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l  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

l  Zadzwoń, zamów i odbierz
l  Obiady dla firm
l  Mamy wolne terminy  

na zorganizowanie komunii
l  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl
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ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

KLINIKI 
STOMATOLOGICZNE

gOCŁAW (od 1991 r.) 
ul. Samolotowa 2

gROCHÓW 
ul. Kordeckiego 79
 (22) 672-12-71

pon.-pt. 800–2030; sob. 900–1600

zApRASzAmy!

l ele ganc kie lekkie oku la ry
l So czew ki kon tak to we
l le karz oku li Sta, ba da nie wzro ku
l du¯y wybór opraw

 672−77−77 

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

rabaty!

NA pRAdze-pOŁudNie pOjAWiŁy Się 
NOWe tzW. detAle ARCHiteKtONiCzNe. 
NOWe, Ale zNANe z  pRzeSzŁOśCi.  
detAle, Ale jAKże WAżNe...

CieSZą OCZy, 
KrZepią SerCA 

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 nuMerZe:

czytaj na str. 5

Taka sobie 
kampania

To już ostatnie tygodnie sa-
morządowej batalii przedwybor-
czej. Ja jestem nią rozczarowa-
ny. Bo nudna jak diabli. A  wła-
ściwie nijaka. Ja sobie wyobra-
żam, że gdybym kandydował, to 
chodziłbym po domach, rozma-
wiał z  przechodniami, wciskał 
ulotki, ściskał dłonie i  wykorzy-
stywał każdą okazję, by powie-
dzieć publicznie (na spotka-
niach w  klubach osiedlowych, 
na bazarku itp.) co sądzę o po-
trzebach swojej dzielnicy i jak je 
chcę rozwiązać.

A jak jest? Wielkie tuzy zawie-
rzają skarbnikowi swojej partii, 
drukują plakaty: Bonawentura 
Piprztykowski, miejsce trzecie 
lista 7. Słabsi w partyjnych ukła-
dach ustawiają się do zdjęcia 
z mocniejszym „misiem” i liczą, 
że dzięki głosom jakoś wejdą.

Niezależni, stłumieni do-
mniemaniem, że trzeba mieć 
duże pieniądze, by przepro-
wadzić skuteczną kampanię, 
ograniczają się do szeptanej 
formuły: powiedz swoim zna-
jomym, by na mnie głosowa-
li. No i jest jak jest. Pewnie do-
piero przy urnach zorientujemy 
się jak wielu kandydatów zare-
jestrowało się do walki. Ze zdzi-
wieniem odkryjemy całkiem 
sensowne nazwiska i  odnaj-
dziemy dawnych znajomych.

I to ma pobudzić frekwencję? 
Nie sądzę. Więc będzie jak za-
wsze: jedni pójdą głosować na 
PO, inni na PiS jeszcze inni na 
SLD czy WWS. Do Rad wejdą 
działacze partyjni od zawsze lo-
kalnego szczebla i młode wilcz-
ki… Kto nie tęskni do rewolucyj-
nych zmian, może więc już teraz 
oddychać z ulgą. Po wyborach 
będzie podobnie jak teraz.

tomasz Szymański

nA śWięTO niepOdległOśCi

czytaj na str. 2

Rozbrajanie Niemców przed Komendą Główną na Placu Saskim w Warszawie – 11 listopada 1918 r.
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WyWiAd mieSzKAŃCA
pytania do prezydent Warszawy
Hanny gronkiewicz-Waltz 
 str. 3 
RANKiNg dzielNiC
mieszkańcy oceniają swoje 
dzielnice 
 str. 4 
WAWeR
Nowoczesne i przyjazne  
miejsce do życia 
 str. 6 
KultuRA i RelAKS
piosenki Osieckiej inspirują 
młodych
emilian Kamiński oczarował 
seniorów  
 str. 9 
OśWiAtA
40 lat minęło 
 str. 10
Wielkie święto w szkole  
im. Starzyńskiego 
 str. 11 
metRO
zobacz zanim pojedziesz 
 str. 12 
SpORt
pobiegną dla Niepodległości
Nocna masa Krytyczna 
 str. 17 
pRAgA pÓŁNOC 
praga się zmienia  
 str. 18

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

PORADNIA 
CENTRUM ODCHUDZANIA 

I ODŻYWIANIA 
POSZUKUJE 

DIETETYKÓW .
Osoby zainteresowane 

prosimy o przesyłanie Cv 
na adres herbahex@wp.pl
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pracownica banku udaremniła oszustwo 
10 października do banku przyszła starsza kobieta, która zamie-

rzała podjąć sto tysięcy złotych. Czujna pracownica w rozmowie 
z klientką spostrzegła, że coś jest nie tak. Okazało się, że starsza pa-
ni miała paść ofiarą oszustwa „na ciocię”. Dzięki postawie pracow-
nicy kobieta nie straciła oszczędności życia. Komendant Rejonowy 
Policji Warszawa VI mł. insp. Piotr Berent podziękował pracowni-
cy banku za wzorową postawę obywatelską, dzięki której udarem-
niono próbę oszustwa. Podczas uroczystości odbywającej się na ko-
mendzie odczytano też podziękowania od Komendanta Stołeczne-
go Policji insp. Michała Domaradzkiego. 

to byli oszuści
Do zdarzenia doszło pod koniec lipca tego roku. Do starszego 

mężczyzny zadzwonił ktoś, kto podał się za jego wnuczka. „Wnu-
czek” prosił o wsparcie finansowe z powodu nieprzewidzianej sy-
tuacji życiowej. Kiedy się rozłączył, do starszego pana ponownie 
zadzwonił telefon, lecz tym razem oszust podawał się za funkcjo-
nariusza CBA i prosił o współpracę, która miała polegać między 
innymi na przekazaniu wskazanej osobie pieniędzy. Po zakończo-
nej akcji pieniądze miały trafić z powrotem do właściciela. Starszy 
mężczyzna nieświadomy próby oszustwa przystał  na te warunki 
i jeszcze tego samego dnia, w różnych punktach w centrum mia-
sta, w krótkich odstępach czasu, przekazał w sumie 90 tysięcy zło-
tych osobie podającej się za funkcjonariusza CBA. Sprawą zajęli 
się policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczo-
ścią przeciwko mieniu. To oni dzięki żmudnej pracy operacyjnej, 
ustaleniom procesowym i wielogodzinnym analizom nagrań z mo-
nitoringów zatrzymali Macieja S., podejrzewanego o popełnienie 
tego przestępstwa. 26-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. 
Jak ustalili śródmiejscy policjanci związek z tym oszustwem mógł 
mieć także 35-letni Piotr J.

Sprzedawała alkohol niewiadomego pochodzenia
Południowoprascy policjanci z wydziału do walki z przestęp-

czością gospodarczą i korupcją zatrzymali kobietę, która w swo-
im mieszkaniu sprzedawała alkohol niewiadomego pochodzenia. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt różnych butelek z al-
koholem. 52-letnia Monika D. przyznała się do sprzedaży alkoholu 
i tłumaczyła policjantom, że robiła to tylko okazjonalnie. Kobieta 
usłyszała już zarzut nielegalnego wyrabiania i rozlewania napojów 
spirytusowych. Dobrowolnie poddała się karze. 

dozór dla podejrzanego o pobicie
Policjanci z mokotowskiego wydziału zwalczającego przestęp-

czość przeciwko życiu i zdrowiu zatrzymali 30-latka podejrzanego 
o pobicie, do którego doszło miesiąc temu. Pokrzywdzony 59-latek 
został zaatakowany w rejonie parku, przy ulicy Bełdan i w ciężkim 
stanie trafił do szpitala. Podejrzany 30-letni mężczyzna usłyszał za-
rzut i został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do trzech lat 
więzienia. toms

 KrO NI KA pO LI CYj NA

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!

GOTOWE
MIESZKANIA!

•  nowoczesny budynek położony  
w spokojnej zielonej okolicy

•  promocyjna oferta – dowiedz się  
więcej w biurze sprzedaży

•  w ofercie mieszkania  
4-pokojowe

•  dostępne tarasy  
i parking podziemny

Hurtownia Optyczna HuRt-detAl

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

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

TRANSITIONS

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

  Okna  rOlety
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
l Maty bambusowe l ¯aluzje l 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%   

Na teren dawnego kom-
pleksu „Weterynarii” (obecnie 
Sinfonia Varsovia Centrum) 
wróciła tablica poświęcona 
Stefanowi Żeromskiemu oraz 
przedwojenna figurka Matki 
Boskiej Grochowskiej. A do-
kładniej pisząc kopia tablicy 
i kopia figurki.

W połowie pierwszej de-
kady XXI wieku, gdy Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego wyprowadzała się na 
Ursynów z kompleksu daw-
nego „Instytutu Weterynarii” 
przy Grochowskiej 272 znik-
nęła tablica upamiętniająca 
związki Stefana Żeromskiego 
z SGGW oraz przedwojenna 
figurka Matki Boskiej na po-
stumencie. Sprawa stała się 

dość głośna (pisał o niej m.in. 
„Mieszkaniec”, jak i „Gaze-
ta Stołeczna”), a lokalne śro-
dowiska uznały, że jednak jest 
to pewna forma grabieży za-
bytkowych elementów, detali, 
które nie tylko wrosły w tra-
dycję tej części miasta, nie 
tylko mówią o historycznym 
dziedzictwie tej części War-
szawy, ale także stały się waż-
nymi dla mieszkańców Ka-
mionka i Grochowa.

Po zadomowieniu się 
w „Weterynarii” Orkiestry 
Sinfonia Varsovia władze 
Orkiestry, wspierane przez 
miejscową parafię, Zarząd 
Dzielnicy Praga-Południe 
i lokalny Samorząd podję-
ły próbę odzyskania zabyt-
kowych detali. Przy twar-
dym stanowisku władz uczel-

ni okazało się to niemożliwe. 
– Musieliśmy się pogodzić ze 
stratą tablicy, gdyż jej funda-
tor, Towarzystwo Weteryna-
ryjne, chciał żeby pozostała 
przy SGGW – mówią samo-
rządowcy z Kamionka. – Ale 
uważaliśmy, że figurka Matki 
Boskiej Grochowskiej powin-
na wrócić na Kamionek. Po 
kilku latach zakulisowych, 
i co podkreślał zarówno Ja-
nusz Marynowski, dyrektor 

Orkiestry Sinfonia Varsovia, 
jak i Tomasz Kucharski, bur-
mistrz Pragi-Południe, bar-
dzo trudnych rozmów z wła-
dzami uczelni został wypra-
cowany kompromis – SGGW 
zgodziło się na skopiowanie 
wywiezionych detali. 

Pod koniec października 
kopię figurki (na zdjęciu) po-

święcił ks. Andrzej Kuflikow-
ski w towarzystwie nowego 
proboszcza kamionkowskiej 
parafii ks. Wacława Made-
ja. – Ta kopia chyba jest lep-
sza od oryginału… – szeptem 
wyraził swoją opinię Krzysz-
tof Kosmala, zastępca dyrek-
tora Orkiestry. W uroczysto-
ści wzięli udział m.in. absol-
wenci SGGW, pracownicy 
Kliniki Małych Zwierząt, któ-
rzy tłumaczyli, że obecni stu-
denci chcą, aby Matka Boska 
Grochowska nadal czuwała 
nad ich edukacją, ale już na 
Ursynowie... Replika tablicy 
poświęconej Stefanowi Że-
romskiemu zawisła w holu 
wejściowym Orkiestry Sinfo-
nia Centrum. Przy okazji uro-
czystości dyrektor Marynow-
ski podzielił się informacją, że 
Rada Warszawy przyznała 35 
mln zł na remonty zabytko-
wych budynków kompleksu.

Bardzo wartościowy detal 
(o czym „Mieszkaniec” wspo-
minał) przybył także przy po-
łudniowej rogatce grochow-
skiej. Kilka dni przed powy-
żej opisywanym wydarze-
niem na rogatce odsłonięto ta-
blicę upamiętniającą powoła-
nie przez Józefa Piłsudskiego 
Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. Zarówno burmistrz To-
masz Kucharski, jak i Adam 
Siwek z Rady Pamięci Walk 
i Męczeństwa podkreślali, 
że to właśnie w tym miejscu 
POW zdekonspirowała się 
i jawnie, z orzełkami na cza-
pach, ruszyła na manewry do 
Wawra i Zielonej. 

Tablicę odsłonięto w obec-
ności licznie zgromadzonych 
gości (m.in. kombatantów, se-
natora RP Marka Borowskie-
go, szkolnych pocztów sztan-
darowych) i w asyście Ba-
talionu Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego.  magda K. 

CieSZą OCZy, KrZepią SerCA
dokończenie ze str. 1
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– Pani Prezydent przed 
czterema laty zapowiadała 
Pani budowę tzw. wschod-
niego odcinka Obwodni-
cy Śródmiejskiej. Czy jest 
szansa na rozpoczęcie tej 
inwestycji? – pytają miesz-
kańcy.

– Tę inwestycję planujemy 
zrealizować w latach 2015-21. 
Została ona podzielona na 
dwa etapy tj. od Ronda Wia-
traczna do ul. Radzymińskiej 
oraz od ul. Radzymińskiej do 
Ronda „Żaba”. Jako pierwszy 
powstanie odcinek od Ronda 
Wiatraczna. Do czasu roz-
poczęcia robót budowlanych 
zamierzam dokładnie zwe-
ryfikować projekt po to, aby 
maksymalnie obniżyć kosz-
ty tej inwestycji szacowa-
ne obecnie na blisko miliard 
złotych. Mam na myśli zmia-
ny dotyczące m.in. rozwiązań 
w węzłach komunikacyjnych 
z Trasą Świętokrzyską i ul. 
Radzymińską oraz skróce-
nia tunelu przy Rondzie Wia-
traczna.   

– Wiele emocji i duże za-
interesowanie wśród miesz-
kańców Gocławia wywołał 
projekt połączenia tramwa-
jem lub metrem osiedla Go-
cław z resztą miasta. Czy za-
mierzenia te mają szansę re-
alizacji?

– Jestem przekonana, że 
tak. Zgłosiliśmy do dofinan-
sowania z Funduszy Europej-
skich w latach 2014-2020 pro-
jekt rozwoju i modernizacji 
sieci tramwajowych w War-

szawie. Zakłada on rozbu-
dowę i modernizację układu 
tras tramwajowych, budowę 
nowej zajezdni na Annopo-
lu i zakup nowych wagonów 
tramwajowych. Wśród zapro-
ponowanych przeze mnie in-
westycji znajdują się: budowa 
trasy do Winnicy, moderniza-
cja tras tramwajowych na  ul. 
Grochowskiej, al. Waszyngto-
na i ul. Zamoyskiego oraz bu-
dowa trasy tramwajowej na 
Gocław. Staram się zrobić jak 
najwięcej, ale to jak dużo in-
westycji z projektu zostanie 
zrealizowanych zależy od wy-
sokości przyznanego dofinan-
sowania z UE. 

– Czy jest przewidywana 
budowa dróg wyjazdowych 
poza Warszawę Wałem Mie-
dzeszyńskim w kierunku 
Otwocka, budowa „dwupa-
smówki” wzdłuż kanału Że-
rańskiego w stronę Zegrza 

czy też budowa bezkolizyj-
nego wyjazdu w stronę Wę-
growa (wiadukt w Rember-
towie)?

- Pomimo szerokiej ofer-
ty kulturalno-oświatowej dla 
mieszkańców naszego mia-
sta, część warszawiaków lu-
bi dni wolne od pracy spę-
dzać również poza granica-
mi naszego miasta. Wobec 
tego warto usprawnić dro-
gi wyjazdowe. Dlatego uli-
ca Wał Miedzeszyński po-
między rondem przy ul. 
Trakt Lubelski a Południową  
Obwodnicą Warszawy zo-
stanie przebudowana w la-
tach 2017-19. Na ten cel za-
gwarantowane są pienią-
dze w budżecie. W tej chwi-
li wybrana w przetargu fir-
ma przygotowuje projekt 
przebudowy. Dokumentacja 
będzie gotowa w połowie 
przyszłego roku. Pozostałe 
przedsięwzięcia będziemy 
realizować w miarę możli-
wości w kolejnych etapach. 

- Pamiętając stanowisko 
Pani Prezydent w sprawie 
budowy Stadionu Narodo-
wego poza lub na obrze-
żach miasta, mieszkańcy nie 
tylko Pragi i Śródmieścia – 
nie są w stanie godzić się na 
zbyt uciążliwe imprezy od-
bywające się na Stadionie 
Narodowym jak np. Orange 
Warsaw Festival. Czy prze-
widuje Pani w tym wzglę-
dzie zmniejszenie uciążliwo-
ści dla mieszkańców?

– Chcę, aby Stadion Na-
rodowy i jego otoczenie by-
ły dla warszawiaków miej-
scem otwartym i przyjaznym, 
a organizowane na nim im-
prezy nie powodowały więk-

szych uciążliwości dla miesz-
kańców. Stadion Narodowy 
w Warszawie jest dla nas nie 
tylko nobilitacją, ale też zobo-
wiązaniem wobec mieszkań-
ców. Proszę zwrócić uwagę, 
że odbywają się na nim im-
prezy nie tylko o charakterze 
miejskim, ale przede wszyst-
kim państwowym. To tu-
taj nasi siatkarze rozpoczęli 
zwycięską drogę po mistrzo-
stwo świata, a piłkarze pierw-
szy raz w historii zwyciężyli 
z Niemcami.

Wracając do Pana pytania, 
po Orange Warsaw Festival 
zwróciliśmy się do spółki PL 
2012+, będącej operatorem 
Stadionu Narodowego z pi-
smem, w którym zadeklaro-
waliśmy pomoc w wypraco-
waniu warunków organizacji 
tego typu imprez w przyszło-
ści. Obecnie Stadion Naro-
dowy prowadzi prace zmie-
rzające do poprawy akustyki 
wewnątrz obiektu oraz jed-
nocześnie do jego wycisze-
nia na zewnątrz. Prezydent 
Warszawy nie może bezpo-
średnio wpływać na działania 
spółki PL2012+, jednakże na 
zasadach dobrej współpracy 
wspólnie rozwiązujemy pro-
blemy i dążymy do ogranicze-
nia uciążliwości, jakie z tego 
powodu mogą wynikać dla 
mieszkańców Warszawy. Ma-
my wspólny cel, bo zarówno 
miastu jak i spółce zależy na 
dobrym odbiorze imprez, któ-
re odbywają się na Stadionie 
Narodowym.

– Lewobrzeżna część mia-
sta będzie miała bulwary 
nadwiślańskie. Na co mo-
gą liczyć Prażanie po swojej 
stronie Wisły? 

– W ostatnich latach uda-
ło nam się przywrócić Wi-
słę warszawiakom. Natural-
ne plaże i ścieżki rekreacyj-
ne praskiego brzegu rzeki są 
miejscem odpoczynku i za-
bawy dla wielu mieszkań-
ców naszego miasta. Wi-
dać to doskonale zwłaszcza 
w okresie letnim. Warsza-
wiacy czekali na miejsce do 
wypoczynku blisko swoje-
go domu. Nasze działania, 
szczególnie w zakresie stwo-
rzenia ścieżki rekreacyjnej 
zostały docenione przez pol-
skich i międzynarodowych 
ekspertów. Zagospodarowa-
nie prawego brzegu zostało 
nagrodzone prestiżową na-
grodą City to City Barcelo-
na FAD Award, Public Spa-
ce Award. 

Wśród zadań na kolejne la-
ta, przewidzianych w budże-
cie miasta, jest szereg dzia-
łań uzupełniających i podno-
szących standard zagospo-
darowania praskiego brzegu. 
Pierwszym z nich jest prze-
dłużenie ścieżki rekreacyjnej 
zarówno na północ jak i po-
łudnie. Prace te przewidują 
przebudowę mostu nad kana-
łem portu Żerańskiego. Dzię-
ki temu możliwe będzie stwo-
rzenie szlaku rowerowego 
biegnącego aż do granic War-
szawy. W tej chwili już pozy-
skujemy decyzję celu publicz-
nego dla tej inwestycji. 

Jestem przekonana, że jesz-
cze w tym roku rozpocznie się 
konkurs na budowę pawilo-
nu edukacyjnego Life Plus na 
Golędzinowie, w okolicy mo-
stu Gdańskiego. W kolejnych 
latach planujemy również bu-
dowę przystani, basenów i ką-

pielisk nad Wisłą. Powstałyby 
one wzdłuż nabrzeża w oko-
licy Saskiej Kępy – od mo-
stu Poniatowskiego, aż do ul. 
Afrykańskiej. Będziemy dą-
żyć do przywrócenia funk-
cji rekreacyjno-sportowych 
na tym terenie. W związku 
z tym w tym roku została już 
wykonana analiza możliwo-
ści zagospodarowania działek 
wzdłuż ul. Wał Miedzeszyń-
ski. 

Oprócz tego w latach 2016-
2017 planowane jest roz-
poczęcie działań mających 
na celu budowę kąpieliska 
w formie basenu pływające-
go w rejonie Portu Praskie-
go. Nie można zapomnieć 
również o kwestiach zwią-
zanych z bezpieczeństwem. 
Dlatego chcę przeprowadzić 
gruntowne remonty wszyst-
kich obiektów regulacyjnych 
prawego brzegu. Zachowując 
swoją inżynieryjną funkcję 
obiekty te zyskają elementy 
umożliwiające powszechną 
rekreację, a co za tym idzie 
będą mogły stać się kolejną 
przestrzenią publiczną nad 
Wisłą. Dzięki temu też moż-
liwa będzie poprawa warun-
ków nawigacyjnych i żeglu-
gowych na samej rzece. Za-
leży mi na rozwoju tej części 
Warszawy, aby mieszkańcy 
mogli spokojnie wypoczy-
wać ciesząc się urokami na-
szej Wisły. Już niedługo nie 
będą musieli wyjeżdżać po-
za granice naszego miasta, 
aby móc odpoczywać na ło-
nie przyrody.

– Dziękujemy za udziele-
nie naszym czytelnikom wy-
czerpujących odpowiedzi.

Redakcja 

pyta – Hanna gronkiewicz-Waltz odpowiada
RedAKCjA CzASOpiSmA WARSzAWSKO-pRASKiegO 
„mieSzKANieC” zWRÓCiŁA Się z  pytANiAmi  
dO pANi pRezydeNt m.St. WARSzAWy HANNy 
gRONKieWiCz-WAltz.
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Warszawa to ludzie
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PierwszY Na Liście
                dO RAdY WARSZAWY

KORTy 
TeNISOWe

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610−65−23

zaprasza codziennie 
w godz. 800–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje
NOwy w£OsKi balON 
(ciep³o, widno i sucho)

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON ZImOWy!

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

COdZIENNIE PROMOCJA tOwARów
l obuwie, bielizna poœcielowa, koce
l dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
l sprzêt AGD
l art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

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

Dziennikarze obywatelskiej 
prasy codziennie są wśród miesz-
kańców, co daje możliwość po-
znania ich oceny funkcjonowa-
nia samorządu dzielnicy. 

Aby zobiektywizować oce-
ny, postanowiliśmy sięgnąć do 
sprawdzalnych faktów. Wie-
my, że dzielnice różnią się od 
siebie fizjografią, historią, lo-
kalizacją obiektów przemysło-
wych, usługowych, kultural-
nych, sportowych, użyteczności 
publicznej itp. Komisja Rankin-
gowa korzystała z dostępnych 
danych Urzędu Statystycznego 
w Warszawie, własnych zaso-
bów informacyjnych, organiza-
cji pozarządowych, biur Urzędu 
m.st. Warszawy, wyspecjalizo-
wanych jednostek organizacyj-
nych miasta. Zadaliśmy dzie-
sięć pytań burmistrzom dziel-
nic, uznając ich odpowiedzi za 
bardzo istotne źródło informa-
cji. Zebrane przez nas materia-
ły mają objętość małej walizki. 
To, co robi dla mieszkańców sa-
morząd miasta, w tym dzielnic, 
zasługuje na uznanie, choćby 
z racji ogromu zadań. Nie spo-
sób omówić wyników rankin-
gu w jednym wydaniu gazety. 
Przedstawiamy więc teraz spra-
wy podstawowe, a szczegóły 
w późniejszym czasie. 

Ranking dzielnic Warszawy 
objął mijającą kadencję samo-
rządu. Staraliśmy się dostrzec, 
jak w tym czasie funkcjono-
wały samorządy wszystkich  
18 dzielnic w zakresie swych 
kompetencji. Nasza praca jest 
pionierska, wykonana bez się-
gania po agencje zewnętrzne. 

To, czego nauczyliśmy się te-
raz, wykorzystamy w następ-
nym rankingu za rok.

Niniejszy ranking publi-
kujemy w ponad 200 tys. eg-
zemplarzy nakładu audytowa-
nego przez Związek Kontroli 
Dystrybucji Prasy w gazetach:  
„Południe”, „Mieszkaniec” 

i „Nowa Gazeta Praska”, a tak-
że na stronach internetowych 
tych tytułów. Ewa Malinow-
ska-Grupińska, przewodniczą-
ca Rady m.st. Warszawy, obję-
ła ranking dzielnic honorowym 
patronatem.

Do burmistrzów wysłali-
śmy pytania pocztą poleconą 
22 sierpnia 2014 r. Pierwsza 
odpowiedź nadeszła 8 wrze-
śnia, a ostatnia 10 październi-
ka. Szybkość udzielenia odpo-
wiedzi na pytania dziennikarzy 

świadczy o traktowaniu prasy 
lokalnej oraz o sprawności or-
ganizacyjnej. Odpowiedzi na-
deszły w następującej kolejno-
ści: 1. Śródmieście, 2. Włochy, 
3. Wola, 4. Wawer, 5. Ochota,  
6. Bemowo, 7. Mokotów, 8. Rem-
bertów, 9. Bielany, 10. Wilanów, 
11. Ursus, 12. Praga-Południe, 

13. Ursynów (8 października), 
14. Żoliborz, 15. Białołęka, 16. 
Targówek, 17. Praga-Północ. 

Katarzyna Milewicz, rzecz-
nik prasowy dzielnicy Wesoła 
stwierdziła, że odpowiedzi „nie 
dojdą, burmistrz nie skorzysta”. 
W tym przypadku mamy do 
czynienia z naruszeniem usta-
wy Prawo prasowe oraz lekce-
ważeniem mieszkańców. 

Zauważyliśmy zaangażo-
wanie rzeczników prasowych 
dzielnic. Naczelnicy wydzia-

łów mogliby szybciej dostar-
czać materiały rzecznikom. Ist-
nieje potrzeba wzmocnienia 
pozycji rzeczników i lepszego 
zrozumienia ich pracy przez 
burmistrzów. Niektóre odpo-
wiedzi były nieprecyzyjne, za-
miast odpowiedzi otrzymali-
śmy obszerne materiały niesta-

nowiące istoty sprawy. W wie-
lu przypadkach brakowało syn-
tezy. 

Zdarzyły się także przypad-
ki spychotechniki. Oto Śród-
mieście – powołując się na § 15  
ust. 1 Zarządzenia Nr 5971/2014 
Prezydenta Warszawy z 16 ma-
ja 2014 r. w sprawie zasad i try-
bu udostępniania informacji pu-
blicznej w Urzędzie m. st. War-
szawy poinformowało, że „dys-
ponentami informacji, o któ-
rych mowa w pkt 7 i 9 są od-

powiednio Biblioteka Publicz-
na w Dzielnicy Śródmieście  
m.st. Warszawy i Zarząd Te-
renów Publicznych”. Naszym 
zdaniem burmistrzowie są go-
spodarzami dzielnic i powinni 
wiedzieć, co dzieje się na po-
wierzonym im obszarze, za-
miast zachowywać się for-
malistycznie. Środki na funk-
cjonowanie bibliotek ujęte są 
w dzielnicowych załącznikach 
budżetowych, co oznacza bez-
pośredniość wglądu burmi-
strza. Ursynów nie udzielił od-
powiedzi dot. edukacji zdro-
wotnej, ponieważ „programy 
zdrowotne na Ursynowie reali-
zuje” SPZOZ Warszawa-Ursy-
nów, a „jest to jednostka podle-
gająca bezpośrednio Urzędowi 
m.st. Warszawy”. Możemy za-
tem przyjąć, że Ursynów nie re-
alizuje zadań z zakresu edukacji 
zdrowotnej, a co gorsza nie od-
różnia lecznictwa od edukacji.

Składanie uwag do projek-
tów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzenne-
go przez radnych dzielnic jest 
incydentalne. Najczęściej uwa-
gi do wyłożonego planu skła-
dają burmistrzowie lub zarzą-
dy dzielnic, bardzo rzadko ra-
dy dzielnic. Te zaś – zgodnie ze 
statutem – opiniują ostateczną 
wersję planu. Generalnie rad-
nym brakuje znajomości spraw 
w kontekście przepisów, proce-
dur. Odnosi się wrażenie, że nie 
przeczytali projektów ze zro-
zumieniem. Wniosek: radnych 
komisji zagospodarowania i ar-
chitektury warto przeszkolić. Ta 
sama uwaga odnosi się do rad-
nych komisji budżetowych. 

Zapytaliśmy burmistrzów 
o uchwały rad dzielnic określa-
jące plan rozwoju dzielnic. Tyl-
ko Bielany i Rembertów wyka-
zały w tej sprawie inicjatywę. 
Większość zdała się na centralę. 
Uważamy, że samorząd dzielni-
cy może i powinien wpływać na 
przyszłość dzielnicy. Powsta-

je pytanie o programy klubów 
radnych. Co kandydaci na rad-
nych i ich ugrupowania oferują 
wyborcom? 

Wykonanie budżetu inwe-
stycyjnego w 2013 r. w sto-
łecznych dzielnicach wynio-
sło średnio 92,9 %. Powyżej tej 
średniej znalazły się dzielnice: 
Bemowo, Białołęka, Ochota, 
Praga-Południe, Praga-Północ, 
Śródmieście, Ursus, Wesoła, 
Wilanów, Wola, Żoliborz.

W mijającej kadencji powsta-
ło wiele miejsc w przedszkolach 
i żłobkach. W dzielnicach odle-
głych od centrum daje się zauwa-
żyć przyrost liczby rodzin z ma-
łymi dzieci. Widać też wzrost 
liczby miejsc w tych placów-
kach i przyrost liczby dzieci. Po-
liczyliśmy, ile miejsc w żłobkach 
przypada na tysiąc mieszkańców. 
Najwyższym wskaźnikiem legi-
tymuje się Śródmieście 5,45, Ur-
sus 5,37 i Bielany 4,25. W ogonie 
znalazły się Wesoła 0,56 i Wawer 
1,76. Ile miejsc w przedszkolach 
i w klasach przedszkolnych przy-
pada na tysiąc mieszkańców? 
Przoduje Wilanów 40,02 dzięki 
oddaniu 1 września br. do użyt-
ku dużego kompleksu w Wilano-
wie Zachodnim. Wysoką pozycję 
zajmują Włochy 32,18 oraz Wola 
25,69, Praga-Północ 25,39 i Mo-
kotów 25,09. 

Spółdzielnie mieszkaniowe 
oceniły współpracę z dzielni-
cami. W skali punktowej od 0 
do 10 najlepiej wypadły: po 8 
punktów: Bielany, Praga Połu-
dnie, po 7 pkt. Mokotów, Śród-
mieście i Żoliborz. Najmniej, 
bo po 3 punkty zebrały: Biało-
łęka, Wola i Ursynów. Więk-
szość mieszkańców Ursynowa 
mieszka w zasobach spółdziel-
czych. Wygląda to więc na ka-
tastrofę. 

Ze względu na szczupłość 
miejsca nie poruszyliśmy wie-
lu zagadnień. Przedstawimy je 
w następnej publikacji.

Andrzej Rogiński

Pierwszy kompleksowy ranking dzielnic Warszawy

DZIELNICE W NASZYCH OCZACH
KtO mOże NAjlepiej OCeNić WŁAdze dzielNiCy, W KtÓRej mieSzKA? OCzyWiśCie jej mieSzKAŃCy, A zARA-
zem CzytelNiCy pRASy lOKAlNej. tRzy StOŁeCzNe tytuŁy pRASy lOKAlNej: „pOŁudNie”, „mieSzKANieC” 
i „NOWA gAzetA pRASKA” pRzygOtOWAŁy RANKiNg dzielNiC.



MIESZKANIEC 5

OgłOszeNie reKLama  

O tym, jak sil na by ła wia ra Po la-
ków w odro dze nie Oj czy zny, 
świad czy wiersz Ar tu ra Opp ma na, 
po e ty pi su ją ce go pod pseu do ni-
mem Or-Ot, opu bli ko wa ny w 1910 
ro ku w po czyt nym „Ty go dni ku 
Ilu stro wa nym”:

Nie chaj ser ca w Pol sce ca łej
Za dźwię cza ją jak dzwo ny,
Niech za gra ją, jak hej na ły,
Od stro ny do stro ny,
Po Kar pa ty, po brzeg mo rza,
Po Gdańsk i War sza wę –
Niech pło mien na go re zo rza
Na nie zga słą sła wę!
Oby wa te le roz dar tej po mię dzy 

trzech za bor ców: Ro sję, Pru sy 
i Au strię - dum nej i har dej Rze czy-
po spo li tej, sa mi roz dzie le ni mię dzy 
so bą gra ni ca mi, nie mo gli się po go-
dzić z ta kim sta nem rze czy. Im wię-
cej lat ży cia upły wa ło im w nie wo li, 
tym więk szy na ra stał bunt, wy wo ła-
ny no stal gią za prze szło ścią, za 
ni czym nie skrę po wa ną wol no ścią. 
Osto ją pol sko ści sta ły się więc pol-
skie do my i pol skie ro dzi ny. Każ da 
bo wiem pol ska ro dzi na, nie za leż nie 
od sta tu su spo łecz ne go oraz sy tu a cji 
ma te rial nej, kul ty wo wa ła tra dy cje 
i oby cza je pol skie, sta ra ła się roz bu-
dzić du cha pa trio tycz ne go na ro du 
wśród mło de go po ko le nia. Ów żar li-
wy pa trio tyzm, wpo jo ny przez dzia-
dów i oj ców, pchał później mło dych, 
nie pa mię ta ją cych wol nej Oj czy zny, 
do wal ki o jej nie pod le głość i wol-
ność.

Nie po wo dze niem skoń czy ły się 
ko lej ne zry wy na ro do we, za rów no 
po prze dza ją ca trze ci roz biór Pol ski 
– in su rek cja ko ściu szkow ska (1794) 
– jak i dwa po so bie na stę pu ją ce 
po wsta nia: li sto pa do we (1830) 
i stycz nio we (1863). Wszy st kie 
za koń czy ły się klę ską, cho ciaż pod-

czas ich trwa nia mia ły miej sce po je-
dyn cze, zwy cię skie bi twy. Współ-
cze śni hi sto ry cy są zda nia, iż te epi-
zo dycz ne wy gra ne, gdy by zo sta ły 
wła ści wie wy ko rzy sta ne przez wal-
czą cych o wol ność Oj czy zny ro da-
ków, z pew no ścią prze chy li ły by sza-
lę zwy cię stwa na ich ko rzyść, a lo sy 
kra ju by się zmie ni ły. Twar de re a lia 
tam tych, od le głych cza sów, odbie ra-

ły wszel kie złu dze nia. Po zo sta wa ła 
je dy nie w ser cu wia ra, że kie dyś 
wszy st ko się odmie ni, ale da ta owej 
zmia ny sy tu a cji ge o po li tycz nej nie 
by ła zna na; chy ba gwia zdom. Ko lej-
ne po ko le nia znie wo lo nych Po la ków 
do zna wa ły nę dzy i gło du w wię zie-
niach, na sy be ryj skich zsył kach 

i w ko pal niach Ura lu, gdzie tra fia li 
„za spra wę na ro do wą”, jak to się 
zwy kło wów czas okre ślać. Ich 
ma jąt ki okła da ne se kwe strem lub 
kon fi sko wa ne przej mo wa li za bor cy, 
co kła dło się cie niem na ży ciu wie lu 
ro dzin, za rów no w za bo rze ro syj-
skim jak i pru skim.

Nie co ła twiej szą sy tu a cję mie li 
ro da cy w Ga li cji, pod po rząd ko wa nej 
Au stro-Wę grom, gdzie re pre sje nie 
by ły tak do tkli we. Dla te go też tam 
wła śnie po wsta ły Le gio ny Pił sud-
skie go.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że nie pod-
le głość za wdzię cza my nie tyl ko 
splo to wi wy da rzeń i sy tu a cji po li-
tycz nej, ale nade wszy st ko jed ne mu 

czło wie ko wi, którym był Józef Pił-
sud ski (1867-1935). W dzie jach 
wal ki o nie pod le głość Pol ski, mie li-
śmy dzie siąt ki, a na wet set ki, barw-
nych i wy ra zi stych bo ha te rów, 
o szla chet nych obli czach. Z upły-
wem lat, ich miej sca zaj mo wa li 
no wi – do cza su, kie dy po ja wił się 
ni ko mu wcze śniej nie zna ny przy-
wód ca, w sza rym mun du rze i czap-
ce zwa nej ma cie jów ką. Je go chy ba 
opa trz ność wy kre o wa ła na wo dza 
na ro du i jak się wkrót ce oka za ło, 
był go dzien te go wy nie sie nia. Podo-
łał cięż kie mu za da niu, wy wiódł 
na ród ku zwy cię stwu. Dzię ki nie-
złom nej si le wo li, mi mo licz nych 
prze ciw no ści, stwo rzył na no wo 
pol skie pań stwo, nie go rzej zor ga ni-
zo wa ne niż in ne pań stwa ów cze snej 
Eu ro py Za cho dniej, które nig dy 
swej su we ren no ści nie utra ci ły. Ten 
czło wiek miał dwa wa lo ry, odróż-
nia ją ce go od współ cze snych pol-
skich przy wód ców i po li ty ków – we 
wszy st kim, co czy nił, prze ja wiał się 
je go ogrom ny pa trio tyzm obok 
wy so kie go po czu cia ho no ru. Choć 
po sia dał ce chy dyk ta to ra, ja kich 
współ cze sna mu Eu ro pa mia ła kil-
ku, on nim nie zo stał. Się gał wpraw-
dzie po wła dzę, do hi sto rii prze-
szedł słyn ny już za mach ma jo wy, 
ale czyż ta ki czło wiek jak On, mógł 
zo stać obo jęt ny kie dy w kra ju, 
które go nie pod le głość wy wal czył, 
dzia ło się źle, pa no wa ła anar chia 
i cha os. Świa dom wła snej war to ści, 
umiał ustę po wać i usu wać się 
w cień, bo naj wy żej ce nił so bie 

uczci wość. Orien to-
wał się, jak trud nym 
do rzą dze nia na ro dem 
są je go wła śni ro da cy, 
nie na wy kli do po słu-
szeń stwa, ła mią cy pra-
wo na wet przez sie bie 
usta no wio ne. Nie szu-
kał dla sie bie oraz 
wła snej ro dzi ny ko rzy-
ści ma te rial nych, ta - 
kiej po sta wy ocze ki-
wał za wsze rów nież 
od swo ich pod ko-
mend nych i współ pra-
cow ni ków, a je śli po - 
stę po wa li in a czej, po- 
 pa da li w nie ła skę 
i od su wał się od nich.

Przy kre, że tych 
przy mio tów, chy ba 
z ma ły mi wy jąt ka mi, 
nie po sia da ją po li ty cy 
III Rze czy po spo li tej, 
która też odra dza ła się 
jak nie gdyś II Rzecz-
po spo li ta. Hi sto ria Pol ski lu bi 
wi dać po wtórze nia. Szko da tyl ko, 
że wła śnie w Dniu Świę ta Nie pod-
le gło ści kon sta tu je my, iż rzą dzą-
cym na mi da le ko do po sta wy Mar-
szał ka Józe fa Pił sud skie go. Nie 

do rów nu ją oni rów nież człon kom 
ko lej nych ekip rzą do wych, mi ni-
strom przedwrze śnio wej Pol ski, 
których hi sto ria po woj nie nie spra-
wie dli wie oce ni ła, od są dziw szy od 
przy sło wio wej czci i wia ry, a te raz 
przy wra ca do łask.

Dla mnie 11 li sto pa da ko ja rzy się 
za wsze z oso bą Mar szał ka Józe fa 
Pił sud skie go, sym bo lu mię dzy wo-
jen nej Pol ski, tej na którą cze ka łem 
do 1989 ro ku, a która nie wróci ła, 
za wio dła tak sa mo mnie, po ko le nie 
po wsta nia, jak i tych pa mię ta ją-
cych cza sy sprzed wy bu chu II woj-
ny świa to wej. Po zo sta ły nie za bli-

źnio ne ra ny po wo jen nych krzywd, 
gra bie ży mie nia, na które go zwrot 
na próż no cze ka ją ro dzi ny o nie-
kwe stio no wa nej przez ni ko go 
po sta wie pa trio tycz nej. Za to ich 
mie niem ob da rza ni są nik cze mni-

cy, którzy gdy by mie li choć odro-
bi nę ho no ru, nig dy by się przed 
sze reg nie wy su wa li i nie wa ży li 
się gać po cu dze.

Dla te go w dniu Świę ta Nie pod le-
gło ści ży czy li by śmy so bie, aby rzą-
dzą cy na mi z wo li na ro du ze chcie li 
po słu gi wać się na co dzień uczci wo-
ścią, pa trio ty zmem i nade wszy st ko 
ho no rem. Nie za po mi na li, że te war-
to ści są po nad cza so we i nie prze mi-
ja ją ce i mu szą zno wu odzy skać 
na leż ną im ran gę w kra ju le żą cym 
po mię dzy Odrą i Bu giem.

ta de usz Władysław świą tek

Bry ga dier Józef Piłsud ski. 
Fot. Kart ka po czto wa ze zbio rów  

Ta de usza Wł. Świąt ka. (1921).

Ostat nie po sie dze nie ko mi sji we rbun ko wej w Biu rze Le gio nów w War sza wie, przed wy ru
sze niem do Pio tr ko wa Try bu nal skie go.  Fot. Ty go dnik Ilu stro wa ny  nr 39 (1915).

Józef Piłsud ski w dro dze na de fi la dę woj sko wą na Po lu Mo ko tow skim 11 li sto pa da 1934 
ro ku.  Fot. ze zbio rów Ta de usza Wł. Świąt ka.     

J. Kos sak – „We so ła woj na” Ka wa le ria w ata ku. 
Fot. Kar ta po czto wa ze zbio rów Ta de usza Wł. Świąt ka. (1930).

ZAułKi HiSTOrii nA śWięTO niepOdległOśCi
dokończenie ze str. 1
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wawer

–  Pani Burmistrz, dobiega końca kadencja samorządu. Jak 
podsumowałaby Pani ten okres?

Jolanta Koczorowska: – Myślę, że la-
ta 2010–2014 to dla dzielnicy Wawer czas 
wyjątkowo szybkiego rozwoju. Ukazuje 
to wzrastająca liczba nowych mieszkań-
ców – przybyło ich w tym okresie ponad 
5 tysięcy – oraz inwestycji, zarówno tych 
publicznych, jak i prywatnych. Jesteśmy 
już na 11 miejscu pod względem liczby 
ludności wśród 18 dzielnic Warszawy.  
W ostatnich 4 latach wydano w Wawrze 
ponad 5 tys. decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę, co stawia naszą dzielnicę w war-
szawskiej czołówce i świadczy o wzra-

stającym zainteresowaniu zamieszaniem i inwestowaniem w Wawrze. 
W mijającej kadencji samorządu skupiliśmy się na inwestycjach in-

frastrukturalnych oraz rozwoju bazy oświatowej w dzielnicy wycho-
dząc naprzeciw potrzebom wzrastającej liczby mieszkańców. Stara-
my się równomiernie kierować inwestycje w różnych osiedlach dziel-
nicy, tak by dzięki nowym placówkom oświatowym i obiektom spor-
towym budować siłę wawerskiej lokalnej społeczności. Krajobraz 
dzielnicy zmienia się w dobrym kierunku, myślę, że wielu mieszkań-
ców dostrzega te zmiany. 

  
–  Jak ocenia Pani postęp w rozwoju infrastruktury w dzielnicy, 

tak ważnej dla mieszkańców?
–  W mijającej kadencji samorządu w ramach inwestycji pu-

blicznych zbudowano w Wawrze ponad 32 km dróg i prawie 20 
km chodników. Oznacza to, że prawie połowa dotychczas nie-
utwardzonych dróg zyskała w ostatnich 4 latach nową nawierzch-
nię. Zakończono wiele strategicznych dla dzielnicy inwestycji, ta-
kich jak budowa nowej 2 km drogi łączącej ul. Skalnicową z ul. 
Panny Wodnej – największej inwestycji drogowej w Wawrze 
w ostatnich latach, a także budowę, równie ważnej dla układu ko-
munikacyjnego dzielnicy, ul. Nowozabielskiej w osiedlu Las. In-
westycje drogowe umożliwiły powstanie nowych odcinków linii 
autobusowych.

Wybudowaliśmy 4 ogólnodostępne parkingi na ponad 250 miejsc, 
w trakcie budowy są 3 nowe parkingi przy stacjach PKP Radość, Mię-
dzylesie i Gocławek. Zakończenie tej inwestycji zwiększy liczbę no-
wych miejsc parkingowych w dzielnicy o ponad pół tysiąca.   

Duży nacisk położyliśmy na infrastrukturę oświaty. Dzięki inwe-
stycjom, takim jak budowa nowych przedszkoli przy ul. Krupniczej 
i Kadetów (będzie gotowe do końca 2014 r.) oraz adaptacji pomiesz-

czeń na potrzeby przedszkolne, uda się zwiększyć o 250 liczbę miejsc 
w wawerskich przedszkolach. 

W ostatnich 4 latach wybudowano także 15 nowych placów zabaw 
we wszystkich częściach dzielnicy, ocieplono 8 szkół, a na remonty 
placówek oświatowych przeznaczono prawie 7,5 mln zł! Dokonali-
śmy też zmian organizacyjnych w oświacie, tak aby lepiej dostoso-
wać ją do obecnych trendów osadnictwa. Rozpoczęliśmy też proce-
durę budowy nowej szkoły oraz żłobka w osiedlu Nadwiśle, które nie-
zwykle prężnie się rozwija.  

W ostatnich latach powstało wiele nowych obiektów sportowych 
takich jak pływalnia i lodowisko w Aninie, czy kompleks boisk w ra-
mach Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Nadwiśle”. Bardzo ważna 
dla Międzylesia budowa tunelu ma już opracowany szczegółowy har-
monogram prac i wybranego wykonawcę. Są też środki w budżecie na 
budowę brakującego odcinka Alei Dzieci Polskich.  

W ramach poprawy odwodnienia ulic na wielu wybudowano ele-
menty poprawiające odprowadzenie wód opadowych, czyli: studzienki 
ściekowe, studnie osadnikowe czy kratki na ulicach. Mówię, o takich 
ulicach jak: Króla Maciusia, Przyjaźni, Powszechna, Zbójnogórska, Ja-
chowicza, Stradomska, Dzięcioła czy Starego Doktora. W najbliższym 
czasie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, budują-
ce obecnie w Wawrze sieć kanalizacyjną, zainwestuje w prace około  
300 mln zł, co jest kwotą bez precedensu w historii naszej dzielnicy 
i całego miasta. W ramach tego gigantycznego zadania, powstaje rów-
nież możliwość odprowadzania wód opadowych, a więc odwodnienia 
ulic. Wykonaliśmy koncepcję i projekty techniczne odwodnienia naj-
bardziej zagrożonych podtopieniami terenów, czyli osiedli Aleksan-
drów, Nadwiśle i Zerzeń oraz Zbójnej Góry. Realizacja budowy będzie 
zależała od możliwości finansowych, ale część środków już jest zare-
zerwowana w przyszłym roku. 

–  Wielu mieszkańców narzeka na nowy system odbioru śmieci. 
Czy te zmiany rzeczywiście były niezbędne?

– Zmiany, moim zdaniem, były niezbędne, ale nowy system gospo-
darowania odpadami nie jest idealny. Bardzo dobrze rozumiem prote-
sty mieszkańców dzielnicy w związku z częstotliwością odbioru od-
padów, czy ze sposobem odbioru odpadów zielonych.  Domagaliśmy 
się odbioru odpadów zielonych z posesji i zwiększenia częstotliwości 
odbioru odpadów. Nie wszystko udało nam się wywalczyć, ale je-
śli chodzi o odbiór odpadów zielonych w Wawrze, to przynajmniej 
mamy aż 13 punktów, gdzie można je przywieźć. Także dzięki na-
szym staraniom opłaty za odbiór odpadów dla gospodarstw jedno-
rodzinnych są mniejsze niż pierwotnie planowano. Dzielnica kilka-
krotnie interweniowała w Biurze Gospodarowania Odpadami, które 
sprawuje nadzór nad realizacją umów z firmami odbierającymi od-

pady, o skuteczniejsze egzekwowanie umowy. Zwracaliśmy się m.in.  
o  lepsze oznakowanie kontenerów na odpady, tak by wskazywało, że 
są one przeznaczone na odpady zielone, a także o sprawniejsze zabie-
ranie odpadów (także tych pozostawianych poza kontenerami) i w ra-
zie konieczności o zwiększenie liczby kontenerów. Liczymy, że te in-
terwencje przyniosą pozytywny skutek. 

–  W przyszłym roku ruszy wyczekiwana od dawna, a realizo-
wana przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, budowa 
przejazdu pod torami kolejowymi w Międzylesiu. Rozpoczęła się 
także budowa centrum handlowego Ferio. Jak te inwestycje zmie-
nią oblicze Międzylesia? 

–  Przeznaczony do przebudowy jest odcinek drogi na długość 830 
m, z czego około 80 m stanowi tunel, który ma zastąpić istniejący 
przejazd przez tory kolejowe. Szerokość nowej drogi umożliwi wy-
tyczenie dwóch pasów ruchu w obydwu kierunkach. W ramach in-
westycji powstaną także podziemne przejścia dla pieszych – jedno 
pod torami kolejowymi i obiema jezdniami ul. Patriotów oraz drugie 
w rejonie Urzędu Dzielnicy Wawer. Nowy przebieg ulic Zwoleńskiej 
i Żegańskiej od ul. Mrówczej do ul. Dworcowej oznacza, że jezdnia 
poprowadzona będzie szerokim łukiem po północnej stronie istnieją-
cego przejazdu kolejowego. Na dalszym odcinku, do ul. Pożaryskiego 
jezdnia przebiegać będzie w tym samym miejscu, co dotychczas. Na 
skrzyżowaniach z ul. Mrówczą i ul. Dworcową powstaną ronda, a ist-
niejące rondo na skrzyżowaniu z ul. Pożaryskiego będzie przebudo-
wane. Odcinki ul. Zwoleńskiej od ul. Mrówczej do ul. Patriotów i ul. 
Żegańskiej od ul. Szpotańskiego do ul. Dworcowej będą umożliwiały 
dojazd do posesji oraz ulic zlokalizowanych w rejonie linii kolejowej. 
W okolicy będzie sporo miejsc parkingowych, powstanie też nowy 
parking przy stacji PKP, więc nie będzie problemów z parkowaniem. 
Te dwie inwestycje, razem z budową przedłużenia Alei Dzieci Pol-
skich, znacząco zmienią oblicze Międzylesia, ułatwiając komunika-
cję mieszkańcom i czyniąc z niego atrakcyjniejsze centrum dzielnicy. 

–  W 2016 roku rusza budowa południowej obwodnicy Warsza-
wy. Jaki to będzie miało wpływ na warunki życia w Wawrze?

–  Większość mieszkańców Wawra czeka na tę obwodnicę.  Do 
koncepcji inwestycji wnieśliśmy wiele uwag. Od momentu, kiedy 
koncepcja budowy obwodnicy została przedstawiona po raz pierw-
szy, w naszym rejonie bardzo dużo zmieniło się przestrzennie. Wawer 
się rozbudowuje. Bardzo ważne jest dla nas powiązanie POW z ru-
chem lokalnym i tego głównie dotyczyły nasze wnioski do koncepcji. 
Można powiedzieć, że wybudowanie POW połączy Wawer z Europą 
Zachodnią.

–  Czego Wawer potrzebuje teraz najbardziej?
–  Wawer to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Warsza-

wy. Mamy jeszcze wiele do nadrobienia, ale codziennie dostrzec moż-
na jak bardzo w ostatnich latach zmienił się w nowoczesne i przyja-
zne do życia miejsce. Aby kontynuować rozwój dzielnicy potrzebuje-
my spokojnej kontynuacji polityki proinwestycyjnej, która uwzględ-
nia potrzeby wynikające ze wzrostu liczby mieszkańców i specyfikę 
naszej zielonej dzielnicy.  

MJ: –  Dziękuję bardzo za rozmowę.
AS 2014  (mj)

Wawer zmienia się w nowoczesne 
i przyjazne do życia miejsce

ROzmOWA z buRmiStRz dzielNiCy WAWeR jOlANtą KOCzOROWSKą NA temAt ROzWOju 
dzielNiCy, NOWyCH iNWeStyCjACH i WyzWANiACH NA pRzySzŁOść.
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29 października br. plebiscyt 
na głos II linii metra dobiegł 
końca. Warszawiacy zdecy-
dowali, że nazwy siedmiu 
stacji centralnego od-
cinka przeczyta Ma-
ciej Gudowski. Zna-
nemu lektorowi fil-
mowemu i radiowemu 
w głosowaniu ulegli rywa-
le tacy jak: Danuta Stenka, Kry-
styna Janda, Małgorzata Tuło-
wiecka, Marzena Wyczółkow-
ska oraz Andrzej Matul. Miesz-
kańcy Warszawy głosować mo-
gli od połowy października na 
stronie internetowej Polskiego 
Radia. Łącznie w plebiscycie 
oddano 53 tys. głosów, z czego 
ponad 25 tys. z nich na Macieja 
Gudowskiego. 

z�z�z
We wtorek 11 listopada o go-

dzinie 18.00 w Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polskich 
Męczenników przy ul. Spalino-
wej odprawiona zostanie uro-

czysta msza św. Odpustowa 
w intencji 96. rocznicy odzy-
skania niepodległości przez na-
szą Ojczyznę. 

z�z�z
Od 30 października Cmen-

tarz Komunalny Północny jest 
trzecią nekropolią po Starych 
Powązkach i Cmentarzu Ewan-
gelicko-Augsburskim, z które-
go dane dostępne są oficjalnym 
serwisie mapowym m.st. War-
szawy. Wyszukiwarka umiesz-
czona na portalu ułatwi odszu-
kiwanie grobów bliskich zmar-
łych. Pod adresem www.mapa.
um.warszawa.pl, w zakładce 

„Cmentarze” w bazie znajdu-
je się ponad 151 tys. grobów 
oraz dane ponad 276 tys. osób. 
„Cmentarz na Wólce” został 
otwarty w 1973 roku, zajmuje 
powierzchnię 143 ha i jest naj-
większym cmentarzem w War-
szawie i jednym z najwięk-
szych w Europie. Do chwili 
obecnej pochowano na nim bli-
sko 180 tys. zmarłych.     

z�z�z
Zarząd Oczyszczania Miasta 

tak jak w poprzednich latach, 
rozpoczął już prace skupiają-
ce się na załadunku, wywozie 
i utylizacji liści kasztanowców. 
Warunkami darmowego odbio-
ru liści kasztanowców są m.in. 
zgłoszenie dotyczące wywozu 
pod numer (22) 277 04 57 lub 
(22) 277 04 58 (do 28 listopada 
br.), zagrabienie liści do pryzm 
lub zapakowanie ich w worki, 
a następnie określenie ich licz-
by i pojemności oraz zgroma-
dzenie w miejscu, do którego 
będzie mógł dojechać pojazd. 
Odbiór liści kasztanowców pro-
wadzony będzie przez ZOM do 
końca listopada. 

z�z�z
Zofia Kucówna, Barbara Kraf-

ftówna, Ewa Wiśniewska, Mał-
gorzata Zajączkowska, Tadeusz 
Chudecki, Grzegorz Dauksze-
wicz, Marcin Kwaśny – to tylko 
niektórzy aktorzy, znani z teatru 
i filmu, którzy spotkają się z pa-
cjentami wojskowego szpitala 
przy ul. Szaserów w Warszawie. 
Cykliczne odwiedziny popular-

nych artystów w WIM to efekt 
porozumienia między Instytu-
tem a Stowarzyszeniem Pol-
skich Artystów Teatru, Filmu, 
Radia i Telewizji. Porozumie-
nie podpisano w Domu Arty-
stów Weteranów Scen Polskich 

w Skolimowie. WIM reprezen-
tował jego dyrektor – gen. bryg. 
dr hab. n. med. Grzegorz Gie-
lerak oraz zastępca komendan-
ta szpitala, płk dr n. med. Grze-
gorz Kade zaś ZASP – prezes 
Olgierd Łukaszewicz i dyrektor 
generalny biura ZASP – Andrzej 
Gajewski. 

z�z�z
28 października br. w siedzi-

bie PiS-u odbyła się konferen-
cja prasowa Jacka Sasina – kan-
dydata na Prezydenta Warsza-
wy. Hasło konferencji brzmia-
ło „Bezpłatna komunikacja 

w Warszawie – to jest możli-
we”. Przedstawiono na niej dane 
finansowe i możliwości etapo-

wego wyzerowania kosz-
tów dla osób mieszkają-
cych i płacących podat-
ki w Warszawie. Kan-
dydat PiS podkreślał 

nie tylko atrakcyjność te-
go pomysłu dla mieszkań-

ców Warszawy, ale również je-
go opłacalność dla stolicy, za-
znaczając, że jest to przemyśla-
ny pomysł finansowy. – Chcę 
zachęcić tych wszystkich, którzy 
w Warszawie mają swoje miesz-
kania, aby zdecydowali się pła-
cić podatki w Warszawie.

z�z�z
31 października br. zosta-

li aresztowani na trzy miesią-
ce prezes SKOK Wołomin Ma-
riusz G. i wiceprezes Mateusz 
G. Obaj mężczyźni usłysze-
li zarzuty działania na szkodę 
SKOK Wołomin oraz działania 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej w latach 2009-2014, 
której celem było uzyskiwanie 
pożyczek i kredytów z tej ka-
sy przez podstawione osoby. 
Zatrzymania dokonano na po-
lecenie Prokuratury Okręgo-
wej w Gorzowie Wlkp., któ-
ra prowadzi od kilku miesię-
cy śledztwo w tej sprawie. Za-
trzymanym grozi kara do ośmiu 
lat więzienia. Obaj podejrza-
ni nie przyznali się do winy. 
W kwietniu br. gorzowski sąd 
aresztował wiceprezes SKOK 
Wołomin Joannę P. i mężczy-
znę związanego z tą instytu-
cją. Oboje nadal przebywają 
w areszcie. 

z�z�z
Liczba warszawskich sta-

cji Veturilo, ich rowerów, użyt-
kowników i wypożyczeń rośnie 
w oczach. 202 stacje, 2950 ro-
werów, ponad 290 tys. użytkow-
ników i ponad 4 miliony wypo-
życzeń – tak właśnie prezentuje 
się Veturilo w liczbach, co wię-
cej liczby te rosną dalej w nad-
zwyczajnym tempie. W ciągu 
trzech sezonów Veturilo stało 
się 7. systemem rowerów pu-

blicznych w Europie. W tym se-
zonie Veturilo wypożyczane by-
ły już 1,8 miliona razy, otworzo-
no też 29 nowych stacji, a liczba 
ich użytkowników wzrosła o 90 
tys., z czego najaktywniejszy 
z nich wybrał się miejskim ro-
werem na 1134 przejażdżki.

z�z�z
Od września br. przy placu 

Szembeka 1a czynny jest Punkt 
Informacji Kulturalnej „Akwa-
rium”. Jego celem jest promo-
wanie przede wszystkim wśród 
mieszkańców Pragi-Południe 
działań o charakterze kultural-
nym, społecznym, sportowym 
i oświatowym. Punkt jest czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00-16.30.   

z�z�z
Świetlica św. Romualda 

mieszcząca się w podziemiach 
kościoła św. Patryka na Gocła-
wiu jest miejscem, gdzie dzie-
ci i młodzież z Gocławia i oko-
lic mogą nieodpłatnie spędzać 
wolny czas. Na odwiedzających 
czekają tam również licznie or-
ganizowane konkursy i turnie-
je sportowe z nagrodami. Od-
bywają się tam także progra-
my socjoterapeutyczne, a opie-
kunowie świetlicy oferują bez-
płatną pomoc w nauce każdemu 
słabszemu uczniowi. Świetlica 
czynna jest w poniedziałki, śro-
dy i piątki w godz. 16.00-19.00.

(ab) (dm) (pap) (wm) (um) 

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 12.11. godz. 17.00 – W cyklu „Spotkania ze 
sztuką” wykład pt. „Malowidła odkryte w piaskach pustyni. Za-
proszenie do Galerii Faras”, wstęp wolny; godz. 18.00 – Kon-
sultacje literackie z krytykiem i redaktorem Janem Zdzisławem 
Brudnickim. Zapraszamy wszystkich piszących. Wstęp wolny; 
15.11. godz. 18.00 – Wieczór z kulturą żydowską.  W progra-
mie: Projekcja filmu „Twarze nieistniejącego miasta”. Koncert 
„Pieśni żydowskiego Polesia”, który przywołuje zapomniane 
pieśni z tradycji żydowskiej Polesia, głównie w Jidysz. Wielo-
języczny i wielokulturowy charakter repertuaru Mariam Niren-
berg, jest przykładem różnorodności muzycznej i odzwiercie-
dleniem wieloetnicznej kultury Polesia, jako regionu pograni-
cza. Wstęp za zaproszeniami do odbioru w CPK od 3 listopada 
br.; 16.11. godz.12.00 – „Plastuś” – spektakl dla dzieci w wy-
konaniu „Teatru Wariacja”. „Plastuś” to bajka Marii Kownac-
kiej o małym, plastelinowym ludziku, który mieszka w piórni-
ku pewnej bardzo miłej dziewczynki. Wstęp 5 zł; godz. 17.00 – 
Dla uczczenia pamięci Powstania Warszawskiego i Święta Nie-
podległości – koncert w wykonaniu uczestników warsztatów 
wokalnych Aliny Krzemińskiej, wstęp wolny;
 Klub Kultury Gocław ul. Fieldorfa – 08.11. godz. 13.00-
15.00 – Warsztaty Muzyczne „Afrykańskie rytmy”. Warsztaty 
skierowane do dzieci w wieku 6-10 lat przekazują w praktycz-
nej formie wiedzę o afrykańskiej kulturze i historii. Przewidzia-
ne są zabawy ruchowe, twórcza praca grupowa i samodzielna 
oraz praktyczna nauka gry na bębnach wyrabiająca poczucie 
rytmu i ucząca wrażliwości na dźwięk. Wstęp dla dziecka: 5 
zł z Kartą Warszawiaka: 4 zł; Przedsprzedaż biletów od 03.11.
br.; 11.11., godz. 17.00 – Koncert Pieśni Legionowych. Koncert 
pieśni legionowych towarzyszący obchodom Święta Niepodle-
głości, z zaproszeniem publiczności do wspólnego śpiewania. 
Prezentacja Jednostki 1407. Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
przy Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. F. Sznajdego. Wystąpią: 
Monika Szymczyk, Natalia Drewnik, Łukasz Piekarzewski oraz 
zaproszona młodzież z towarzyszeniem Pawła Jędrzejewskiego 
(fortepian). Wstęp wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 07.11. godz. 
12.00 – Wykład „Jak zapobiegać nowotworom?” z cyklu Go-
cławskiej Akademii Zdrowia. Wykład ma na celu przybliżenie 
profilaktyki i opieki zdrowotnej z zakresu onkologii;  
 Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla ul. Meissnera 5 – 
06.11. godz. 17.30 – Spotkanie historyczno-artystyczne, kon-
cert polskiej muzyki klasycznej i patriotycznej „Ku pokrzepieniu 
serc”. Wykonanie Aneta Skarżyński-Augustyniak – mezzosopran 
i Andrzej Seroczyński – akompaniament. Wstęp wolny; 
 Dom Kultury „Orion” ul. Egipska 7 – 07.11. godz. 18.00 – 
Koncert – Przeboje opery i operetki; godz. 19.00 – Dyskoteka dla 
seniorów; 14.11. godz. 18.00 – Biesiada Artystyczna na zakoń-
czenie Roku Kolberga – wybitnego etnografa i folklorysty;
 Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 14.11. godz. 
17.30 – Promocja Młodych Talentów. Koncert uczniów klas for-
tepianu i kameralistyki prof. Zofii Antes i prof. Katarzyny Soko-
łowskiej (ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie). W pro-
gramie m.in.: L. van Beethoven, Fr. Chopin, I. Paderewski, D. 
Szostakowicz. Wstęp wolny;
 Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – 09.11. godz. 
19.00 – Teatr Amatorski „Dzieło sztuki”  Reżyseria: Żanna Gie-
rasimowa. Bilety w cenie 20 zł, rezerwacja biletów tel. 22 811- 
01-05; 9.11. godz. 12.00 – Rodzinny Poranek Teatralny „Cali-
neczka”. Scenariusz i tekst do przedstawienia powstały na mo-
tywach baśni Hansa Christiana Andersena. Bilety 12 zł. Rezer-
wacje pod numerem tel. 22 811 01 05. Kino Małego Widza – 
16.11. godz. 13.00 –„Pinokio” (Niemcy, 2014r., 120 min., 2D) 
Bilety: 12 zł. Wystawna ekranizacja klasycznej i niezmien-
nie popularnej bajki Carlo Collodiego. Pełna humoru historia 
drewnianego pajacyka, który za sprawą magii ożywa i wyrusza 
w świat na poszukiwanie przygód. Ubogi konstruktor zabawek 
Dżepetto rzeźbi drewnianą kukiełkę. Ku jego wielkiemu zdzi-
wieniu, zrobiona z sosnowego pnia zabawka zaczyna się ruszać 
i mówić. Dżepetto nadaje jej imię Pinokio. 
 Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 09.11. godz. 16.00 
– Z okazji Święta Niepodległości wspólne śpiewanie pieśni pa-
triotycznych. Mile widziane stroje w barwach narodowych. Go-
spodarzami wieczoru będą studenci UTW Domu Kultury Zaci-
sze - członkowie zespołu wokalno-estradowego „Zaciszańska 
Nuta” i Męskiego Zespołu Wokalnego „Żurawie”. Wstęp wol-
ny; 11.11. godz. 16.00-19.00 – Tradycyjnie z okazji Święta Nie-
podległości odbędzie się potańcówka. W tym roku będzie to za-
bawa przy znanych i lubianych szlagierach, wśród których nie 
zabraknie tych poświęconych Warszawie. Imprezę poprowadzi  
DJ Piotr. Mile widziane stroje w barwach narodowych. Wstęp 
wolny.
 Dom Kultury Śródmieście, Klub na Hożej – 07.11. godz. 
19.00 – „Samotność bezrobotnego aktora”. Otwarte warszta-
ty Teatru na Progu, oparte na historii opowiadającej o rozterkach 
i problemach człowieka – aktora próbującego odnaleźć się w dzi-
siejszych czasach. Wstęp wolny;
 Muzeum Łazienki Królewskie – do 30.11. br. – bezpłatne 
zwiedzanie Pałacu na Wyspie i Pałacu Myślewickiego. Dodat-
kowo, we wszystkie weekendy o godzinie 10.00, 14.00 i 16.00 
odbędzie się bezpłatne oprowadzanie po wnętrzach obu obiek-
tów. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamek Kró-
lewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilano-
wie ogłosiły listopad 2014 r. miesiącem bezpłatnego zwiedzania. 
W Zamku Królewskim w Warszawie i w Muzeum Łazienki Kró-
lewskie będzie on związany z 250. rocznicą koronacji Stanisła-
wa Augusta. W listopadzie do Muzeum Łazienki Królewskie mo-
gą się zgłaszać również grupy przedszkolne i szkolne do udziału 
w bezpłatnych lekcjach muzealnych, które odbędą się w ramach 
programu „Nowoczesny patriotyzm. 250-lecie elekcji i koronacji 
Stanisława Augusta”.

ZA prO SZe niA dlA Mie SZKAń CóW
Z mIASTA

REKlAMA REKlAMA

Warszawa, ul. Fieldorfa 10A lok. 203, tel. 22 403-10-60
Czynne pn.-pt. 11.00-19.00; sob. 9.00-15.00

Jesienne wietrzenie 
magazynu!

RABATy do 50%

Bielizna dla Ciebie
SAlon zaprasza

na wybrane kolekcje bazowe i sezonowe  
takich marek jak:

TRIuMPH, FElINA, FREYA, SAMANTA, 
gOrTeKs, aLLes i inne…

Czas obowiązywania promocji – do dnia 30.11.2014 r.

Fo
t. 

W
IM

Fo
t. 

ar
ch

iw
um



8 MIESZKANIEC

cją, że ktoś próbował wyłudzić 
pieniądze z jej konta, więc niech 
poda datę urodzenia, imię i na-
zwisko panieńskie matki do au-
toryzacji oraz numer kodu, uży-
wany tylko przy transakcjach fi-
nansowych, wówczas będą mo-
gli skutecznie zabezpieczyć jej 
środki. Zdenerwowana, zdezo-
rientowana, kategorycznie od-
mówiła, a telefon natychmiast 
zadzwonił ponownie.

Głos męski przedstawił się, 
jako funkcjonariusz Centralne-
go Biura Śledczego i poinfor-
mował, że telefon pani doktor 
jest na podsłuchu, bo właśnie 

namierzają szajkę wyłudzają-
cych pieniądze. Ale skąd mam 
wiedzieć, że pan jest policjan-
tem – dopytywała Anna.

Tu podszywacz zastosował 
sprytny numer: „Nazywam się 
tak a tak, a mój numer służbowy, 
to xxxxx. Jeśli chce się pani upew-
nić, proszę zadzwonić na numer 
Komendy Głównej i spytać, albo 
sprawdzić od razu, prościej – nie 
rozłączać się i wybrać numer 327, 
tam się pani upewni”. 

Gdy (nie rozłączając się) wy-
brała 327, odezwał się inny 
głos, który zapewnił, że poprzed-
ni rozmówca to naprawdę poli-

cjant i że ma na nich czekać, bo 
przyjadą. Podziękowała, rozłą-
czyła się i natychmiast zadzwo-
niła z komórki na 997. Prawdzi-
wa policjantka, która odebrała 
telefon pochwaliła, że nie tele-
fonuje ze stacjonarnego apara-
tu, bo ten najpewniej przestęp-
cy faktycznie mają na podsłu-
chu. Dodała, że to już czwarte 
zgłoszenie tego dnia i że przyśle 
prawdziwych policjantów.

Jak ich rozpoznam? – spyta-
ła skołowana pani doktor. Poli-
cjantka znalazła sposób – ustali-
ły hasło. Policja (ta prawdziwa) 
przybyła szybko i nadała bieg 
sprawie. Byli w mundurach, ra-
diowóz stał przed domem, więc 
nic dziwnego, że przestępcy nie 
pojawili się. Gdyby nie przytom-
ność umysłu, czekałaby na po-
licjantów-przebierańców, wpu-
ściłaby ich do domu, a dalej 
– strach myśleć, jak tragicznie 
mogłoby się to skończyć.

Nie każdemu uda się nie do-
puścić do najgorszego, dlatego 
bądźmy czujni. Starsza pani dok-
tor miała wiele szczęścia i była 
niezwykle przezorna. Czego Pań-
stwu, a także sobie życzę. żu

Emerytowana pani doktor, 
Anna, odebrała telefon. Dzwo-
nił jakiś mężczyzna: – Nie pa-
miętasz? Nie poznajesz? Może 
dlatego że mam telefon włączo-
ny na głośno, to zmienia głos 
– mówił. Zadawał wiele pytań, 
udając jakiegoś dawnego zna-
jomego: co robisz, czy jesteś 
sama w domu, czy masz konto 
w jakimś dobrym banku, który 
możesz polecić – Anna odpo-
wiadała uprzejmie i otwarcie, 
bo to w końcu zdaje się jakiś 
znajomy… – Czy nadal miesz-
kasz na Grochowskiej? A mąż, 
jest w domu? Nie? Słuchaj, po-
trzebuję małej pożyczki, wpad-
nę do ciebie, dobrze? Zaraz wy-
chodzisz? To będę za 10 minut.

Po kilkunastu sekundach za-
dzwonił bank (jej bank, który 
ujawniła rozmówcy) z informa-

Na bazarze, na pl. Szembeka od rana było tłoczno, jak w jakiejś 
przychodni. Ale nie ma się co dziwić, w okolicy świąt tak jest zawsze. 
Mimo ludzkiej gęstwy panowie Kazimierz Główka i Eustachy Mor-
dziak raz dwa dojrzeli się z daleka. 

- Witam w niskich progach naszego bazaru, zawołał pan Eustachy 
roześmiany do ucha do ucha.

- Nie takie niskie, panie Eustachy. Jak ta budowa się skończy, to 
pewnie przy wejściu będą ludziom kapcie rozdawali, żeby butami śla-
dów nie robili, a burmistrz gości będzie przywoził, żeby zobaczyli, jak 
nowoczesny bazar wygląda. 

- Co to ludzie bazaru nie widzieli? Jak świat światem bazar był, jest 
i będzie. Następne dwa tysiące lat na pewno. 

- To prawda, bazar, jako taki jest stary, ale nasz będzie po liftingu. 
A po liftingu, panie Eustachy, to człowiek nieraz własnej żony nie po-
znaje, a co dopiero bazaru. 

– Powiem panu, panie Kaziu, że ja jednak wolę, jak się mniej przy-
glądają, a więcej kupują. 

- Sądząc po pana dzisiejszym humorze, to kupują na potęgę.
- Taka tradycja. Handel zawsze rozkręca się w okolicy Wszystkich 

Świętych, w okolicy Bożego Narodzenia i Nowego Roku kręci się jak 
szalony, a po Trzech Królach gaśnie, aż do wiosny, do „Krystyny”. 
Prywatnie panu powiem, że nie dziwota. Sam mam Krysię, to wiem. 
Jak ona wchodzi do domu, to wszystko wiruje: przynieś, odnieś, po-
daj… 

- Moim zdaniem, panie Eustachy, odkąd nam demokracja nastała, 
to jest jeszcze jedna okoliczność napędzająca handel.

- Jaka?
- Wybory. Codziennie w telewizji pokazują, jak politycy po baza-

rach chodzą, ludziom ręce ściskają - a mili są, a uśmiechnięci, przy-
stępni. 

- Znakiem tego, czym oni handlują?

- Sobą! Siebie sprzedają.
- Nawet, jak dr Ewa śliwki kupuje, to po to, żeby siebie sprzedać?
- Jaka dr Ewa?
- Jak to, jaka? Nasza premier. Ostatnio rzeczywiście ciągle ją wi-

dzę, jak na jakimś bazarze śliwki kupuje.
- Bo na śliwki jest sezon.
- Przebiera… Czasem nawet dłużej niż Tusk ściska dłonie swoim 

nowym kolegom z Brukseli.
- Jak to kobita. Zanim kupi kilogram śliwek, tonę jabłek przerzuci. 
- To z przezorności na pewno.
- A może ze zdrowego rozsądku? Im człowiek więcej spróbuje, tym 

więcej wie.
- Jak w tym dowcipie: Panie Rabinowicz, czy pan wie, jaka jest róż-

nica między pańską żoną a moją? 
– Nie. 
– A ja wiem!
- Swoja drogą, ciekaw jestem, co by pan powiedział, jakby tak 

nagle stanęła przed pańskim stoiskiem z majtkami, i patrząc panu 
w oczy, zapytała po swojemu, dowcipnie; 

- I co my tu u pana mamy, panie Eustachy?
- Odpowiedziałbym, że szczęście.
- Czyś pan zwariował? Po pierwsze nie wypada, a po drugie, dla 

jednego szczęście, a dla drugiego zgryzota. To pan zna: chłopak do-
staje sms od dziewczyny: „Już cię nie kocham, z nami koniec”. A po 
chwili drugi: „Przepraszam pomyliłam numery”…

- Ja nie o tym.
- A o czym?
- Nie czytał pan, że niedawno w Londynie na aukcji, za 10 tys. dolarów 

sprzedali majtki królowej Wiktorii? Znalazł się kupiec na wspomnienie 
po imperium i był szczęśliwy. To może i pani premier zamiast tych śliwek, 
kupi u mnie majtki i da komuś szczęście po latach. Szaser

rEKlAMA rEKlAMA  

KObIECYM OKIEM

Z żyCiA 
WZięTe

CO TAM pAnie nA prAdZe... SZCZęśCie

Czytelnicy pytają  
– radca prawny Marcin Kluś 

odpowiada.

 Do kiedy rodzice są zobowiązani 
do łożenia na dziecko? Czy dziecko 
może żądać od rodziców pieniędzy 
w nieskończoność? Czy zawarcie 
przez dziecko małżeństwa zwalnia 
z tego obowiązku rodziców?

Przepisy nie wskazują sztywnego 
terminu, do którego rodzice są zobo-
wiązani do łożenia na dziecko, czyli 

spełniania tzw. obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z art. 133 
§ 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO) rodzice 
obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, 
które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (przy 
czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka ma-
łoletniego), chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na 
pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyż-
szym, uprawnione do świadczeń alimentacyjnych jest dziecko, 
kto znajduje się w niedostatku. Należy przyjąć, że niedostatek 
uprawnionego polega na istnieniu takiej sytuacji, w której czło-
wiek nie ma w ogóle lub nie ma dostatecznych własnych środ-
ków utrzymania, które mogłyby zaspokoić jego usprawiedliwio-
ne, podstawowe potrzeby.  

Przy ocenie zasadności roszczenia alimentacyjnego dziecka 
należy brać pod uwagę  art. 135 § 1 KRO, zgodnie z którym za-
kres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych 
potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych moż-
liwości zobowiązanego. Należy zatem uwzględnić realne możli-
wości zaspokojenia przez uprawnione dziecko jego własnych po-
trzeb. Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanych rodzi-
ców oznaczają z kolei ich status materialny, realny do osiągnięcia 
przy dołożeniu należytej staranności z wykorzystaniem posiada-
nej wiedzy i umiejętności oraz zasobów majątkowych.

Obowiązki rodziców w omawianym zakresie – w tym czas 
trwania tych obowiązków – należy oceniać również przy 
uwzględnieniu art. 96 § 1 zdanie drugie KRO, zgodnie z którym 
rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 
dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeń-
stwa odpowiednio do jego uzdolnień. 

Okoliczności sytuacji rodzinnej pod kątem obowiązku alimen-
tacyjnego  i czasu jego trwania są rozpatrywane indywidualnie. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego wyznacza pewne kierunki in-
terpretacyjne w tym zakresie. Wynika z nich m.in. to, że osią-
gnięcie pełnoletności przez dziecko samo przez się nie wyłącza 
obowiązku alimentacyjnego. Ponadto, dziecko które osiągnęło 
nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożli-
wiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodziel-
ne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce 
kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotych-
czas osiąganych wynikach. Rodzice nie są natomiast obowiązani 
dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już przy-
gotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego 
dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifika-
cji dalsze kształcenie, ale w studiach się zaniedbuje, nie zdaje 
w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza jeżeli z własnej 
winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów 
w przewidzianym programem okresie. 

Zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego samo przez się 
nie uchyla obowiązku alimentacyjnego rodziców, jeżeli nie jest 
ono jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, zmienia jednak 
kolejność obowiązku alimentacyjnego, w takim bowiem wypad-
ku obowiązek alimentacyjny współmałżonka wyprzedza obowią-
zek rodziców.

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 
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Jak co roku przybyło zarów-
no wielu miłośników dorobku 
tej wspaniałej poetki jak i fa-
nów tych osób, które tego dnia 
zaśpiewały piosenki z tekstami 
jej autorstwa. Sala wypełniła 
się do ostatniego miejsca i nie-
którym pozostało zadowolić się 
miejscem na schodach.  Na sce-
nie wystąpili laureaci przeglądu 
(wybrani podczas pierwszego 
etapu), którymi byli uczniowie 
ze szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych oraz tego-
roczni absolwenci szkół śred-
nich z województwa mazowiec-
kiego. Zaśpiewali m.in. takie 
piosenki jak „Więc kto”, „Nie 
jesteś sama”, „Luna srebrno-
oka”, „Sama chciałam”, „Wa-
riatka tańczy”, „Żyj mój świe-
cie”, „Nie żałuję”, „Muszę coś 
zrobić z włosami” czy „Dziew-
czyna ze snu”.  

Nie brakowało rzęsistych 
oklasków, a organizatorzy, któ-
rymi byli: Zespół Szkół nr 37 
im. Agnieszki Osieckiej oraz 
Klub Kultury Saska Kępa, nie 
kryli wzruszenia i dumy sły-

sząc zdolną młodzież. – Twór-
czość Agnieszki Osieckiej jest 
piękna, ale i trudna, a poziom 
w tym roku był naprawdę wy-
soki – stwierdziła dyrektorka 
szkoły Anna Michałowska. 

Na koniec ogłoszono wyni-
ki i wręczono nagrody. Jurorzy 
jednak nie mieli łatwego zada-
nia, gdyż poziom jaki prezen-
towali uczestnicy był nie tylko 
bardzo wysoki, ale i wyrówna-
ny. – Przesłuchałem kilka tysię-
cy młodych ludzi, śpiewających 
piosenki Agnieszki Osieckiej 
i wydawało mi się, że jestem 
uodporniony. Tymczasem w tym 
roku czekała na mnie duża daw-
ka emocji. Jedna z jurorek Mał-
gorzata Potocka stwierdziła, 
że młodzież wybrała w tym ro-
ku takie smutne piosenki. Wyja-
śniłem jej, że młodość musi się 
wypłakać, a starość wyszumieć 
– podkreślił z uśmiechem juror 
Jerzy Satanowski. 

W kategorii „szkoły gimna-
zjalne” wyróżnienia otrzyma-
ła Julia Jakubowska, Brązową 
Agnieszkę (za trzecie miejsce) 

– Cezary Uljasz, Srebrną (za 
drugie miejsce) – Karolina Pra-
sał, Złotą (za pierwsze miejsce) 
– Piotr Zubek.

W kategorii „szkoły ponad-
gimnazjalne” wyróżnienie trafi-
ło do Natalii Drewnik, Katarzy-
ny Matysiak i Magdaleny Pa-
ciorek, zaś Brązową Agniesz-
ką cieszyć się będzie Aleksan-
dra Cedrowska, Srebrną – Sa-
ra Kwiatkowska, a Złotą – Ka-
tarzyna Kawałek. W kategorii 
„szkoły pomaturalne” – Brą-
zowa Agnieszka trafiła do Ewy 
Bilskiej, a Srebrna – Aleksan-
dry Łapacz, Złotej Agnieszki 
tym razem nie przyznano.

W tym roku odbył się też kon-
kurs literacki na wiersz inspiro-
wany twórczością Agnieszki 
Osieckiej. Brązową Agniesz-
kę otrzymał Karol Sobczak, 
Srebrną – Ewa Wyganowska, 
a Złotą – Marta Konarzew-
ska. Tradycyjnie na koniec te-
go wielkiego święta zaśpiewa-
no hymn przeglądu – piosenkę 
„Wielka woda”.

 Anna Krzesińska

COrAZ WyżSZy pOZiOM
tO WielKie śWiętO dlA miŁOśNiKÓW tWÓRCzOśCi AgNieSzKi OSieCKiej. W Klu-
bie KultuRy SASKA KępA OdbyŁ Się KONCeRt gAlOWy 7. pRzeglądu ARty-
StyCzNyCH iNSpiRACji tWÓRCzOśCią AgNieSzKi OSieCKiej „tAKą NAS śCieżKą 
pOpROWAdź”.

SENIOrZY 
w Klubie ikar

W pAździeRNiKu euROpejSCy SeNiO-
Rzy ObCHOdzą SWOje śWiętO. z tej 
OKAzji We WtOReK 28 pAździeRNiKA 
bR. SpÓŁdzielNiA mieSzKANiOWA 
gOCŁAW-lOtNiSKO zORgANizOWAŁA 
W  Klubie iKAR WieCzOReK ARty-
StyCzNy, KtÓRegO gWiAzdą byŁ 
AKtOR emiliAN KAmiŃSKi.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości 
przez Prezesa Zarządu SMGL – Janusza Sien-
kiewicza, który następnie na scenę zaprosił Emi-
liana Kamińskiego. Publiczność oglądała z du-
żym zaciekawieniem jego występ, tematem któ-
rego było spojrzenie jaskiniowca na otaczającą 
rzeczywistość.  

Artysta w uroczy sposób pokazał jak bardzo 
różni się świat kobiet od świata mężczyzn, nie-
zależnie od czasów, w których przyszło im żyć. 
Spojrzenie jaskiniowca, choć dość stereotypowe, 
uwypukliło cechy charakterystyczne dla danej 
płci rozbawiając przy tym do łez zgromadzoną 
publiczność. Jak zatem relaksuje się zmordowa-

na kobieta po pracy wracająca z siatkami pełny-
mi zakupów? – idzie na zakupy. Co lubi oglądać? 
- wenezuelskie dzieło sztuki filmowej. Jak okre-
ślić wizytę teściowej? – rutynową kontrolą jako-
ści. Czym jest dla jaskiniowca pilot do telewizo-
ra? – dzidą. Na te, i wiele innych pytań mogliśmy 
poznać odpowiedź w trakcie tej przemiłej, paź-
dziernikowej imprezy.

Wieczorek artystyczny był monologiem arty-
sty, zatem ani na chwilę na scenie nie pojawił 
się nikt inny, a jednak trudno było oprzeć się 
wrażeniu, że obok jaskiniowca stoi jego żona 
Irenka. Emilian Kamiński we wspaniały spo-
sób wcielał się w obie role, raz to szczebiocąc 
i podskakując z gracją, aby za chwilę zamie-
nić się w typowego twardziela przemawiające-
go nadzwyczaj niskim głosem. Emocje, które 

zapewnił zaproszony artysta powodowały, że 
seniorzy zgromadzeni na sali wybuchali śmie-
chem. Występ został nagrodzony gromkimi 
brawami, a aktor zaprosił zgromadzonych go-
ści do Teatru Kamienica.    

Po spektaklu publiczność udała się na słodki po-
częstunek (na zdjęciu). Choć na zewnątrz panowa-
ła jesienna, chłodna aura, to w klubie Ikar była cie-
pła i serdeczna atmosfera. W tle słychać było roz-
mowy, na twarzach malowały się uśmiechy. 

Wieczorek artystyczny z udziałem Emiliana 
Kamińskiego był ciekawym wydarzeniem i wspa-
niale podkreślił to jakże miłe święto seniorów. 

Klaudia Sienkiewicz

Warszawa
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

Czynne
pon.–pt. 10.00–18.00
sobota 10.00–14.00

P

NARZyNki gWiNtoWNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAMki

huRT  DeTAL
Metal−Market

ZaK£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
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OgłOszeNie reKLama  

Okrągły Jubileusz, to nie-
zwykła okazja do godnego 
świętowania. Czuli to wszy-
scy goście zaproszeni na 
święto. Atmosfera nobliwo-
ści udzielała się już przed 

wejściem do gmachu szkoły, 
a przyjeżdżający dojazdową 
ul. Kobielską goście czynili 
to z odpowiednią dystynkcją. 
Tak, jak Andrzej Wyrożem-
ski, dyrektor sasko-kępskiego 

DPS im. Matysiaków, który 
jest mocno związany ze szko-
łą przy ul. Weterynaryjnej. – 
Tu spędziłem część swej mło-
dości, bo moja mama przez 
wiele lat uczyła w gmachu tej 
szkoły – wyznał dyrektor na-
szemu reporterowi. Ale wróć-
my do samego święta…

Na uroczystość przybyło 
wielu absolwentów i byłych 
pracowników szkoły łącznie 
z poprzednią dyrektor Hali-
ną Wdziękońską. Gros z pu-
bliczności zasiadającej przed 

pieczołowicie przygotowaną, 
iście warszawsko-praską sce-
ną, stanowili przedstawiciele 
organizacji, instytucji i urzę-
dów, z którymi szkoła od lat 
współpracuje. 

Wśród licznie zgromadzo-
nych byli m.in. reprezentanci 
Towarzystwa Przyjaciół War-
szawy, Kuratorium Oświaty, 
Caritas, DBFO, wspomniane-
go już DPS im. Matysiaków 
oraz wielu zacnych gości.

– 40 lat Szkoły Podstawo-
wej Specjalnej nr 240 jest 
okazją jedyną i niepowtarzal-
ną – mówiła na rozpoczęciu 
artystycznej części Jubileuszu 
Beata Domańska, dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 91, w któ-
rego skład wchodzi także za-
cna podstawówka. – Zapra-
szam Państwa na kolejną lek-
cję historii. Pierwsza to było 
wspomnienie starej Warsza-
wy. Tym razem przypomnimy 
sobie, jak Warszawa zmienia-
ła się na naszych oczach i sta-
wała się nowoczesną, europej-
ską stolicą. 

Jubileusz szkoły był także 
zakończeniem projektu eduka-
cyjnego, który placówka reali-
zowała od pięciu lat. Ucznio-
wie i nauczyciele zaprosili go-
ści na artystyczny spacer po 
Warszawie, który rozpoczął się 
bardzo dobrym wykonaniem 
bardzo trudnej piosenki Cze-

sława Miłosza „Sen o Warsza-
wie”, a później w warszawsko-
-praskiej scenografii były tań-
ce, śpiewy i scenki z codzien-
nego życia współczesnej stoli-
cy. W humorystyczny sposób 
uczniowie mówili o rozwo-
ju prawobrzeżnej Warszawy, 
o życiu Stadionu Narodowego, 
o fotoradarach, o budowie Me-
tra (ze szczególnym uwzględ-
nieniem stacji w okolicy szko-
ły przy Parku OPAK)… „Tu 
na razie jest klepisko, ale bę-
dzie Metrowisko, a tam gdzie 
jest drogie disco, będzie Sta-
cja Park…” – dzieci z nadzie-

ją śpiewały w rytm znanego 
przeboju grupy Golec Orkie-
stra.

Za materialny, jubileuszo-
wy prezent od władz samo-
rządowych można uznać bu-
dowę nowoczesnego placu 
zabaw na przyszkolnym tere-
nie. Niestety, plany inaugura-
cji tego obiektu pokrzyżowa-
ła deszczowa aura. Pogoda nie 
odwiodła jednak od posadze-
nia magnolii w przyszkolnym 
eko-ogródku. A w gmachu 
szkoły, oczywiście, nie obyło 
się bez konsumpcji urodzino-
wego tortu… ar

40 lAT MinęłO…
śROdOWiSKO SzKOŁy pOdStAWOWej SpeCjAlNej 
NR 240 śWiętOWAŁO NiedAWNO jubileuSz 
40-leCiA plACÓWKi. byŁO bARdzO WARSzAWSKO-
-pRASKO.

JUbIlEUSZ 60-lecia XLVII Liceum Ogólnokształcącego  
im. Stanisława Wyspiańskiego

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała Społeczność Szkolna  
XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie  

mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 60-lecia Szkoły.
Z okazji Jubileuszu  

22 listopada 2014 r. odbędzie się Zjazd Absolwentów.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na 

stronie internetowej 47lo.waw.pl.

 pOgOtOWie 
HydRAuliCzNe 
 zŁOtA RąCzKA  
 RemONty  
 WyKOŃCzeNiA
KOmpleKSOWO 
Tel. 505-059-279

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

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

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

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

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tAPICER

teleFOny  
     kOmórkOwe

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

ul. zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 501 51 66 60

e−mail: sklep@krasphone.pl
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Pędzelkiem 
MIESZKAńCA

 Jacek Frankowski

rEKlAMA rEKlAMA  

27 października br., wróciłem do miej-
sca mojego dzieciństwa. Przechodząc 
przez próg szkoły w mojej głowie nastą-
piła eksplozja wspomnień. – To już tyle 
czasu... ostatni raz byłem tu 10 lat temu 
na zakończeniu roku szkolnego... i dziś  
w Święto Patrona szkoły – Prezyden-
ta Stefana Starzyńskiego wracam tu po-
nownie... 

„Chcę by Warszawa była wielka, wierzę, 
że wielka będzie. Ja i moi współpracowni-
cy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wiel-
kiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest 
wielka...” – cytat ten zna każdy uczeń tej 
placówki. Każdy również, wie kim był Pa-
tron SP. nr 143. W ten uroczysty dzień przy-
pomniano jednak bardziej rozlegle, tym 
młodszym i tym trochę starszym uczniom, 
a także wszystkim zgromadzonym, zasłu-
gi tego niezwykłego człowieka. Przypo-
mniano również, że oddał życie za Warsza-
wę i wszystkich jej mieszkańców. W tej no-
stalgicznej lekcji historii szczególnie jed-

nak podkreślano jego tolerancyjność, czym 
nawiązywano do multinarodowości szko-
ły, w której uczy się, wychowuje i dorasta 
wielu młodych uczniów i uczennic z innych 
krajów. Mamy oraz ich pociechy przedsta-
wiały specjalnie przygotowane występy, re-
cytowano wiersze, śpiewano. Było dokład-
nie, tak jak dekadę temu... z tym wyjątkiem, 
że tym razem na wszystko patrzyłem z per-
spektywy dorosłego człowieka. 

Od pięciu lat święto szkoły jest też dniem 
rozstrzygnięcia Mazowieckiego Konkur-
su Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyń-
skim. Rozmaite prace z różnych konkurso-
wych kategorii przyozdabiały nie tylko sa-
lę gimnastyczną, ale również całą szkołę, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Auto-
rów najlepszych prac doceniono i wręczo-
no im nagrody oraz upominki. Jednakże 
nie tylko laureaci konkursu byli zwycięz-
cami. Tego dnia wygranym mógł czuć się 
każdy uczeń. Wszystko za sprawą otwarcia 
nowoczesnej, przystosowanej specjalnie 
na potrzeby dzieci nowej biblioteki. Du-
ża przestrzeń, regały wypełnione książka-
mi, nowe komputery, dwie wielkie półko-
liste sofy oraz olbrzymi telewizor przymo-
cowany do ściany – to istne małe centrum 
dowodzenia po prostu zapiera dech w pier-
siach. Oby tylko książki nie stały się pre-
tekstem do nadmiernego przesiadywania 
zamiast na lekcjach w tym fantastycznym 
miejscu....  daniel malarecki

Wielkie święto w szkole im. Starzyńskiego

KrOK W dObrą 
STrOnę

O tym, jak niesprawiedliwym i nieefektywnym 
systemem jest „janosikowe”, powiedziano już wie-
le, bo od kilku lat toczy się walka o zmianę tego ab-
surdalnego mechanizmu. System, którego celem jest 
wyrównywanie dysproporcji w wysokości docho-
dów pomiędzy samorządami, w wielu przypadkach 
doprowadza płatników, czyli tak zwane bogate sa-
morządy, do poważnych problemów finansowych. 
Szczególnie wyraźnie dostrzegalne jest to na pozio-
mie „janosikowego” wojewódzkiego. Najlepszym 
przykładem, jakie patologie powoduje ów mecha-
nizm, jest przykład województwa mazowieckiego. 
Przez wiele lat było ono jedynym płatnikiem tego 
quasi podatku. Innymi słowy Mazowsze współfinan-
sowało rozwój wszystkich innych samorządów wo-
jewódzkich. I nie byłoby pewnie nic nadzwyczajne-
go w tym, że najbogatszy samorząd wspierał bied-
niejsze, gdyby nie wręcz łupieżcza skala tej opłaty. 
Mazowsze w ostatnim okresie z tytułu „janosikowe-
go” zapłaciło ponad 6 miliardów złotych. To kwota 
porównywalna do środków europejskich z funduszu 
spójności, które trafiły na Mazowsze. Poziom płaco-
nej daniny wahał się pomiędzy 40 a 64% dochodów 
własnych województwa. W ostatecznym rozrachun-

ku doprowadziło to do sytuacji, w której Mazowsze 
od kilku lat zmuszone jest do zaciągania komercyj-
nych kredytów, aby zapłacić daninę publiczną. 

W styczniu tego roku, po wielu latach oczekiwa-
nia i wielu podejmowanych inicjatywach, doczekali-
śmy się orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, któ-
ry rozpatrzył skargę i uznała, że „janosikowe” jest 
niezgodne z konstytucją. Trybunał nakazał poprawę 
wadliwego prawa w ciągu 18 miesięcy, pod rygorem 
wyłączenia funkcjonowania systemu wyrównawcze-
go na poziomie województw.  Efektem tego wyro-
ku były dwa projekty: poselski – proponujący daleko 
idące zmiany w cały systemie „janosikowego” oraz 
rządowy – będący rozwiązaniem dwuletnim, zmniej-
szającym wysokość „Janosikowego” dla aktualnie 
płacących je województw. 

W tym samym czasie Mazowsze przestało płacić 
ten quasi podatek, ponieważ nie miało na swoim ra-
chunku bieżącym potrzebnej do tego kwoty. I tutaj 
znów z pomocą przyszedł wyrok sądu administra-
cyjnego, mówiący, że Mazowsze nie musi płacić za-
ległych rat „janosikowego”, ponieważ cały system 
uznany został za niekonstytucyjny. 

Warto podkreślić, że była to już druga w tej kaden-
cji parlamentu próba zmiany systemu Janosikowego. 
Pierwsza zakończyła się niepowodzeniem. Nie od 
dziś wiadomo bowiem, że problem ten dzieli posłów 
nie pod kątem przynależności partyjnej, a pod wzglę-
dem geograficznym. W przypadku „janosikowego” 
wojewódzkiego, posłów z regionów domagających 
się zmian jest znakomita mniejszość, w porównaniu 
do tych, którzy pochodzą z regionów będących be-
neficjentami aktualnego systemu i w związku z tym 
są jego gorącymi orędownikami. 60 posłów z Ma-
zowsza wobec 400 posłów z reszty kraju. Dlatego 
przy drugim podejściu do zmiany wadliwego mecha-
nizmu, skutek mógłby być podobny, gdyby nie oso-
biste zaangażowanie nowej Pani Premier – Ewy Ko-
pacz. W podkomisji wypracowano kompromis, który 
następnie uzyskał akceptację Wysokiej Izby. W roku 
2015, Mazowsze zapłaci ponad 200 mln złotych „ja-
nosikowego” mniej. Ubytek finansowy w systemie 
wyrównawczym pokryty zostanie z budżetu pań-
stwa. To oczywiście tylko doraźne rozwiązanie pro-
blemów Mazowsza. W toku dyskusji pojawiły się 
jednak postulaty mówiące, że niezbędne są zmiany 

na wszystkich poziomach „janosikowego” – gmin-
nym, powiatowym i wojewódzkim.  To, co najważ-
niejsze obok przyjętych przepisów, to mocna dekla-
racja strony rządowej, że już w przyszłym roku roz-
poczną się prace nad całościową zmianą tego syste-
mu. Nikt nie jest przeciwnikiem solidarności pomię-
dzy regionami, ale solidarność musi być realizowana 
„z głową” i rozsądkiem, tak, aby wyrównywać po-
ziom dochodów a nie doprowadzać do zapaści finan-
sowej płatników.

Ustawa o zmianie dochodów własnych jest w za-
kresie janosikowego wojewódzkiego – to pierwszy, 
mały, ale bardzo ważny krok w reformie systemu wy-
równawczego. Do tej pory wszystkie próby zmiany 
kończyły się niepowodzeniem. Mimo, że przyjęta re-
gulacja ma charakter czasowy i wybiórczy, to stano-
wi ona istotny zwrot w podejściu do problemu. Kon-
sekwencja w działaniu się opłaca – z „janosikowym” 
walczyła Koalicja „Stop Janoskiowe”, walczyła Pa-
ni Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
walczył samorząd Mazowsza, a także koalicja po-
wiatów – z powiatem legionowskim na czele.  

Teraz czekamy na kolejny krok. Na urzeczywist-
nienie się obietnicy zmiany kompleksowej. Wygląda 
na to, że masa krytyczna została przekroczona i dni 
algorytmu „Janosikowego” w aktualnym kształcie są 
policzone. W każdym razie bardzo na to liczę i bar-
dzo mocno temu kibicuje.       

marcin Kierwiński
Poseł na Sejm RP
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ii linia metra

Niedziala 9 listopada będzie 
dniem otwartym na II linii me-
tra. W godzinach 10.00-18.00 
otwarte będą wszystkie stacje 
nowej linii metra. Wstęp będzie 
wolny, nie są konieczne zapisy. 

– Centralny odcinek drugiej 
linii metra jest gotowy. Obecnie 
trwają odbiory, próbne przejaz-
dy, przed nami jeszcze odbio-
ry Straży Pożarnej, Sanepidu, 
nadzoru budowlanego. Chcemy 
być pewni, że wszystko jest bez-
pieczne i sprawne. Wiemy już, 
że metrem pojedziemy 14 grud-
nia tego roku. A już teraz ser-
decznie zapraszam wszystkich 
warszawiaków do zobaczenia 

stacji centralnego odcinka II li-
nii metra w dzień otwarty – mó-
wi Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
Prezydent m.st. Warszawy. 

Wcześniejsze dni otwarte 
cieszyły się ogromną popular-
nością, chętnych do obejrze-
nia budowanych stacji było kil-
ka razy więcej niż można było 
wpuścić na plac budowy. Teraz 
nie będzie takich ograniczeń, 
przyjść może każdy. 

Każda innego koloru
Na ulicach widać przeszklo-

ne zadaszenia wejść i obudowy 
wind – w dzień otwarty będzie 
można zobaczyć jak charakte-

rystyczne dla każdej stacji ko-
lory wypadają w elementach 
wystroju wnętrza. Kolorem sta-
cji Rondo Daszyńskiego jest 
czerwony. To stacja, za którą 
są tory odstawcze (zawracają 
tam pociągi), dlatego podziem-
ne budowle rozciągają się pod 
ziemią od ul. Towarowej do Ka-
rolkowej. 

Następną jest Rondo ONZ 
utrzymane w stalowo-szarym 
kolorze. Charakterystyczne dla 
tej stacji jest to, pod rondem 
jest sieć korytarzy, która umoż-
liwia wejście na stację z każdej 
strony ronda. Kolejną stacją jest 
żółta Świętokrzyska. To stacja 
przesiadkowa pomiędzy I a II 
linią metra, pomiędzy nimi są 
przejścia tak, aby nie trzeba 
było wychodzić na powierzch-
nię. Nowy Świat – Uniwersytet 
to najmniejsza (bo musiała się 
zmieścić pomiędzy fundamen-
tami budynków przy ul. Świę-
tokrzyskiej), ale jednocześnie 
najgłębsza stacja – peron jest na 
głębokości 23 m poniżej ulicy. 
Wystrój utrzymany jest w kolo-
rze fioletowym. 

Centrum Nauki Kopernik 
(morska zieleń) to stacja po-
łożona nad samą Wisłą. Pe-
ron ulokowany jest pod tunela-
mi Wisłostrady a jedno z wyjść 
prowadzi wprost nad rzekę. 
Efektownie podświetlone wen-
tylatory to charakterystyczna 
cecha stacji Stadion Narodowy. 
W zamyśle projektantów żywa 
zieleń tej stacji ma się kojarzyć 
z piłkarską murawą. I najwięk-
sza budowla centralnego odcin-

ka II linii metra – stacja Dwo-
rzec Wileński. Niebieska stacja 
i tory odstawcze rozciągają się 
na długości niemal 400 m pod 
ul. Targową. 

Niezwykle efektownie na 
każdej stacji prezentują się 
ściany za torami na wysokości 
peronów, które zaprojektował 
światowej sławy artysta pla-
styk Wojciech Fangor. Biegną-

ce przez całą długość peronu li-
tery nazw stacji zwracają uwa-
gę swym kształtem i barwami. 

praski targ na targowej
Dzień otwarty to także inne 

atrakcje. Dzielnice Praga-Pół-
noc i Targówek zapraszają na 
Praski Targ na ul. Targowej nad 
stacją metra Dworzec Wileński. 
Już od godziny 10 na scenie bę-

dą występowały m.in. Praska 
Orkiestra Dęta, Chór Tonika, 
Kapela z Targówka, Kapela Pra-
ska, Future Folk. Zaplanowano 
także efektowny pokaz ognia, 
barwną paradę oraz występy 
pantomimiczne w wykonaniu 
Teatru Akt. Będą także konkur-
sy i zabawy dla dzieci. PTTK 
Oddział Mazowsze zaprasza na 
zwiedzanie okolic z przewodni-
kiem „Praga Trzech Kultur”. Bę-
dą oczywiście stoiska handlowe 
i wystawiennicze oferujące mię-
dzy innymi specjały kuchni re-
gionalnej i wyroby tradycyjnych 
rzemiosł artystycznych. A przy 
stacji Świętokrzyska na warsza-
wiaków czekają występy arty-
styczne, przedstawienia teatral-
ne, zabawy dla dzieci. Posłuchać 
będzie można m.in. przebojów 
z musicali, Chóru Akademic-
kiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Niespodzianki szykują 
Centrum Nauki Kopernik i Wy-
dział Fizyki oraz Wydział Che-
mii UW.  (AS)

ZObACZ ZANIM pOjEDZIESZ
W Niedzielę 9 liStOpAdA WSzyStKie StACje NOWej liNii metRA OtWORzą Się 
dlA WARSzAWiAKÓW. zANim pOCiągi ROzpOCzNą NORmAlNe KuRSy ii liNią 
zObACzyć będzie mOżNA WNętRzA WSzyStKiCH StACji. 
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DAM PRACĘ

l Emerytkę do lat 70 samotną, 
kulturalną, dobrze gotującą, nie 
ograniczoną czasem do samo-
dzielnej emerytki, Saska Kępa. 
 Tel. 22 870-70-20

FINANSE

KUPIĘ
l A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
l AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434

MEDYCZNE
l Alkoholowo-narkotykowe od- 
trucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
l WWW.SKUTECZNALIKWI- 
DACJA.PL. ODSZKODOWA-
NIA ZA BŁĘDY MEDYCZ-
NE, OPINIE LEKARSKIE. 
BEZPŁATNA KONSULTA-
CJA PRAWNA I MEDYCZ-
NA.  TEL. 512-860-407

NAUKA

l Angielski Dojazd. 
 Tel. 693-427-846
l Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-20-93-41
l Chemia: studentka, dojazd 
do ucznia.  Tel. 503-410-723
l Fizyka, matematyka - matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr. 
 Tel. 607-690-614
l Francuski Dojazd. 
 Tel. 693-427-846
l Francuski z Francuzem. 
 Tel. 798-013-516
l Język polski. Tel. 691-923-889
l Komputer, tablet od podstaw. 
 Tel. 698-166-368
l Korepetycje-matematyka i fi- 
zyka. Bezstresowo i skutecznie - 
z dojazdem do ucznia. 
 Tel. 692-095-060
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Matematyka, fizyka, chemia - 
dojazd.  Tel. 518-810-630
l Matematyka. Tel. 607-163-744

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Kawalerka na ul. Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236
l PIĘTRO PAWILONU 23M 
KW. PRZY UL. GROCHOW-
SKIEJ.  TEL. 663-739-763
l Pokój Gocław. 
 Tel. 790-766-695

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Sprzedam działkę 630 m2 Rem-
bertów - Wygoda. Tel. 516-070-280

PRAWNE

l 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
l Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
l 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
l Drewno kominkowe, olcha, 
brzoza, dąb, grab od 150 zł. Bry-
kiet od 9 zł. Skup złomu, odbiór 

od klienta gratis. ul. Trakt Lubel-
ski 338a. Tel. 609-805-821
l Drzewo opałowe pocięte - wo-
rek 12 złotych. Tel. 721-002-710

SPRZEDAM

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

SZUKAM PRACY

l Zaopiekuję się starszą osobą. 
 Tel. 799-319-925

TRANSPORT

l AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 
 Tel. 721-002-710
l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22-224-22-63; 888-651-163
l AUTOHOLOWANIE, 
    PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 722-990-444
l Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940
l AAAAA Tani serwis kompu-
terowy, dojazd i ekspertyza 0 zł. 
 Tel. 504- 617- 837

l Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 lemag-tvsat.waw.pl 
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
l ANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
l Bramy, Balustrady, Ogrodzenia 
kute, stalowe.  Tel. 508-368-079
l Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
l Domofony, naprawa pralek, in-
stalacje elektryczne. 
 Tel. 601-936-805

l Elektryczne. Tel. 516-075-825
l ELEKTRYCZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Futra - kożuchy, odzież skó-
rzana - usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy, ul. 
Zamieniecka 63. Tel. 22 610-
23-05
l Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
 Tel. 22-610-81-21, 607-773-106
l HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Hydrauliczno- gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
l Hydraulik 24h, wod. kan. co. 
gaz.  Tel. 889-51-82-46
l HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257

l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl. 
 Tel. 696-321-228
l LODÓWEK NAPRAWA 
TEL. 22 842-97-06; 602-272-464
l Lodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.  Tel. 694-825-760
l Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
l MEBLE NA WYMIAR, NA-
PRAWY, PRZERÓBKI. 
TEL. 504-824-568; 22 773-15-13
l MEBLE NA WYMIAR: SZA-
FY, KUCHNIE, ZABUDOWY, 
BIUROWE ITP. POMIAR I WY-
CENA GRATIS! 
 TEL.728-510-795

l PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888
l PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
 TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
l Pralki, lodówki - naprawa. 
 Tel. 502-562-444; 603-047-616
l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
l Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.  Tel. 508-608-790
l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874
l Tapicerskie.  Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie vertica-
li.  Tel. 22 610-54-19
l Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/budowlane

l Wykończenia, remonty. 
 Tel. 504-781-725

USŁUGI/komputerowe

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

USŁUGI/porządkowe

l „Czyściciel” opróżnianie piw-
nic, strychów, lokali, garaży. 
 Tel. 693-582-021
l Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście.  Tel. 512-247-440
l Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodo-
wej.  Tel. 500-753-803

USŁUGI/remontowe

l Glazura, hydraulika, remonty. 
 Tel. 518-562-380
l Glazura, malowanie, hydrauli-
ka.  Tel. 606-181-588
l Gładź, panele, malowanie. 
 Tel. 609-982-675

l Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
l Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
l Malowanie, tapetowanie, re-
monty.  Tel. 501-028-073
l Remonty kompleksowo i so-
lidnie.  Tel. 501-868-930, 
 502-218-778 
 www.remonty4u.pl
l TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888
l Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

ZIELARSTWO

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

ZWIERZĘTA

l Przychodnia weterynaryjna 
Simbavet ul. Ignacego Pade-
rewskiego 159. Tel. 570-668-370

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE
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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. floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (gocław)

500 253 842; 502 832 474 
www.lethewarszawa.pl

zAKŁAd pOgRzebOWy
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Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62

KOMINKI 
USŁUGI ZDUŃSKIE.

TEL. 606-387-517

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744
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twóJ CZAS JESt dlA NAS BEZCENNy!
NAdAJ dROBNE PRZEZ INtERNEt  Kliknij www.mieszkaniec.pl

PODATKI DLA MAŁYCH 
I ŚREDNICH, PIERWSZY 
M-C GRATIS. 

TEL. 606-763-006
WWW.PODATKIZGLOWY.PL

Dla pracującego i dla emeryta, 
prosta pożyczka do 25 tys. 

Tel. 660-411-294

Szybka pożyczka od 200 zł  
do 25.000 zł, 

akceptujemy różne formy dochodu. 
Tel. 660-411-294

PORADNIA 
CENTRUM ODCHUDZANIA 

I ODŻYWIANIA 
POSZUKUJE 

DIETETYKÓW .
Osoby zainteresowane 

prosimy o przesyłanie Cv 
na adres herbahex@wp.pl
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By mieć pięknie pachnący 
dom, wcale nie trzeba „inha-
lować” siebie i domowników 
kosztowną chemią w aero-
zolu. Z drugiej strony, samo 
wietrzenie też nie wystarcza. 
Ale wystarczy w misie uło-
żyć jesienne jabłka, wybiera-
jąc pachnące odmiany, a ich 
aromat wypełni dom. Uwaga! 
Trzeba je, co kilka dni wymie-
niać na świeże! Innym spo-
sobem jest ułożenie na tac-
ce 1–2 pomarańczy, umytych 
i z nawbijanymi w skórkę goź-
dzikami (chodzi o przyprawę, 
nie o małe gwoździe). Dość 
intensywny, choć nie przez 
wszystkich akceptowany za-
pach dadzą świeże, hodowa-
ne w doniczkach zioła przy-
prawowe, a wśród nich ko-
niecznie mięta!

Innym, dobrym sposo-
bem, jest rozkładanie w po-
bliżu kaloryferów i w kątach 
mieszkania skrawków ba-
wełnianych tkanin czy waty 
skropionych olejkami aroma-
tycznymi, tymi z kuchni – cy-
namonowy da zapach świą-
teczny, waniliowy – kojący, 
a migdałowy – słodki i łagod-
ny. Zapach olejku cytrynowe-
go potrafi, w miarę ulatnia-
nia, zmieniać się w kwaśnawy 
i niezbyt przyjemny.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dziś kuchnia – w kolorach jesieni. złocista, rdza-
wa, brązowa… troszkę też zielona.

✓złocista: ryba w curry. Filety białej ryby morskiej obsma-
żyć lekko na oliwie lub maśle klarowanym, dodać siekaną ce-
bulę i mały ząbek czosnku, podlać nieco (do połowy wysoko-
ści filetów rybnych) delikatnym bulionem, najlepiej rybnym lub 
drobiowym. Rybę posypać grubo mielonym curry, nieostrym, 
kilkoma szczyptami imbiru i płaską łyżeczką kurkumy. Przykryć, dusić około 5 minut. 
Wtedy zwiększyć ogień, odkryć, do sosu dodać mleka kokosowego, wymieszać, za-
gotować. Podawać z ryżem i sałatką z cykorii.

✓Purpurowa: udka pieczone. Udka kurze (lub skrzydełka) wysmarować mieszan-
ką ostrej musztardy (rosyjska) i koncentratu pomidorowego. Po 24 godzinach w lo-
dówce układamy w formie do zapiekania jedno obok drugiego, zostawiając odstę-
py i pieczemy w piekarniku około 20 minut, następnie wyjmujemy, odwracamy każ-
dą sztukę i posypujemy obficie słodką, czerwoną papryką. Przykrywamy lekko folią 
i pieczemy jeszcze około 10 minut. Ponownie oprószamy tą samą papryką i podaje-
my z ziemniakami i mizerią.

✓zielona: papryka faszerowana. Strąki zielonej papryki umyć, odciąć ogonek wraz 
z zapasowym kółeczkiem miąższu, nie wyrzucać. Wyjąć ze środka białe części i na-
siona i nafaszerować mięsem mielonym przygotowanym jak na dość ostre kotlety, 
wymieszanym z na wpół ugotowanym ryżem w proporcji 2/3 mięsa i 1/3 ryżu. Otwór 
zamknąć odciętą częścią z ogonkiem, piec w obficie skropionym oliwą naczyniu do 
zapiekania. Potem włożyć na 45-50 minut do piekarnika i gotowe!

✓Brunatna: zupa z maślaków, które można znaleźć aż do dużych mrozów, ewen-
tualnie w  zamrażarkach sklepowych. Maślaki oczyścić, umyć, pokroić na kawałki. 
W garnku zagotować wodę, wrzucić pokrojoną w bardzo drobną kostkę (mniejszą, 
niż kawałki maślaków) marchewkę i pietruszkę, a  także posiekaną średnią cebulę. 
Gdy ponownie będzie wrzeć solimy, dodajemy drobną kaszę jęczmienną, mieszamy 
i gotujemy około 15 minut. W tym czasie na patelni, na maśle zwykłym lub klarowa-
nym, podsmażamy oprószone mielonym pieprzem maślaki razem z drugą cebulą. 
Włożyć maślaki do zupy, gotować jeszcze 10-15 minut, posypać obficie natką. Kto lu-
bi, zaprawi gęstą, kwaśną śmietaną. PysznaJózia
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WAR TO WIe DZIeć
Przed nami ostatnie dni jesiennej pogody. W tym okresie 
każdy z nas, niejednokrotnie, jest w stanie wypatrzeć prze-
latujące w powietrzu białe nitki. W Polsce zjawisko to nosi 
miano „babiego lata”.

Każdy wie zapewne, że przelatujące nici biorą się od pa-
jąków, ale dlaczego? Na czym dokładnie polega to zjawisko? Przy odpowiednich 
warunkach pogodowych – temperatura, wilgotność powietrza, siła wiatru – mło-
de pająki obu płci tkają sieci służące do przelotu. Na tych właśnie sieciach, głów-
nie samice pająków, przenoszą się w poszukiwaniu dogodnego schronienia na 
zimę. Skąd zatem pochodzi nazwa „babie lato”? Niestety, w tej kwestii jedno-
znacznej odpowiedzi udzielić się nie da. Natomiast jedna z najczęściej przywo-
ływanych teorii dotyczy porównywania cienkich białych nitek do siwych włosów 
starszych kobiet w okresie przekwitania, w tzw. jesieni życia. Jednak jest to tylko 
jedna z wielu teorii...   Ciekawska

ŚMIe SZKA NIeC
Dwóch kolegów siedzi sobie na rybach. Pesy-
mista wzdycha ciężko:
– To już chyba gorzej być nie może…
Na to optymista z szerokim uśmiechem:
– Ależ może, może!

��
Małżeństwo siedzi przed telewizorem. Raptem mąż mówi:
– Ech! Jaki ja byłem głupi, żeniąc się z tobą! 
– Czyżby? – odpowiada żona – No, proszę. Wyobraź sobie, 
że ja byłam wtedy tak bardzo zakochana, że wcale tego, że 
jesteś TAKI głupi, nie zauważyłam!

��
Wnuczek pyta swojego dziadka:
– Mówią, że pieniądz rodzi pieniądz. Czy to prawda, dziadku?
– Tak, to prawda. Niestety, moje najwyraźniej są bezpłod-
ne…

��
– Tato – pyta Jacuś. – Dlaczego powiedziałeś, że mama ma 
niespotykanie wielkie poczucie humoru?

– Bo już trzeci rok pracuje za śmieszne pieniądze! 
 WesołyRomek
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KrzyżówkaMieszkańcaNr22h o r o s k o p
 Ba raN 21.03-21.04

Potężne zawirowania osobiste i  urwanie głowy 
w  pracy wreszcie dobiegną końca. Znajdziesz 
chwilę spokoju i czas dla siebie. Oswoisz się ze 
swoją nową życiową sytuacją i na nowo będziesz 
cieszyć się życiem. Ruszysz do przodu, nie tylko 
w kwestiach osobistych. Pojawi się też okazja do 
rozkręcenia jakiegoś biznesu. Może jest to coś, 
co marzy ci się od dawna?

 BYK 22.04-21.05
Będzie to okres ogromnych sukcesów na płasz-
czyźnie zawodowej. Jeśli wykorzystasz okazję 
to uda ci się zdobyć awans i podwyżkę. Pojawią 
się jednak pewne wątpliwości czy aby na pewno 
obecna praca sprawia, że rozwijasz się w upra-
gnionym kierunku? W  miłości postaw wszystko 
na jedną kartę, dowiedz się, na czym tak napraw-
dę stoisz i jakie masz szanse u drugiej połowy.

 BLiŹNiĘTa 22.05-21.06
Twój trud i poświęcenie zostaną docenione. Naj-
bliższa ci osoba odwzajemni twoje uczucia, co 
wywoła eksplozję pozytywnych emocji i dobrego 
nastroju. W pracy pojawią się pewne komplika-
cje, ale w obecnej sytuacji nie ma rzeczy, które 
sprawią ci trudność. W kwestii finansów, wszyst-
ko stabilnie, ale pojawi się też okazja, aby zmie-
nić to na lepsze. Od przybytku głowa nie boli!

 raK 22.06-22.07
Świetne wyniki w  robieniu interesów mogą zmo-
tywować cię do rozkręcenia własnej działalności. 
Zmierz jednak siły na zamiary, zaplanuj wszystko 
i na początku staraj się nie wypływać na zbyt głębo-
ką wodę. Wszelkie sukcesy i porażki dzielić będzie 
z  tobą bliska ci osoba. Doceń to, gdyż nie każdy 
ma takie szczęście co ty! W chłodne dni pamiętaj 
o szaliku i czapce... no chyba, że szukasz pretek-
stu, aby trochę czasu leniwie spędzić w domu.

 Lew 23.07-23.08
Kilka pierwszych dni listopada będzie dla ciebie 
bardzo przyjemnych. W  relacjach z otoczeniem 
będziesz się cieszyć ogromną popularnością. 
Pozytywna energia będzie cię rozpierać, a dobre 
zdrowie w  ostatnie ciepłe dni pozwoli poupra-
wiać trochę sportu. Mogą pojawić się problemy 
natury finansowej, jednakże nie powinno to być 
poważnego – bowiem pod koniec listopada for-
tuna powinna się do ciebie uśmiechnąć.

 PaN Na 24.08-23.09
Poznasz kogoś, z  kim doskonale będziesz się 
bawić. Wasze relacje szybko będą przeskakiwać 
pewne etapy..., ale nie śpiesz się. Lekka zadu-
ma i zwolnienie w pewnych kwestiach sprawi, że 
poczujesz z tą osobą prawdziwą duchową więź. 
W  pracy dopadnie cię lekkie rozkojarzenie, co 
wiązać się będzie ze słabszymi wynikami, ale nie 
wpłynie to na twoją ogólną ocenę – no chyba, że 
„wpadniesz” bezpośrednio przed szefem.

 wa ga 24.09-23.10
Zdecydowana poprawa zdrowia i dobrego samo-
poczucia zaowocuje chęcią zrobienia czegoś sza-
lonego. Nowy pomysł na siebie może okazać się 
odskocznią od rutyny codziennego życia. Pamię-
taj jednak, aby nie zaniedbywać obowiązków, gdyż 
to może się zemścić. W sprawach sercowych poja-
wi się kilka problemów, jednakże nie będzie to nic 
na tyle poważnego, aby dłużej się tym zamartwiać.

 sKOr PiON 24.10-23.11
Zadbaj o zdrowie i kondycję, a z pewnością prze-
jawiać się to będzie dobrym nastrojem. W  pra-
cy osiągnięte wyniki przejdą twoje najśmielsze 
oczekiwania, a w życiu prywatnym uda ci się po-
konać wszystkie przeciwności losu. Drobne kon-
flikty czekać cię mogą z grupą najlepszych zna-
jomych, którzy będą się trochę dąsać, że poświę-
casz im zbyt mało czasu. Wiesz, że warto się dla 
nich postarać, więc spróbuj to zmienić.

 STRZE lEC 24.11-22.12
Głód wiedzy sprawi, że zaczniesz poszerzać hory-
zonty. Zainteresujesz się czymś, co do tej pory wy-
dawało się niespecjalnie interesujące. Nowa pasja 
pochłonie wiele godzin z twojego życia, ale dzięki 
temu możesz stać się w danej kwestii ekspertem. 
Pamiętaj, aby wykonywać należycie dotychczaso-
we obowiązki, kontaktować się z bliskimi oraz re-
gularnie odżywiać się i spać. Dobre samopoczu-
cie sprawi, że będziesz mógł przenosić góry!

 KO ziO rO Żec 23.12-20.01
Nie czekaj na cud licząc, że los sam rozwiąże 
twoje problemy. Umiesz dobrze liczyć? Licz na 
siebie... i  na swoją drugą połówkę. We dwoje 
bez problemu uporacie się ze wszystkim, a po-
tem wspólnie będziecie się z zaistniałych sytuacji 
śmiać. W tym okresie możesz lekko podupaść na 
zdrowiu, ale kilka dni wolnego, ciepłe łóżko i go-
rąca herbata powinny postawić cię na nogi!

 WO dNIK 21.01-19.02
Nadchodzące dni przyniosą dużo ciężkiej pracy. 
Nieraz wrócisz do domu i z upragnieniem rzucisz 
się na łóżko. W weekendy szerokim łukiem omi-
jaj komputer, to pozwoli ci na chwilę zapomnie-
nia o  sprawach zawodowych. Zaoszczędzone 
pieniądze wydaj na coś, co sprawi ci radość. Mo-
że warto pomyśleć o jakimś rodzinnym wyjeździe 
albo wypadzie ze znajomymi?

 rY BY 20.02-20.03
Kilka sukcesów na tle zawodowym wzmocni two-
ją pewność siebie. Niektóre sytuacje wymagają 
przeniesienia tej pewności także do życia osobi-
stego. Uwierz w siebie, a to pozwoli ci zażegnać 
na dobre od dawna powracające problemy. Pa-
miętaj o zdrowym odżywianiu się – życie w po-
śpiechu i niezdrowe jedzenie mogą odbić się na 
twoim zdrowiu. Może czas pomyśleć o  domo-
wych posiłkach?!  astrolog

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie do 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 18/2014: „ziemia obiecana”. 
Zestaw upominków wylosował p. Jerzy Dudek z  ul. Zagójskiej. Po odbiór 
zapraszamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 14 listopada br. 
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Przed nami kolejny Bieg 
Niepodległości. W imprezie 
weźmie udział ponad 15 tysię-
cy biegaczy…

Raczej nie ma już szansy na 
„dopisanie się” do XXVI Biegu 
Niepodległości, który odbędzie 
się 11 listopada w Warszawie. 
Limit piętnastu tysięcy uczest-
ników został już przekroczony, 
a co ważniejsze, prawie wszy-
scy zgłoszeni już opłacili udział 
w imprezie. A to jest pewnym 
wyznacznikiem, tego, czy jesz-
cze mogą się znaleźć wolne 
miejsca.

Na potrzeby biegaczy zosta-
nie wyłączony z ruchu kwartał 

ulic w okolicy al. Jana Pawła II 
i al. Niepodległości. Zresztą nie 
tylko biegaczy, bo po raz kolej-
ny w tym biegu wezmą udział 
także „wózkarze” (osoby po-
ruszające się na wózkach in-
walidzkich). Od kilku tygodni 
trwa Oficjalny Cykl Treningo-
wy dla biegaczy. Ostatnia se-
ria cyklu zaczęła się 3 listopa-
da i potrwa do 9 listopada. Aby 
zwiększyć prawdopodobień-
stwo przebiegnięcia 10 km dy-
stansu Biegu Niepodległości 
warto wziąć udział w jednych 
z zajęć treningowych organi-
zowanych dzięki „sprzymierze-
niu się” stołecznych środowisk 

biegowych (Stołeczne Centrum 
Sportu Aktywna Warszawa, 
BiegamBoLubie, Skrzydlaci.pl). 
Miejsca treningu to Agrykola 
i Rozbrat 26 – szczegóły na ofi-
cjalnej stronie biegu.

Zachęcamy warszawiaków 
do kibicowania biegaczom! I ja-
ko ciekawostkę podajemy in-
formację, że Bieg Niepodległo-
ści przekracza kontynenty… 
Otóż w Bangi, stolicy Republi-
ki Środkowoafrykańskiej, od-
będzie się równolegle tamtejsza 
edycja naszego biegu. Na „Star-
cie” w Bangi staną nie tylko pol-
scy żołnierze, ale także ich to-
warzysze z Francji, Hiszpanii, 

Włoch, Serbii i innych krajów 
biorących udział w afrykańskich 
misjach wojskowych. rosa 

W najbliższą so-
botę, w nocy z 8 
na 9 listopada, na 
stołeczne ulice wy-
jadą dziesiątki ro-
werzystów. Od-
będzie się kolejna 
Nocna Masa Kry-
tyczna.

Ta rowerowa im-
preza ma już dzie-
sięcioletnią tradycję. 
W ostatnich latach 
odbywa się w każ-
dą sobotnią noc dru-
giego weekendu w 
miesiącu. – Nocna 
jazda ma wiele plu-
sów – mówią uczest-
nicy NMK. – To nie 
tylko mniejszy ruch uliczny, ale także niezapo-
mniane wrażenia z przejazdów klimatycznymi 
uliczkami Pragi, czy terenami leśnymi.

Chętni do udziału w imprezie powin-
ni się zgromadzić przed północą na placu 
Zamkowym (to tradycyjne miejsce startu 

NMK). Trasa przejazdu tworzona jest na 
żywo tzn. decydują ci, którzy jadą na prze-
dzie peletonu. Prędkość rowerzystów nie 
może przekraczać 20 km/h. Szczególnie 
ważną sprawą jest odpowiednie wyposa-
żenie rowerów i rowerzystów – odpowied-
nie oświetlenie pojazdów, odblaskowe ele-
menty ubioru rowerzystów. Nocna Masa 
Krytyczna eskortowana jest przez stołecz-
ną policję drogową.

– W tym roku, w rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, pierwszy raz 
wzięłam udział w Powstańczej Masie Kry-
tycznej – mówi współpracująca z „Miesz-
kańcem” dziennikarka, Anna Krzesińska. 
– To było bardzo ciekawe doświadczenie. 
Tempo jazdy było na tyle spokojne, że z 
przejechaniem trasy poradziły sobie na-
wet dzieci. Bardzo podobało mi się, że 
wszyscy  ludzie uczestniczący w przejeź-
dzie byli bardzo pozytywnie i serdecznie 
do siebie nastawieni. Teraz myślę o noc-
nym przejeździe, bo to będzie zupełnie no-
we, na pewno ciekawe przeżycie. Uczest-
nictwo w przejazdach Masy Krytycznej 
jest bezpłatne. ar

NOCNA MASA KrYTYCZNA

pObiegną dlA niepOdległOśCi pieszo pod Warszawą
Każdy dzień wolny od pracy warto poświęcić na sport i rekre-

ację. A najprostszą formą ruchu jest spacer…
Pomijając nadchodzący weekend, to mamy w tym miesiącu do-

datkową okazję do takiego spędzenia dnia – 11 listopada. W ten 
wolny dzień można wyrwać się na trochę z wielkiego miasta i ru-
szyć na przepiękne i bardzo ciekawe, podwarszawskie trasy tury-
styczne. Można na przykład odwiedzić Wiązownę…

Tym bardziej, że tego dnia odbędzie się tu Zlot Turystów z okazji 
600.lecia Wiązowny. Jednym z głównych organizatorów imprezy 
jest znany naszym Czytelnikom południowopraski oddział PTTK 
im. Zygmunta Glogera. Do przemarszu zostało przygotowanych 
kilka tras o różnym stopniu trudności i różnej długości. W końcu 

chodzi o to, aby aktywizować i integrować ludzi z różnych grup 
wiekowych w myśl hasła „Turystyka łączy pokolenia”. Pierwsza 
trasa (9 km) wiodła będzie fragmentem Warszawskiej Obwodnicy 
Turystycznej. Druga trasa (11 km) zostanie poprowadzona szlakiem 
Rezerwatu Przyrody „Świder”. Dla niezbyt zaprawionych w tury-
stycznych bojach oraz dla rowerzystów została także przygotowana 
trasa krajoznawcza z najciekawszymi zabytkami Wiązowny.

Impreza rozpocznie się około godz. 9.00. Chętni powinni zgłosić 
się w miejscach startu poszczególnych tras (przystanek MZA Wią-
zowna lub Żanęcin, teren Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotni-
czej Straży Pożarnej). W czasie zakończenia zlotu (przewidywany 
czas to godz. 14.00) odbędą się konkursy krajoznawcze, uroczyste 
wręczanie odznak krajoznawczych oraz Biesiada Turystyczna.

Przy okazji warto wspomnieć, że już w tym miesiącu ma się roz-
począć rejestracja zgłoszeń do jubileuszowego, X Biegu Wedla, 
który organizowany jest w głównej mierze właśnie dzięki zaanga-
żowaniu środowisk związanych z Oddziałem PTTK Praga-Połu-
dnie i HKT Trep PTTK. ar
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HKT Trep PTTK, prócz turystyki pieszej, promuje także marsze i biegi na orientację.
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GA bI NeT 
STO mA TO LO GICZ NO –

−– Le KAR SKI

 sTO ma TO lOG od po nie dzia ³ku do pi¹ tku 10.00–19.00

 UrO lOG wto rek 14.00–16.00

war sza wa, ul. gre na die rów 21
tel. 22 813−22−38 od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

praga-północ

l e c z e n i e  b ó l u  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog 

ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 
informacje i zapisy: tel. 730 266 030

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 ! ! !

Szczepimy przeciw GRYPIE
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)  

tel. 22 673-35-00

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; 882-190-636

rEKlAMA rEKlAMA  

– Cztery lata temu objął Pan sta-
nowisko burmistrza ciekawej, a za-
razem „trudnej” dzielnicy. Jakie 
wówczas postawił Pan przed sobą 
cele? 

– Dodałbym jeszcze „fascynują-
cej”. Cele są konsekwencją wielo-
letnich zaniedbań. To, co inni traktu-
ją jako „koloryt” miejsca, dla Pragi 
stało się jej zmorą. Zaniedbane, nie-
remontowane przez dziesięciolecia 
kamienice, bardzo duża liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej, 
niskie wyniki w nauce, niewydolny 
układ komunikacyjny – to są główne 
tematy, którymi w pierwszej kolejno-
ści należało się zająć. Dlatego priory-
tetem tej kadencji była z jednej stro-
ny poprawa jakości życia mieszkań-
ców, z drugiej utrzymanie wyjątko-
wej roli Pragi w całej Stolicy.

– Cele ambitne, ale i skala pro-
blemu ogromna. Czy więc możliwe 
jest dokonanie tego w trakcie jed-
nej kadencji?

– Jednej nie. Jak zaczęliśmy ten 
proces, słyszeliśmy głosy, że można 
dokonać całkowitej zmiany w 2-3 la-
ta. Jednak ogrom problemów jest tak 
wielki, że jedynie wieloletnia i kon-
sekwentna praca da zauważalne efek-
ty. Dlatego tak ważna jest kontynu-
acja. Program Rewitalizacji Pragi Pa-
ni Prezydent daje taką gwarancję.

– Co udało się zrobić? 
– Chciałbym, aby Praga przesta-

ła być postrzegana krzywdzącymi 
stereotypami. Aby to osiągnąć ko-
nieczna jest zmiana standardu ży-
cia mieszkańców. Wciąż walczymy 
z ciążącym na Pradze dekretem Bie-
ruta. Chcąc jednak złagodzić jego ne-
gatywne skutki podpisujemy poro-

zumienia z nowymi właścicielami, 
którzy zobowiązują się do remonto-
wania wskazanych przez nas loka-
li. Dzięki, zainicjowanemu w 2010 r. 
programowi „Ciepło sieciowe w bu-
dynkach komunalnych” udało nam 
się doposażyć w centralne ogrzewa-
nie i ciepłą wodę około 30 kamienic, 
a w planach jest ich koło setki. Aby 
zwiększyć nasze możliwości reali-
zacyjne udało nam się pozyskać do-
finansowanie z BGK na budowę bu-
dynków komunalnych na Golędzi-
nowie. Łącznie na Pradze-Północ 
powstało, w ostatnich latach ponad 
300 nowych lokali komunalnych, co 
znacznie zwiększyło jakość zasobu 
komunalnego w naszej dzielnicy. 

– Lada dzień nastąpi otwarcie II 
linii metra. Czy Praga dzięki temu 
się zmieni? 

– Na pewno Praga wróci do „ży-
cia”. Mieszkańcy zyskają nową 
i szybką alternatywę podróżowania. 

Wróci ład przestrzenny, a ulica Tar-
gowa na powrót zatętni życiem. Już 
dzisiaj widzimy, że dzielnicą zainte-
resowali się deweloperzy. Wierzę, że 
zainteresowanie jeszcze wzrośnie, 
a Praga szybko dorówna standardom 
Stolicy i Europy. Chciałbym i zawsze 
to podkreślałem, żeby Praga straciła 
swój tranzytowy charakter, a stała się 
dzielnicą, w której się mieszka i ży-
je. Myślę, że metro się do tego przy-
czyni poprzez zmianę organizacji 
Placu Wileńskiego oraz remont uli-
cy Targowej. Z końcem październi-
ka, nastąpiło otwarcie długo oczeki-
wanego Muzeum Warszawskiej Pra-
gi, jedynej muzealnej placówki po 
prawej stronie Wisły. Obok powstaje 
Centrum Kreatywności, rozpoczyna 
się rewitalizacja bazaru Różyckiego. 
W tej kadencji zmieniły się nie do po-
znania Koneser i okolice Portu Pra-
skiego.

– Pomimo kłopotów komunika-
cyjnych, towarzyszących budowie 
II linii metra, Dzielnica nie za-
pomniała o remontach praskich 
ulic. 

– To prawda. W żadnej z wcze-
śniejszych kadencji nie udało się wy-
remontować tylu ulic, co w tej. Naj-
pierw wyremontowaliśmy ulicę Bia-
łostocką, zwiększając bezpieczeń-
stwo ruchu, zapewniając większą 
ilość miejsc parkingowych i znacznie 
poprawiając jej funkcjonalność i es-
tetykę. W 2013 roku zakończyliśmy 
modernizację ulicy Kawęczyńskiej, 
zachowując jej historyczny charakter. 
Odnowioną nawierzchnię uzyskały 
ulice: Wrzesińska, Markowska, Tar-
chomińska, Bródnowska, Kowień-
ska, Środkowa, Kowelska, Strzelec-
ka, Szanajcy, Burdzińskiego, Nus-
bauma, Jana Młota.

– Nowe mieszkania, poprawa 
komunikacji, metro... a co z prze-
strzenią dla mieszkańca? braku-
je miejsc rekreacji, którymi są dla 
Prażan bramy ich podwórek? 

– Prażanin w bramie podwórko-
wej to krzywdzący stereotyp. Po-
wstało wiele miejsc, gdzie miesz-
kańcy mogą spędzać czas wolny. 
Wybudowaliśmy dwa boiska w ra-
mach programu „moje boisko Or-
lik”, powstały place zabaw dla naj-
młodszych. W bieżącym roku otwo-
rzyliśmy kilka plenerowych siłowni 
zewnętrznych, które w całej War-
szawie cieszą się ogromną popular-
nością. W 2014 roku wykonaliśmy 
modernizację zabytkowego Placu 
Hallera na Pradze II. W latach 2011-
12 przeprowadziliśmy rewitaliza-
cję Osiedla Praga I w kwartale ulic 
Ratuszowa, Targowa, Cyryl i Meto-
dego, Jagiellońska. Zarząd Dzielni-
cy podjął konkretne kroki, aby za-
niedbane praskie podwórka dostały 
nową szansę. Wychodząc naprzeciw 
postulatom organizacji pozarządo-
wych objął patronat nad programem 
„Zielone Podwórka Pragi”. W 2013 
roku podjęliśmy wyzwanie ożywie-
nia Parku Praskiego, gdzie odbyły 
się już dwie edycje nowej inicjaty-
wy „Praskie Lato”. Trzymiesięczny 
cykl animacji parku jest dowodem 
ogromnego zapotrzebowania na te-
go typu organizację wolnego czasu 
mieszkańców. Cieszy mnie fakt, że 
Zarząd Dzielnicy podjął współpracę 
z Diecezją Warszawsko-Praską i Ar-
cybiskupem Henrykiem Hoserem, 
któremu serdecznie dziękuję za za-
angażowanie i wparcie organizacyj-
ne. Owocem współpracy był, zain-
augurowany w 2013 roku, cykl kon-
certów „Praska Jesień”, odbywają-
cych się w praskich świątyniach. 

– Modnym tematem jest rewitali-
zacja, a w kontekście Pragi wydaje 
się mieć on ogromne znaczenie na 
przyszłość dzielnicy. Czy powstał 
jakiś rzeczywisty plan rewitaliza-
cji Pragi?

– Wdrażanie Programu Rewitali-
zacji w Dzielnicy poprzedziły roz-
poczęte w 2001 r. działania inwesty-

cyjne „Rewitalizacja ul. Ząbkow-
skiej”. W latach 2005-13 Dzielnica 
realizowała Mikroprogram Rewita-
lizacji w wyniku, którego dokonano 
renowacji kamienic praskich o zna-
czeniu historycznym przy ul. Ząb-
kowskiej, Markowskiej, Radzymiń-
skiej i Białostockiej oraz remont ul. 
Białostockiej. Dobrym przykładem 
udanej rewitalizacji jest remont za-
bytkowego budynku LO im. Wła-
dysława IV. Dodatkowo wyremon-
towaliśmy i zaadaptowaliśmy na 
potrzeby Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej oraz Szkoły Podsta-
wowej z oddziałami integracyjnymi 
ZS przy ul. Otwockiej 3. W nadcho-
dzącej kadencji będzie realizowany 
program Pani Prezydent – Rewi-
talizacja Pragi, którego celem jest 
ożywienie społeczno-gospodarcze 
oraz poprawa warunków mieszka-
niowych.

– Dzięki wielu wydarzeniom, jak 
„Noc Pragi” czy „Praskie Lato”, 
widać, że kultura ruszyła pełną pa-
rą, czy oferta sportowa wygląda 
równie atrakcyjnie? 

– Sport jest dla mnie równie ważny 
jak życie kulturalne dzielnicy i wca-
le nie pozostaje on w cieniu wspo-
mnianych imprez. W dzielnicy dzia-
ła kilka klubów sportowych, które 
pochwalić się mogą niemałymi osią-
gnięciami w swojej dziedzinie, a na-
wet tytułami mistrzowskimi. Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom i po-
trzebom naszych mieszkańców uru-
chomiliśmy kilka bezpłatnych pro-
gramów sportowo-rekreacyjnych, 
organizujemy również szereg turnie-
jów i zawodów w wielu dyscyplinach 
sportu. Pochwalić się również może-
my widowiskowymi czterema edy-
cjami Praskiej Gali Boksu, a w tym 
roku odbyła się pierwsza Praska Liga 
Muay Thai.  

Rozmawiała bad               
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