw.pl, 
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
 ANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
 Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie. Marcin 
Jarosiewicz.  Tel. 503-630-035
 Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
 Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, in-
stalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryczne.  Tel. 516-075-825
 ELEKTRYCZNE. 
 TEL. 504-618-888
 Futra - kożuchy, odzież skó-
rzana - usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy, ul. Za-
mieniecka 63.  Tel. 22 610-23-05

 Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
 HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
 Hydrauliczno- gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

www.silczuk-hydraulika.pl, 
Tel. 696-321-228

 LODÓWEK NAPRAWA 
TEL. 22 842-97-06; 

602-272-464
 Lodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.  Tel. 694-825-760
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
 Meble na wymiar naprawy, 
przeróbki.  Tel. 504-824-568, 
 22 773-15-13

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888
 PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
 Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZEPROWADZKI 
 TEL. 669-834-024
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874
 STOLARZ - SZAFY, ZABU-
DOWY, GARDEROBY I PAW-
LACZE.  TEL. 602-126-214
 Tapicerskie.  Tel. 22 612-53-88

 WYKONUJEMY NIEPO-
WTARZALNE DRZWI, ŁÓŻ-
KA I INNE MEBLE Z LITE-
GO DREWNA. 
TEL. 514-074-404, 502-221-045
 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie vertica-
li.  Tel. 22 610-54-19

 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/h – 24 h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 506-480-505 
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440
 Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodo-
wej.  Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, malowa-
nie.  Tel. 518-562-380 
 i 22 612-59-98
 Glazura, hydraulika, malowa-
nie.  Tel. 606-181-588
 Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888
 Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-51-17-71

ZIELARSTWO

 Ziółko - Sklep Zielarsko- Me-
dyczny C. H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo - pełny asortyment, 
profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SzE NIA DROb NE   OGŁO SzE NIA DROb NE    OGŁO SzE NIA DROb NE

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, serwis 
24 h, sprzedaż urządzeń, kom-
pleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy re-
alizacji, gwarancja. 

Tel. 502-904-708

WYNAJMĘ NOWE DWU-
POKOJOWE MIESZKANIE 
+ MIEJSCE PARKINGOWE 
– TYLKO FIRMIE. AL. STA-
NÓW ZJEDNOCZONYCH 
RÓG GRENADIERÓW. 
CZYNSZ 1800 ZŁ + MEDIA 

TEL. 602-486-499

rEKlAMA  rEKlAMA

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

NAPRAWA I RENOWACJA 
MEBLI Z LITEGO DREW-
NA. MISTRZ STOLARSKI 

TEL. 502-221-045

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

Tel. 22 499-20-62

Telewizory i naprawa. 
Tel. 692-420-605

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

mIesZKaNIeC 11

szybka pożyczka  
do 7000 zł!

W równych ratach,  
bez ukrytych opłat.

Provident Polska S.A. 
Tel. 600-400-288 

(taryfa według opłat operatora)

Gaz, hydraulika - 24h, napra-
wa pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, uprawnienia gazowe.  
Tel. 22 610-18-53; 662-065-292
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Powiedzmy sobie szczerze 
– od kilku tygodni wszyscy je-
steśmy „śmieciarzami”. Miało 
nie być problemów, a z tygo-
dnia na tydzień jest ich coraz 
więcej. Mieszkańcy Wawra ma-
ją problem, może największy 
w całej Warszawie, bo dzielnica 
jest w większości zabudowana 
domkami jednorodzinnymi. Od 
1 lutego nastąpiły zmiany, a od 
tych zmian i od smrodu śmieci 
może się aż w głowie zakręcić. 
Dlaczego? Bo już te worki, któ-
re stoją tygodniami, zaczynają 
zapaszkiem nieprzyjemnym za-
latywać, a co będzie, jak przyj-
dą upały? Mieszkańcy Anina, 
Radości czy Falenicy mówią 
wprost – gdzieś mamy takie 
innowacje, kiedy pojemnik na 
śmieci mały, worki trzeba usta-
wiać gdzie popadnie, bo miej-
sca na nie nie ma, segregowa-
nie idzie jak po grudzie, i jesz-
cze odbierają je za rzadko. 

Ale co tam, nie patrz oby-
watelu na to, co dzielnica mo-
że zrobić dla Ciebie, pomyśl co 
Ty możesz zrobić dla dzielnicy! 
Idź, segreguj śmieci! 

Ten worek na suche, ale już 
suche to nie jest papier po ma-
śle, albo butelka plastikowa po 
oleju, lub puste opakowanie 
po dezodorancie w sprayu. Po-
tem zabiera się za zmieszane – 
wrzuca obierki, resztki z obia-
du, ale co zrobi na przykład ze 
zużytymi pampersami dziecka? 
Czyścić je, kilkanaście sztuk 
jedna po drugiej, czy co? Niby 
to papier, ale z zawartością raz 
stałą raz bardziej płynną. A tak, 
z nerwów wrzuca jak leci. 

A szkło? Ze szkłem to pół bie-
dy, tylko trzeba pamiętać żeby 
ani żarówek, ani porcelany czy 
szklanki słuczonej nie wrzucić 
broń Boże! Kowalski posegre-
gował. Jakoś mu się udało. Ale 
już następnym może być go-
rzej, bo po tygodniu pojemnik 
pełen, a worki trzeba ustawiać 
na ziemi. I te pampersy, i reszt-
ki, i to wszystko razem ma stać 
dwa tygodnie i czekać. A odpa-
dy suche i szkło nawet cztery 
tygodnie. A jak ktoś ma zwie-
rzęta, i musi je karmić? Kil-
ka puszek dziennie, nawet jak 
się opłucze, to zapach i resztki 

zostają. I te puszki śmierdzące 
mają tak stać przez cztery tygo-
dnie w workach? A jeśli zwie-
rzęta – koty, psy, ptaki czy co 
tam jeszcze (bo w Wawrze to 
i dziki, i sarenki i jeszcze in-
ne zwierzęta wolno żyjące) ze-
chcą wpaść na posiłek? Zapach 
z jednego podwórka to jeszcze 
nic, ale z całej ulicy? A latem? 
Aż strach to sobie wyobrazić.

Podsumujmy. Główne pro-
blemy, które wymieniają miesz-
kańcy Wawra, to zbyt małe po-
jemniki i za rzadko odbiera-
ne śmieci – jak mówią wywóz 
odpadów mieszanych powi-

nien być co tydzień, a suchych 
i szkła co dwa, góra trzy. Wte-
dy dałoby się żyć. I nie poja-
wiałyby się kolejne problemy. 
A że są, nie ma co ukrywać. 
Bo już widać, że worki i rekla-
mówki ze śmieciami walają się 
po ulicach, lasach, podwórkach 
niezamieszkanych – w lasku na 
skrzyżowaniu ulic Bosmańskiej 
i Stradomskiej w Aninie, co kil-
ka dni pojawiają się coraz to 
nowe reklamówki ze śmiecia-
mi – w jednej szkło, w drugiej 
papiery, obok akumulator, ka-
roseria, worki z liśćmi. Ludzie 
wyrzucają śmieci gdzie się da, 
bo po pierwsze, nie chcą mieć 
worków na podwórku, po dru-
gie boją się, że jak śmieci bę-
dzie za dużo to dzielnica każe 
dopłacić, a po trzecie nie wie-
dzą, co z niektórymi odpadka-
mi zrobić, bo nie wszyscy z nas 
są tak mądrzy i sprytni, by dro-
gą dedukcji i analizy dojść, co 
do którego pojemnika wkładać 
należy. 

Oczywiście można dzwonić 
na specjalną infolinię firmy Le-
karo, która za wywóz śmieci od-
powiada. Można także zgłaszać 
uwagi do urzędu dzielnicy, któ-
ry potwierdza, że mieszkańcy 
pytają o sprawy związane z od-
biorem śmieci i zgłaszają swo-
je uwagi. Te są przekazywane 
do firmy Lekaro i miejskiego 
Biura Gospodarowania Odpada-
mi. Czy są rozpatrywane? Czy 
w związku z dużą ilością zapy-
tań i uwag mieszkańców będą 
jakieś zmiany w sprawie czę-
stotliwości odbioru odpadów? 
Firma Lekaro odpowiada tak: 

Z naszego doświadczenia – mię-
dzy innymi na podstawie obsługi 
ościennych gmin w nowym sys-
temie – wynika, że w przypadku 
zabudowy jednorodzinnej czę-
stotliwość odbioru zmieszanych 
odpadów komunalnych z konte-
nerów o pojemności 120 litrów 
raz na dwa tygodnie wystarczy. 
Podobnie jest w przypadku wy-
wozu raz na cztery tygodnie od-
padów segregowanych suchych 
i szkła opakowaniowego. 

Pytania, wątpliwości i zgło-
szenia mieszkańców, czy nawet 
ewentualne nadwyżki odpadów 
w poszczególnych punktach ich 
odbioru, są naturalnym i ab-
solutnie przejściowym efektem 
zmian, które wprowadził nowy 
system oraz potrzeby nauczenia 
się oraz przyzwyczajenia do je-
go zasad.

A że przyzwyczajanie się 
idzie nam wolno, to inna spra-
wa. Okazuje się, że nie tylko 

mieszkańcy w Wawrze mają 
„śmieciowe” kłopoty, ma je tak-
że Lekaro. Trudności są przede 
wszystkim rezultatem braku do-
stępu do pojemników oraz za-
mkniętych altanek śmiecio-
wych, co wynika z braku znajo-
mości wśród mieszkańców har-
monogramów odbioru. Ponadto, 
teren dzielnicy Wawer jest rozle-
gły i różnorodny, punkty odbio-
ru niekiedy oddalone od innych 
zabudowań i zlokalizowane na 
„niewygodnych” dla śmieciarek 
obszarach, a ulice podzielone na 
przerywane odcinki. 

Część z problemów rozwią-
że się sama – ludzie nabiorą 
zaufania – zostawią otwarte al-
tanki na dzień cały od 6.00 do 
22.00, chodniki zawalą worka-
mi, do smrodku się przyzwy-
czają i jakoś to będzie. Pro-
blem w tym jednak, że „jakoś” 
nie wystarczy… 

Sandra Borowiecka

Wszyscy jesteśmy „śmieciarzami”
Idę ulicą V Poprzeczną w Aninie, patrzę, a pod płotem u sąsiadów jakiś człowiek grzebie w pojem-
niku na śmieci. Do połowy w nim siedzi, i stęka, narzeka... Myślę sobie – bezdomny. Mijam go, aż 
tu nagle za plecami słyszę – Dzień dobry! Odwracam się, i widzę, że ten grzebiący w śmieciach to 
nie żaden bezdomny, ale mąż sąsiadki, który segregował odpady i nerwowo upychał worki. 

Anin – ul. Rzeźbiarska.

Anin – ul. Bosmańska róg Stradomskiej.
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rEKlAMA rEKlAMA  

OFERUJE
usługi w zakresie  

zarządzania lub administrowania  
nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Tworzymy profesjonalną i solidną firmę,
rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam 

obowiązków.

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

lub wizytę w naszej siedzibie  
przy ul. Grenadierów 21.

biuro Zarządzania nieruchomościami 
SM „osiedle Młodych”

ul. Grenadierów 21,  
04-052 Warszawa

„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.  

To widać gołym okiem, że przez lata PRL-u, ale i potem zaniedby-
wana i zacofana dzielnica zmienia się. Od 2007 roku w zauważalny 
sposób, coś się ruszyło. Niedofinansowana od lat Praga-Północ zaczęła 
zmieniać swoje oblicze. Na naszych oczach powstają nowe inwestycje. 
Aktualnie najbardziej widoczna z nich, to rzecz jasna kończona w roku 
bieżącym II Linia Centralnego Odcinka Warszawskiego Metra.  

Ale mieszkańców cieszą również wyremontowane ulice, nowe na-
wierzchnie, odświeżone elewacje niektórych budynków. Ukończo-
no również budowę kilku budynków komunalnych, w których dziel-
nica zyskała dla swoich mieszkańców 372 jedno-, dwu-  i trzypoko-
jowe lokale mieszkalne. Nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Ale 
kolejne projekty będą realizowane niebawem. Oczywiście wciąż 
jeszcze wiele jest do zrobienia… Choć wygląda na to, że okres re-
gresu mamy już za sobą.

BUdOWniCTWO KOMUnaLne
Lata 2007–2014
 Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej. 

Koszt będzie znany po zakończeniu zadania. 
Wykonawca:

1. KONTRAPUNKT V - Projekt, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków.
Wartość prac projektowych (koncepcja programowo-przestrzenna, 

projekt budowlany, projekt wykonawczy): 2 191 120,00 zł brutto.
2. MAŁMAR umowa zawarta w dniu: 19.10.2010 r. Prace zostały 

zakończone i odebrane. Koszt wykonania prac: 473 266,85 zł brutto.
3. MOSTOSTAL Warszawa S.A. umowę zawarta w dniu 30.12.2010 

r. Koszt wykonania prac: 16 131 364,38 zł brutto.
4. DORBUD S.A. umowa zawarta w dniu 11.10.2011 r. Koszt wyko-

nania prac: 7 748 000,01 zł brutto.
5. UNIBEP S.A. umowa zawarta w dniu 28.12.2012 r. Przewidywa-

ny koszt wykonania prac: 42 115 263,76 zł brutto.
ETAP 1 obejmował budowę:

5 budynków mieszkalnych 4-kondygnacyjnych – Punkt 1,2,3,4,5, 
garaż wielostanowiskowy otwarty, zabudowa techniczna towarzyszą-
ca, śmietniki, drogi dojazdowe, parkingi naziemne, chodniki, place itp.
ETAP 2 będzie obejmował budowę:

4 budynków mieszkalnych 7-kondygnacyjnych – BASTION, RE-
DAN, BARKAN, LUNETA, zabudowa techniczna towarzysząca, 
śmietniki, drogi dojazdowe, parkingi naziemne, chodniki, place itp.

Liczba lokali: 303 (jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe). 
Metraż lokali: od 30,70 m² do 85,30 m².
Lata 2009–2011
 Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Białostockiej 51 

w Warszawie „Dom nad Rozchodnikiem”.
Poniesione wydatki: 14 136 461,62 zł.

W ramach tego zadania wykonano: dwa budynki 5-kondygnacyjne 
z poddaszem, połączone garażem podziemnym. Ilość mieszkań: 69 szt., 
ilość miejsc parkingowych 54 w garażu podziemnym, 4 miejsca na tere-
nie działki, 11 miejsc na parterze budynku. Budynki wyposażone w me-
dia: woda – z miejskiej sieci, gaz – z miejskich sieci gazowniczej. Bu-
dynki wyposażone w windy są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

reWiTaLizaCja BUdynKóW KOMUnaLnyCH
Lata 2007–2011 
 Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Biało-

stocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzymińska 2.  
Poniesione wydatki 8 289 522 zł. 

W ramach zadania wykonano ekspertyzę określającą stan tech-
niczny i koncepcję programową zabytkowego pałacyku Konopac-

kiego przy ul. Strzeleckiej 11/13. W kamienicach  przy ul. Biało-
stockiej 6 i 8 i Markowskiej 12 i 14 przeprowadzono komplekso-
wy remont tj: termomodernizację budynków (docieplenie, nowa ele-
wacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, doposażenie w c.o. 
c.c.w) modernizację instalacji elektrycznych, wykonanie węzłów 
cieplnych, wzmocnienie stropów, wymianę pokrycia dachu. W ka-
mienicy przy ul. Radzymińskiej 2 wykonano: doposażenie budyn-
ku w instalację c.o, c.c.w w tym węzeł cieplny, roboty budowlano 
instalacyjne obejmujące oczyszczenie piwnic, remont schodów do 
piwnicy, wykonanie posadzek w piwnicach, malowanie klatki scho-
dowej i roboty poinstalacyjne, budowę śmietnika, utwardzenie po-
dwórka.

W latach 2010 i 2011 r. wykonano roboty budowlane i instalacyjne 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy   ul. Radzymińskiej 2 
w Warszawie. Zakres robót obejmował:

– roboty budowlane i instalacyjne w tym przebudowa piwnic, 
wzmocnienie stropu nad piwnicą, osuszanie fundamentów, malowanie 
klatki schodowej, doposażenie budynku w instalację CO, CCWu i in-
stalację przywoławczą, wykonanie węzła cieplnego, budowa śmietnika 
oraz wymiana nawierzchni podwórka i odwodnienia. 

– budowa przyłącza sieci cieplnej.
Koszt wykonanych robót – 1 516 389,05 zł.
W 2013 r. opracowano dwie wersje koncepcji architektonicznej mo-

dernizacji budynku przy ul. Markowskiej 16 (koszt: 34 000 zł).  AS

porady prawne i konsultacje
W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Praga-Pół-

noc m.st. Warszawy mieszczącym się przy ul. Jagiellońskiej 60 lok. 90., 
udzielane są m.in. porady prawne (realizowane w ramach zadań Wy-
działu Spraw Społecznych i Zdrowia) dla mieszkańców m.st. Warszawy, 
w szczególności mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ. 

W roku 2014 – a dokładniej w terminach: od 20.01.2014 r. do 
28.11.2014 r.  (z wyłączeniem okresu wakacji, w którym obowiązuje har-
monogram wakacyjny) konsultacje prawne udzielane są przez Pana Marci-
na Skibę – adwokata, w poniedziałki i piątki w godz. 16.00-20.00 i w środy 
w godz. 10.00-14.00 oraz przez Panią Ewę Klimkiewicz – radcę prawnego, 
we wtorki i czwartki w godz. 16.30-20.00. 

W punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są konsultacje/pora-
dy prawne w szczególności z zakresu Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Rodzin-
nego, Kodeksu Pracy i innych, a także w sprawach związanych z problemami 
wynikającymi z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 
oraz związaną z tym przemocą w rodzinie. 

Z konsultacji prawnych mogą korzystać mieszkańcy m.st. Warszawy, w szcze-
gólności mieszkańcy Dzielnicy Praga-Północ zagrożeni wykluczeniem społecz-
nym (oni lub ich rodziny) z powodu uzależnień i przemocy w rodzinie – na pod-
stawie ustnego oświadczenia, że należą do zagrożonej grupy mieszkańców, co 
również wynika z przedstawionej do konsultacji sprawy. Z porad/konsultacji 
udzielanych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym mieszkańcy korzystają 
anonimowo, tzn. nie są zobowiązani do podania danych osobowych.  AS

praGa półnOC WCiąŻ się zMienia

Dom nad Rozchodnikiem, ul. Białostocka 51.

Rewitalizowany budynek ul. Białostocka 6 i 8. 

LEKARZ 
  WIZYTY  

doMoWe
  WYKoNYWANie eKG  

W doMU PAcJeNTA
KoszT WizYTY  
 – 150 zŁoTYcH
Tel. 507-600-665
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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

rEKlAMA rEKlAMA  

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

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

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

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

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

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

Kiedy powinniśmy udać się 
do lekarza, również nefrologa? 
O roli nerek w naszym życiu 
rozmawiamy z dr Krzysztofem 
Wróblewskim – nefrologiem 
w Klinice Chorób Wewnętrz-
nych i Nefrodiabetologii UM 
w Łodzi, kierownikiem Stacji 
Dializ Centrum Dializa, oddział 
w Żyrardowie. 

– Powszechnie wiadomo, że 
kluczowe funkcje dla podtrzy-
mania naszego życia pełni ser-
ce. I to chyba jemu poświęcamy 
najwięcej uwagi w ramach na-
szych badań medycznych. Tym-
czasem okazuje się, że powinni-
śmy przede wszystkim skupić 
się na nerkach. Dlaczego? 

– Nerki są pomocnikiem nie 
tylko serca, ale wszystkich na-
szych organów wewnętrznych. 
Bez tego pomocnika w ogóle nie 
bylibyśmy w stanie funkcjono-
wać. Profesor Homer Smith, pio-
nier badania funkcji nerek z no-
wojorskiego University Scho-
ol of Medicine powiedział kie-
dyś: „Kości mogą ulec złama-
niu, mięśnie zanikowi, gruczoły 
mogą próżnować, nawet mózg 
może zapaść w sen nie powo-
dując bezpośredniego zagroże-
nia życia. Jeśli jednak nerki za-
wiodą, to nie przeżyją ani kości, 
ani mięśnie, gruczoły ani mózg”. 
Nie ma w tym zdaniu żadnej 
przesady. Zdrowe nerki to zdro-
we życie. Parafrazując powie-

dzenie „wszystkie drogi prowa-
dzą do Rzymu”, można powie-
dzieć, że wszystkie drogi pro-
wadzą do nerek. Większość osób 
wie, że nerki regulują pracę ca-
łego naszego organizmu i wpły-
wają na jego równowagę. Ale 
już niewiele osób wie, że nerki 
wytwarzają m.in. aktywną for-
mę witaminy D oraz wytwarza-
ją erytropoetynę, dzięki której 
możliwe jest wytwarzanie przez 
szpik czerwonych krwinek krwi. 
Nerki działają jak filtry. Oczysz-
czają krew z toksyn oraz produk-
tów przemiany materii i wraz 
z moczem wydalają je z organi-
zmu. Przez nerki w ciągu doby 
przepływa w przybliżeniu 1400 
litrów krwi, z czego około 200 
litrów krwi ulega filtracji. To 

mniej więcej tyle, ile wody mie-
ści się w małym basenie dmu-
chanym dla dzieci.

– Ale czy faktycznie pro-
blem jest na tyle poważny, by 
przeprowadzać tak szeroko 
zakrojone kampanie? 

– W tym przypadku każde 
działanie uświadamiające za-
sługuje na pochwałę. Szacuje 
się, że przewlekła choroba ne-
rek (PChN) występuje u 1 na 10 
mieszkańców naszego globu, 
natomiast w Polsce problem ten 
może dotyczyć około 4 milio-
nów osób. Stwierdzenie „może” 
jest tu jak najbardziej zasadne, 
ponieważ choroba nerek nie-
mal zawsze przebiega bezobja-
wowo, więc wiele osób nie zda-
je sobie sprawy z jej obecno-
ści. PChN nie boli. Natomiast 
ból wywołują stany ostre, bę-
dące następstwem m.in. kami-
cy nerkowej i ostrej infekcji. 
Istotnym elementem rozwoju 
PChN jest wiek, stąd tegorocz-
na edycja Światowego Dnia 
Nerek będzie poświęcona pro-
blemowi starzenia się organi-
zmu i starzenia się nerek. Wraz 
ze starzeniem się organizmu, 
niezależnie od współistnieją-
cych chorób, ukrwienie nerek 
pogarsza się, co przekłada się 
na ich gorsze funkcjonowanie. 
Masa i wielkość nerek ulega 
zmniejszeniu, u osób po 75 roku  
życia nerki mogą być nawet 

o 15-20% mniejsze niż u osób 
w wieku 25 lat. Już po 30 ro-
ku życia z każdym rokiem spa-
da filtracja kłębuszkowa. Postę-
pująca przewlekła choroba ne-
rek prowadzi do schyłkowego 
uszkodzenia tych narządów, co 
wymaga stałego leczenia ner-
kozastępczego (czyli dializ) lub 
przeszczepu nerki.

– Kiedy powinniśmy po-
dejrzewać, że coś jest nie tak 
z naszymi nerkami? Jak roz-
poznać, które objawy dotyczą 
właśnie problemu nerek, a nie 
jakiegoś innego narządu?

– Bardzo często ból pojawia-
jący się w okolicy lędźwiowej 
uważany za ból „nerki” w rze-
czywistości jest bólem odcinka 
lędźwiowo-krzyżowego kręgo-
słupa. Ból lub dyskomfort przy 
oddawaniu moczu najczęściej 
dotyczy ostrej infekcji w obrę-
bie pęcherza moczowego lub 
cewki moczowej i nie ma nic 
wspólnego z Przewlekłą Cho-
robą Nerek. Wykładnikiem upo-
śledzonej funkcji nerek jest spa-
dek filtracji kłębuszkowej, wy-
rażony wzrostem stężenia kre-
atyniny w surowicy krwi. Jest to 
tanie badanie, które można wy-
konać w ramach podstawowej 
opieki medycznej. Kolejnym 
badaniem, prostym i tanim do 
wykonania, jest badanie ogól-
ne moczu, które może potwier-
dzić m.in. obecność w moczu al-
bumin będących jedną z frakcji 
białka. Jednak w pewnych sytu-
acjach obecność białka w mo-
czu nie jest związana z uszko-
dzeniem nerek. Do sytuacji tych 
należą m.in. intensywne ćwicze-
nia fizyczne do 24 godzin po-
przedzających badanie, infek-
cja dróg moczowych, gorączka, 

wcześniejszy pobyt w saunie lub 
wysokie wartości ciśnienia tętni-
czego. Bardzo często odchylenia 
w badaniu ogólnym moczu wy-
nikają ze złej techniki pobrania, 
co jest dosyć częste wśród osób 
starszych. Aby móc potwier-
dzić przewlekłą chorobę ne-
rek, wszelkie odchylenia w ba-
daniach laboratoryjnych muszą 
być potwierdzone przez okres 
min. 3 miesięcy. Jednorazowe 
badanie nie pozwala na rozpo-
znanie przewlekłej choroby. 

– Jakie kroki należy podjąć, 
by uniknąć tych scenariuszy? 

– Działania zapobiegawcze, 
to wdrożenie szeroko rozumia-
nej nefroprotekcji, czyli działań 
nerkoochronnych. Do działań 
tych należy: w przypadku cu-
krzycy – kontrola stężenia glu-
kozy we krwi (glikemii); kon-
trola ciśnienia tętniczego; prze-
strzeganie zaleceń dietetycz-
nych DASH (Dietery Appro-
aches to Stop Hypertension); 
ograniczenie spożycia biał-
ka w diecie, szczególnie przez 
osoby, u których potwierdzo-
no PChN; redukcja masy ciała 
(dotyczy to nie tylko otyłości, 
ale również nadwagi); znacz-
ne ograniczenie spożycia soli 
kuchennej; wdrożenie regular-
nego wysiłku fizycznego w po-
staci ćwiczeń aerobowych (czy-
li tlenowych) minimum 2–3 ra-
zy w tygodniu po 30–40 minut; 
ograniczenie spożycia alkoholu; 
zwiększenie zawartości potasu 
w diecie do 3,5 g na dobę; za-
przestanie palenia tytoniu; spo-
żywanie dużej ilości płynów 
i ograniczenie stosowania le-
ków przeciwbólowych.

– A co w sytuacji, gdy na 
zapobieganie jest już za póź-

no i zostaje nam tylko wybór: 
dializa albo przeszczep? 

– Przeszczep nerki jest naj-
lepszą metodą leczenia nerko-
zastępczego, jednak wybór mię-
dzy przeszczepem a dializą nie 
jest jedynie wyborem pacjenta, 
lecz również lekarza. Do prze-
szczepu nerki może zostać za-
kwalifikowany każdy pacjent, 
u którego nie stwierdza się bez-
względnych przeciwwskazań do 
przeprowadzenia takiego zabie-
gu. Przeszczep nerki może być 
przeprowadzony u osoby, która 
jest przewlekle leczona zabiega-
mi dializy lub, która została za-
kwalifikowana do takiego lecze-
nia (jest to tzw. przeszczep wy-
przedzający). W chwili obecnej 
w Polsce dializami leczonych 
jest około 18 tysięcy pacjentów. 
W 2013 roku w Polsce prze-
szczepiono 1076 nerek od daw-
ców zmarłych, a jedynie 57 ne-
rek od dawców żywych, co sta-
nowi tylko 5% wszystkich prze-
szczepów nerki (...). Mimo to na-
dal na przeszczep na tzw. aktyw-
nej liście biorców oczekuje oko-
ło 1500 osób. Dłuższy okres le-
czenia nerkozastępczego, a tym 
samym dłuższy okres oczeki-
wania na przeszczep ma nieste-
ty negatywny wpływ na później-
szy wynik transplantacji. Dlate-
go powinniśmy popularyzować 
przeszczepianie nerek szczegól-
nie od żywych dawców. Wielo-
letnie badania pokazały, że oso-
by, które oddały swoją nerkę do 
przeszczepu żyją dłużej. Wynika 
to oczywiście z faktu, że osoby 
te do końca życia pozostają pod 
stałą opieką lekarską, dzięki cze-
mu ich stan zdrowia jest na bie-
żąco monitorowany. 
Mat. Prasowy Centrum Dializa

ŚWiaTOWy dzień nereK
13 marca br. ruszyła ósma już edycja kampanii informacyjnej 
światowy Dzień Nerek. Jej celem jest propagowanie wiedzy na 
temat znaczenia nerek dla naszego zdrowia i życia oraz zachęca-
nie do regularnego monitorowania ich funkcji. 
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Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Zbigniewa Kani – Prezesa Klubu Sportowego 
Drukarz Warszawa.

– Rok temu kilkakrotnie pisaliśmy o bardzo trudnej, prawnej sy-
tuacji „Drukarza”. Czytelnikom należy się informacja, jak się dziś 
sprawy mają…

– Mają się tak, że przekazaliśmy dzielnicy cały majątek klubu. Łącz-
nie z tzw. naniesieniami. I czekamy na spełnienie obietnicy Zarządu 
Pragi-Południe, że obejmie klub pełną opieką i doprowadzi do rewi-
talizacji, poprawy warunków bytowych klubu, treningowych dla dzie-
ci i młodzieży. Chodzi o to, że dzielnica miała wziąć na siebie media 
i płace pracowników technicznych, drobne i większe remonty. W tej 
chwili wyznaczonym przez dzielnicę operatorem naszego obiektu jest 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2, a umowa dzierżawy na teren 
Drukarza zawarta jest do końca tego roku.

– Widać wymienione krzesełka na trybunie, odnowione pomiesz-
czenia w siedzibie klubu, ale widać też dalsze potrzeby, choćby 
uporządkowania wiatrołomów od strony ul. Międzynarodowej, czy 
konieczność wymiany zdegradowanego ogrodzenia… Dzięki Bogu, 

trudne warunki nie wpływają zbyt negatywnie na wyniki piłkar-
skiej drużyny seniorów „Drukarza”…

– Sezon w IV lidze skończyliśmy na poziomie siódmego, ósmego miej-
sca i myślę, że mamy lekkie szanse na awans. Do lidera mamy kilka punk-
tów straty, ale najprawdopodobniej będąca na pierwszym miejscu Pogoń 
Siedlce zrezygnuje z awansu, gdyż jeśli by mieli dwa zespoły, w I i III li-
dze, to koszty tego będą niemożliwe przez nich do pokrycia. Myślę, że dru-
gie miejsce, o ile Pogoń utrzyma się na pierwszym, będzie gwarantowało 
awans do III ligi. A to jest w naszym zasięgu. Mówiąc szczerze, to mocno 
się nie napinamy, ale póki jest światełko, to trzeba walczyć. A jeśli coś 
pójdzie nie tak, i zobaczymy, że nie ma szansy, to polityka klubu jest taka, 
że rundę dogramy młodymi wychowankami. Będziemy wpuszczać w ko-
lejnych meczach na boisko świeżych zawodników, żeby się ograli przed 
kolejnym sezonem i później walczyli na pełnych obrotach.

– Co ciekawego czeka nas na „Drukarzu” w najbliższym czasie?
– Na początku kwietnia naszych 16 zespołów już będzie występowa-

ło na obiektach klubowych. Także w kwietniu swoje mecze będą u nas 
rozgrywały piłkarki AZS Warszawa. Mamy oferty z Legii Warszawa na 
treningi i rozgrywki juniorskie. Liczę, że nie zapomni o nas reprezentacja 
Polski, której nasz obiekt przypadł do gustu. W czerwcu zaś będziemy 
mieli tradycyjny klubowy piknik oraz XXXI Memoriał Łuczniczy im. 
Ireny Szydłowskiej. Rozmawiał Adam Rosiński

Kończą się rozgrywki Pra-
skiej Ligi Piłki Halowej. Lada 
moment rusza tegoroczna 
Liga na Trawie – EUROPRA-
GA 2014.

„Mieszkaniec” przyglądał się 
ostatnim meczom kolejnej edy-
cji Praskiej Ligi Piłki Halowej. 
To futsalowa impreza, która na 
stałe zadomowiła się w niektó-
rych prawobrzeżnych dzielni-
cach Warszawy. „Profesjonalna 
liga dla amatorskich drużyn” 
– taka dewiza od lat przyświe-
ca organizatorom PLPH, czyli 
środowiskom związanym z po-
łudniowopraskim ZHR. – W tej 
edycji na Pradze-Południe gra-
ło 18 drużyn w dwóch ligach. 
Zwycięstwo właśnie zapewnił 
sobie zespół Sante, który w de-
cydującym meczu pokonał 4 do 
2 drużynę BRS – komentował 
w ostatnią niedzielę Arkadiusz 
Kuranowski, prezes PLPH i pił-

karz Saskers Old Boys. – Wi-
dać, że coraz częściej w naszej 
lidze wygrywają zespoły złożo-
ne z młodszych piłkarzy, ale my, 
weterani, nie oddajemy im pola 
zbyt łatwo… 

Młodszym graczom często 
towarzyszą piękne kibicki, co 
bez wątpienia podnosi atrak-
cyjność piłkarskich spotkań.  
– Naszymi fankami są koleżan-
ki, studentki z Niemiec i Ukra-
iny, dziewczyny ze studenckiej 
wymiany – śmieją się piłkarze 
z drużyny FC PYYK i chętnie 
pozują do zdjęcia z wiernymi 
kibickami (na zdjęciu). – Bar-
dzo nam się podoba atmosfera 
tego turnieju i planujemy udział 
w Lidze na Trawie – mówi Ro-
bert Szymański, który tego dnia 
pełnił rolę kapitana FC PYYK.

A zapisy do turnieju EURO-
PRAGA 2014 – Liga na Trawie 
już trwają. To także turniej dla 

amatorskich drużyn (podwór-
kowych, szkolnych, zakłado-
wych). Mecze będą rozgry-
wane w soboty i niedziele na 
„trawiastych” boiskach przy ul. 
Zbaraskiej i Szaserów. Prezes 

Kuranowski przewiduje, że za-
pisy do EUROPRAGI potrwają 
do połowy kwietnia. Zaintere-
sowani piłkarze powinni ob-
serwować internetową stronę 
PLPH. rosa 

Prezes Zbigniew Kania przed kolejnym meczem „Drukarza”.

W tym tygodniu na Pradze-
-Północ ruszyły dwa progra-
my aktywizujące mieszkań-
ców. Pierwszy skierowany jest 
do starszych mieszkańców, 
a drugi do wszystkich grup 
wiekowych.

- Aktywizacja seniorów, to je-
den z głównych celów, jakie sta-
wiamy przed sobą w tym roku – 
mówi Adam Kuszkowski, który 
kieruje dzielnicowym wydzia-
łem sportu. – Chcemy, aby oso-
by starsze z Pragi-Północ miały 
przygotowaną bogatą ofertę, 
która spełni ich oczekiwania oraz 
urozmaici ich czas wolny o rekre-
ację i zdrowy wypoczynek. W ten 
sposób Urząd Dzielnicy Praga-
-Północ wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców.

Pierwszy program („Aktyw-
ny senior na Pradze-Północ”) 

ma aktywizować osoby starsze. 
Zajęcia (głównie gimnastyka 
usprawniająca i rehabilitacja) 
będą się odbywały aż w czterech 
północno-praskich szkołach. 
Udział w zajęciach jest darmowy, 
a zapisać się można u instruktora 
przed samymi zajęciami.

Drugi program („Sportowa 
Praga-Północ”) skierowany 
jest do dzieci, młodzieży i do-
rosłych. W jego ramach, także 
bezpłatnie, można uczestniczyć 
w zajęciach sportowych (koszy-
kówka, siatkówka, piłka nożna, 
a także taniec i lekka atletyka). 
Szczegóły dotyczące harmo-
nogramu obydwu programów 
można znaleźć m.in. na inter-
netowej stronie Pragi-Północ. 
Obydwa programy będą reali-
zowane aż do końca listopada 
(z przerwą wakacyjną). ar

praga-północ dla 
seniorów i młodzieży

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−MarketZAK£AD US£UG 

TAPICERSKICh I STOLARSKICh
d. „RedOm” 

ul. Walecznych 76, 
tel./fax 22 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

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

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

TWój Fryzjer
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

TADEx  
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

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

z LiGi na LiGę

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

i wSzyStkie inne meble  
oraz naPrawa i renOwacja  

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

wyŁĄcznie lite drewnO

ŁóŻeczka  ŁóŻka


