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Wilcze oczy
Ja Ci powiem, dlaczego nie 

chcę wrócić do kraju z Anglii - po-
wiedział mi ostatnio młody czło-
wiek. Pracę w Polsce bym miał, 
pewnie niżej płatną, ale też mniej 
bym płacił za mieszkanie. W sumie 
teraz to już nie jest przepaść. Ja się 
boję rodaków. Tam się rozpływają 
w morzu całego społeczeństwa, 
tu mam dawkę skoncentrowaną. 
Absolutnie niestrawną.

Młody, ale jakiś konkret? Otwo-
rzył komputer - patrz. A tam histo-
ria młodej kobiety, która na prze-
kór okolicznościom, kalectwu, nie 
dość, że daje sobie radę, to jesz-
cze aż kipi optymizmem. - Patrz na 
wpisy poniżej - mówi dwudziesto-
latek. - Hehe, komu dawałaś d… 
- to pierwszy komentarz. - Ile już 
nakradłaś - to drugi. A teraz spójrz 
- pokazuje Młody, ilu ludziom te 
debilne komentarze się podoba-
ją. Godzinę temu było 150 lajków, 
teraz już jest 300. Nie wracam do 
kraju, w którym tylu jest nienawist-
ników…

Coś w tym jest. Ile razy byłem 
pytany po powrocie z wycieczki  
zagranicznej: „Dali nasi popis już 
w samolocie?”, „W hotelu poucza-
li wszystkich, jak ma wyglądać 
obsługa? „Zwyzywali rezydentkę 
na koniec i zapowiedzieli złożenie 
wniosku do prokuratury, bo brako-
wało leżaków przy basenie?” - Nie 
wiem, odpowiadam, wybieram 
wycieczki na których nie ma Po-
laków. 

Nie zapytam z niby troską: co 
się z nami stało? Bo to nie z nami 
się stało, tylko z każdym z nas z 
osobna się porobiło. Za socjali-
zmu byliśmy „masą ludzką”, te-
raz jesteśmy niespójną federacją 
niezależnych jednostek, z których 
każda udowadnia, że zasługuje na 
lepsze prawa. Kosztem innych…

Tomasz Szymański
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mieszkaniec.pl

PRAGAWARSZAWA

ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

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
uWAGA!

  Promocyjna cena 
koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie
  W środę każde 

wypełnienie 100 zł

 ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY
 SO CZEW KI KON TAK TO WE
 LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU
 DU¯Y WYBÓR OPRAW

 672-77-77 

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

RABATY!

UBEZPIECZENIA
15

TOWARZYSTW
NAJTAŃSZA OFERTA
W CIĄGU 6 MINUT

TEL. 608-878-829

  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  
  Mamy wolne terminy  

na zorganizowanie komunii
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

IdZIESZ nA SPACER dO PARKU SKARY-
SZEWSKIEgO? UWAżAJ żEBY NIE ZŁA-
MAĆ NOgI… PEWNE FRAgMENTY TEgO 
PARKU NIE NAPAWAJą DUMą, A WRęCZ 
ODSTRASZAJą.

WsTyd NA WEJśCIu

czytaj na str. 2
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Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

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

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

TELEFONY  
     KOMÓRKOWE
   skup  sprzeda¿
   sim-locki
   akcesoria
   naprawy
   www.krasphone.pl
 CH Szembeka

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

e-mail: sklep@krasphone.pl

KRONIKA POLICyJNA
Obserwował i okradał

Południowoprascy policjanci zatrzymali 20-
letniego Dawida Z. Pracownica jednego z banków 
wezwała funkcjonariuszy i wskazała młodego 
mężczyznę, który jej zdaniem zachowywał się po-
dejrzanie i od dłuższego czasu obserwował osoby 
w podeszłym wieku, które wypłacały pieniądze. 
Policjanci ustalili, że ten właśnie człowiek dwa 
dni wcześniej obserwował klienta innego banku. 
Kiedy starszy mężczyzna podjął ponad 2 tysiące 
złotych, poszedł za nim, wszedł do bloku i zaata-
kował w klatce schodowej chcąc ukraść gotówkę. 
Pokrzywdzonemu udało się obronić, a napastnika 
spłoszyły osoby wchodzące do klatki. 

Kazali mu ukraść piwo i kiełbasę
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 3 osoby 

podejrzane o zmuszanie swojej ofiary do kradzie-
ży sklepowej. Do zdarzenia doszło około północy  
w przejściu podziemnym w centrum miasta. Jak wy-
nika z relacji pokrzywdzonego, zaczepiła go grupa 
mężczyzn. Jeden z nich bez żadnego powodu naj-
pierw uderzył go „z główki” w twarz, a zaraz potem 
raz jeszcze, tym razem pięścią. Napastnicy kazali 
swojej ofierze iść do pobliskiego sklepu i ukraść dla 
nich piwo oraz kiełbasę. Mężczyźni powiedzieli, że 
będą na niego czekać i zagrozili, że jeśli tego nie 
zrobi to go „dojadą”. Pokrzywdzony wszedł do skle-
pu i opowiedział o zdarzeniu pracownikom ochro-
ny, którzy powiadomili policję. Paweł K., Patryk P.  
i Roman H. byli pijani, mieli w organizmie od 1 do  
2 promili alkoholu. Wszyscy byli już notowani w 
policyjnych kartotekach.

Zadał cios młotkiem
Policjanci z Pragi Północ zatrzymali mężczy-

znę podejrzanego o ciężkie uszkodzenie ciała. 
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że sprawca 
wszedł do baru i zadał cios młotkiem w głowę 
siedzącemu mężczyźnie. Następnie uciekł z miej-
sca zdarzenia, a pokrzywdzony został zabrany do 
szpitala. Zatrzymany Robert S. był już wcześniej 
karany i przebywał w zakładzie karnym.

Kokaina w plecaku i zamrażalniku
Policjanci z wydziału do walki z przestępczością 

samochodową i narkotykową podczas wykonywania 
czynności służbowych na Pradze Południe zatrzymali 
do kontroli mazdę, której kierowca w plecaku miał 

narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli 4 działki 
kokainy o łącznej wadze 1,84 grama. 34-letni Krzy-
sztof  M. usłyszał zarzut posiadania środków odurza-
jących. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Po-
licjanci operacyjnie ustalili podejrzanego o sprzedaż 
kokainy. Wykonali niezbędne sprawdzenia, a następnie 
przystąpili do zatrzymania. 66-letni Henryk N. wpadł  
w ręce funkcjonariuszy, kiedy wracał do domu.  
W jego mieszkaniu, w zamrażalniku, policjanci zna-
leźli i zabezpieczyli prawie 67 gramów kokainy.

Policjanci odnaleźli hondę
9. grudnia na terenie Gocławia doszło do 

kradzieży z włamaniem hondy accord wartej 50 
tysięcy złotych. Pokrzywdzona złożyła zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwa, a policjanci 
z komendy podjęli działania mające na celu od-
zyskanie samochodu i ustalenie oraz zatrzymanie 
sprawców. Po trzech tygodniach służby patrolowe 
odnalazły skradziony pojazd. Na szczęście nie zo-
stał rozmontowany na części. Auto zostało zabez-
pieczone, a następnie oddane prawowitej właści-
cielce. Policjanci próbują wyjaśnić, kto je ukradł.

Zatrzymani za rozbój
Na ulicach Mokotowa napastnicy pobili  

31-letniego mężczyznę i ukradli mu plecak. Krót-
ko po otrzymaniu informacji o zdarzeniu w ręce 
mundurowych wpadli 30-letni Marcin R. oraz  
39-letni Sylwester D. Obaj usłyszeli już zarzuty  
i zostali objęci policyjnym dozorem. Może im 
grozić kara do 12 lat więzienia.

Pracownica oszustka
Policjanci z komisariatu na warszawskim Tar-

gówku zostali zaalarmowani przez właściciela 
sklepu o tym, że doszło najprawdopodobniej do 
oszustwa, za co odpowiedzialna może być jedna z 
pracownic. Oszustwo miało polegać na tym, że do 
sklepu miał zostać zwrócony fikcyjny lub rekla-
mowany towar, za który były pobierane pieniądze. 
Łączne straty zostały oszacowane na kwotę ponad 
1.200 złotych. Funkcjonariusze zatrzymali 25-
letnią Katarzynę K.  Zebrany materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie podejrzanej zarzutów. 
Katarzyna K. będzie odpowiadała za oszustwo, do 
którego się przyznała. Przestępstwo to zagrożone 
jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

toms

WsTyd NA WEJśCIu

A szkoda, bo Warszawa 
powinna zdecydowanie lepiej 
zadbać i eksponować ten jeden 
z najpiękniejszych (w ocenie 
wielu – najpiękniejszy) sto-
łecznych parków. Przypomnij-
my, że kilka lat temu, to wła-
śnie Park Skaryszewski im. I.J. 
Paderewskiego zdobył tytuł 
Najpiękniejszego Parku w Pol-
sce, a następnie zajął trzecią 
lokatę wśród parków Europy.  
I co z takiego wyróżnienia 
mają mieszkańcy? Czy do-
strzeżenie uroku poczciwego 
„Skaryszaka” przełożyło się 
na zwiększenie zainteresowa-
nia nim przez administrujący 
parkiem Zarząd Oczyszczania 
Miasta? Nie bardzo…

Wiele osób narzeka na 

zbytnie niedoświetlenie par-
ku, który praktycznie zamie-
ra po zmroku. Bolesne to jest 
szczególnie porą zimową, gdy 
ciemno robi się relatywnie 
wcześnie, a wielu mieszkań-
ców chętnie by po pracy uda-
ło się do parku na spacer lub 
bardziej aktywną rekreację. 
Niestety, ciemność odstrasza. 
Ludzie obawiają się zarówno 
chuligańskich wybryków, jak 
i kontuzji, których po zmroku 
zdecydowanie łatwiej nabawić 
sią na parkowych alejkach. 

Zgrozą właśnie napawa 
szczególnie stan parkowych 
alejek. Wiekowy asfalt daw-
no już przestał pełnić rolę 
komfortowej nawierzchni, po 
której bezpiecznie się space-

ruje, biega, jeździ  rowerem. 
Identycznie wygląda sytuacja 
z chodnikami. Weźmy choć-
by wejście do parku od strony  
al. Waszyngtona (na wysokości 
ul. Saskiej). Płyty chodnikowe 
są tu tak pokruszone, że strach 
się bać (na zdjęciu). Można po-
wiedzieć: wstyd na wejściu! Ale 
dalej też nie jest lepiej. Szkoda, 
bo choć w obiecywaną od lat 
rewitalizację Parku Skaryszew-
skiego już mało kto wierzy,  
to przecież taki chodnik moż-
na wyremontować w ramach 
bieżących napraw. A nie są to 
jakieś bajońskie, idące w mi-
liony złotych koszty. Być może 
ZOM, po ciemku, po prostu 
tych dziur nie widzi…

Adam Rosiński
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Jest alternatywa dla UPC i Vectry
Pod koniec wakacji mieszkańcy większości warszawskich dzielnic po obu stronach 
Wisły, zyskali większy wybór kablówek. Nowoczesną telewizję i szybki internet (nawet 
300 Mb/s), na kablach dawnego Aster, zaczęła sprzedawać również Netia. To dobra wia-
domość dla tych, którzy do tej pory mieli ograniczony wybór operatorów lub są nie do 
końca zadowoleni z usług, jakie otrzymują i za które płacą niemałe opłaty miesięczne. 

Netia proponuje bardzo konkurencyjne ceny. Internet z telewizją można mieć już 
za niecałe 40 zł, a umowę można podpisać tylko na rok. Pierwszą usługa multiroom 
z pełną ofertą w cyfrowej jakości operator oferuje za 1 zł. Najszybszy dostępny internet 
to aż 300 Mb/s, Oferta przyciąga klientów, w zaledwie trzy miesiące działa już ponad 15 
tysięcy usług. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych wyników. Sprzedajemy i włączamy nawet 
ponad 300 usług dziennie. Przechodzą do nas klienci od różnych operatorów. W najlepszej 
sytuacji są osoby, które były klientami Aster i pozostały w UPC, gdyż zgodnie z decyzją Preze-
sa UOKiK, mogą w dowolnej chwili, bez czekania na koniec umowy, przejść do Netii – infor-
muje Iwona Sowińska, Dyrektor Sprzedaży w Netii.

Przejęcie od UPC dawnych sieci Aster dało Netii zasięg około 350 tysięcy mieszkań, co 
stanowi ponad połowę mieszkań w całej Warszawie. Obecnie sprzedaż usług odbywa się 
na nieco ponad połowie kupionej od UPC sieci po Aster. Netia informuje, że pełen zasięg 
kupionej od UPC sieci po Aster osiągnie do końca tego roku. 

***
Telewizja Osobista Netii, to oferta, która - w przeciwieństwie do standardowych ofert 
płatnej telewizji dostępnych na rynku - daje użytkownikom bardzo dużą dowolność 
kształtowania swojej oferty kanałów TV. W ofercie dostępnych jest łącznie 178 kanałów 
w cyfrowej jakości, w tym aż 58 w HD, łącznie z kanałami premium: HGO i Canal+. W 
przeciwieństwie do innych ofert płatnej telewizji, w Netii nie trzeba kupować drogich 
pakietów, żeby oglądać parę ulubionych kanałów. Do wyboru jest aż 16 pakietów tema-
tycznych w cenie od kilku do kilkunastu złotych, które można dowolnie łączyć.

Kolejną zaletą TV Netii jest nowoczesny dekoder, odtwarzacz multimedialny Netia Player, 
dzięki któremu na ekranie telewizora mamy dostęp do takich serwisów jak: HGO GO, 
Kinoplex, Filmbox, Ipla, tvn player, TVP Sport, tvn meteo, YouTube, Tuba.fm, ABC VOD, 
Erowizja, Facebook. 

***
Więcej informacji: www.gigakablowka.pl lub pod numerem telefonu 801 889 957  
  

AS 2015

Tomasz Kucharski,  
burmistrz dzielnicy  
Praga-Południe

Trudny, ale ciekawy  
i przede wszystkim rok 
wyborów samorządo-
wych. Dla mnie i dla 
moich współpracowni-
ków oraz całej forma-
cji politycznej z której 

się wywodzę, był to rok poważnego i trudnego 
sprawdzianu.

Stanęliśmy do kolejnej próby ze świadomo-
ścią, że na Pradze-Południe jeszcze się nie zda-
rzyło, aby władze w dzielnicy ktoś sprawował 
przez dwie kadencje z rzędu. A co dopiero przez 
trzy kadencje? Ale ja lubię wyzwania. No i udało 
się. Sprawdzian wypadł dla nas bardzo dobrze. 
Wywalczyliśmy 13 mandatów w 25-osobowej 
Radzie Dzielnicy, czyli uzyskaliśmy bezwzględ-
ną większość. Był to wynik lepszy od tego, jaki 
osiągnęliśmy w 2006 roku, kiedy po raz pierw-
szy wygraliśmy wybory. Odniosłem także mój 
osobisty sukces. Zdobyłem po raz kolejny man-
dat radnego Sejmiku Mazowieckiego otrzymując 
od wyborców ponad 25 tys. głosów.  Nie popa-
dam w triumfalizm. Uważam, zresztą, że pokora 
jest warunkiem osiągania sukcesów, zwłaszcza  
w polityce. Podsumowując więc mijający rok, 
który uważam za udany, dostrzegam nowe fakty: 
ruchy miejskie, liczba  komitetów wyborczych, 
przedsięwzięcia takie jak budżet obywatelski czy 
Veturilo to najbardziej charakterystyczne elemen-
ty 2014 roku.

Ks. Andrzej Kuflikowski, 
proboszcz Parafii Św. 
Ojca Pio

Jest taki czas w na-
szym życiu, kiedy czło-
wiek przez chwilę myśli 
inaczej; rozgląda się wokół 
jakby kogoś szukał, uśmie-
cha się serdecznie przez 
łzy do każdego spotkane-

go i mówi: „jak to dobrze, że jesteśmy razem”. Ten 
czas to Święta Bożego Narodzenia, wtedy ludzie 

mówią ludzkim głosem, nie spieszą się, zaglądają 
do szopki betlejemskiej po raz kolejny  
w swoim życiu, żeby jak pasterze oddać 
hołd Nowonarodzonemu Bogu-Człowiekowi,  
a w naszych uszach brzmi ciągle głos św. Jana Paw-
ła II: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Waszych 
serc Jezusowi Chrystusowi, drzwi cywilizacji, kul-
tur, systemów, urzędów, rodzin...” W tych trudnych 
czasach potrzeba nam wiary św. Jana Pawła II, 
Jego zaufania Bogu i Jego szacunku dla każdego 
człowieka. Postawmy Chrystusa w centrum nasze-
go życia, a reszta sama znajdzie swoją kolejność.  
I taki niech będzie Nowy Rok 2015.

Tomasz Łysiak, 
dziennikarz radiowy, 
pisarz, aktor

Rok 2014 był kolejnym 
pięknym rokiem mojego 
życia, za który jestem 
wdzięczny Stwórcy. 
Udało mi się zrealizo-
wać kilka zawodowych 
planów. Doskonale uło-

żyła mi się współpraca z tygodnikami dla któ-
rych piszę – z „Gazetą Polską” i „W Sieci”.  
W radio WAWA miałem kapitalny kontakt ze 
słuchaczami, uwieńczony projektem uchwa-
lenia „Dnia Polskiej Muzyki”. Ten rok był 
dla mnie przełomowy jeszcze z jednego 
względu: zauważyłem, że znacznie mniej 
skupiam się nad „latami”, a zdecydowanie 
bardziej nad dniem dzisiejszym. Podob-
nie jest z postanowieniami noworocznymi. 
Składam je sobie codziennie rano i dotyczą 
one tylko nadchodzącego dnia. Wieczorem 
dziękuję w modlitwie, że taki dzień uda-
ło mi się dobrze przeżyć. Rok 2015 zapo-
wiada się dobrze. Co prawda nie wiem, 
co przyniesie przyszłość, ale nasza wiara  
w to, że ta przyszłość będzie dobra, czyni nas 
pogodniejszymi i szczęśliwszymi dzisiaj.  
A przecież to DZISIAJ jest najważniej-
sze. Marzenia dotyczące przyszłości mam,  
a i owszem. Ale te pozostawiam dla siebie. 
Wolę nie zdradzać ich brzmienia, bo dopiero 
przyszłość pokaże, czy powinny się ziszczać. 
O jednym tylko marzeniu mówię otwarcie. 

Marzę o pięknej, wspaniałej Polsce.

Podinp. 
Jarosław Misztal, 
komendant VII KRP

2014 to pełny kalenda-
rzowy rok mojej komen-
dantury w Komendzie Re-
jonowej Policji Warszawa 
VII. Przyznaję, że czuję 
się już tutaj „jak u sie-
bie”.  Z perspektywy tych  

12 miesięcy mogę powiedzieć, że był to rok udany.  
Policjanci Pragi Południe, Wawra, Rembertowa  
i Wesołej każdego dnia dbali o to, by mieszkań-
com żyło się bezpiecznie. Odnotowaliśmy spadek 
dynamiki przestępstw we wszystkich kategoriach. 
Dodatkowo warto podkreślić, że między innymi  
w przypadku kradzieży rzeczy,  pojazdów, kra-
dzieży z włamaniem i uszkodzeń ciała możemy 
również pochwalić się wzrostem wykrywalności.  
W minionym roku policjanci przeprowadzili  
więcej niż w latach poprzednich działań wymierzo-
nych  w przestępczość narkotykową, co zaowoco-
wało zatrzymaniem większej liczby osób posiada-
jących środki odurzające oraz handlujących nimi. 
Są to niewątpliwie sukcesy, które mam nadzieję, 
będą realnie przekładały się na spokój naszych 
mieszkańców i ich poczucie bezpieczeństwa. 

Teren podległy KRP Warszawa VII jest bardzo 
duży i zróżnicowany pod każdym względem i zda-
ję sobie sprawę z tego, że nie udało się zapewne 
rozwiązać i wyeliminować wszystkich problemów. 
Jestem jednak przekonany, że przez cały czas stara-
my się, by było po prostu coraz lepiej i tego właśnie  
mieszkańcom i sobie życzę w roku bieżącym.  

Janusz Sienkiewicz, 
prezes  
SM Gocław-Lotnisko

Dziś już mogę po-
wiedzieć, że 2014 był 
całkiem udanym rokiem. 
Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny uchylił decyzję 
Ministerstwa Infrastruk-
tury, odbierającą nam pra-

wo wieczystego użytkowania gruntów przy ulicy 
Jugosłowiańskiej (a to ponad 13 tys. metrów kwa-
dratowych). Otwiera nam to drogę do wystąpienia  
o odszkodowanie ze strony Skarbu Państwa  
i otwiera możliwości inwestycyjne.

  Przeszliśmy także przez fazę przygotowawczą 
ważnych inwestycji: dwóch parkingów wielopo-
ziomych (na parterze będą lokale usługowe)  ̶  jed-
nego przy ulicy Jugosłowiańskiej i drugiego przy 
ulicy Umińskiego. Zadania te, gdy zostaną zreali-
zowane znacznie powiększą możliwości parkingo-
we mieszkańców spółdzielczych osiedli Gocławia 
Lotniska.

 Przyspieszeniu uległa budowa nowych budyn-
ków przy ulicy Jugosłowiańskiej (ok.175 lokali)  
i rozpoczęliśmy nową inwestycję mieszkaniową  
w okolicach Promenady (na 190 mieszkań). Trud-
no więc, żebym nie uznał mijającego roku za uda-
ny. Tym bardziej, że bilans księgowy zapewne po-
twierdzi dobrą sytuację finansową spółdzielni.

Krystyna Smolińska – 
dyrektor Przedszkola 
„Misia Czarodzieja”

Ja jestem optymi-
stycznie nastawiona do 
życia, tak więc i ubiegły 
rok minął mi dobrze. 
Oczywiście, jak u każde-
go były momenty lepsze 
i słabsze. Zawodowo je-

stem bardzo zaangażowana w pracę przedszkola 
i bardzo się przejmuję nie tylko tym, jak rozwijają 
się nasze dzieci, ale także tym, co myślą ich rodzi-
ce i co myślą moi pracownicy. Jak patrzę na roz-
wój naszych maluchów, to napawa mnie radością. 
A współpraca z rodzicami układa się świetnie, 
między innymi dzięki częstym i bezpośrednim 
kontaktom. To był pierwszy rok, od wielu lat, kie-
dy nie organizowaliśmy Światowego Dnia Plu-
szowego Misia, ale zasiane przez nas ziarno daje 
znakomite plony i mam odzew z ponad dwudzie-
stu południowopraskich placówek, przedszkoli 
i szkół, że ciągle organizują takie święto. A pry-
watnie, to też pewnie, jak w większości domów 
– czasami szwankuje trochę zdrowie i trzeba je 
podreperować. 

(ad) (ar) (t)               

Już 15 000 usług 
w GigaKablówce Netii 



Sprawcy tego typu oszustw 
są często zatrzymywani dzięki 
pomocy osób, które mają świado-
mość tego, że mogą zostać oszu-
kane. Kiedy starsza osoba odbiera 
telefon od rzekomego „policjanta” 
z prośbą o pomoc w zatrzymaniu 
oszustów działających metodą na 
tzw. „wnuczka”, często przekazu-
je przestępcom oszczędności ca-
łego życia. Przestępcy oszukujący 
starszych ludzi metodą na tzw. 
„wnuczka” działają w stolicy od 
około 10 lat. Pomimo zatrzymania 
przez policję wielu z nich, nadal 
docierają do nas sygnały o kolej-
nych pokrzywdzonych osobach.

Przy tego typu przestępstwach 
bardzo ważną rolę odgrywa profi-
laktyka. Dlatego właśnie Komen-
da Stołeczna Policji oraz Urząd 
m.st. Warszawy rozpoczęły dużą 
akcję informacyjną, której głów-
nym celem jest uświadomienie 
osób starszych przed grożącym 
im niebezpieczeństwem ze stro-
ny oszustów. Oszuści niedawno 
zmodyfikowali metodę swojego 
działania. Tak, jak na początku 
dzwoniąc na numer stacjonarny 
i nawiązując rozmowę ze starszą 
osobą podszywają się pod które-
goś z członków rodziny. Po chwili 
jednak przerywają połączenie. 
Bardzo szybko telefon ponownie 
dzwoni. Tym razem przestępca 
podaje się za policjanta, funkcjo-
nariusza CBŚ lub CBA.

Oszust przekonuje starszą 
osobę, że rozpracowuje zorga-
nizowaną grupę przestępczą  
i prosi, aby mu w tym pomóc. Ta 
pomoc ma polegać na przekaza-
niu gotówki. Dzięki temu będzie 
można zatrzymać prawdziwych 
przestępców oszukujących starsze 
osoby na tzw. „wnuczka”. W rze-
czywistości są przestępcami, nie 
mającymi nic wspólnego z policją. 
Jedynym ich celem jest wzboga-
cenie się kosztem ludzkiej krzyw-
dy. Po przekazaniu pieniędzy lub 
wpłaceniu ich na wskazane przez 
oszusta konto, wszelki kontakt  
z przestępcami się urywa. Z reguły 
wówczas pokrzywdzony orientuje 
się, że padł ofiarą oszusta. Z poli-
cyjnych informacji wynika, że co-
raz więcej osób jest świadomych 
zagrożenia. Dzięki temu często 
przestępcom nie udaje się oszukać 

kolejnych osób, do których telefo-
nują oszuści, próbujący wyłudzić 
pieniądze.

Pamiętajmy, że zasada „ogra-

niczonego zaufania” do nieznajo-
mych obowiązuje nie tylko dzieci. 
Dorośli często o niej zapominają, 
stając się ofiarami własnej ła-
twowierności i braku rozwagi. 
Oszuści wykorzystują ufność oraz 
dobre serce osób, które nie potra-
fią odmówić pomocy w trudnej 
sytuacji. Niespodziewane telefony 
osób podających się za policjan-
tów, od dawno niewidzianych 
wnuków, siostrzenic czy kuzynów 
nie muszą zakończyć się naszą fi-
nansową porażką, jeżeli będziemy 
przestrzegać kilku podstawowych 
zasad, o które apelujemy:

Jak nie dać się oszukać?
Dzwoni telefon: 

• ktoś mówi, że jest Twoim 
wnuczkiem, krewnym…coś się 
wydarzyło: wypadek, choroba, 
• rozmówca się rozłącza, a za 
chwilę telefon dzwoni ponownie
• ktoś mówi, że trwa akcja poli-
cyjna, która pozwoli zatrzymać 
oszustów…
• pada prośba o zachowanie 
wszystkiego w tajemnicy
• pilnie potrzebne są pieniądze 
lub wartościowe rzeczy, jeśli nie 
masz pieniędzy, pada prośba o 
zaciągnięcie kredytu  
• rozmówca prosi Cię o prze-
kazanie pieniędzy wskazanej 
osobie lub wykonanie przelewu

Pomogłaś/eś, przekazałaś/eś 
pieniądze, czekasz… Uspokoiłaś/
eś się, dopiero teraz dzwonisz do 

wnuczka, na policję … już wiesz, 
że dałaś/eś się oszukać… Straciłaś/
eś wszystkie swoje oszczędności!

Nie musiało się tak stać. Bądź 
ostrożna/y, pamiętaj: jeżeli roz-
mówca proponuje Ci, że możesz 
potwierdzić autentyczność dzwo-
niącego policjanta pod numerem 
112   ̶  zanim zadzwonisz pod ten 
telefon, sprawdź czy rozłączyłeś 
poprzednią rozmowę.

Policja nigdy w takich lub 
podobnych sytuacjach nie prosi  
o przekazanie pieniędzy!

• nie działaj pochopnie pod 
presją czasu • po rozmowie za-
dzwoń do kogoś bliskiego na 
znany Ci numer telefonu, by 
opowiedzieć o zdarzeniu – nie 
może być ono tajemnicą • jeśli 
nie możesz skontaktować się  
z najbliższymi, niezwłocznie po-
wiadom policję o takim zdarze-
niu, dzwoniąc pod numer 112.

Komenda Stołeczna Policji 
uruchomiła też specjalną linię 
telefoniczną dla tych osób, które 
podejrzewają, że mógł do nich 
zatelefonować oszust podający 
się za „wnuczka”, „krewnego” 
lub „policjanta – funkcjonariusza 
CBŚ”. Nie dajmy przestępcom 
szansy! Nie pozwólmy, aby zabra-
li oszczędności życia! Na Państwa 
sygnały policjanci czekają przez 
całą dobę. Telefonować można 
pod nr (22) 60-33-222. 

W przypadku jakichkol-
wiek podejrzeń, że nie jest to 
członek rodziny, czy prawdzi-
wy funkcjonariusz tylko oszust 
lub w chwili, gdy telefonują-
ca osoba postępuje w podany 
powyżej sposób PROSIMY  
O NATYCHMIASTOWE PO-
WIADOMIENIE POLICJI.

Tylko w ubiegłym roku 
stołeczni policjanci zatrzymali 
już 86 osób, które oszukiwa-
ły starszych ludzi metodą na 
„wnuczka” i „policjanta”. De-
cyzją sądów 32 z nich zosta-
ły tymczasowo aresztowane. 
Przestępcy oszukali 293 osoby. 
178 osób zgłosiło policjantom,  
że usiłowano je oszukać. Po-
krzywdzeni stracili blisko 10 
milionów złotych.   

(KSP)

Oszuści „na wnuczka” i „na policjanta” wciąż oszukują starszych mieszkańców Warsza-
wy. Wyłudzają pieniądze od naszych babć, mam, cioć, dziadków, ojców i wujków. Nie 
bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych, że mogą do nich telefono-
wać osoby podszywające się pod członków rodziny. Osoby te mogą prosić o pieniądze, 
które mają im pomóc w rozwiązaniu nagłego problemu. Nie pozwólmy, aby w ten sposób 
nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia. Porozmawiajmy z nimi o oszustach.

BABCIu! To nie Twój wnuczek! 
dzIAdKu! To nie policjant!
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* 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

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13
P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

  www.metal-market.pl 
w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

Szanowni Mieszkańcy Saskiej Kępy 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe informuje, 
że identyfikatory SK, uprawniające ich posiadaczy 
do poruszania się po Saskiej Kępie w dniach, kiedy 
obowiązują ograniczenia ruchu, wprowadzone przez 
Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy -  
zachowują ważność do 31 grudnia 2015 roku. 

Dotyczy to identyfikatorów wydanych do 31 grudnia 2014 roku. 
Nowe identyfikatory będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. 
Wydawanie nowych identyfikatorów, przy zastosowaniu dotychczasowych 
kryteriów, Urząd rozpocznie 1 września 2015 roku. Identyfikatory te będą ważne 
do 31 grudnia 2018 roku. O lokalizacji punktów dystrybucji poinformujemy Państwa  
w  sierpniu br.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Tomasz KUCHARSKI

W tym roku zostanie uru-
chomionych ponad sto feryj-
nych placówek edukacyjnych 
(FPE). Zajęcia, dla dzieci przy-
prowadzanych i odbieranych 
przez rodziców, będą organizo-
wane w większości w szkołach 
podstawowych. Program obej-
mie m.in. warsztaty muzyczne, 
plastyczne, teatralne i spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Zorgani-
zowane też zostaną wycieczki 
m.in. do różnych ośrodków 
sportowych, kina, teatru czy 
muzeum. Najmłodsi będą mieli 

okazję zwiedzić również m.in. 
Zamek Królewski, Łazienki 
Królewskie, Muzeum Pała-
cu Króla Jana III Sobieskiego  
w Wilanowie, Muzeum Naro-
dowe, Muzeum Historii Ży-
dów Polskich, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej a także zajrzeć 
do zoo czy Centrum Nauki Ko-
pernik. Atrakcyjnych miejsc do 
zwiedzania jest tyle, że nie spo-
sób wszystkie wymienić. Za-
jęcia w feryjnych placówkach 
edukacyjnych odbywać się będą 
przez pięć dni w tygodniu   ̶ od 
pon. do pt. - w godzinach 7-17  
 ̶ w zależności od potrzeb godzi-
ny będą się nieznacznie różnić 
w poszczególnych miejscach.  
Z FPE skorzystać będzie mogło 
około dziesięć tysięcy najmłod-
szych warszawiaków.   ̶  Jeste-
śmy przygotowani na to, żeby 
zwiększyć liczbę punktów o ile 
będzie takie zapotrzebowanie  ̶  
deklaruje wiceprezydent War-
szawy Włodzimierz Paszyński. 

 Udział we wszystkich za-
jęciach odbywających się w fe-

ryjnych placówkach edukacyj-
nych tradycyjnie jest bezpłatny. 
Rodzice, których dzieci będą 
uczęszczać do FPE muszą jedy-
nie uiścić opłatę za wyżywienie, 
która, podobnie jak w zeszłym 
roku, wynosić będzie siedem 
złotych. W tej cenie każdy uczeń 
otrzyma dwa posiłki, w tym je-
den ciepły. Najmłodsi będący  
w trudnej sytuacji materialnej 
nie będą musieli płacić. Wystar-
czy, że przedstawią zaświad-
czenie z OPS czy od dyrektora 
macierzystej szkoły. 

Jak wiadomo ruch to zdro-
wie, tak więc nie zabraknie 
go również w ferie. Specjalną 
ofertę przygotowało Stołeczne 
Centrum Sportu AKTYWNA 
WARSZAWA. 

 ̶  Na tamtejszych obiektach 
uczniowie bezpłatnie pod okiem 
doświadczonych instruktorów  
i trenerów będą mogli doskona-
lić swoje sportowe umiejętności 
– nie tylko w sportach zimo-
wych. Sporą atrakcją będą też z 
pewnością wizyty na „Zimowym 
Narodowym”. Bardzo ważne 
jest to, że wszystkie placów-
ki uczestniczące w programie 
otrzymują, za pośrednictwem 
koordynatorów, karty upraw-
niające do bezpłatnych prze-
jazdów grup dzieci środkami 
komunikacji miejskiej. Mam na-
dzieję, że najmłodsi skorzystają 
ze wszystkich atrakcji i dobrze 
wypoczną   ̶  podkreśla Janusz 
Samel, dyrektor warszawskiego 
Biura Sportu i Rekreacji.

Miejskie oraz dzielnico-
we ośrodki sportu i rekreacji 

przygotowały zajęcia sportowe  
w prawie pięćdziesięciu obiek-
tach – na pływalniach, boiskach 
i w halach sportowych oraz na 
szesnastu lodowiskach. Nie 
zabraknie imprez, zawodów, 
turniejów, konkursów i gier re-
kreacyjno-sportowych. Z obiek-
tów sportowych każdego dnia 
będzie mogło korzystać nawet 
pięć tysięcy dzieci   ̶  nie tylko 
uczestnicy programu z FPE, ale 
także ci indywidualni (liczba 
miejsc dla nich będzie jednak 
ograniczona).

Co ciekawe, uczniowie na-
wet w czasie wolnym będą mo-
gli nauczyć się czegoś nowego, 
ale w trochę inny niż tradycyjny 
sposób, a przy okazji będą mo-
gli zwiedzić niezwykle szacow-
ne instytucje. Niektóre z nich  
 ̶  jak Urząd Statystyczny czy 
NBP  ̶  po raz pierwszy przystą-
piły do programu.   ̶  To działa 
w dwie strony, bo instytucje 
nauczą się jak współpracować  
z młodymi mieszkańcami. Wiedza 
tam zdobyta z pewnością przy-
da się później uczniom w nauce 
ekonomii czy przedsiębiorczości  
 ̶  stwierdza Mirosław Sielatyc-
ki, koordynator miejski „Zimy  
w mieście”, wicedyrektor war-
szawskiego Biura Edukacji.

Nie zapomniano też  
o bezpieczeństwie naszych mi-
lusińskich. Policja przygoto-
wała dla najmłodszych zajęcia 
„Z borsukiem bezpieczniej”. 
Dzieci będą miały szansę za-
poznać  się z podstawowymi 
zasadami ruchu drogowego, 
bezpiecznego korzystania  
z Internetu, zachowywania  
w przypadku kontaktu z agre-
sywnymi zwierzętami, osoba-
mi obcymi oraz  korzystania  
z numeru alarmowego.

Przewidywane koszty reali-
zacji programu „Zima w mie-
ście” w 2015 r. wyniosą ponad 
2.5  miliona złotych. Uroczy-
sty początek ferii odbędzie się  
17 stycznia na Stadionie Na-
rodowym.  Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: 
www.zima.warszawa.pl 
lub www.um.warszawa.pl/zima

(ak)

W czasie ferii, bez względu na pogodę, młodzi warszawiacy z pewnością nie będą się 
nudzili. Miasto tradycyjnie przygotowało dla nich bowiem moc atrakcji w ramach pro-
gramu „Zima w mieście”.

Ferie pełne atrakcji!
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zAPROszENIA dLA mIEszKAŃCÓWz mIAsTA
Blisko 900 interwencji strażaków, 
ponad 70 uszkodzonych budynków 
oraz około 110 tys. odbiorców po-
zbawionych prądu – to podsumowa-
nie wichur, które w weekend (10-11 
stycznia) przeszły przez wojewódz-
two mazowieckie. Trwa usuwanie ich 
skutków, energetycy zapewniają, że 
prąd będzie dochodził do wszystkich 
odbiorców. Straż pożarna wyjeżdża-
ła najczęściej do złamanych gałęzi, 
powalonych drzew i przewróconych 
banerów reklamowych. Porywisty 
wiatr zrywał dachy, uszkodził 48 
budynków mieszkalnych i 25 gospo-
darczych. W Celestynowie (powiat 

otwocki) zawaliła się ściana domu 
jednorodzinnego. Wichura spowo-
dowała liczne awarie energetyczne, 
m.in. uszkodzenie sieci trakcyjnej, 
które przejściowo utrudniło funkcjo-
nowanie Kolei Mazowieckich na tra-
sie Warszawa-Radom. Najwięcej od-
biorców było pozbawionych prądu 
w nocy z 10 na 11 stycznia – 110 tys. 
W poniedziałek 12 stycznia o godz. 
13.00 bez energii pozostawało 180 
odbiorców. Problemy występowały 
najczęściej w północno-zachodniej 
i południowej części województwa. 
16 drzew powalonych przez silny 
wiatr odnotowano natomiast w ostat-
ni weekend w stolicy. Wśród nich 
były drzewa rosnące przy al. Armii 
Ludowej, ul. Wioślarskiej, Paryskiej 
i Conrada. Zniszczenia były również 
m.in. w Parku Skaryszewskim, gdzie 
złamanych zostało 5 drzew, a wśród 
nich świerki, klony (na zdjęciu)  
i wierzba. 

***
Szpital Wolski rozpoczyna budo-
wę nowego 36-łóżkowego oddzia-
łu geriatrycznego. Zabezpieczenie 
świadczeń geriatrycznych w sytuacji 
starzenia się społeczeństwa, w tym 
mieszkańców stolicy, jest jednym  
z bieżących priorytetów zdrowot-
nych dla m.st. Warszawy. Koszt prac 

budowlanych, które finansowane są 
z budżetu Miasta st. Warszawy, wy-
niesie 3390 tys. zł. Uruchomienie 
oddziału planowane jest przed koń-
cem III kwartału 2015 r.  

***
Tegoroczny 23. już Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
odbywał się pod hasłem „Dla pod-
trzymania wysokich standardów 
leczenia dzieci na oddziałach pe-
diatrycznych i onkologicznych oraz 
godnej opieki medycznej seniorów”. 
Trzeci raz zbierano pieniądze na 
zapewnienie godnej opieki najstar-
szym pacjentom oraz na diagnozo-
wanie najmłodszych, po raz kolejny 
wspierano onkologię i kardiochirur-
gię dziecięcą oraz - po raz pierwszy 
- dwie nowe dla fundacji dziedziny: 
reumatologię i pulmonologię. W ca-
łym kraju i poza jego granicami od-
bywały się licytacje, biegi, koncerty, 
pikniki, zorganizowano dziesiątki 
innych imprez. Ponad 120 tysięcy 
wolontariuszy zbierało pieniądze do 
specjalnie oznakowanych puszek, 
rozdano miliony serduszek. Wszyst-
kie te działania miały na celu zebra-
nie jak największej ilości pieniędzy 
na pomoc innym. W tym roku uda-
ło się zebrać ponad 36 mln złotych. 
Dokładne dane będą znane za parę 
tygodni.

***
Ruszyła zbiórka choinek, które trafią 
do warszawskich elektrociepłowni 
jako ekologiczne paliwo. Mobilny 
punkt w postaci „choinkobusa” jeź-
dzi po dzielnicach Warszawy od 8 
stycznia. Na Pradze-Południe znaj-
dzie się we wtorek 27 stycznia, na 
parkingu przy Urzędzie Dzielnicy 
ul. Grochowska 274. Zimowa akcja 
„Ciepło z natury” organizowana jest 
po raz szósty. Dzięki niej choinki, 
które podczas świąt towarzyszyły 
nam w domach, mogą wrócić do nas 
w postaci ciepła w kaloryferach oraz 
energii elektrycznej. 

***
W okresie ferii zimowych – od 19 
do 30 stycznia br. na ulice nie wy-
jadą autobusy linii 304, 307, 320, 
334, 356, 379 i 460. Zostaną zawie-
szone wybrane kursy ośmiu linii 
autobusowych. A podczas przerwy 
w szkołach wyższych inaczej będą 
kursowały autobusy linii 193 i 114. 
Linie 115, 120, 121, 162, 211, 326, 
411, 522 nie będą realizowały kur-
sów oznaczonych symbolami „f”, 
„c” i „k”. Zostaną zawieszone pod-
jazdy do szkół dla linii 153, 163 i 164 
oraz kursowanie tzw. „wtyczek”. 
Linie tramwajowe 1, 9, 24, 26 i 33 
będą jeździły według  specjalnych 
rozkładów jazdy. Bez zmian nato-
miast będą kursowały pociągi me-
tra i SKM. Dodatkowo, od 9 do 13 
lutego, autobusy linii 114 nie będą 
realizowały kursów oznaczonych 
symbolem „f”, a dla linii 193, od 
2 do 27 lutego, będzie obowiązywał 
specjalny rozkład jazdy.

***
W ubiegłorocznej VII edycji  

konkursu na kartkę świąteczną wo-
jewody mazowieckiego zwyciężyła 
kartka świąteczna (na zdjęciu) wy-
konana przez 14-letniego Arnolda, 
ucznia gimnazjum. Dom Dziecka 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi w Warszawie, w 
którym przebywa chłopiec, dostanie 
laptop oraz programy edukacyjne. 
Jury konkursu wyróżniło też 11 prac, 
które wraz z życzeniami wojewody 
zostały wysłane do najważniejszych 
osób w państwie. 

***
Jak mieszkańcy mogą zmieniać swo-
je otoczenie? Co mogą zrobić dla in-
nych? Jakie jest miasto ich marzeń? 
Dla tych, którzy szukają odpowiedzi 
na te pytania jest „Niezbędnik ak-
tywnych mieszkańców”. Nowa pu-
blikacja Urzędu Miasta w przystępny 
sposób prezentuje możliwości dzia-
łania i współdecydowania miesz-
kańców w swojej okolicy, dzielnicy 
i mieście. „Niezbędnik aktywnych 
mieszkańców” dostępny jest w wer-
sji papierowej (do wyczerpania za-
pasów) oraz PDF do ściągnięcia na 
stronie://inicjatywa.um.warszawa.
pl/ Informacje na temat miejsc, w 
których otrzymać można „Niezbęd-
nik” na stronie: www.facebook.com/
Warszawa.pozarzadowa 

***
W związku z rozpoczynającymi się 
19 stycznia w woj. mazowieckim 
feriami zimowymi, można wystąpić 
o dokonanie kontroli w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia, co do 
stanu trzeźwości kierowcy lub stanu 
technicznego pojazdu. Inspektorzy 
Inspekcji Transportu Drogowego 
będą dokonywali kontroli na par-
kingu przy hali widowiskowo-spor-
towej Torwar przy ul. Łazienkow-
skiej w dniach: 16 stycznia, w godz. 
6.00-22.00, 17 i 18 stycznia, w godz. 
6.00-13.00, 19-24 stycznia, w godz. 
6.00-9.30. Policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego będą dokonywali 
kontroli w terminach: 16 stycznia, 
w godz. 14.00-22.00, 17 stycznia, 
w godz. 6.00-13.00, 25-30 stycznia, 
w godz. 5.30-10.00. Poza dniami  
i godzinami wyżej wymieniony-
mi, kontrole dokonywane będą na 
podstawie zgłoszenia do Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Sto-
łecznej Policji pod numerami telefo-
nów: (22) 603 77 55 – całodobowo 
oraz (22) 603 77 18 w godz. 8.00-
16.00 od poniedziałku do piątku. Za 
pośrednictwem strony internetowej 
www.bezpiecznyautobus.gov.pl 
można także sprawdzać czy auto-
kar, którym planowana jest podróż 
posiada aktualne badania techniczne  

i ważne ubezpieczenie OC.

***
W niedzielę 18 stycznia o godzinie 
13.15 w kościele Jezuitów pw. św. 
Szczepana przy ul. św. Szczepana 
rozpocznie się doroczny koncert ko-
lęd z różnych stron świata w wykona-
niu Chóru Kameralnego „KameLe-
on” Akademii Leona Koźmińskiego 
oraz Chóru Kolegium Europejskiego 
w Natolinie. Wystąpią chórzyści i in-
strumentaliści z kilkunastu krajów 
świata. W programie kompozycje 
wybitnych kompozytorów angiel-
skich: Gustava Holsta i Johna Tave-
nera oraz opracowania tradycyjnych 
kolęd po polsku, ukraińsku, niemiec-
ku, francusku, hiszpańsku i grecku. 

***
Do końca stycznia br. każdy może 
zgłosić kandydatów do 8. Edycji 
Nagrody Literackiej m.st. Warsza-
wy. Nagroda łącząca przeszłość  
z teraźniejszością, przez ostatnie lata 
nabrała prestiżu i jest ważnym wy-
darzeniem w środowisku literackim. 
Kandydatów do nagrody zgłaszają 
wydawcy, księgarze i bibliotekarze 
oraz czytelnicy drogą mailową lub 
listownie. Nagrody przyznawane są 
w pięciu kategoriach, obok tytułu 
Warszawskiego Twórcy są to: proza, 
poezja, książka dla dzieci oraz edy-
cja warszawska. Nagrodą w katego-
rii „warszawski twórca” jest 100 tys. 
złotych. 

***
W sobotę 17 stycznia br. w godz. 
10.00-15.30 w Akademii Finansów  
i Biznesu Vistula na Ursynowie, przy 
ul. Stokłosy 3 (stacja metra Stokłosy) 
odbędzie się warsztat „Tajniki pracy 
doradcy zawodowego”. Uczestnicy 
warsztatu dowiedzą się, jaka wiedza 
jest wymagana w tym zawodzie, 
jakie należy skończyć studia, gdzie 
odbyć przydatne kursy. Poznają 
wybrane narzędzia pracy doradcy 
zawodowego oraz kodeks etyczny. 
– Aby przekazać tę wiedzę wyko-
rzystane zostaną rozmaite metody 
warsztatowe, testy, burze mózgów, 
dyskusje – podkreśla Aleksandra 
Szurek doradca zawodowy i coach 
ICC. – Do udziału w warsztacie za-
praszam osoby, które myślą o zmia-
nie zawodu lub samozatrudnieniu  
i szukają niszy idealnej dla siebie,  
a także wszystkich pragnących po-
szerzyć swoje kwalifikacje o dodat-
kową profesję – zachęca pomysło-
dawczyni spotkania. Wstęp wolny, 
obowiązuje rezerwacja miejsc – wy-
starczy wypełnić formularz zgłosze-
niowy://docs.google.com/forms/d/ 
Dodatkowe informacje:
www.vistula.edu.pl 

(ab) (wm) (um)

n Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskarbińska 2 
– 15.01. godz. 19.00  ̶  „Czwartek Ceramiczny”. Pracownia Grześkiewi-
czów od trzech pokoleń. Gościem cyklu będą Dorota i Malwina Grześ-
kiewicz oraz Marta Rydzewska; 16.01. godz. 18.00   ̶ Koncert kolęd 
pt. „W Betlejem przy drodze”. Chór Amici Canentes powstał w 2001r. 
Zespół tworzą byli członkowie Chóru Uniwersytetu Warszawskiego. 
Chór wykonuje muzykę a cappella sakralną i świecką różnych epok, od 
renesansu do współczesności, a także formy wokalno-instrumentalne; 
17.01. godz. 18.00  ̶  Wernisaż wystawy „Twarze” Iwony Ostrowskiej. 
Wystawa czynna będzie do 31.01. br.; 24.01. godz. 20.00  ̶  Niezwykły 
bal karnawałowy w weneckim stylu.  Do tańca zagra grupa muzyczna 
Kivi. W programie konkursy: na najpiękniejszą maskę lub przebranie, 
najlepiej wykonany taniec włoski oraz polski! Wyśmienite menu   ̶ da-
nia zimne i gorące kuchni włoskiej. Bilety 110 złotych/osoba. Sprzedaż 
biletów w CPK ul. Podskarbińska 2: wtorki w godz. 11.00-12.00, piątki 
w godz. 17.00-19.00;
n Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10 – 19.01. godz. 
18.00   ̶ Czas zatrzymany w obiektywie. Wernisaż wystawy fotografii 
Jerzego Zygmunta Nowaka   ̶ aktora, działacza społecznego, mieszkań-
ca Gocławia. Wystawa czynna do 06.02.br., wstęp wolny; 26.01.godz. 
19.00   ̶  Święta dookoła świata. Spotkanie z cyklu „Pomysł na po-
dróż”, podczas którego uczestnicy udadzą się w podróż dookoła świata.  
W trakcie prelekcji poznają zwyczaje i ciekawostki związane z obcho-
dzeniem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Święta Trzech 
Króli w różnych krajach. Wstęp wolny; 19-23.01.  ̶ Zimowe Atrakcje  
z KKG. Bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży. W programie za-
jęcia plastyczne i ruchowe. Szczegółowy plan na stronie KKG. Zapisy  
w biurze KKG od 12.01.br.; 
n Wawerskie Centrum Kultury WCK FILIA Wawerska 
Strefa Kultury, ul. Żegańska 1a   ̶ 20.01. godz.17.00 – 20.00  ̶  
Plastyka 3D, rzeźba warsztaty dla młodzieży. Zapisy tel. 508 746 390; 
21.01. godz. 15.30 – 16.30  ̶  Taniec Breakdance (dla początkujących), 
warsztat tańca dla dzieci i młodzieży. Zapisy tel. 789 037 566; 21.01.
godz. 17.00-18.00  ̶  Klub Szalonego Naukowca, warsztaty dla dzieci. 
Zapisy tel. 504 406 707; 21.01. godz. 17.00-18.00  ̶  Taniec Breakdan-
ce (dla zaawansowanych) warsztat tańca dla dzieci i młodzieży. Zapisy 
tel. 789 037 566; 21.01. godz.18.00-19.00   ̶ Yoyo, nauka sztuczek, 
warsztat dla dzieci i młodzieży. Zapisy tel. 791 810 890; 23.01. godz. 
15.00-18.00  ̶  Gitara - warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zapisy tel. 889 
381 278; 23.01. godz. 17.00-18.00   ̶ Rysunek warsztaty dla dzieci. 
Zapisy tel. 784 653 707; 23.01. godz. 17.00-18.00  ̶  Komiks, warszta-
ty dla dzieci i młodzieży. Zapisy tel. 784 653 707; 24.01. godz. 17.00-
18.00   ̶ Freestyle, Basketball, warsztaty dla młodzieży. Zapisy tel.  
505 594 740; 25.01. godz. 11.00-12.00   ̶ Salsa, warsztaty dla mło-
dzieży. Zapisy tel. 889 381 278
n Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Gogha 1 
– 17.01. godz. 12.00   ̶  Dwa przedstawienia Teatru Lalek Rabcio  
z Rabki-Zdroju. Pierwszym z nich będzie spektakl dla dzieci pt. „Ośle 
serduszko”. To barwna i wzruszająca opowieść o Osiołku, który bardzo 
chce być potrzebny i służyć innym pomocą. Bilety: 15 zł (ulgowy), 20 
zł (normalny), a drugim przedstawienie lalkowe dla młodzieży i doro-
słych pt. „Co Wom powim, to Wom powim”, w reż. Macieja K. Tondery, 
na podstawie twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera; 20.01. godz. 
10.00 – Prot i Filip. Scenariusz przedstawienia został napisany w opar-
ciu o najsłynniejsze wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima; 24.01. 
godz. 18.00   ̶ Bóg Mordu – premiera. Sztuka „Bóg mordu” uzyskała 
szczególną popularność od czasu, gdy na jej podstawie Roman Polań-
ski nakręcił swój głośny film „Rzeź” w gwiazdorskiej obsadzie; Bilety:  
8 zł (ulgowy), 10 zł (normalny). Rezerwacja biletów: tel.: (22) 614 66 56, 
(22) 884 46 25 wew. 31;
n Dom Kultury Praga ul. Dąbrowszczaków 2 – Praskie Spo-
tkania z Gwiazdą – 20.01. godz. 18.00   ̶ Gościem będzie Jolan-
ta Janucik absolwentka PSM II stopnia w Białymstoku (klasa profesor 
Haliny Słonickiej) oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie (klasa profesor Kazimiery Goławskiej). Debiutowała  
w 1992 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi, śpiewając Partię Neali  
w Parii Stanisława Moniuszki. Wstęp wolny; 24.01. godz. 10.00-
14.00 – Warsztaty weekendowe. Makijaż karnawałowy. Panie proszone 
są o zabranie ze sobą swoich kosmetyków do malowania i do dema-
kijażu oraz lusterko trochę większe niż to z kosmetyczki. Ilość miejsc 
ograniczona. Obowiązują zapisy: tel. (22) 618 41 51. Wstęp 15 zł;
n Bazylika pw. Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawę-
czyńska 58 – 18.01. godz. 12.30   ̶  Jasełka w Praskich Parafiach. 
Wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 30, wstęp wolny;
n Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1  ̶  17.01. godz. 11.00-
12.30   ̶  Warsztaty dla młodszych i starszych, dla dzieci i rodziców, 
single również mile widziani. Nauka ręcznego formowania gliny pod-
stawowymi technikami: z plastra, z wałeczków, z bryły, wyciskane  
w gipsowych formach oraz toczone na elektrycznym kole garncarskim. 
Kolejny etap to szkliwienie przedmiotów. Opłata: 30 zł.
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20  ̶  17.01. godz. 14.00  
 ̶ Pokazy filmów dokumentalnych (część 1). Kroniki i materiały archi-
walne pokazujące Warszawę po 17 stycznia 1945 roku; godz. 16.00  ̶  
Powroty. Warszawa 1945. Debata poświęcona krajobrazowi społeczne-
mu miasta w pierwszym roku po wojnie; 18.01.godz.14.00   ̶ pokazy 
filmów dokumentalnych (część 2) W programie: Powrót (1985, 20’)  
i Suita warszawska (1946, 18’) Tadeusza Makarczyńskiego oraz duński 
dokument z 1948 pokazujący wstrząsające warunki życia w powojennej 
Polsce, a także kroniki z 1945 roku. godz. 16.00   ̶  „Co ty tu robisz 
człowieku?” – pierwszy odcinek serialu „Dom”. 

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON ZIMOWY!

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA m.st .  WARSZAWY
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t. ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  
poz. 647 j. t. ze zm.).

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy zawiadamia, że wszczęto postępowanie  
administracyjne na wniosek

osoby fizycznej, złożony 25 listopada 2014 r., zmieniony 12 grudnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej na 
terenie dz. ew. 26/3 z obrębu 4-06-09 przy ul. Myśliborskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

POUCZENIE

Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licząc 
od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wy-
działu Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumen-
tacją w Wydziale, ul. Modlińska 197, od poniedziałku do piątku w grodziach pracy urzędu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia  
w prasie, stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie  
Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty ukazania się 
zawiadomienia.
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DZIELNICA BIAŁOŁĘKA m.st .  WARSZAWY
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy zawiadamia, że wszczęto postępowanie  
administracyjne na wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, Warszawa, złożony 
27 listopada 2014 r.,  zmieniony 29 grudnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działek 
ew. nr 4/6, 4/7, 4/8 z obr. 4-02-07 przy ul. Chlebowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

POUCZENIE

Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licząc 
od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wy-
działu Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumen-
tacją w Wydziale, ul. Modlińska 197, od poniedziałku do piątku w grodziach pracy urzędu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, 
stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bia-
łołęka (ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
 Maty bambusowe  ¯aluzje  Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

      Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

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

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 LAT TRADYCJI

Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.-pt. – 7.00-20.00, sob. – 7.00-20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.-pt. – 10.00-19.00, sob. – 9.00-16.00.

OSZCZĘDZAJ 
PIENIĄDZE I CZAS!

KUPUJ W DOMU HANDLOWYM „FALA”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872-02-89; 872-05-12

REKLAMA REKLAMA

 POGOTOWIE 
HYDRAULICZNE 
 ZŁOTA RĄCZKA  
 REMONTY  
 WYKOŃCZENIA
KOMPLEKSOWO 
Tel. 505-059-279

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

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA m.st .  WARSZAWY
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.)

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy zawiadamia, o wydaniu:
- decyzji nr 57/CP/2014 z 11 grudnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie kanału sanitarnego w ulicy Kobiałka o długości całkowitej około 640 m na te-
renie działek ew. nr 1/46, 1/9, 1/27, 1/28, 2, 37/2, 37/4, 26/35, 26/29, 26/3, 26/2, 26/31, 26/33, 26/37, 13/6, 
13/3, 1/21, 1/39, 1/41, 5, 1/30, 1/31, 25, 26/15, 26/18, 26/22, 26/23, 1/32, 1/33, 1/34, 1/50, 1/51 z obrębu 
4-16-03, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka 
Akcyjna, złożony 14 czerwca 2013 r., uzupełniony 26 czerwca 2014 r., zmieniony 26 czerwca 2014 r.,  
21 lipca 2014 r., 7 sierpnia 2014 r., 8 września 2014 r., 19 września 2014 r. i 7 października 2014 r. 
- decyzji nr 58/CP/2014 z 15 grudnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie przewodu wodociągowego DN 100 mm L ca 380 m w drodze dojazdowej 
do ul. Ruskowy Bród na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 mm w ul. Rusko-
wy Bród do hydrantu za ostatnim projektowanym przyłączem wodociągowym na terenie działek ew. 
nr 14/1, 14/4, 25, 27/1, 27/11 z obrębu 4-16-03, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, złożony 10 października 2014 r. 
- decyzji nr 59/CP/2014 z 17 grudnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej DN 0,20 m L ca 2,0 m w ul. Płochocińskiej oraz 
budowa sieci wodociągowej DN 100 mm L ca 11,0 m w ul. Płochocińskiej na terenie działek ew. nr  
1 z obrębu 4-16-10 i 27 z obrębu 4-16-08, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, złożony 17 października 2014 r. 
- decyzji nr 61/CP/2014 z 30 grudnia 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na:
przebudowie sieci ciepłowniczej wodnej i parowej wraz z naprawą kanału przechodniego pod ul. 
Modlińską na odcinku od EC Żerań do komory WPO/K-2 zlokalizowanej na działkach nr ew. 8/9, 8/10, 
8/13, 8/14, 8/22, 9, 10, w obrębie 4-06-14oraz na działkach nr ew. 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 4 w obrębie 4-06-15 
i na działce nr ew. 35/2 w obrębie 4-06-11 przy ul. Modlińskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa, na 
wniosek DALKIA WARSZAWA S.A., w imieniu której występuje pełnomocnik ECOEnergyProjects.

POUCZENIE
Osoby, które są stroną postępowania mogą złożyć swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni (licząc 
od dnia dokonania zawiadomienia) za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców do Wydzia-
łu Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka oraz zapoznać się ze złożoną dokumentacją  
w Wydziale, ul. Modlińska 197, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, stronie 
internetowej www.bialoleka.waw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka  
(ul. Modlińska 197, Warszawa) – licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

KOBIECym OKIEm
Jaką telewizję oglądasz? Bo ja naj-

częściej oglądam Polsat. To znaczy, bu-
dynek Polsatu, który okropnie popsuł mi 
widok z okna, gdy go postawiono jakiś 
czas temu. 

Z kolei mój znajomy zwykle, gdy od-
poczywa na tarasie po południu, 
ale i przy porannej kawie ogląda 
TVP. A konkretnie - budynek od 
strony ul. Ksawerów. Z góry pa-
trzy, a jakże!

Kiedyś w piosence, wieczo-
rem, wszędzie było widać „szyby 
niebieskie od telewizorów”, bo 
odbiorniki były czarno-białe, z 
niebieskawą poświatą z ekranu. A 
poza tym każdy, kto miał telewizor, 
włączał go na cały wieczór i gdy 
patrzyło się z ulicy, okna pulsowa-
ły tym niebieskawym światłem, w 
rytmie jaśniejszych lub ciemniej-
szych obrazów na ekranie. Dziś 
jest inaczej. Telewizory są kolorowe, 
płaskie, a choć duże mają ekrany, nie-
gdysiejszych charakterystycznych roz-
błysków okien brak. Wiele osób zresztą 
rezygnuje z tego urządzenia. Ja się nie 
dziwię. Bo telewizje rozsmakowały się w 
złych wiadomościach i niszczeniu wiary 
w ludzi. Tworzą wciąż nowe programy 

„interwencyjne”, z których wynika zwy-
kle tyle, że wywlekają cudzą prywatność 
i kłopoty na forum publiczne, a napięt-
nowani w TV sprawcy owych nieszczęść, 
na przykład urzędnicy, zwykle nic sobie 
z tego nie robią, bo to już nie te czasy, 

gdy można było skutecznie poszczuć te-
lewizją.

Mnożą się też programy typu „z życia 
wzięte”. Tragedia goni tragedię, świat 
zaludniają kłamcy, ludzie źli, podstępni, 
dwulicowi i cyniczni oraz garstka bied-
nych, krzywdzonych, pechowych niedo-
rajdów. Strach się bać, strach wychylić 

nos z domu, bo, jak wynika z telewizji, 
czyha tam samo zło. 

To samo dotyczy wiadomości. Ktoś 
kiedyś uznał, że telewidz najbardziej po-
trzebuje sensacji za wszelką cenę, a inni 
podchwycili ten pogląd. Co znajdujemy 

w wiadomościach? Oszustwa, ka-
tastrofy, krwawe jatki itp. A jeśli 
już jest jakaś dobra wiadomość, 
to zwykle typu „w zoo urodził się 
biały tygrysek”. A potem dziwimy 
się, że społeczeństwo się zmienia, 
że relacje międzyludzkie są coraz 
gorsze, że człowiek człowieko-
wi wilkiem, a jeden na drugiego 
patrzy spode łba. Cóż, skoro się 
naoglądał, to ja się nie dziwię. 

A ja bym chciała, byśmy mo-
gli na ekranie zobaczyć rzetelnie 
pokazane, normalne życie. Z jego 
cieniami, ale też blaskami, któ-
rych jest niemało. Tak zwany dziś 

wolontariat, który kiedyś był zwykłym, 
ciepłym odruchem serca, dziś okazuje 
się być jakimś wyjątkowym poświęce-
niem, za który przyznaje się punkty, po-
mocne w karierze zawodowej. Długo by 
opowiadać. Dlatego  ̶  wybaczcie  ̶  wolę 
oglądać „telewizję”, czyli budynek przez 
okno, niż  program telewizyjny.       żu

NIE dAm sIę

- Nareszcie pana widzę! Jak to mówią, panie Kaziu: święta, święta  
i po świętach. 
Eustachy Mordziak nie ukrywał, że stęsknił się już za Kazimierzem 
Główką i pogaduszkami z nim gdzieś w zaułkach bazaru na pl. Szem-
beka.
- Tyle tej laby było, że już się człowiekowi przejadło. Ale, ale – a propos 
przejadło - po panu, panie Eustachy od razu widać, że święta były na 
bogato. Trochę się przytyło, nieprawdaż?
- To przez tę moją Krysię. Od lat mówimy sobie, że będzie bez obżar-
stwa, może nie przesadnie skromnie, ale też tylko tyle, ile trzeba. Co  
z tego, kiedy okazuje się, że trzeba i tamtego i owego, w rezultacie na 
końcu zawsze stół jest za mały dla tych wszystkich półmisków, waz, ta-
lerzy… No i jak się spojrzy na to wszystko, jak powącha tych zapachów, 
to i pustelnik, któremu na co dzień do życia wystarcza woda i powietrze, 
udzieliłby sobie rozgrzeszenia.
- To widać, to widać.
- A Krysia jeszcze podśmiewa się ze mnie, że tyję niczym arbuz.
- To znaczy?
- No wie pan – że niby w sobie pęcznieję, a ogonek usycha.
- Niech się pan nie przejmuje. Do kształtów arbuza jeszcze panu bardzo 
daleko. One tak mają, kobiety znaczy – jak chcą swojego mężczyznę 
do czegoś zmobilizować, a zwłaszcza do tego, to kpią, że nie da rady.  
On się wtedy spina i udowadnia, że da radę. I o to chodzi. Taka gra. 
Jak w polityce.
- A co ma polityka do arbuza.
- Jeśli trzymać się metafory pańskiej Krysi, to bardzo wiele. Weźmy 
służbę zdrowia. Programów tam natworzyli z tysiąc, procedur dopro-
wadzania pacjentów do stanu używalności z milion, kłótni o kasę jest 
jeszcze więcej, kasy zresztą też jest więcej. Mimo to kolejki, brak spe-
cjalistów, drogie leki… - „Ogonek” marniutki, mówi pani Kopacz…  
I wtedy Arłukowicz się spina. Sam pan widział.

- Bo ludzi nie ma do roboty, panie Kaziu. Nie tylko lekarzy, ale w ogóle. 
Dla mnie to jest coś niepojętego. Niby jest bezrobocie, niby trzy miliony 
wyjechało za granicę, a gdzie pan nie pójdzie, wszędzie narzekają na 
brak rąk do pracy. Ni w ząb tego nie rozumiem. 
- Bo tego chyba nie da się zrozumieć. Strach pomyśleć, jak by to nasze 
państwo funkcjonowało, gdyby nie zawitała ta epoka informatyczna.
- Że co proszę?
- No wie pan – komputery. Gdyby to wszystko mieli liczyć na piechotę 
– te podatki, emerytury, wydatki, plany (planów nie, bo żadnego nie ma 
oprócz tego, żeby ludzie ciepłą wodę w kranach mieli), słowem gdyby 
całe państwo nadal musiało być zapisane w teczkach, fiszkach i segre-
gatorach, to nie wiem, jakbyśmy żyli.
- E, tam. Dalibyśmy radę, Polak potrafi. Przecież obaj pamiętamy,  
że kiedyś nie było telefonów komórkowych, maili, NIP-ów, kas fiskal-
nych, a życie jakoś się toczyło. 
- Ale jednak świat był u nas inny. 
- Ale i świata u nas mniej było. Kiedyś jak pan kupował na bazarze 
jabłko, to wiadomo, że spod Grójca, a teraz Bóg wie, na jakim drzewie 
i gdzie się ono urodziło. Z tego całego bazaru, to tylko klienci są tacy 
sami, znaczy o przyzwyczajenia chodzi. 
- Czyli?
- No, zanim coś kupi, to oglądałby, przymierzałby, smakował nie wia-
domo jak długo.
- Musi pan to znosić, niestety.
- Coraz trudniej mi przychodzi, z nerwów czasem wychodzę.
- To się jednak panu nie kalkuluje. Klient może się zniechęcić i nic nie 
kupi. Jak w tym dowcipie.
- Jakim znowu?
- Mówi dziewczyna do chłopaka: pamiętaj  ̶  seks wyłącznie po ślubie.
- Ok. Zadzwoń, jak wyjdziesz za mąż.

 Szaser        

Co tam panie na Pradze... sEKs I POLITyKA

Właśnie przetoczyła się przez Senat 
debata budżetowa i po raz kolejny opozy-
cja (nie mówię jaka, bo od lat 25-ciu każda 
opozycja mówi to samo) zarzuciła rządowi, 
że bezlitośnie obcina niezbędne wydatki na 
ważne cele społeczne. Rząd rutynowo za-
pytał: „A skąd wziąć? Czy opozycja zgadza 
się na podwyżkę podatków?” Na to opozy-

cja również rutynowo odpowiedziała: „Wystarczy znieść ulgi i prefe-
rencje podatkowe i zaraz na wszystko starczy”. Postanowiłem wreszcie 
sprawdzić, co to za ulgi i konkretnie wskazać opozycji, gdzie ma szukać 
pieniędzy. Nie było łatwo dobrać się do materiałów Ministerstwa Finan-
sów, ale że mam tu pewne doświadczenie, więc znalazłem, co trzeba.

Wszystkie ulgi w 2013r. wyniosły 74 mld zł. Uff – kupa forsy! Nic 
tylko ciąć i odzyskane pieniądze wydawać! Na pierwszy ogień poszedł 
VAT. Podstawowa stawka wynosi 23%, a tu proszę: producenci żywno-
ści, leków, książek, mieszkań, sprzedawcy węgla dla ludności, szewcy, 
krawcy, fryzjerzy itp. Płacą tylko 5,7 albo 8%. Budżet traci na tym aż 
44 mld zł! Pobiegłem z tym do znajomego działacza opozycji i trium-
falnie powiedziałem: „Zażądajcie, aby wszyscy producenci płacili 23%. 
Będzie sprawiedliwie i 44 mld do rozdysponowania!”. Ten spojrzał na 
mnie z politowaniem: „Czyś pan na głowę upadł? Przecież to spowo-
dowałoby kilkunastoprocentowy wzrost cen podstawowych towarów  
i usług! Ludzie by nas na strzępy roznieśli”. 

Nie, to nie. A może znajdę coś w ulgach w podatku PIT? Było nie 
było, to aż 19 mld zł. Niestety, tu znowu kłopot. Działacz opozycji w 
żadnym razie nie chciał likwidować ulg podatkowych na dzieci (8 mld 
zł), ani wspólnych rozliczeń małżonków (3 mld). „Przecież rodzina to 
podstawa Rzeczypospolitej!” – spojrzał na mnie zdziwiony i podejrz-
liwie zapytał: „A pan to przypadkiem nie gej?” Spłoszyłem się, ale nie 
dawałem za wygraną. Zapytałem, czy może chciałby opodatkować 
pomoc finansową, wypłacaną niepełnosprawnym, biednym i komba-
tantom (budżet zyskałby na tym całe 2,5 mld zł!)? Wyraźnie się wy-
straszył. „Pan to mówi serio?” „Oczywiście nie” – powiedziałem – „ale 
ja przecież tylko chcę zrealizować pański postulat”. Nagle wydało mi 
się, że coś znalazłem. Oto unijne dopłaty dla rolników są zwolnione  
z podatku dochodowego. Opodatkujmy i budżet zyska 1,7 mld zł! „To 
nie ma sensu” – znowu skrzywił się mój polityk – „PSL się nie zgo-
dzi”. Zapytałem, co opozycję obchodzi PSL. Działacz spojrzał na mnie 
z politowaniem: „Niby pan taki doświadczony polityk, a nie rozumie. 
PSL będzie rządził zawsze, dziś z nimi, jutro z nami. Po co więc mamy 
żądać czegoś, czego i tak nie zrealizujemy po wygranych wyborach?” 
Spasowałem i zadumałem się nad swoją tępotą. Dalsza dyskusja po-
toczyła się tak samo. Ewentualne wycofanie preferencji uderzało a to  
w studentów, a to w drobnych przedsiębiorców albo w miejsca pracy 
– więc wszystkie te pomysły przedstawiciel opozycji stanowczo odrzu-
cał. W końcu znudzony poszedł sobie, a następnego dnia zobaczyłem 
go w TV, gdy z przekonaniem grzmiał, że rząd marnotrawi pieniądze 
na ulgi i preferencje i nie ma odwagi ich wycofać. Nie wytrzymałem, 
zadzwoniłem i zapytałem, gdzie u licha znalazł ulgi, które gotów był-
by zlikwidować – przecież wszystkie propozycje odrzucał! „Usługi 
pogrzebowe, proszę pana. Są obłożone VAT-em 7%-owym. Gdy doj-
dziemy do władzy podniesiemy ten VAT do 23%. Cena wzrośnie, ale 
proszę pana, dopóki ktoś żyje, to się tym nie przejmuje, a jak umrze, to 
już nie może głosować. Trzeba tylko pogrzebać, a pieniądze się znajdą!”                                                                                                                           
Zasmuciłem się – przecież sam mogłem na to wpaść. Muszę jeszcze nad 
sobą sporo popracować, jeśli chcę zostać prawdziwym i godnym tego 
miana przedstawicielem opozycji.

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

POgRzEB, A zNAJdzIEsz 
PIENIądzE

Z perspektywy Izby Wyższej
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mIEszKAŃCy

A jak to wszystko się za-
częło? Już jako mały chło-
piec recytował wierszyki w 
masarni. A w nagrodę za to 
dostawał... kawałek kaszan-
ki. Później zapisał się do 
szkoły, w której wychowaw-
czynią była jego mama. I jak 
wspomina, miało to swoje 
plusy i minusy. To właśnie 
dzięki jej namowom zapisał 

się na kółko recytatorskie. 
Miał donośny głos, więc 
trzeba było go jakoś wyko-
rzystać. Przeszedł centralne 
eliminacje i otrzymał swoje 
pierwsze wyróżnienie. Był 
to ogromny krok w kierunku 
radia. 

W szkole podstawowej, 
a nawet w średniej był pry-
musem. Szczególnie moc-

ny czuł się w przedmiotach 
ścisłych. To właśnie dlatego 
po skończonym liceum zde-
cydował się zdawać na Poli-
technikę Łódzką na wydział 
budownictwa i architektury. 
Na jedno miejsce przypada-
ło wtedy nieco ponad dwóch 
kandydatów, gdy np. na an-
glistyce – aż kilkunastu. Wy-
bór był zatem prosty. Jednak 
ani przez chwilę pan Marek 
nie ukrywał, że studia po-
trzebne były mu tylko po to, 
aby uciec przed wojskiem  
i dwoma latami służby 
zasadniczej. A poza tym 
doskonale zdawał sobie 
sprawę z tego, że inżynier 
budownictwa był dobrym 
zawodem dla faceta. Nigdy 
jednak nie przestał wierzyć 
w to, że kiedyś będzie pra-
cował w radiu.

– Nie żałowałem wyboru 
studiów. Były fantastyczne. 
Studiowanie nauk ścisłych 
dało mi szkołę na resztę ży-
cia. Uwielbiałem geometrię 
wykreślną. Bywało, że mia-
łem nawet 5 na zaliczeniach, 
na egzaminach. Schody za-
częły się później, bo były też 
przedmioty, do których pod-
chodziłem niechętnie. Pracę 
dyplomową obroniłem na 
trójkę w swoje 25. urodziny, 
w marcu 1979 roku. Jestem 
więc magistrem inżynierem 

wydziału budownictwa i ar-
chitektury – powiedział pan 
Marek.

Swoją radiową przygo-
dę rozpoczął w Radiu Żak. 
Przeszedł przez wszystkie 
szczeble kariery: od dołu 
do góry, choć nigdy nie był  
w nim kierownikiem. Za-
czynał od przynoszenia 
starszym kolegom kawy  
i herbaty, montowania taś-
my, sprzątania po programie. 
Nie wstydzi się jednak tego. 
Była to dla niego prawdziwa 
szkoła radia. Z biegiem czasu 
awansował jednak na spikera  
i lektora. Zaczął prowadzić 
audycje muzyczne i koncert 
życzeń, czytał też dzienniki. 
Wzorem do naśladowania 
był dla niego Piotr Kacz-
kowski i Wojciech Mann, 
którzy prowadzili Program 
III Polskiego Radia. Pró-
bował nawiązać kontakt ze 
swoimi idolami. Dzwonił do 
„Muzycznej Poczty UKF-u” 
i wysyłał do nich kartki.  
A do „Trójki” trafił przez 
przypadek. Kiedy studia 
zbliżały się do końca, wziął 
urlop dziekański, aby prze-
dłużyć swoją przygodę  
w Radiu Żak. Wiedział, że na 
normalną pracę w radiu nie 
ma jeszcze szans. Ale los za-
decydował inaczej. Pomógł 
mu w realizacji marzeń. Do-

stał się do Radia Łódź jako 
spiker. 1 maja 1978 roku miał 
swój pierwszy dyżur i zade-
biutował na antenie Roz-
głośni PR w Łodzi. Szybko 
poczuł się jak ryba w wo-
dzie. Równolegle rozpoczął 
współpracę z Programem I,  
a następnie Programem III 
PR. A w kwietniu 1982 dostał 
propozycję od Andrzeja Tur-
skiego. I właśnie tak zaczę-
ła się jego wielka przygoda  
z radiową „Trójką”...

W rozgłośniach pracuje 
ponad 30 lat i wciąż się nimi 
nie nasycił. Oddał się im cał-
kowicie. Każdy dzień pana 
Marka wygląda podobnie. 
Przychodzi do pracy, wraca 
do domu na warszawskim 
Służewcu i wpisuje kolejną 
historię na swojego bloga. 
Ale kocha tę codzienność.

– Moją córką jest już 
prawie 30-letnia Lista Prze-
bojów Trójki. Kiedy bracia 
i siostra zakładali w czasie 
studiów rodziny, to ja myśla-
łem tylko o radiu. Dostanie 
się do niego było dla mnie 
najistotniejsze, a rodzina 
przyjdzie później – wspomi-
nał. Plany się jednak zmieni-
ły. Nie udało mu się założyć 
rodziny. – Nigdy nie chcia-
łem się wiązać, mieć baga-
żu w postaci żony, dziecka. 
Wiedziałem, że nie podołam 
– zdradził z rozbrajającą 
szczerością. 

Jest więc samotnikiem  
z wyboru, ale na szczęście 
dobrze mu z tym. Lubi po-
być sam ze swoimi myślami. 
I wtedy nie tęskni za innymi 
ludźmi. Ale, gdy tylko to się 

zmieni odzywa się do swo-
jej rodziny, na którą zawsze 
może liczyć i z którą ma na-
prawdę dobry kontakt. Ni-
czego więcej do szczęścia 
mu nie brakuje. No chyba, 
że częstszych podróży do 
Australii. Bo chociaż był 
już tam jedenaście razy, cały 
czas ciągnie go w tamtym 
kierunku... – Z przyjemno-
ścią wracam do znanych 
miejsc, które mi się spodo-
bały, z którymi mam dobre 
wspomnienia. Do Australii 
wracam, bo wiem, czego się 
po niej spodziewać. Przy 
okazji każdej kolejnej podró-
ży staram się odkryć coś no-
wego, choć miejsc wartych 
zobaczenia jest tam tyle,  
że można by na tym spędzić 
pół życia. Tak naprawdę 
Australia jest wszędzie po-
dobna, bo ziemia ma ruda-
wy odcień, bo w całym kra-
ju można spotkać kangury 
i odnaleźć ulubione smaki 
i zapachy. Mimo to wciąż 
zachwyca na nowo. W Au-
stralii wszystko jest pozornie 
takie samo, a jednak całkiem 
inne – mówi zachwycony.

Długo planował napisać 
książkę poświęconą temu 
magicznemu miejscu. Nigdy 
nie miał jednak wystarcza-
jąco dużo czasu, aby to zro-
bić. Ale teraz nareszcie się 
to zmieniło – jak udało nam 
się dowiedzieć, na początku 
roku ukaże się jego książka 
o ukochanym czerwonym 
lądzie. Spełnia się zatem ko-
lejne marzenie pana Marka. 
I oby tak dalej!

(ad)

Człowiek żyjący muzyką – tak można opisać go w wielkim skrócie. W swoim domu ma ponad dziesięć tysięcy płyt. Trzyma 
je dosłownie wszędzie: na balkonie, w sypialni, a nawet w przedpokoju. Od najmłodszych lat muzyka była jego największą 
miłością. Ale wtedy nikt z jego najbliższych nawet nie podejrzewał, że ta pasja w przyszłości otworzy mu drzwi do kariery. 
A jednak tak się stało! Mówimy „Trójka”, myślimy – Marek Niedźwiecki. Dziś jego nazwisko jest marką samą w sobie. 

Marek Niedźwiecki

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
267 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2012 r. poz. 647 j. t. ze zm.).

Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 51/CP/2014 z 19 listopada 2014 r. w sprawie odmowy  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegają-
cej na budowie linii kablowej SN oraz przebudowie linii napowietrznej SN na terenie działek ew. nr 10/21 (część działki), 41/7 
(część działki), 42/4 (cała działka), 10/38 (część działki), 41/5 (cała działka), 41/6 (cała działka), 10/25 (część działki), 41/4 (cała 
działka), 42/3 (cała działka), 10/27 (część działki), 10/24 (część działki), 41/3 (cała działka), 42/2 (cała działka), 31/4 (część działki), 
41/1 (cała działka), 42/1 (cała działka), 31/2 (część działki), 39 (część działki), 38/3 (część działki), 38/2 (część działki), 38/1 (część 
działki) z obrębu 4-04-15, na działkach ew. nr 2/3 (część działki), 2/1 (część działki), 2/2 (część działki), 2/4 (część działki), 2/5 
(część działki), 2/6 (część działki), 2/7 (część działki) z obrębu 4-04-19 oraz na działce ew. nr 73/2 z obrębu 4-05-15, na wniosek 
RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, złożony 12 sierpnia 2014 r., uzupełniony 3 września 2014 r., 
zmieniony 3 września 2014 r., 9 września 2014 r.  i 15 września 2014  r.

- decyzji nr 52/CP/2014 z 19 listopada 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 
budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE 355 mm na terenie działek ew. nr 15/6, 23/11, 25/3, 36/1 z obr. 4-16-21 oraz działki 
ew. nr 54/1, 33/45, 33/4, 33/3, 34, 35/6, 38/13 z obr. 4-16-22 przy ul. Chudoby, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z 
o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, złożony 15 września 
2014 r.

- decyzji nr 53/CP/2014 z 24 listopada 2014 r. w sprawie umorzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego polegającej na budowie kanalizacji ogólnospławnej  z PCU DN 300 mm L=340 m na terenie cz. działki ew. nr 58/1 
z obrębu 4-06-29 oraz cz. działek ew. nr 100, 39, 42 z obrębu 4-06-30  ul. Myśliborskiej, na wniosek Conectaplus Sp. z o.o., 
złożony 2 października 2014 r.

- decyzji nr 54/CP/2014 z 25 listopada 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 
budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 63 mm na terenie działki ew. nr 5/1, 12, 15/1 z obrębu 4-16-31 przy ul. Twórczej, na 
wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, złożony 
21 września 2014 r., uzupełniony 17 września, zmieniony 3 października 2014r.

- decyzji nr 55/CP/2014 z 25 listopada 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej 
na budowie drogi gminnej projektowanej ulicy Talarowej wraz ze zjazdem na terenie działek ew. nr 46/7, 46/8, 49/2, 
50/2, 66/1, 66/2, 53/1, 53/7, 53/6 z obrębu 4-03-06 przy ul. Światowida, na wniosek M&Z Partners Sp. z o.o. Sp. k., 
złożony 19 sierpnia 2014 r., zmieniony 11 września 2014 r. oraz 10 listopada 2014 r. 

- decyzji nr 56/CP/2014 z 28 listopada 2014 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek ew. nr 42, 43, 41/2, 41/3, 
44/2  obrębu 4-03-06 przy ul. Ceramicznej, na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Białołęka, ul. 
Modlińska 197, 03-122 Warszawa, reprezentowanego przez Piotra Smoczyńskiego - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Białołę-
ka, złożony 29 września 2014 r.

POUCZENIE
Osoby, które są stroną postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa  
dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, pokój 308, w poniedziałki w godz. 08.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego 
decyzję  w terminie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie powinno zawierać zarzuty 
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 
uzasadniające to żądanie.
Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197,  
03-122 Warszawa osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od publicznego ogłoszenia w prasie 
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 - parter, naprzeciw windy (licząc od daty ostat-
niego ogłoszenia).

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA m.st .  WARSZAWY
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REKLAMA REKLAMA

Po minionych wyborach 
samorządowych na nowo 
ukonstytuowały się lokalne 
władze. W niektórych czę-
ściach stolicy doszło do spo-
rych zmian, zaś w innych za-
rządy pozostały praktycznie na 
swoich miejscach. W ostatnim 
numerze „Mieszkańca” pi-

saliśmy, jak się sprawy mają  
w Sejmiku Mazowsza, Urzę-
dzie m.st. Warszawy oraz w 
kilku dzielnicach (m.in. Bia-
łołęka, Targówek, Rembertów 
i Wesoła). Czas uzupełnić po-
przednią informację.

Najpierw Praga-Południe, 
gdyż to jest dzielnica, w któ-

rej „Mieszkaniec” rósł przez 
blisko ćwierć wieku… Kandy-
datem na burmistrza Pragi-Po-
łudnie był oczywiście Tomasz 
Kucharski, który tę funkcję 
pełnił przez dwie poprzednie 
kadencje. Oj, ostro opozycja 
maglowała kandydata. Prze-
szły i przyszły burmistrz przez 
wiele godzin odpowiadał na za-
dawane pytania. Obrady, które 
zaczęły się po południu wybo-
rem Katarzyny Olszewskiej  
i Karola Kowalczyka na wice-
przewodniczących rady, skoń-
czono dopiero w nocy, około 
godziny 01.30. Rada zaakcep-
towała kandydaturę Tomasza 
Kucharskiego, ale dzielnicowi 

rajcy byli zbyt zmęczeni, aby 
wybrać pozostałych członków 
zarządu i przewodniczący 
Marcin Kluś ogłosił przerwę 
w obradach. Jako ciekawost-
kę tejże sesji możemy podać,  
że jej internetową transmisję 
śledziły 53 osoby. Z jednej 
strony to mierny wynik zwa-
żywszy, że dzielnica liczy 
blisko 200 tysięcy (udoku-
mentowanych) mieszkańców. 
Z drugiej zaś, zważywszy na 
długość obrad i późną porę, 
rezultat całkiem znośny, jak na 
polskie zainteresowanie samo-
rządową polityką. W każdym 
razie po wznowieniu obrad po-
wołano zastępców burmistrza 
Tomasza Kucharskiego. Zo-
stali nimi piastujący poprzed-
nio ten urząd Jarosław Karcz  
i Robert Kempa. W zarządzie 
Pragi-Południe są też nowe 
osoby: Adam Cieciura i Piotr 
Żbikowski. Pierwszy jest wie-

loletnim południowopraskim 
samorządowcem, a drugi do-
świadczenia nabierał w samo-
rządzie Ochoty.

Za sprawą wiceburmistrza 
Roberta Kempy najłatwiej 
przejść teraz od Pragi-Południe 
do Ursynowa. A to dlatego,  
że kilka dni po opisywanym 
powyżej wyborze wicebur-
mistrz Robert Kempa został 
wybrany… burmistrzem Ur-
synowa. – Cieszę się z takiego 
awansu i, oczywiście, zrezy-
gnuję z pełnienia funkcji na 
Pradze-Południe – zadekla-
rował „Mieszkańcowi” bur-
mistrz Kempa. Radzie Dziel-
nicy Ursynów przewodniczy 
Katarzyna Polak. Z Ursynowa 
wracamy na prawą stronę Wi-
sły, aby podać składy zarzą-
dów Pragi-Północ i Wawra. 
W tych dzielnicach zarządy 
są skromniejsze, trzyosobowe  
i w 100% męskie. Pragą-

Północ będzie rządził Paweł 
Lisiecki z pomocą Dariusza 
Kacprzaka i Dariusza Wolke. 
Pracą wawerskiego zarządu 
dzielnicy pokieruje Łukasz 
Jeziorski, a wspierać go będą 
Zdzisław Gójski i Leszek Ba-
raniewski.

Nowy zarząd dzielnicy 
został powołany także w Śród-
mieściu. Tutaj burmistrzem 
został Wojciech Turkowski,  
a jego zastępcami Mateusz Sie-
pielski, Paweł Suliga, Andrzej 
Robert Zieliński i Krzysztof 
Czubaszek (ten ostatni pełnił 
zresztą tę funkcję w poprzed-
niej kadencji).

Wszystkim nowym za-
rządom „Mieszkaniec” życzy 
powodzenia w pracy, której 
efektem powinna być poprawa 
życia mieszkańców oraz roz-
wój zarządzanych dzielnic.

Adam Rosiński

I PO WyBORACh. Cd. 
DŁUgA, OKOŁO-śWIąTECZNA PRZERWA DAŁA CZAS NA SPOKOJNE UKONSTY-
TUOWANIE SIę NOWYCH ZARZąDóW WARSZAWSKICH DZIELNIC…

Najchętniej wybieranym 
przez rodziców imieniem 
żeńskim w 2014 roku, drugi 
rok z rzędu, była Zofia (803). 
W liczbie nadań wyprzedzi-
ła ona Julię (677), Zuzan-
nę (661), Hannę (657) oraz 
Natalię (597). Na kolejnych 
miejscach znalazły się Alek-
sandra (594), Maria (583), 
Maja (565), Alicja (554) oraz 
Lena (551).

Jan (1024) od ponad 
trzech lat jest liderem war-
szawskiego rankingu popu-
larności imion. Nie zmieniła 
się również czołówka zesta-
wienia – równie często jak  

w latach ubiegłych nadawane 
były imiona Jakub (795), An-
toni (776), Franciszek (664) 
i Aleksander (647). Na dal-
szych pozycjach uplasowali 
się Adam (548), Stanisław 
(495), Filip (487), Mikołaj 
(477) i Kacper (455).

Jednak wybór imienia 
nie zawsze odpowiada póź-
niejszym preferencjom jego 
posiadacza. W 2014 roku 
stołeczny Urząd Stanu Cywil-
nego wydał 1762 decyzje o 
zmianie imion oraz nazwisk, 
o 43 więcej niż rok wcześniej 
(1719).

Śluby w Warszawie
W ubiegłym roku pary 

młode stanęły na ślubnym ko-
biercu 6831 razy. To spadek 
liczby małżeństw zawartych 
zarówno przed urzędnikiem 
stanu cywilnego jak i przed 
kapłanem o 134 w porówna-
niu z 2013 rokiem (6965).

Liczba mieszkańców 
stolicy

31 grudnia 2014 roku  
w stolicy zameldowanych 
na pobyt stały było 1 625 
643 mieszkańców. Oznacza 
to, że obecnie w Warszawie 
zamieszkuje na stałe 6010 
więcej osób niż pod ko-

niec 2013 roku (1 619 633).  
W sylwestra pobytem czaso-
wym w Warszawie legitymo-
wało się 52 409 osób, o 867 
mniej niż przed dwoma laty  
(53 276). Z danych Urzędu Sta-
nu Cywilnego m.st. Warszawy 
wynika, że od 1 stycznia do 31 
grudnia 2014 roku w Warszawie 
na świat przyszło 34 613 dzieci, 
o 2178 więcej niż w 2013 roku 
(32 435). 

W stołecznym USC  
w ubiegłym roku wystawiono 
także 19 618 aktów zgonu,  
o 366 mniej niż w 2013 roku 
(19 984).  

(um)

Zofia, kolejny rok z rzędu, była najpopularniejszym imieniem żeńskim nadawanym w Warszawie. Podobnie jak przed 
rokiem wyprzedziła Julię i Zuzannę. Wśród chłopców, od ponad trzech lat, najczęściej wybieranym imieniem pozostaje 
Jan. Młodym warszawiakom chętnie nadawano również imiona Jakub i Antoni.

zOFIA I JAN KRÓLuJą W sTOLICy Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie
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Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 25/2014 r. „Dług nie ma nóg”. 
Zestaw upominków wylosowała p. Ewa Wierzbicka z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 23.01.br.

Krzyżówka Mieszkańca Nr 1
Ciekawski

Wesoły Romek

Astrolog

zaJrzYJMY do KUCHNi
Zima. Żona szeroko otwiera balkon. Na to 
wchodzi do pokoju mąż:
- Zwariowałaś? Zamknij szybko te drzwi, 
na dworze jest zimno!

- A co? Myślisz, że jak je zamknę, to zrobi się tam cieplej?!

* * *
- Słyszałem, że po waszych lasach grasuje, mimo zimy, 
stale rozjuszony niedźwiedź? Myślałem, że zimą niedź-
wiedzie smacznie śpią!
- Tak! Zwykle śpią, ale ten jesienią zeżarł nam cztery 
paczki mocnej kawy!

* * *
- Tatusiu, czy to prawda, ze Eskimosi mają ponad sto 
słów na określenie śniegu?
- Podobno. Ale ja mam ich nawet więcej, gdy rano, spie-
sząc się do pracy, odśnieżam samochód…

* * *
- Kochanie - mówi babcia do dziadka. - Popatrz, jaka 
piękna zima przyszła do nas w tym roku! Jest tak bielu-
sieńko!
- Piękna?! Zima piękna?! Chyba przez pierwsze 15 
minut!

Popularne badania  -  czy wiemy,  
o co chodzi?

i eKG  –  to nieinwazyjne, 
niekłopotliwe badanie, które 
trwa kilka-kilkanaście minut, 
nie wymaga specjalnych przy-
gotowań, ale pozwala lekarzowi 
na wstępną ocenę pracy serca 
i na tej podstawie podjęcie le-
czenia, lub dalszej diagnostyki. 
eKG polega na uzyskaniu spe-
cjalnego zapisu elektrycznej 
czynności serca na podstawie 
różnicy napięć pomiędzy elek-
trodami, umieszczonymi na 
powierzchni klatki piersiowej. 
i eCHo SerCa – to ba-
danie struktur i ruchów 
serca przy pomocy spe-
cjalnego aparatu USG. 
Pozwala na diagnozę wad  
i chorób mięśnia sercowe-
go, a także  -  między in-
nymi -  na ocenę budowy  
i działania zastawek serca. 
Jest badaniem bezbole-
snym i niezwiązanym z żad-
nym ryzykiem dla pacjenta.
i KtG  –  to  monitorowa-
nie akcji serca płodu, pod-
czas którego następuje zapis 
czynności skurczowej mięśnia 
macicy. Badanie niezwykle 
przydatne w okresie przedpo-
rodowym, pozwala wcześnie 
wykryć ewentualne zagrożenia 
życia płodu.

Czy wiesz, że pionierem badań EEG był Polak, krakowianin, 
Adolf Beck? Neurofizjolog, żył w latach 1863-1942. Jest współ-
odkrywcą prądów czynnościowych mózgu, a jeszcze podczas 
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim dokonał swoich pierw-
szych, ważnych odkryć. Jako trzydziestosiedmiolatek obronił 

też pracę doktorską „Oznaczenie lokalizacyi w mózgu i rdzeniu za pomocą zjawisk 
elektrycznych”. To był kamień milowy na drodze do wymyślenia elektroencefalo-
grafu, urządzenia służącego nieinwazyjnej metodzie diagnozowania czynności 
bioelektrycznych mózgu. Adolf Beck był skromnym chłopcem, synem rzemieślnika. 
Pracowitość i zdolności zaprowadziły go na studia medyczne, na których rozwinął 
swoje niezwykłe zdolności, między innymi badając reakcję mózgu na bodźce. Beck to 
jeden z Polaków, których zasługi dla dzisiejszego, świata są ogromne, lecz o których 
nie pamiętamy… Będziemy tę pamięć odświeżać, bo naprawdę liczne jest grono 
osób, z których możemy być dumni, z których zdobyczy naukowych świat czerpie do 
dziś, nie pamiętając, komu to zawdzięcza.

Baran 21.03-21.04 m
Czas świątecznego lenistwa dobiegł końca. Po świę-
tach i sylwestrze zostały już tylko wspomnienia, a ty 
musisz zaakceptować rzeczywistość, która codziennie 
dostarcza ci kolejnych obowiązków. Czas powoli wdro-
żyć się do pracy i skupić na priorytetach. Nie zapomi-
naj jednak o swoich noworocznych postanowieniach 
i staraj się nie szarżować ze swoimi siłami i zdrowiem 
już na początku nowego roku.

Byk 22.04-21.05 n
W nowy rok wejdziesz tanecznym krokiem. Praca nie 
będzie ci straszna nawet, jeśli  nawał obowiązków 
sprawi, że zmuszony będziesz działać na pełnych ob-
rotach. Początek stycznia umilać ci będą wyprzedaże  
i spotkania z przyjaciółmi. Jeśli zachowasz umiar i rów-
nowagę pomiędzy zabawą a pracą, to stawisz czoła 
nadchodzącym wyzwaniom i będziesz mógł cieszyć 
się wolnymi chwilami z rodziną i przyjaciółmi. 

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Przygotowanie świąt kosztowało cię sporo sił, ale two-
je poświęcenie zostanie docenione, zwłaszcza przez 
członków najbliższej rodziny. Teraz czeka cię kilka dni 
błogiego lenistwa, a później obowiązki i praca. Postaraj 
się od razu nie popadać w rutynę... chociaż przesądni 
mówią, że jaki początek roku, taki cały rok...

Rak 22.06-22.07 p
Postaraj się nie rozpoczynać nowego roku od fal-
startu. Przypomnij sobie noworoczne postanowienia 
i zrób wszystko po kolei, tak, aby początek stycznia 
był dla ciebie okresem, w którym uda się poukładać 
sprawy zawodowe i prywatne. Nie zapominaj też, że 
bliska ci osoba czeka na to żebyś poświęcał jej więcej 
troski i uwagi. Nie lekceważ również swojego zdrowia 
i ubieraj się odpowiednio do temperatury.

Lew 23.07-23.08 q
Siła twojego charakteru będzie kluczowa do reali-
zacji noworocznych postanowień. Mogą pojawić 
się małe przeciwności losu, ale nie będzie to nic, 
z czym sobie nie poradzisz. W kwestii finansowej 
nowy rok zapowiada się bardzo interesująco, więc 
poświęć tej sprawie trochę więcej uwagi, a na pew-
no nie będziesz potem żałować.

Panna 24.08-23.09 r
Gnanie na zabój, aby jak najszybciej zrealizować 
nowe postanowienia do niczego cię nie zaprowadzi. 
Pamiętaj, że masz na to cały rok, więc warto złapać 
oddech i na spokojnie, konsekwentnie realizować 
swoje plany. Nie zapomnij też, że poza tym masz do 
załatwienia dużo obowiązków i spraw zawodowych, 
a niektóre z nich nie mogą czekać... w przeciwień-
stwie do noworocznych postanowień.

Waga 24.09-23.10 s 
Poświąteczny czas sprawia, że na widok smakołyków  

i słodkości możesz odwracać się w drugą stronę.  
Może to idealny czas na zastosowanie odpowied-
niej diety, a zarazem dla poprawy samopoczucia. 
W pracy twoje relacje z przełożonymi powinny za-
cząć się poprawiać, dopomóż trochę szczęściu,  
a może narzekanie na szefa odejdzie w niepamięć 
na zawsze. W miłości warto okazać więcej zdecy-
dowania! Mów otwarcie, co czujesz i nie bój się 
spontanicznych reakcji.

Skorpion 24.10-23.11 t
Przyjaźni ludzie i zmiana otoczenia gwarantują,  
że twój wesoły nastrój utrzymywać się będzie przez 
dłuższy czas. Dużo pracy i zmienna pogoda wcale 
nie wpłyną na twoje samopoczucie. W tym okresie 
psychicznie będziesz nie do zdarcia! Warto to wyko-
rzystać i podjąć się jakiś trudnych istotnych spraw, 
bowiem na pewno uda się je załatwić pomyślnie. 

Strzelec  24.11-22.12 u
Nowy rok przyniesie wraz ze sobą nową sympatię. Tym 
razem ktoś „ustrzeli” ciebie, a konkretniej twoje serce. 
Pozwól sobie na chwilę szaleństwa i zapomnienia, pa-
miętaj jednak, aby nie przekraczać pewnych granic. 
Dobre poznanie drugiej osoby pozwoli ci ocenić czy 
jest to prawdziwa miłość czy zaledwie przelotna miłost-
ka. W pracy uważaj na przełożonych, gdyż niekoniecz-
nie mogą być w najlepszych nastrojach...

Koziorożec 23.12-20.01 v
Niewiele jest osób bardziej upartych od ciebie i do-
brze o tym wiesz! Pamiętaj jednak, o noworocznych 
postanowieniach. Czasami trzeba odpuścić, bowiem 
upór może pociągnąć za sobą niekorzystne dla ciebie 
i otoczenia konsekwencje. Postaraj się dostrzec ten 
problem, a na pewno początek nowego roku będzie 
dla ciebie niezwykle udany zarówno prywatnie, jak  
i zawodowo.

Wodnik 21.01-19.02 w
Początek nowego roku może się okazać lekarstwem 
na twoje problemy z pieniędzmi. Wraz z nim pojawią 
się okazje do zmiany sytuacji finansowej, pozostaje 
zatem dobrze je wykorzystać. Uważaj jednak, aby nie 
dać się oszukać, coś co brzmi zbyt pięknie, aby było 
prawdziwe prawdopodobnie jest przekrętem. Jeśli 
będziesz mieć wątpliwości spróbuj się poradzić ro-
dziny lub zaufanego przyjaciela. 

Ryby 20.02-20.03 x
Irytować cię będzie, że początek tego miesiąca nie 
przynosi żadnych przełomów. Może zbyt gorliwie 
ich wypatrujesz i po prostu możesz ich nie dostrzec, 
poza tym pamiętaj, że nie wszystkie korzystne zmiany 
widać będzie już w pierwszych tygodniach stycznia. 
Uzbrój się w cierpliwość i postaraj się odnaleźć szczę-
ście w tym, co masz i co robisz obecnie, a na pewno 
los się do ciebie uśmiechnie.

Na ziMNe dNi – KUCHNia KalorYCzNa. 
NiezaStąPioNa W MrozY CzY Po  
SPorYM WYSiłKU. PoWiNNa dodać  
Sił i eNerGii.

 d  Zupa zimowa nr 1 
Cieciorkę namocz na noc, odlej wodę, opłucz ziarna a potem ugotuj do miękkości. Cieciorkę  
z puszki czy słoika po prostu odcedź i wsyp do miksera. W minimalnej ilości wody ugotuj po-
krojoną w grubszą kostkę włoszczyznę (pora dodaj na końcu). Pod koniec gotowania dodaj po-
krojonego brokuła (różyczki i ogonek). Po 5 minutach wyłącz gaz i ostudź, przykryte. Następnie 
włóż ugotowane warzywa do miski z cieciorką, dodaj siekany czosnek, nieco oliwy albo oleju 
rzepakowego; niektórzy lubią lniany) i całość zmiksuj na gładko, dolewając, w miarę potrzeby, 
wywaru z warzyw. Posól, dopraw imbirem, podgrzej gotowy krem, zaprawiając ostrym serkiem 
topionym. Podawaj z małymi grzankami lub groszkiem ptysiowym. Rozgrzewa i smakuje!

   d  Zupa zimowa nr 2
Ugotuj na miękko pokrojoną w kostkę, obraną dynię z warzywami (pół włoszczyzny) i 2-3 
ziemniakami. Do gotowania można użyć rosołu drobiowego lub wołowego. Gdy miękkie, do-
praw solą, imbirem, dodaj sporo kurkumy i całość zmiksuj na krem. Podawaj posypane sero-
wymi grzankami, lekko prażonymi pestkami dyni i sezamu. 

 d  Zupa zimowa nr 3
Włoszczyznę pokrój w niedużą kostkę, ziemniaki też. Ugotuj na wolnym ogniu. Nie zapomnij o do-
daniu kilku suszonych grzybków, liścia laurowego i ziela angielskiego. Na patelni podsmaż na oleju 
odciśniętą (soku nie wylewaj), drobno posiekaną kapustę kiszoną. Gdy zmięknie, dodaj do warzyw  
i gotuj jeszcze przez pół godziny, doprawiając solą i pieprzem. Zupa powinna być dość gęsta, zawie-
sista. Jeśli mało wyraźna w smaku, dodaj uprzednio odciśniętego soku z kapusty kiszonej.

 d  Zapiekanka zimowa
W naczyniu żaroodpornym, wysmarowanym tłuszczem, ułóż na dnie warstwę ziemniaków, a na niej 
– krążki cebuli (może być wymieszana ostra z łagodną), siekany ząbek czosnku lub dwa, skrawki 
wędlin czy pieczonych mięs, obrane ze skórki pomidory (najlepiej koktajlowe) i mnóstwo ziemniaków. 
Dopraw to ziołami – cząbrem, oregano, bazylią. Całość zalej śmietaną, wymieszaną z jajem, solą  
i sporą ilością pieprzu, posyp bardzo obficie tartym serem i zapiekaj do zrumienienia skórki. Pycha!

H O R O S K O P

Pyszna Józia



DAM PRACĘ
lFirma MarcPol S. A. polska sieć 
sklepów spożywczych poszukuje 
pracowników do sklepów przy 
ul. Strumykowej, Białołęckiej, 
Berensona, Zwycięzców, Trak-
cie Lubelskim, Podskarbińskiej, 
Kinowej na stanowisko Kasjer/
Sprzedawca. Zainteresowane oso-
by proszone są o przesłanie CV na 
adres: praca@marcpol.waw.pl 

Kontakt. Tel. 22 547-05-42

KUPIĘ
lA Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro  
i inne przedmioty. 
Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
lAAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale.           Tel. 516-400-434
lPłyty winylowe książki. 

Tel. 798-631-511
lKsiążki winyle dojazd do 
klienta.            Tel. 798-631-511

MEDYCZNE
lAlkoholowo - narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
lPsycholog. Tel. 782-765-646
lSchudnij zdrowo bez efektu 
jojo!.Psycholog, trener odżywia-
nia.             Tel. 782-765-646. 
l WWW.SKUTECZNALI-
KWIDACJA.PL. ODSZKODO-
WANIA ZA BŁĘDY MEDYCZ-
NE, OPINIE LEKARSKIE. 
BEZPŁATNA KONSULTACJA 
PRAWNA I MEDYCZNA. 

TEL. 512-860-407

NAUKA
lFizyka, matematyka - matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.

Tel. 607-690-614
lFrancuski, rosyjski - wszyst-
kie tłumaczenia pisemne. 
Tel. 22 815-44-91, 601-35-18-64
lMatematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709
lMatematyka, fizyka, chemia – 
dojazd.  Tel. 518-810-630

NIERUCHOMOŚCI/kupię

lKupię mieszkanie, gotówko-
wo.       Tel. 737-015-311
lKupię mieszkanie: zadłużone,  
z lokatorem, komunalne, z dowol-
nym problemem prawnym. 

Tel. 796-796-596

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

lMiejsce w budynku garażu  
ul. Kobielska.      Tel. 510-205-944

PRAWNE
lDoradca 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
lKancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
lKancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 

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

22 810-00-61 w. 252

RÓŻNE
lDrzewo opałowe pocięte -  
worek 12 złotych. 

Tel. 721-002-710
lDrewno kominkowe, olcha, 
brzoza, dąb, grab od 140 zł. Bry-
kiet od 9 zł. Skup złomu odbiór 
od klienta gratis. ul. Trakt Lu-
belski 338a.    Tel. 609-805-821 

SPRZEDAM
lOdkurzacze Rainbow - nowe, 
używane - serwis, konserwacja, 
akcesoria.          Tel. 606-742-822 

www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY
lZaopiekuję się starszą oso-
bą.              Tel. 514-729-343

TRANSPORT
lAAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
 piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 

Tel. 721-002-710
lAAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 

Tel. 22-224-22-63; 888-651-163
lPrzeprowadzki w Warszawie. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 721-109-114
lPrzeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja zbędnych me-
bli, przedmiotów z mieszkań  
i piwnic.          Tel. 607-66-33-30

TURYSTYKA
lWczasy dla Seniora w Krynicy 
Morskiej turnusy 7 dni już od 499 
zł/os. Turnusy 14 dni już od 999 
zł/os. Zapisy ul. Marszałkowska 
81 lok. 25.       Tel. (22) 834-95-29
 

USŁUGI
lA A Tani Serwis Komputerowy, 
Dojazd i Ekspertyza 0zł. 

Tel. 504-617-837

lANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.    TEL. 602-216-943
lCyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
lCyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l  Czyszczenie Karcherem  
dywanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
lDezynsekcja - skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
lDomofony, naprawa pralek, in-
stalacje elektryczne. 

Tel. 601-93-68-05

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-

czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

lElektryk - uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82, 502-443-826
lFutra - kożuchy, odzież skórza-
na - usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy, ul. Zamie-
niecka 63.   Tel. 22 610-23-05
lHydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22-610-81-21, 607-773-106
lHydrauliczno - gazowe. 

Tel. 505-65-85-23

lHydraulika, ślusarstwo, po-
gotowie.      Tel. 889-518-246
lHydraulika, wod. kan. - gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
www.silczuk-hydraulika.pl. 

Tel. 696-321-228
lLODÓWEK NAPRAWA

 

TEL. 22 842-97-06; 602-272-464
lLodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.        Tel. 694-825-760
lMalowanie, gładź. 

Tel. 510-711-163

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 

Wywóz mebli. 
Tel. 22 499-20-62

lPralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
lRolety antywłamaniowe  
i naprawy.        Tel. 602-228-874
lRolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.      Tel. 508-608-790
lRolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.        Tel. 602-228-874
lŻaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery - naprawy, pranie 
verticali.     Tel. 22 610-54-19

USŁUGI/komputerowe

lAAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł. 

Tel. 506-480-505
lSerwis. Tanio. 

Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe
lPranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście. 

Tel. 512-247-440

USŁUGI/remontowe

lCyklinowanie, układanie pod-
łóg, lakierowanie. 

Tel. 666-920-289 
lGładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675

KOMINKI 
USŁUGI ZDUŃSKIE   

TEL. 606-387-517

lMalowanie, tapetowanie, 
panele. 

Tel. 22 615-76-97; 695-679-521
lMalowanie, tapetowanie, 
remonty. 

Tel. 501-028-073; 22 612-21-74

lRemonty kompleksowo 
i solidnie. 

Tel. 501-868-930, 502-218-778 
www.remonty4u.pl

lRemonty, glazura. 
Tel. 694-809-402

ZWIERZĘTA
lGABINET WETERYNA-
RYJNY FREDEK , GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75
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ZAKŁAD 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

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 POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Kłopotowskiego 23/25 
(wejście od ul. Floriańskiej)
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY
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PRAWNIK RADZI'   Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony. Jakie informacje powinno 

zawierać świadectwo pracy w sytuacji rozwiązania takiej umowy i czy pracodawca ma jakiś 
termin na przekazanie tego dokumentu pracownikowi?

W myśl art. 97 § 2 Kodeksu pracy, w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okre-
su i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wy-
gaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych 
i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o 
zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. 

Pozostałe informacje składające się na treść świadectwa pracy, a niezbędne do ustalenia upraw-
nień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, określa rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz 
sposobu i trybu jego wydania i prostowania. Zgodnie z § 1 ust. 1 wskazanego Rozporządzenia, doty-
czą one m.in:

1. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
2. podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 
3. urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, 
 w którym ustał stosunek pracy, 
4. wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, 
 przewidzianego przepisami prawa pracy,
5. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę 
 do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
6. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
7. wykorzystanego urlopu wychowawczego,
8. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, 
 tj. w związku z niezdolnością do pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, 
9. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem   

 okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy, tj. w związku 
 ze skróceniem okresu wypowiedzenia przy upadłości lub likwidacji pracodawcy,
10. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
11. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo 
 pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.
Ponadto, na żądanie pracownika w świadectwie pracy pracodawca winien podać także informacje 

o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. 
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany nie-

zwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy). Termin na tę czyn-
ność został doprecyzowany w § 1a oraz § 2 ust. 2 w/w Rozporządzenia, zgodnie z którym, praco-

dawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie 
lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli wydanie świadectwa pracy w tym 
terminie nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu siedmiu dni 
od dnia jego upływu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośred-
nictwem poczty albo doręcza je w inny sposób.

Gdy pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, można 
domagać się jego wydania na drodze postępowania sądowego. Nadto, 
pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej 
przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaści-
wego świadectwa pracy. 

Osoby młode, pracują-
ce, emeryci i renciści, róż-
ny przekrój wiekowy czy 
zawodowy, zarówno osoby  
z lokalami wyodrębnionymi 
jak i posiadacze spółdziel-
czo-własnościowego prawa 
do lokalu. Wszystkich łą-
czy jedno  ̶  sprzeciw wobec 
drakońskich podwyżek za-
fundowanych 
przez władze 
Wa r s z a w y 
(na Rakowcu 
czterokrotny 
wzrost).

P r e z e s 
Stowarzysze-
nia dr Daniel 
Alain Koro-
na nie owija 
w bawełnę, 
p o d w y ż -
ki nazywa 
ł u p i e n i e m 
o b y w a t e l i . 
Argumenta-
cja trafia na 
podatny grunt, zwłaszcza iż 
Stowarzyszenie podejmuje 
konkretne działania w sądach, 
gdzie próbuje blokować pod-
wyżki, na ulicach (w listopa-
dzie zorganizowało protest 
przed kancelarią premiera) 
czy też przedstawiając oby-
watelski projekt ustawy ws. 
zmniejszenia stawek wieczy-
stego, możliwości unieważ-
nienia podwyżek dokona-
nych po 31.12.2008 r. i ws. 

możliwości przekształcenia 
udziału wieczystego w pra-
wo własności, nieodpłatnie  
i z urzędu dla osób fizycznych 
w przypadku gruntów miesz-
kaniowych. Stowarzyszenie 
musi do 27 stycznia zebrać 
i złożyć ponad 100 tys. pod-
pisów. Podpisy zbierane są  
w całym kraju także poza 

W a r s z a w ą , 
gdzie prze-

cież nie 
ma 

struktur Stowarzyszenia. 
Podpisy nadchodzą z Głogo-
wa, Górnego Śląska, Toru-
nia, Wrocławia, z większych 
i mniejszych miast. Czy bę-
dzie wystarczająco ważnych 
podpisów nie wiadomo, ale 
i tak podpisy będą złożone 
do Sejmu czy w formie pro-
jektu obywatelskiego czy 
jako wsparcie już złożonej 
petycji przez Stowarzysze-
nie, żądającej uwzględnienia 

propozycji z projektu oby-
watelskiego w pracach nad 
poselskim projektem ustawy 
o przekształceniach własno-
ściowych nieruchomości 
(druk nr 2134). A zatem czy 
się posłom podoba czy nie, 
i tak będą musieli odpowie-
dzieć na żądania Stowarzy-
szenia i wspierających go 
użytkowników wieczystych.

Odpowiedź odmowna 
może doprowadzić do jesz-
cze większego buntu Wie-
czystych. Mają bowiem 

dość podwyższenia opłat 
i drakońskich haraczy 

na rzecz władzy 
samorządo-
wej, tylko po 
to, by te ostat-
nie wydawały 
pieniędzy na 
prawo i lewo. 
Stowarzysze-
nie Interesu 
Społecznego  
W I E C Z Y -

STE zapowiada dalsze pro-
testy, działania prawne, 
mające na celu zablokowa-
nie podwyżek i co warto 
także podkreślić niedopusz-
czenia do wprowadzenia  
w Polsce podatku katastral-
nego, który obciążyłby zwy-
kłych obywateli. Więcej na 
temat zbierania podpisów: 
wieczyste.blogspot.com

Inf.SERWIS21

8 stycznia do sali dolnej kościoła Opatrzności Bożej na Ochocie przybyły tłumy, w tym 
bardzo dużo mieszkańców ze spółdzielni Rakowiec. Odpowiedzieli na apel Stowarzysze-
nia Interesu Społecznego „Wieczyste”, które sprzeciwia się podwyżkom opłat za użytko-
wanie wieczyste. 

BuNT WIECzysTyCh



13

REKLAMA REKLAMA

Było to cenne zwycięstwo 
legionistów i jednocześnie re-
wanż za przegrany (nieznacz-
nie) mecz w Pruszkowie. Choć 
pierwsza kwarta spotkania na 
Torwarze nie zapowiadała wiel-
kiego sukcesu. Legia sprawiała 
wrażenie drużyny, która troszkę 
się pogubiła. Gra była nieskoor-
dynowana, a rezultat 15 do 23 
odzwierciedlał wyraźną przewa-
gę na boisku gości z Pruszkowa. 
W dwóch kolejnych kwartach 
gra Legii znacznie się poprawi-
ła i do ostatniej części spotka-
nia stołeczny zespół przystąpił  
z pięciopunktową przewagą nad 
Zniczem (64:59). No i zaczął 
się prawdziwy pogrom. Goście 
przestali istnieć na parkiecie Tor-
waru. Można powiedzieć, że Le-
gia zgasiła Znicz i mecz zakoń-
czył się wynikiem 97:68.

Najlepszym zawodnikiem 
meczu okazał się Arkadiusz 
Kobus (21 punktów i 10 zbió-
rek). Bardzo dobrą skuteczno-
ścią popisał się także Mateusz 

Bierwagen (16 punktów). Warto 
odnotować też wyjątkową sku-
teczność legionistów w rzutach 
za trzy punkty. Podopieczni tre-
nera Piotra Bakuna popisali się 
w tym meczu aż 17 takimi cel-
nymi trafieniami. Jednak, aby nie 
było zbyt słodko, zdecydowanie 
odwrotna była skuteczność go-
spodarzy w rzutach z linii rzutów 
wolnych. Tutaj celnych trafień 
legioniści mieli niewiele ponad 
60%.

Derby Mazowsza zgroma-
dziły na Torwarze wyjątkowo 
dużą liczbę widzów. Trzy i pół 
tysiąca kibiców przez cały mecz 
zapewniało stołecznej drużynie 
mobilizujący doping. W tabeli  
I ligi stołeczny zespół znajduje 
się na czwartej pozycji z niewiel-
ką, bo dwupunktową stratą do li-
derujących drużyn. W tym tygo-
dniu legioniści grają w Sosnowcu 
z tamtejszym Zagłębiem, zaś 24 
stycznia, na Torwarze, Legia 
zmierzy się z SKK Siedlce.

Adam Rosiński

W ostatnią sobotę, na Torwarze, odbyły się koszykarskie 
derby Mazowsza. Drużyna stołecznej Legii rozgromiła 
zespół Znicz Basket Pruszków.

Legia zgasiła znicz

Tym razem, 6 grudnia, w Otwartych Mikołajkowych Mistrzostwach w Pod-
noszeniu Ciężarów wzięło udział ponad 30 zawodników i zawodniczek z ma-
zowieckich klubów sportowych. Bardzo dobrze wypadli przedstawiciele gospo-
darzy, czyli działającego przy „Osieckiej” UKS Impulsu Warszawa. Zawodnicy 
Impulsu albo stawali na podium, albo znajdowali się tuż za pudłem. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Krystian Kurek (na zdjęciu), który zdo-
minował kategorię do lat 17. Krystian w dwuboju, rezultatem 291 kg, ustanowił 
rekord życiowy i oczywiście wygrał zawody. To kolejny duży sukces tego mło-
dego ciężarowca. Przypomnijmy, że w minionym roku Kurek zdobył srebro na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

rosa

Przedświąteczny turniej ciężarowców w Zespole Szkół nr 37 im. 
Agnieszki Osieckiej na stałe wpisał się w kalendarz sportowych 
imprez stolicy.

mikołajkowy „Impuls”

A biegać można z różny-
mi intencjami i przy różnych 
okazjach. W minioną niedzie-
lę, ulicami Śródmieścia, ponad  
5 tysięcy osób wystartowało  
w 9. Biegu Policz się z Cukrzy-
cą, który tradycyjnie już został 
zorganizowany w ramach Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Jednak na biegowej mapie 
Warszawy, to nie Śródmieście 
wyrasta na najbardziej atrakcyj-
ną część miasta, ale południowo-
praski Park Skaryszewski. To tu-
taj rozpoczął się Biegowy Nowy 
Rok. I to aż dwukrotnie… Kilka 
godzin po miejskiej zabawie syl-
westrowej przy Stadionie Naro-
dowym, 1 stycznia, odbył się w 
Parku Skaryszewskim I Bieg No-
woroczny organizowany przez 
S4. W tej imprezie wzięło udział 

blisko ćwierć tysiąca biegaczy,  
co zważywszy na czas i ewentu-
alne fizjologiczne skutki sylwe-
strowej zabawy, bez wątpienia, 
jest dużym sukcesem. 

Dwa dni później, w tym sa-
mym miejscu, odbył się… III 
Bieg Noworoczny. W biegu 
wzięło udział blisko trzy i pół 
setki zawodników. Z samorządo-
wych aspektów tego biegu warto 
zaznaczyć, że po raz pierwszy 
sportowy sygnał do startu dał 
biegaczom jeden z nowych wi-
ceburmistrzów Pragi-Południe 
Piotr Żbikowski.

Styczeń zaczął się bieganiem 
i zakończy także tą aktywnością. 
Otóż ostatniego dnia miesiąca 
(także w Parku Skaryszewskim), 
w ramach miejskiej akcji Zima 
w Mieście, odbędzie się już po 
raz dziesiąty Bieg Wedla. To 

impreza ciesząca się olbrzy-
mim zainteresowaniem. Dzięki 
formule wypracowanej przez 
organizatorów związanych z 
południowopraskim PTTK, w 
imprezie biorą udział biegacze 
w najróżniejszych kategoriach 
wiekowych i na różnych dystan-
sach.  W tym roku zgłoszono bli-
sko 900 dorosłych i ponad 160 
dzieci! Wolnych pakietów star-
towych już nie ma, ale 31 stycz-
nia zapraszamy do kibicowania 
wszystkim zawodnikom.

Na koniec jedna dygresja 

– jak widać biegów mamy pod 
dostatkiem. I dobrze. Szkoda 
tylko, że żaden z opisywanych 
noworocznych biegów nie po-
kusił się o wyjątkowy charakter 
biegu karnawałowego. W nie-
których miastach organizato-
rzy potrafią ze zwykłego biegu 
uczynić prawdziwe show. I na 
tym polu Warszawa przegrywa 
np. z Krakowem. Szkoda, choć, 
oczywiście, najważniejsze, że 
coraz większa liczba osób doce-
nia aktywność fizyczną.

ar

Styczeń stoi biegami! Liczba warszawskich biegów 
na początku roku robi wrażenie. Praktycznie nie ma 
weekendu bez jakiegoś biegu…

Biegowy styczeń

W tegorocznym Biegu Wedla wystartuje ponad półtorej setki dzieci.
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L E C Z E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

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

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

 URO LOG
wto rek 14.00–16.00

– iks rak eL

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

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

•  Diagnostyka słuchu

•  urząDzenia Wspomagające 
     słyszenie 

•  napraWa aparatóW słuchoWych

•  inDyWiDualne WkłaDki uszne

•  profesjonalna i miła obsługa

•  Wizyty DomoWe

•  sprzeDaż ratalna

•  baterie, filtry i inne akcesoria
     Do aparatóW słuchoWych

ZAPRASZAMY SENIORóW
NA BEZPłATNE BADANIE SłUChU

• ul. ostrołęcka 4 tel. (22) 498-74-80  
• ul. korkowa 119/123 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

WARszAWsKI zAKŁAd zE WsPANIAŁą TRAdyCJą
Trochę historii – jak to 

wszystko się zaczęło?
Rok 1935, Przedwojen-

na Warszawa-Grochów. Szewc 
Wacław Omiotek zakłada firmę 
produkującą obuwie sportowe.  
W tamtych czasach był to pomysł 
równie szalony, co nowatorski. 
Nowoczesne materiały sprowa-
dzane z Europy zachodniej, spra-
wiały, że buty opuszczające zakład 
mistrza Omiotka były wyjątkowo 
elastyczne i wygodne, doskona-
le spełniały swoją funkcję jako 
obuwie sportowe. Następnie fir-
ma zaczęła produkować obuwie 
ortopedyczne, które dla wielu 
klientów było zbawieniem, gdyż 
umożliwiało im normalne funk-
cjonowanie i codzienne aktyw-
ności stały się dużo łatwiejsze. 
Firma rozwijała się, zatrudniała 
kolejnych pracowników, kształ-
ciła czeladników w zawodach ta-

kich jaki szewc, cholewkarz czy 
obuwnik. Niestety wybuch wojny 
znacznie spowolnił działalność fir-
my a w raz z jej trwaniem Praga 
była coraz bardziej odseparowa-
na od lewobrzeżnej Warszawy.   
W pewnym momencie, działal-
ność firmy trzeba było zawiesić. 

W 1942 roku, na świat przy-
chodzi aktualny prezes firmy  
p. Jerzy Wacław Omiotek. Praw-
dopodobnie najbardziej doświad-
czony technik ortopedyczny  
w Polsce, Starszy Cechu Rzemiosł 
Skórzanych im. Jana Kilińskiego, 
kilkunastokrotnie uhonorowany 
najwyższymi państwowymi od-
znaczeniami za działalność na 
rzecz rzemiosła polskiego i pomoc 
osobom z niepełnosprawnością. 
Do dziś kontynuuje dzieło zapo-
czątkowane przez swojego ojca  
i wie, że ta działalność będzie kon-
tynuowana, bo ma swojego na-

stępcę – wnuka Krzysztofa.
Protezy elektryczne, kompu-

terowe badanie stóp, drewniane 
kopyta i gwoździe…

Dzisiaj Zakłady Ortopedyczne 
im. Wacława Omiotka to prężnie 
funkcjonująca firma. Produkuje 
indywidualny sprzęt ortopedycz-
ny najwyższej jakości. Czerpie 
pełnymi garściami z najnowszych 
nowinek, współpracuje z zachod-
nimi ośrodkami i szpitalami. Cały 
wykonywany sprzęt począwszy 
od wkładek ortopedycznych przez 
gorsety, a skończywszy na prote-
zach kończyn dolnych to produkty 
indywidualne, wykonane z nale-
żytym im pietyzmem, dokładno-
ścią i szczególną uwagą zwróconą 
na potrzeby pacjenta. Firma ma 
podpisaną umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (NFZ), 
współpracuje z fundacjami, cią-
gle edukuje pracowników na za-

chodzie, wykorzystuje najnowsze 
światowe technologie i używa naj-
wyższej jakości materiałów krajo-
wych i zagranicznych. Technolo-
gie, o których nawet nie śniło się 
założycielowi  ̶  to codzienność. 

Jednak nikt w firmie nie za-
pomina o tradycji, która niewąt-
pliwie zobowiązuje. Doświadcze-
nie przekazywane z pokolenia na 
pokolenie najlepiej widoczne jest 
przy produkcji indywidualnego 
obuwia ortopedycznego. Tutaj nie-
wiele się zmieniło, dalej centymetr, 
drewniane kopyta, nóż czy zwykły 
młotek to podstawowe narzędzia, 
a tylko wprawne oko i kilka tysię-
cy wykonanych butów na koncie 
to gwarancja jakości i wygody.

Wkładki ortopedyczne mogą 
być doskonałe?

Statystyki mówią, że 70%-
80% Polaków boryka się z jakąś 
dysfunkcją stóp, problem jest na 
tyle poważny, że dotyka czasem 
nawet dzieci w wieku przedszkol-
nym czy też wczesnoszkolnym. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż stopy 
składają się z 26 kości, są funda-
mentem naszego ciała, wykonują 
kilka tysięcy ruchów dziennie, 
podpierają ciężar ciała i muszą 
starczyć na całe życie   ̶  warto  
o nie zadbać, co do tego nie ma 
najmniejszych wątpliwości!

Dlatego też, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom pacjentów, 
jeden z najnowocześniejszych 
systemów do produkcji wkładek 
dostępnych na rynku został wpro-
wadzony w Zakładach Ortope-
dycznych im. Wacława Omiotka. 
Z dumą informujemy, iż jesteśmy 

pierwszą firmą w Polsce, która 
została całkowicie samodzielnym 
i niezależnym wykonawcą wkła-
dek ortopedycznych w technologii 
CAD/CAM.

Cały proces produkcji wkła-
dek oparty jest o komputerowe 
badanie stóp i diagnozę dyplo-
mowanego fizjoterapeuty. Wyko-
nywane są trzy różne pomiary na 
podstawie których komputerowo 
projektowane są wkładki w sys-
temie CAD (computer assisted 
designing – projektowanie wspo-
magane komputerowo)   ̶ w pełni 
trójwymiarowe, dopasowane do 
potrzeb i funkcji pacjenta. 

Taki projekt trafia do naszej 
maszyny, która z wysoką precy-
zją i dokładnością odwzoruje go  
w jednym z kilkudziesięciu dostęp-
nych materiałów. Możemy wybie-
rać spośród materiałów miękkich, 
twardych, wielowarstwowych  
i jednolitych.

Taki półprodukt trzeba już tyl-
ko wykończyć, czyli pokryć spe-

cjalnym materiałem i dopasować 
wkładki do obuwia. Efekt powi-
nien być natychmiastowy, uczucie 
lekkości i odciążenia, wyższa sta-
bilność i przede wszystkim zapo-
bieganie pogłębianiu się wad stóp 
i postawy.  Dzięki naszym wkład-
kom wiele osób zaczęło normalnie 
funkcjonować a ich uczestnictwo 
w aktywnościach życia codzien-
nego znacznie się poprawiło. 

Wkładki dla Ciebie?
Zakłady Ortopedyczne im. 

Wacława Omiotka zapraszają 
czytelników „Mieszkańca” na 
ul. Michała Kajki 28 w Aninie 
(autobusy 125 i 525, przystanek 
IX Poprzeczna). Każdy, kto po-
jawi się z bonem rabatowym lub 
całą gazetą, dostanie 16% ra-
batu na wkładki ortopedyczne 
wykonane w technologii CAD/
CAM. Umów się na wizytę już 
dziś pod jednym z numerów: 
(22) 812-09-24 i (22) 812-15-15.

(AS)

W Aninie, przy ulicy Michała Kajki 28, znajduje się miejsce, które łączy długie rzemieślnicze trady-
cje, nowoczesne technologie i najnowszą wiedzę medyczną – Zakłady Ortopedyczne im. Wacława 
Omiotka – NZOZ.
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