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Kopernikañski
zwrot

S¹ takie inwestycje miejskie,
które ju¿ przy narodzinach staj¹
siê legendarne i stanowi¹ wizy-
tówkê grodu. Ma Pary¿ Wie¿ê
Eiffla, ma Londyn Tower Bridge
i Big Bena, Moskwa kojarzy siê -
rzecz jasna - z wiêkszymi gaba-
rytami, z Kremlem. Warszawa do
tej pory - przynajmniej przez ro-
daków - kojarzona by³a z Pa³a-
cem Kultury i Nauki, teraz mo¿e
to siê zmieniæ. Œwiat mo¿e za-
cz¹æ przyje¿d¿aæ do Warszawy
po to, by z dzieæmi obejrzeæ Cen-
trum Nauki „Kopernik”.

Nie wszyscy jeszcze sobie
zdajemy sprawê z tego, jakie cu-
do stanê³o nad Wis³¹, bo uroczy-
ste otwarcia s¹ spraw¹ ostatnich
dni. Ja ju¿ jestem „po” - i jeszcze
nie odzyska³em oddechu. No, ale
dobra - nie o tekst reklamowy tu
chodzi, ale o zupe³nie inne zaga-
dnienie. O odpowiedŸ na pytanie
- jakich inwestycji ³akn¹ teraz
warszawiacy. Tu nie mam w¹tpli-
woœci - w³aœnie takich!!!

Oczywiœcie wiem, ¿e wci¹¿
wiele domów na Pradze nie ma
kanalizacji, ¿e pilne jest utwar-
dzanie dróg i budowa nowych ar-
terii, zw³aszcza teraz, gdy po-
wstaj¹ osiedla za osiedlami, a de-
weloperzy nie pamiêtaj¹ o wspó³-
dzia³aniu z w³adzami miasta
i dzielnic w budowie dróg doja-
zdowych do tych sypialni.

Ale raz na kilka - kilkanaœcie
lat, musimy zafundowaæ sobie
coœ, co przeniesie nasz¹ œwiado-
moœæ w nowy wiek. Bo inaczej
ugrzêŸniemy w bie¿¹cej codzien-
noœci, w inwestycjach, które mu-
sz¹ byæ zrobione, ale prze³omu
nie przynosz¹. A Centrum Nauki
przeorze œwiadomoœæ najm³od-
szych pokoleñ. Uwolni wyobra-
Ÿniê, poka¿e, co potrafi cz³owiek.
A to zaowocuje kolejnymi odkry-
ciami naukowymi.

Tomasz Szymański
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P O L E C A :
●● pe³en asortyment szkie³ 

(do komputera, dla kierowców)
●● du¿y wybór opraw
●● realizacja recept
●● wszelkie naprawy okularów
●● szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

W sobotê, 30 paŸdziernika, oficjalnie zosta³
otwarty nowy budynek Przedszkola Nr 160
na rembertowskim osiedlu Kawêczyn-Wygo-
da. Choæ sobota jest wolna od zajêæ, to te-
go dnia placówka wype³ni³a siê po brzegi.
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Zdenerwowa³ go 
remont

W mieszkaniu nad jego loka-
lem trwa³ remont. Ha³asy okrop-
nie go zdenerwowa³y.  24-letni
Jakub M. najpierw zmiesza³
z b³otem w³aœciciela remonto-
wanego mieszkania i ¿¹da³ za-
przestania prowadzenia robót,
a potem zniszczy³ mu drzwi.
W³aœciciel wyceni³ straty na 700
z³otych. Jakub M. trafi³ na krót-
ko do policyjnej celi. Us³ysza³
zarzut uszkodzenia mienia, za co
grozi mu do 5 lat pozbawienia
wolnoœci. 

Rozebrali, pobili,
ukradli

Pierwszy ze sprawców rozboju
wpad³ w rêce wywiadowców tu¿
po zdarzeniu. Personalia drugie-
go ustalili kryminalni i zatrzyma-
li go kilka dni póŸniej. Co siê sta-
³o? 20-letni Krzysztof S. i 25-let-
ni Ernest S. napadli na m³odego
cz³owieka, kazali mu siê roze-
braæ, przeszukali kieszenie jego
odzie¿y, potem dotkliwie go po-
bili. Zabrali telefon komórkowy.
Obaj zostali tymczasowo areszto-
wani. Za rozbój grozi im do 12
lat wiêzienia.

Nie zgadza³ siê na
rozstanie

Policjanci zajmuj¹cy siê prze-
stêpstwami przeciwko mieniu
przedstawili trzy zarzuty Toma-
szowi M. Mê¿czyzna odpowie
za kradzie¿ kasy fiskalnej, usu-
niêcie dokumentów dotycz¹-
cych dzia³alnoœci gospodarczej
oraz kierowanie gróŸb karal-
nych. Pokrzywdzon¹ by³a kon-
kubina 23-latka, która chcia³a
siê z nim rozstaæ, a on siê na to
nie godzi³. 23-latek trafi³ do are-
sztu. Policjanci zebrali materia³
dowodowy (trudno nie by³o...)
i przedstawili zatrzymanemu za-
rzuty. 

Odpowiedz¹ 
nie tylko 

za wykroczenia
Policjanci prowadzili obserwa-

cje na terenie jednej ze stacji paliw
- chcieli z³apaæ z³odziei benzyny.
Zwrócili uwagê na trójkê m³odych
mê¿czyzn, którzy przyjechali for-
dem. NajwyraŸniej nie planowali
tankowania samochodu. Przez
d³u¿szy czas krêcili siê po stacji
bez wyraŸnego celu, zachowywali
siê nerwowo i podejrzanie. Poli-
cjanci nie spuszczali z nich oczu.
Kiedy samochód odjecha³, poli-
cjanci pojechali za nim i zatrzyma-
li do kontroli. 22-latek kieruj¹cy
pojazdem, by³ nerwowy i rozkoja-
rzony. Okaza³o siê, ¿e prowadzi³
auto pod wp³ywem narkotyków.
W trakcie przeszukania pojazdu,
policjanci zabezpieczyli siedem
zawini¹tek foliowych z heroin¹.
Nale¿a³a do jednego z pasa¿erów
auta. Kolejny mê¿czyzna zatrzy-
many w samochodzie podejrzewa-
ny jest o kradzie¿ tablic rejestra-
cyjnych na tej samej stacji... Trwa-
j¹ ustalenia, czy zatrzymani dopu-
szczali siê tak¿e kradzie¿y paliwa.

Uratowany kredyt
Policjanci z wydzia³u do walki

z przestêpczoœci¹ gospodarcz¹ za-
pobiegli wy³udzeniu z banku 10
tysiêcy z³otych. W rêce funkcjo-
nariuszy wpad³a 45-letnia Renata
T., ubiegaj¹ca siê o przyznanie
kredytu. Nied³ugo póŸniej zatrzy-
mano ksiêgow¹ jednej z firm, 
44-letni¹ Janinê F., która wystawi-
³a fa³szywe zaœwiadczenie. Proku-
rator zastosowa³ wobec niej poli-
cyjny dozór. Policjanci zaintereso-
wali siê spraw¹, bo otrzymali ope-
racyjn¹ informacjê dotycz¹c¹ z³o-
¿enia w banku fa³szywego za-
œwiadczenia o zarobkach i zatru-
dnieniu - chodzi³o w³aœnie o uzy-
skanie kredytu. Do zatrzymania
dosz³o w momencie podpisywa-
nia umowy kredytowej. toms
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Basen wygl¹da nowocze-
œnie i okazale. W koñcu wybu-
dowano go kosztem ponad 30
milionów z³otych. W sk³ad
kompleksu usytuowanego przy
zbiegu ul. V Poprzecznej
i RzeŸbiarskiej wchodz¹ m.in.
trzy baseny (z „dzik¹ rzek¹”
i 60 metrow¹ zje¿d¿alni¹), dwie
sauny, solarium, sale do gry
w squash’a i fitness. Czêœæ
obiektu sezonowo bêdzie zago-
spodarowywana z przeznacze-
niem na sztuczne lodowisko lub
skate-park. 

Basen, „Syrenki”,
stadion ITI

– Wreszcie nasze dzieci nie
bêd¹ musia³y jeŸdziæ na baseny
do Weso³ej, Józefowa, czy na
Pragê Po³udnie – w dniu
otwarcia, 3 listopada, cieszy³
siê burmistrz Wawra Jacek
Duchnowski. – Gratulujê reali-
zacji tak du¿ej inwestycji –
mówi³a Katarzyna Sobierajska,
podsekretarz stanu w minister-
stwie sportu. – Mo¿e na tym
basenie wyrosn¹ nasi kolejni
olimpijczycy? Mimo olbrzy-
miej iloœci oficjeli i sportow-
ców (m.in. Jacka Wszo³y i Da-
riusza Dziekanowskiego) za-
proszonych na otwarcie base-
nu, bez w¹tpienia najwa¿niej-
sz¹ osob¹ by³a jednak Hanna
Gronkiewicz-Waltz, mieszkan-
ka Wawra, obecna prezydent
Warszawy i kandydatka na ten
urz¹d w nadchodz¹cej kaden-
cji. – Nak³ady na sport wynio-
s³y w stolicy ponad miliard z³o-

tych i chcia³am podkreœliæ, ¿e
jest to czterokrotnie wiêcej ni¿
w poprzedniej kadencji – pre-
zydent przypomnia³a m.in. bu-
dowê „Orlików”, „Syrenek”,
boisk i hal sportowych oraz
stadionu Legii, który koszto-

wa³ blisko po³owê wymienio-
nej kwoty.

Szczypta soli
Leszek Jastrzêbski, pose³

z Wawra, wyrazi³ wiarê, ¿e te-
raz m³odzi ludzie bêd¹ mieli od-
powiednie zaplecze do sporto-
wych treningów. - Jest jeszcze
co robiæ w nastêpnej kadencji
i myœlê, ¿e ci¹g dalszy nast¹pi…
- podsumowa³ swoj¹ wypo-
wiedŸ i wawerskie inwestycje
mijaj¹cej kadencji burmistrz
Duchnowski. O duchowy
aspekt uroczystego otwarcia za-
dba³o a¿ dwóch ksiê¿y. Duszpa-

sterz sportowców, ks. Miros³aw
„Tygrys” Mikulski, pokropi³
goœci uroczystoœci, a proboszcz
aniñskiej parafii ks. Marek Do-
szko poœwiêci³ wodê w basenie.
– Dziwicie siê, jak wodê mo¿na
œwiêciæ wod¹? – ¿artobliwie za-
gadn¹³ proboszcz. – Koœció³ ma
ponad dwa tysi¹ce lat i jest
przygotowany nawet na takie
sytuacje… Po czym proboszcz
wyci¹gn¹³ solniczkê i sol¹ po-

œwiêci³ basenow¹ wodê. Inau-
guracjê wawerskiego basenu
uczniowie okolicznych szkó³
uœwietnili p³ywack¹ sztafet¹,
której start odgwizda³a prezy-
dent Warszawy (na zdjêciu).

Cztery miesi¹ce 
poprawek

Jak Czytelnicy zapewne do-
skonale pamiêtaj¹ budowa ba-
senu w Aninie wzbudza³a zain-
teresowanie „Mieszkañca”,
który wskazywa³ na liczne nie-
doci¹gniêcia i uchybienia przy
realizacji tej inwestycji. Po na-
szych publikacjach spraw¹ za-

jê³y siê inne media, a sama bu-
dowa dziêki radnym PiS Toma-
szowi Zdzikotowi i Maciejowi
Maciejowskiemu trafi³a do
CBA i prokuratury. Na otwar-
ciu basenu radnych PiS by³o
niewielu, ale pojawi³ siê, choæ
niezaproszony, Andrzej Bittel,
który w poprzedniej kadencji
pe³ni³ obowi¹zki burmistrza
Wawra. – Basen wygl¹da ³a-
dnie. Ciekawe, kiedy siê zacznie
sypaæ? – retorycznie pyta³
„Mieszkañca” Andrzej Bittel.
Zaœ „Mieszkaniec” pyta³ bur-
mistrza Duchnowskiego dla-
czego skoro roboty przy budo-
wie obiektu zakoñczy³y siê
w czerwcu, to otwarcie basenu
nast¹pi³o dopiero w listopa-
dzie? Wed³ug burmistrza taki
w³aœnie czas by³ potrzebny na
roboty poprawkowe.

Drugie dno basenu?
Poprawki ponoæ by³y drobne,

choæ przy dwóch latach budo-
wy basenu, poœwiêcenie ponad
czterech miesiêcy na poprawki
mo¿e byæ niepokoj¹ce. W¹tpli-
woœci, ¿e basen w Wawrze jest
wielk¹ fuszerk¹ nie ma Anna
Miara, pierwsza inspektor
nadzoru budowy aniñskiego ba-
senu. - Nieprawid³owoœci przy
budowie basenu tak mn¹ poru-
szy³y, ¿e aby mieæ wp³yw na to,
co siê dzieje w wawerskim sa-
morz¹dzie, zdecydowa³am siê
kandydowaæ do rady dzielnicy
– wyjaœnia „Mieszkañcowi” in-
spektor Miara. W Internecie na
stronie www.basen-anin.stre-
fa.pl pojawi³ siê niedawno ra-
port pani inspektor dotycz¹cy
realizacji tej inwestycji. Trudna
to lektura, ale bardzo ciekawa.
Nam pozostaje jedynie mieæ
nadziejê, ¿e w ci¹gu kilku naj-
bli¿szych lat basen w Aninie
nie bêdzie wymaga³ kosztow-
nego remontu. Bo Wawrowi ta-
ki obiekt jest niezwykle po-
trzebny. Sprawny. ar

NNNNOOOO    TTTTOOOO    PPPPLLLLUUUUSSSSKKKK!!!!
Dok³adnie tak, jak przewidywaliœmy ba-
sen w aniñskim Wawrze zosta³ oddany
do u¿ytku tu¿ przed nadchodz¹cymi wy-
borami samorz¹dowymi. 
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Fotograficzna Weso³a
26 paŸdziernika w Oœrodku Dzia³añ Twórczych „Pogodna”, przy

ul. Jana Paw³a II, odby³ siê wernisa¿ prac zg³oszonych w ramach
konkursu fotograficznego „Weso³a – nieznane oblicze”. Konkurs sta-
nowi³ wspóln¹ inicjatywê Urzêdu Dzielnicy Weso³a oraz Oœrodka Kul-
tury w Dzielnicy Weso³a. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj¹³
burmistrz dzielnicy Edward K³os, który ufundowa³ nagrody dla zwy-
ciêzców. Nagrody rzeczowe to nie jedyne wyró¿nienie, bowiem mi³¹
niespodziank¹ by³a zapowiedŸ umieszczenia wybranych fotografii
w kalendarzu wydawanym przez Urz¹d Dzielnicy Weso³a na rok 2011.

Tematem konkursu by³o ukazanie dzielnicy Weso³a – krajobrazu,
przyrody, architektury i innych jej uroków w ró¿nych porach roku. 

Organizatorzy nie okreœlili ¿adnych granic zwi¹zanych z wiekiem,
tak wiêc uczestnikami byli fotografowie „mali i duzi” – bardziej i mniej
doœwiadczeni, jednak niew¹tpliwie wszyscy równie wra¿liwi estetycz-
nie. Swoje prace nades³a³y 42 osoby, ³¹cznie – 160 fotograficznych od-
s³on dzielnicy. 

Zgodnie z werdyktem jury, nagrodzono: pierwsz¹ nagrod¹ – Ewê
Stolarz za zdjêcia „Poranek na Groszówce”, „Zawody hippiczne w We-
so³ej” i „Kana³ Wawerski”, drug¹ - Nataliê Gadomsk¹ za zdjêcie
„Pierwsze Koty za P³oty”, zaœ trzecie miejsce nale¿a³o do Jakuba Zow-
czaka za „Poci¹g o zachodzie s³oñca”.

Ka¿de ze 160 zdjêæ w zupe³nie inny, indywidualny dla ka¿dego spo-
sób przedstawia³y Weso³¹. Niektóre z fotografii by³y bezpoœrednim
ukazaniem okolicy, inne zaœ artystyczn¹ wizj¹ fotografuj¹cego. 

Powtarzaj¹ce siê obiekty czy miejsca, odkrywane by³y w sposób nie-
powtarzalny. Jak siê okaza³o, to samo miejsce oczami jednych by³o wi-
dziane dos³ownie, oczami innych – w sposób magicznie odmienny. Ja-
ko motyw du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê cudowny, drewniany ko-
œció³ek Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, urzekaj¹cy klimatem
i stylem. Poza znanymi i charakterystycznymi dla Weso³ej miejscami,
zdjêcia odkry³y równie¿ zak¹tki niemal zupe³nie nieznane, a wraz z ni-
mi doœæ nietypow¹ i nieczêsto widywan¹ faunê i florê. 

Mo¿na powiedzieæ, ¿e uczestnicy konkursu zapoznali ogl¹daj¹cych
i jury z Weso³¹ nie do koñca odkryt¹.  To w³aœnie jest niezmiernie cen-
ne w fotografii – ukazanie tego, co nie zawsze bywa widzialne dla oczu
i nie zawsze jest zamkniête ramami czasu i przestrzeni. I tym jest foto-
grafia – nieskoñczonoœci¹ emocji fotografuj¹cego. enigma

Patronat honorowy nad
uroczystoœci¹ objêli: pose³
Rzeczypospolitej Polskiej
Alicja D¹browska oraz bur-
mistrz dzielnicy Pragi Po³u-
dnie Tomasz Kucharski (na
zdjêciu). Spotkanie zgroma-
dzi³o wielu goœci zwi¹zanych
z postaci¹ Genera³a i histori¹
Jego dokonañ.

Wœród zebranych byli m.in.
przedstawiciele Towarzystwa
Historycznego im. Gen. Piotra

Szembeka, Bractwa Kurkowe-
go, Centrum Handlowego
Szembeka, oraz licznie przy-
by³a m³odzie¿ i nauczyciele
gimnazjum im. Gen. Piotra
Szembeka.

Kluczowym punktem kon-
ferencji by³ referat prezesa
Towarzystwa Historycznego
im. Szembeków W³adys³awa
Ryszarda Szel¹ga, nosz¹cy ty-
tu³ „Warszawianin rodem ge-
nera³ Piotr hr. Szembek oraz

Chopin u genera³a Piotra hr.
Szembeka”.

Po nim, m³odzie¿ z gimna-
zjum przy Boremlowskiej,
przedstawi³a swój artystyczny
wystêp. Uczniowie recytowali
poezjê o Powstaniu Listopado-
wym, a tak¿e poprzez sztukê te-
atraln¹ pt. „Ufaj Szembekowi,
Szembek nie zdradzi”, przedsta-
wili historiê bohatera narodo-
wego, ws³awionego m.in. w bi-
twach pod Wawrem i Olszynk¹
Grochowsk¹ (na zdjêciu).

Sztuka opowiada³a o genera-
le nie tylko jako o wspania³ym
bojowniku w walce o wolnoœæ,
ale tak¿e o cz³owieku bêd¹cym
wspó³bratyñcem dla wszyst-
kich, niezale¿nie od pochodze-
nia czy statusu spo³ecznego. 

Z wyg³oszonego referatu
oraz uczniowskiego przedsta-
wienia, dowiedzieliœmy siê
o znajomoœci Genera³a z Fry-
derykiem Chopinem. 

Hrabia Szembek jako do-
wódca 3 brygady w I dywizji
piechoty armii Królestwa Kon-
gresowego stacjonowa³ w So-
chaczewie. O talencie m³odego
Chopina dowiedzia³ siê od
dwóch swoich znajomych: Mi-

cha³a hr. Skarbka, dziedzica
¯elazowej Woli i Józefa Boh-
dana Zaleskiego, poety, który
pe³ni³ obowi¹zki guwernera
w domu Szembeków. 

29 sierpnia 1830 r. zaprosi³
on Chopina do swego obozu
w Sochaczewie i namówi³ go,
aby da³ tu koncert na fortepia-
nie. Po owym koncercie obaj
panowie nigdy wiêcej siê nie
spotkali. Chopin opuœci³ Pol-
skê, zaœ genera³ wraz z 1 pu³-
kiem strzelców pieszych wyru-
szy³ w nocy z 2 na 3 grudnia
1830 r. z Sochaczewa do War-
szawy na ratunek Powstaniu
Listopadowemu.

Czwartkowej historycznej
wyprawie dziejowej towarzy-
szy³a muzyka Chopina. Konfe-
rencjê podkreœla³a tak¿e wy-
stawa „Szembekowie w dzie-
jach Polski”, oraz emisja filmu
o losach rodziny Szembeków.

Na koniec spotkania, bur-
mistrz Dzielnicy Praga Po³u-
dnie Tomasz Kucharski mówi³
o rewitalizacji Placu Szembeka
oraz o planach powstania na
placu pomnika upamiêtniaj¹-
cego Genera³a. 
Katarzyna Zielińska−Witek

Historia hrabiego Szembeka
4 listopada w Centrum Promocji Kultury
przy Podskarbiñskiej, odby³a siê uroczysta
konferencja z okazji 180 rocznicy udzia³u
Genera³a Piotra hrabiego Szembeka w Po-
wstaniu Listopadowym. 

REKLAMA REKLAMA

Nagrodzeni i wyró¿nieni.



Zbli¿aj¹ce siê Œwiêto Nie-
podleg³oœci stawia przed na-
mi pytanie o rozumienie,
czym w istocie jest dla nas ta
niepodleg³oœæ. Wiadomo, i¿
z up³ywem lat filozofia tego
pojêcia jest jednak inaczej ro-
zumiana. 

Mo¿na by rzec, przytaczaj¹c
stare porzekad³o, i¿ punkt wi-
dzenia zale¿y od miejsca sie-
dzenia, dodajmy – osadzenia
w historii. Mówi siê, ¿e najsil-
niej odczuwa³y brak niepodle-
g³oœci, suwerennoœci, wrêcz
nieistnienie Pañstwa Polskiego,
pokolenia Polaków urodzonych
pod zaborami. Têskni³y do Oj-
czyzny, której same nie pamiê-
ta³y. Jawi³a siê im ona jako
szczêœliwa, sielska, z jasnymi
dworami i pa³acami zatopiony-
mi w enklawach bujnej przyro-
dy parków. Za ni¹ sta³ potê¿ny
poczet zacnych postaci, maj¹-
cych okreœlone zas³ugi – wal-
cz¹cych piórem lub orê¿em,
jak¿e innym od tego zastanego
we wspó³czesnym œwiecie

przez poszczególne generacje.
Œwiat siê zmienia³, a obraz wol-
nej Polski, jakby zastyg³
w miejscu, stawa³ siê obrazem
wisz¹cym na œcianie. Obrazem
jednak drogim. Œwiat nie sta³
w miejscu, wstrz¹sa³y nim re-
wolucje, wojny, chwia³y siê tro-
ny. Nastêpowa³y znacz¹ce
zmiany w pogl¹dach na szereg
kwestii. Zmienia³a siê te¿ men-
talnoœæ kolejnych, nastêpuj¹-
cych po sobie pokoleñ. Czas
ucieka³, zachwycano siê nowin-
kami technicznymi, które do
zniewolonej Ojczyzny mimo
wszystko dociera³y i to nie bar-
dzo spóŸnione. Ten z kolei fakt
zawdziêczamy naszym rodzi-
mym technikom i wynalazcom,
którzy na miarê swoich si³
i mo¿liwoœci popularyzowali
urz¹dzenia u³atwiaj¹ce ¿ycie,
organizacjê pracy, produkcjê.
To wszystko nie przys³ania³o
wizji uwolnienia kraju od jarz-
ma niewoli. Po³owicznie przy-
szed³ nam w sukurs Napoleon,
powo³uj¹c na czêœci ziem - ze

stolic¹ w³¹cznie - Ksiêstwo
Warszawskie. Opêtany jednak
¿¹dz¹ zaw³adniêcia Europy sam
upad³, skoñczy³a siê barwna
i krwawa epoka Boga wojny -
cesarza Francuzów. Dwa pol-
skie powstania: listopadowe
i styczniowe nie sfinalizowa³
sukces z przyczyn bardziej z³o-
¿onych, których jesteœmy œwia-
domi. Kolejna jutrzenka
nadziei zaœwita³a niestety wraz
z wojn¹. Nieustannie ponosili-
œmy ofiary, wykrwawialiœmy
siê, ginêli bliscy, pozostawa³y
groby i smutek.

11 listopada 1918 r. to przede
wszystkim data zakoñczenia
I wojny œwiatowej, a w³aœciwie
Wielkiej Wojny jak j¹ nazywa-
no, bo nikt jeszcze nie przewi-
dywa³, ¿e wybuchnie nastêpna.
Józef Pi³sudski (1867-1935)
obj¹³ w³adzê zwierzchni¹
w tworz¹cym siê Pañstwie Pol-
skim, Nazajutrz Rada Miejska
m. Warszawy nada³a mu pierw-
sze w Wolnej Polsce obywatel-
stwo honorowe stolicy. W dzie-
siêæ dni póŸniej - 22 listopada -
Rz¹d Polski wyda³ dekret
o ukonstytuowaniu siê w³adz
w pañstwie – Józef Pi³sudski
zosta³ Naczelnikiem Pañstwa.
Jeœli ktoœ myœli, ¿e przysz³o to
³atwo, bez wstrz¹sów, sporów,
jest w b³êdzie. Wa¿ne, ¿e siê
uda³o. Dalsze losy Polski w za-
sadzie znamy. Przypominamy
je sobie z okazji obchodów ko-

lejnej – 92 rocznicy odzyskania
Niepodleg³oœci. Nasze myœli
biegn¹ ku Józefowi Pi³sudskie-
mu, ojcu zwyciêstwa – mê¿owi
opatrznoœciowemu, cz³owieko-
wi skromnemu, nie ¿¹dnemu
w³adzy i splendorów, który so-
bie i swemu otoczeniu po-
przeczkê uczciwoœci, oddania
krajowi, rzetelnoœci w inten-
cjach i dzia³aniu stawia³ bardzo
wysoko. Nie wszyscy potrafili
mu dorównaæ, nie wszyscy Go
te¿ rozumieli. Pragn¹³ Polskê
widzieæ nie tylko woln¹ i nie-
podleg³¹, ale szczêœliw¹, spra-
wiedliw¹ i dostatni¹. By³ cz³o-
wiekiem mocno st¹paj¹cym po
ziemi, zdaj¹cym sobie sprawê
z faktu, ¿e wszystkiego w jed-
nej chwili nie da siê osi¹gn¹æ,
zw³aszcza po 123-letniej nie-
woli. Rozumia³, ¿e najpierw
kraj trzeba uczyniæ bezpiecz-
nym i spokojnym, scaliæ go
i przeæ do ostatecznego zwyciê-
stwa, umieæ osi¹gn¹æ cel, za-
wieraæ m¹dre kompromisy
i czekaæ na kolejne zmiany. Nie
przebiera³ w s³owach, nie bawi³
siê w reweranse, gdy widzia³
zak³amanie, prywatê i partyku-
laryzm. Jego ostre przemówie-
nia w parlamencie przesz³y do
historii. Czy¿ nie mia³ racji,
gdy beszta³ pos³ów za ich po-
stawê? Wykona³ trudne zadanie
wskrzeszenia pañstwa, utrwali³
jego granice, nawet uleg³ fanta-
zjom, rzeczywistoœæ by³a twar-
da, niestety ani spokojna, ani
obliczalna, trzeba tê wolnoœæ
by³o wywalczyæ i bardzo j¹ pie-
lêgnowaæ. Nic nie okazywa³o
siê proste, po drodze by³y ofia-
ry, które cieniem siê k³ad³y na
dalszych losach m³odego pañ-
stwa. Uda³o siê, wykona³ ciê¿ki
nadludzki wysi³ek, mia³ ten
przys³owiowy ³ut szczêœcia.
Przeszed³ do historii w chwale,
jego decyzje by³y nie tyle dale-
kowzroczne, co prorocze!

Minê³y 92 lata od czasu
odzyskania niepodleg³oœci, ko-
lejne rocznice obchodzimy po
przerwie w latach 1945-1989.
Znowu wpatrujemy siê w por-
trety Marsza³ka: w szarym po-
lowym mundurze i w macie-
jówce; w pe³nej gali i orderach
oraz na ulubionej przesz³ej do
legendy Kasztance. I jak za ¿y-
cia ma zagorza³ych zwolenni-
ków i mo¿e nie wrogów, ale
przeciwników, których do Jego

osoby zwolna przekonuje czas
– bo chyba nie ma w naszej hi-
storii bohatera tej miary i for-
matu. Nic wiêc dziwnego, ¿e
w dwa miesi¹ce po œmierci Pi³-
sudskiego, w lipcu 1935 r. po-
wsta³ projekt zbudowania
Dzielnicy Marsza³ka, forsowa-
ny przez prezydenta Warszawy
Stefana Starzyñskiego. Mia³a
powstaæ w przestrzeni pomiê-
dzy dzielnic¹, w której J. Pi³-
sudski ¿y³, a Polem Mokotow-

skim, gdzie przyjmowa³ ostat-
ni¹ defiladê. Do lutego 1939 r.
wykonane zosta³y dwa odcinki
arterii wiod¹cej przez œrodek
planowanej dzielnicy, miêdzy
ulicami Marsza³kowsk¹ i Poln¹
oraz na dawnym lotnisku, od
strony zlikwidowanego pola
wyœcigów konnych - do prze-
ciêcia z Al. Niepodleg³oœci.
Wybuch II wojny œwiatowej
pokrzy¿owa³ realizacjê planu,
mo¿emy go zobaczyæ dziœ na
fotografii wykonanej w 1938 r.
makiety dla potrzeb g³oœnej
wystawy w Muzeum Narodo-
wym, zatytu³owanej: Warszawa
- wczoraj – dziœ - jutro. Nam
pozostaj¹ wspomnienia i ulu-
biona pieœñ Marsza³ka, napisa-
na i skomponowana przez An-

drzeja Tadeusza Ha³aciñskiego
i Tadeusza Biernackiego:

Legiony to – ¿ebracza nuta,
Legiony to – ofiarny stos,
Legiony to – ¿o³nierska buta,
Legiony to – straceñców los!
My Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada, 
Na stos rzuciliœmy – swój ¿y-

cia los,
Na stos, na stos…
Tylko czy w ogóle j¹ rozu-

miemy, czy w³aœciwie odczy-

tujemy jej przes³anie, wyci¹ga-
my z niej wnioski? Czy to
przypadkiem nie jest tylko ma-
gia mi³ej dla ucha porywaj¹cej
melodii, która obezw³adnia…
Czy rz¹dz¹cy faktycznie z bez-
granicznym oddaniem pracuj¹
dla Pañstwa, jego dobro maj¹
na uwadze jak Wielki Marsza-
³ek? Œwiêto minie, portret Wo-
dza i Mê¿a Opatrznoœciowego
Narodu schowamy do szafy –
Polska pozostanie ze swymi
ci¹gle licznymi problemami.
Zobaczymy, czy obchody pod-
nios³ej rocznicy zagrzej¹ do
bardziej efektywnej pracy dla
kraju – czego byœmy sobie
wszyscy ¿yczyli

Tadeusz Wł. Świątek
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04-238 Warszawa, ul. Szpacza 2
tel. 611-44-86, fax 611-44-85

e-mail:marsgips@op.pl www.marsgips.pl

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

ul. £ukowska 17A
tel./fax: 022 612-15-78

www.solipieprz.com

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

RESTAURACJA

ZAU£KI HISTORII

Święto Niepodległości

Marsza³ek Józef Pi³sudski.
Fot. karta ze zbiorów autora
(1936).

Marsza³ek Pi³sudski odznacza Al. Karszo-Siedlewskiego.

Marsza³ek na Kasztance. Fot. karta ze zbiorów autora (1938).

SALON URODY
LADY VENA

ul. Snopowa 8 Warszawa-Anin
tel. 22 815 68 71

tel. kom. 793 366 677
Fryzjerstwo damskie, mêskie, dzieciêce
Kosmetyka, Mikrodermabrazja
Manicure, Pedicure, Henna
Solarium
Medycyna estetyczna, Porady ekspertów

We wtorki i œrody PROMOCJA – 50%!!!
Z A P R A S Z A M Y!

MATERIAŁY 
BUDOWLANE

MAGBUD−TRANS
Falenica ul. Patriotów 24A

tel. 612-62-08, 0601-91-45-84 
pon.-pt. 7-17, sob. 7-13

Wêgiel Cement Wapno Ceg³y Atlas
Gazobeton bia³y P³yty gips.-karton. 

Ceresit Gipsy Kostka brukowa
Materia³y sypkie i izolacyjne 

(papa, styropian, we³na)
Rynny „GALECO” Prêt zbrojeniowy

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

PP
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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Metal−Market
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W 92. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê,
w czwartek 11 listopada
o godz.18.00 w Sanktua-
rium Matki Bo¿ej
Królowej Polskich
Mêczenników przy Al.
St. Zjednoczonych 55
odprawiona zostanie
Msza œw. odpustowa. Po

mszy bêdzie mo¿na wys³uchaæ
koncertu pieœni patriotyczno-
religijnych.

  
Archiwum Pañstwowe m.st.

Warszawy na podstawie zacho-
wanych dokumentów przygoto-
wa³o i udostêpni³o w internecie
imienn¹ bazê cia³ osób ekshu-
mowanych na terenie Warszawy
w latach 1945-1947. W czasie
okupacji, szczególnie podczas
Powstania Warszawskiego,
znaczna czêœæ ofiar nie zosta³a
pochowana na cmentarzach,
z uwagi na tocz¹ce siê walki. Po
zakoñczeniu wojny rozpoczêto
ekshumacje, które zakoñczy³y
siê w 1947 roku pochowaniem
zmar³ych na warszawskich
cmentarzach. Baza jest dostêp-
na na stronie: http://www.war-
szawa.ap.gov.pl/ekshumacje

  
W Œwiêto Niepodleg³oœci, 11

listopada, Traktem Królewskim
przejdzie defilada historyczna
z udzia³em pododdzia³ów Woj-
ska Polskiego oraz grup rekon-
strukcji historycznych. Bêdzie
mo¿na podziwiaæ umunduro-
wanie i uzbrojenie z lat 1920-
45, samochody wojskowe
i wiele atrakcji w Muzeum

Wojska Polskiego! Przemarsz
rozpocznie siê po zakoñczeniu
uroczystoœci pañstwowych pod
Grobem Nieznanego ¯o³nierza.
Oko³o godz.13.30 defilada ru-
szy z placu Pi³sudskiego, przej-
dzie Krakowskim Przedmie-
œciem, Nowym Œwiatem i oko-
³o godz. 14.30 dotrze do Mu-
zeum Wojska Polskiego, które

przygotowa³o w tym dniu
atrakcje historyczno-edukacyj-
ne pt.„Dotknij Niepodleg³oœci”.
Wiêcej na: www.muzeumwp.pl
oraz www.um.warszawa.pl

  
16 listopada, przed Pa³acem

Lubomirskich na pl. ¯elaznej
Bramy zostanie ods³oniêty
pierwszy w Warszawie pomnik
Tadeusza Koœciuszki. Pomnik
jest kopi¹ monumentu usytuo-
wanego na obrze¿u parku Lafa-
yette`a naprzeciwko Bia³ego
Domu w Waszyngtonie, autor-
stwa polskiego rzeŸbiarza prof.
Antoniego Popiela. Dzie³o ufun-
dowane ze sk³adek Polonii ame-

rykañskiej zosta³o przekazane
w darze spo³eczeñstwu Stanów
Zjednoczonych 9 maja 1910 r.  

  
W œrodê, 10 listopada zostanie

uroczyœcie otwarta nowa siedzi-
ba Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia Ratunkowego i Trans-
portu Sanitarnego „Meditrans”
SP ZOZ - Oddzia³ XII Miêdzy-
lesie przy ul. Bursztynowej 2.
Zespo³y ratownictwa medycz-
nego stacjonuj¹ce w tym od-
dziale wielokrotnie o ka¿dej po-
rze dnia i nocy realizuj¹ wezwa-
nia do osób znajduj¹cych siê
w stanie zagro¿enia zdrowia
i ¿ycia z rejonu Wawra, jak rów-
nie¿ dzielnic s¹siaduj¹cych.   

  
6 listopada uroczyœcie ob-

chodzono XXX-lecie Zwi¹zku
NSZZ „Solidarnoœæ” Pracowni-
ków Oœwiaty i Wychowania.
Uroczystoœci odby³y siê

w Gimnazjum nr 26 im. Jana
Kochanowskiego przy ul. Fun-

damentowej. Poprzedzi³a je
Msza œw. w koœciele

M.B. Królowej Pol-
skich Mêczenników
przy Al. St. Zjedno-

czonych. Po czêœci ofi-
cjalnej, odznaczeniu za-

s³u¿onych cz³onków Zwi¹z-
ku, uczniowie i nauczyciele
Gimnazjum Nr 26 przedstawili
program artystyczny. 

  
W przysz³ym roku rozpocznie

siê budowa centralnego odcinka
II linii metra na Pradze, w okoli-
cach placu Wileñskiego. Przy-
gotowanie zmian w organizacji
ruchu w tym rejonie rozpoczê³o
siê 3 listopada budow¹ skrêtu to-
rowego z ul. 11 Listopada w ul.
Targow¹. Dodatkowy skrêt
tramwajowy umo¿liwi jazdê
z ul. 11 Listopada w kierunku ul.
Ratuszowej i odwrotnie. Ruch
w stronê Targówka bêdzie odby-
wa³ siê w ten sam sposób. 
W czasie przebudowy podziem-
nych  sieci przy skrzy¿owaniu
ul. 11 Listopada z ul. Targow¹
do 18 listopada niemo¿liwy
bêdzie skrêt z Targowej w 11
Listopada. Autobusy linii 169,
N14 i N64 zosta³y skierowane
na trasy objazdowe. 

(ab)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 – 10.11. godz. 17.00 – „Sztuka wczesnochrzeœcijañska” wy-
k³ad w ramach cyklu „Spotkania ze sztuk¹” przedstawi Przemy-
s³aw G³owacki, wstêp wolny; godz. 17.00 – Wieczorek taneczny,
wstêp 10 z³; 12.11. godz. 18.00 – Koncert Pieœni Legionowych
w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych CPK pod kie-
runkiem Aliny Krzemiñskiej, wstêp wolny; godz.18.00 – War-
sztaty teatralne - „pracownia ludica”/ii edycja. Praca nad spekta-
klem „pracownia ludica/plac zabawnej pamiêci” 6-12/11/2010
Prowadzenie: Solange Bonfil/Argentyna, Sean Palmer/Wielka
Brytania, Dominika Jarosz/Polska, Agata ¯yczkowska/Polska.
Wstêp wolny; 14.11. godz. 15.00 – „Magiczny Miód” bajka
w wykonaniu Teatru Lalek „Igraszka”. Wystêpuj¹: Pawe³ Ko³o-
dziejski, Ewa Œmiech, Jacek Wolszczak, wstêp 3 z³; 15.11. godz.
19.00 – Zbigniew Wegehaupt Quartet w koncercie „Jazz do Kwa-
dratu” z muzyk¹ z nominowanej do Fryderyka p³yty TOTA, wstêp
wolny;16.11. godz. 18.00 - Dom Spotkañ z Histori¹ i Centrum
Promocji Kultury zapraszaj¹ na spotkanie pt.„Wokó³ Drohoby-
cza”. Prowadzenie: Tomasz Kuba Koz³owski, wstêp wolny;
17.11. godz. 17.00 - „Jak ukszta³towa³ siê styl zjednoczonej Euro-
py – romanizm” – wyk³ad w ramach cyklu „Spotkania ze sztuk¹”
przedstawi Barbara Tichy, wstêp wolny; godz. 17.00 – Wieczorek
taneczny, wstêp 10 z³; 18.11. godz. 9.00 – 18.00 – Miasto Sto³ecz-
ne Warszawa, Muzeum Warszawskiej Pragi Oddzia³ Muzeum Hi-
storycznego m.st. Warszawy wraz z Fundacj¹ Hereditas zaprasza-
j¹ na konferencjê: „Obecnoœæ – Spotkanie – Dialog o wielokultu-
rowoœci prawobrze¿nej Warszawy dawniej i wspó³czeœnie”, wstêp
wolny; 19.11. godz. 18.00 – Uroczysty Fina³ Konkursu „Praska
Przystañ S³owa”. Prezentacja twórczoœci uczestników konkursu
w wykonaniu: Doroty Ryst, Joanny Pucis. Wieczór poprowadzi
Jan Zdzis³aw Brudnicki, wstêp wolny; 

Klub Kultury Goc³aw – Filia CPK ul. Abrahama 10 (wejœcie
od ul Bora Komorowskiego przy basenie Wodnik) – 8.11. godz.
19.00 – „Pamiêæ w nas wiecznie trwa…” – koncert pieœni ¿o³nier-
skich i patriotycznych z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w wykona-
niu chóru z Zespo³u Szkolno – Gimnazjalnego w Wi¹zownie,
wstêp wolny; 15.11. godz. 18.00 – „Maski – cz³owiek maska” –
wernisa¿ wystawy masek wykonanych przez uczestników warszta-
tów ceramicznych z Osiedlowego Centrum Plastyki „Wilga”.
godz. 18.45 – „Ró¿ne oblicza maski” – zbiór etiud w wykonaniu
zespo³u teatralnego KKG prowadzonego przez Annê Getkê; godz.
19.00 – „Fryderyk Chopin – mi³oœæ i twórczoœæ” – z cyklu „Sto py-
tañ do…”, spotkanie z Krzysztofem Kalczyñskim i Halin¹ Rowic-
k¹ poprowadzone przez dziennikarza radiowego i aktora Miros³a-
wa Rzoñcê. W programie fragmenty przedstawienia w wykonaniu
zaproszonych goœci, wstêp wolny; 21.11. godz. 17.00 – „Przez
ró¿ow¹ szybkê” – przedstawienie dla dzieci wed³ug wierszowa-
nych baœni Ewy Szelburg – Zarembiny w wykonaniu aktorów Te-
atru I tak Zagramy. Wystêpuj¹: Alicja Ga³¹zka, Katarzyna Gru-
szewska, Joanna Mazewska, Dariusz Witeska. Bilety 5 z³;

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a m.st. Warszawy ul.
Starzyñskiego 21 – 13.11. godz.16.00 – Dla tych, których ko-
cham. Koncert w wykonaniu Agnieszki Œwistak. W repertuarze –
covery polskich przebojów; 

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II
25 – 14.11. godz. 17.00 – Muzyczne Kola¿e. Koncert Agnieszki
Czajkowskiej; 18.11. godz. 19.00 – KOLORO- TERAPIA. We-
rnisa¿ malarstwa Joanny Stein oraz wyk³ad autorki na temat
uzdrawiaj¹cej mocy kolorów; 19.11. godz. 10.30 – Fryderyk
Chopin w romantycznym salonie. Koncert Filharmonii Narodo-
wej dla dzieci; 

Koœció³ Opatrznoœci Bo¿ej ul. Ks. Piotra Skargi 2, Warsza-
wa Weso³a – 11.11. godz. 13.00 – „Pomn¹c na dalsz¹ Polaków
s³awê, czas dla mi³oœci Ojczyzny”. Koncert polskiej muzyki pa-
triotycznej z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci; 

Przed Bibliotek¹ Rolnicz¹ ul. Krakowskie Przedmieœcie 66
– do 02 grudnia br. mo¿na obejrzeæ wystawê „Pomarañczarnia
1920-2010” – o s³ynnej „Pomarañczarni”, œrodowisku harcer-
skim znanym m.in. z „Kamieni na Szaniec”. W Powstaniu zginê-
³o 50 harcerzy „Pomarañczarni”, wœród nich nale¿¹cy do dru¿y-
ny przed wojn¹ Krzysztof Kamil Baczyñski. Dzisiaj „Pomarañ-
czarnia” to piêæ m³odszych dru¿yn harcerskich, trzy gromady zu-
chowe, dru¿yny starszoharcerskie, które nadal dzia³aj¹ w „Bato-
rym”. W tym roku obchodz¹ 90-lecie swojego istnienia. Wysta-
wa jest czêœci¹ obchodów jubileuszowych, w ramach których
planowany jest capstrzyk w kwaterze Szarych Szeregów na Po-
w¹zkach Wojskowych 23 listopada o godzinie 18.30, a 27 listo-
pada o godz. 10.00 - Msza œw. w Katedrze Warszawskiej. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

OG£OSZENIE                                                                                                                                                                                  REKLAMA

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!!!
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64 LA64 LATTA TRADYCJIA 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.

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

Leczenie w znieczuleniu
Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
Chirurgia stomatologiczna
Wybielanie 
RTG na miejscu

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

ul. Majdańska 7 tel. 022 612−00−03
pon.−pt. 9.00−19.00, sob. 9.00−13.00

Okulary 49,−*

oprawa + szk³o + robocizna (sfera –6 do +6)

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

2 soczewki plastikowe, (sfera –4 do +6)
* szczegó³y promocji w hurtowni

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON ZIMOWY

POD BALONEM!

Stowarzyszenie „Centrum Edukacji – „KRUK”
(cz³onek Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego Praga Po³udnie)

Inne dzia³ania w ró¿nych inicjatywach (np.„Œwiêto 11 Listopada”, czy
„Olszynka Grochowska”)
Cykliczne spotkania edukacyjno-kulturalne, typu „Forum Historyczne”,
czy nowy „Klub Inteligencji Praskiej”.

Jest miejsce i dla Ciebie – masz pomys³ 
i temat do dzia³ania, zg³oœ siê!!!

www.centrum-edukacji.tk;            mail: c.edukacji@wp.pl; 
www.boguslawkruk.tk

Mediateka – projekt rea-
lizowany razem z Biblio-
tek¹ na Pradze Po³udnie
Rady Rodziców i ro-
dzice jako partnerzy
w szkole i dla szko³y
Dzia³anie w DKDS –
sposób na udzia³ w kon-
sultacjach dotycz¹cych
wa¿nych spraw w dziel-
nicy i Warszawie
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- Pani Krysia, a to ci niespodzianka! A gdzie Eustachy?
Mam nadziejê, ¿e wszystko w porz¹dku…

- Z³ego diabli nie bior¹. Musia³am wreszcie do kosmetyczki
wyskoczyæ, bo przez tê codzienn¹ gonitwê cz³owiek zapomina,
¿e jest kobiet¹. Eustachy zaraz bêdzie, o – ju¿ idzie. No to do
widzenia, idê pilnowaæ interesu, a wy sobie pogadajcie. Zre-
szt¹, do czego wy siê jeszcze nadajecie? 

Pan Kazimierz puœci³ to obok uszu, tym bardziej, ¿e nie bar-
dzo wiedzia³, w co ta wyraŸna drwina by³a wymierzona. 

- Jak panu sz³o z tymi majtkami i stanikami?
- Daj pan spokój. To kobita musi robiæ. Myœla³em - majtki,

to majtki, stanik, to stanik – a tymczasem co stanik, to niespo-
dzianka. Rozmiar taki, miseczka taka, tu cyferki, tam literki, to
nie dla mnie, panie Kaziu. Ale co mia³em robiæ? Od rana: tyl-
ko popatrz, jak ja wygl¹dam, jakie ja mam rêce. - To idŸ do ko-
smetyczki, rzuci³em na odczepnego. – A dasz mi na kosmetycz-
kê, zapyta³a Krysia. Poczu³em, ¿e siê zagalopowa³em, ale by-
³o ju¿ za póŸno. - Dam, jasne, ¿e dam… - Niespodzianka, za-
wo³a³a. Oczywiœcie, kochanie, wiedzia³am, ¿e mi nie odmówisz
i ju¿ wczoraj siê umówi³am. Posiedzisz za mnie godzinkê na
straganie, prawda, Misiu?…

- ¯ycie w ogóle, panie Eustachy, pe³ne jest niespodzianek.
W³aœciwie, ka¿de przyjœcie do domu inkasenta od pr¹du, czy
od gazu, to du¿a niespodzianka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e z ka¿-
dym kwarta³em wiêksza. 

- A œmieciarze, to od macochy, a ci od wody i ci od œcieków?
Jak ja bym, kurna Olek, chcia³ ponudziæ siê w takiej dajmy na

to Danii. Tam wszystko wiadomo daleko naprzód, a u nas nig-
dy nic nie wiadomo. Z dnia na dzieñ wszystko mo¿e siê wy-
wróciæ do góry nogami. Najpierw wmawiaj¹ panu: zielona
wyspa, zielona wyspa, a potem sru! – VAT w górê, bo wyspa
nieco wiêdnie. Oni nam jeszcze jak¹œ nielich¹ niespodziankê
wyszykuj¹, ja to czujê przez skórê. 

- Mówi¹, ¿e nie.
- Panie Kaziu – w Anglii, która, przyzna pan, jest trochê bo-

gatsza od nas, najwiêkszy od wojny program oszczêdnoœciowy.
We Francji, do której (s¹dzê, ¿e pan nie protestujesz) - te¿ nam
trochê brakuje – oszczêdnoœci, ciêcia, podwy¿szanie wieku
emerytalnego. Niemcy becikowe kasuj¹ … A u nas – bokiem
nam ta zielona wyspa wyjdzie, przekonasz siê pan. 

- A propos niespodzianek, s³ysza³eœ pan o skrzy¿owaniu Sza-
serów ze Wspóln¹ Drog¹?

- Kto nie s³ysza³? Nawet w „Mieszkañcu” dopominali siê,
¿eby tam wreszcie œwiat³a zamontowaæ. 

- No i zamontowali. 
- Œwiat³a by³y musowe, ludzie tam przecie¿ ginêli. 
- Przy okazji jednak zabrali siê za budowê zatok autobuso-

wych. Z jednej stronê ziemiê rozryli i z drugiej. Z jednej stro-
ny kawa³ek pod³o¿a u³o¿yli, z drugiej nic, rów zostawili o ga-
barytach rowu przeciwczo³gowego. I tak dwa miesi¹ce.
Œwiat³a s¹, ale i zwê¿anie jezdni takie, ¿e jechaæ strach.
I wiesz pan co – ju¿ po dwóch miesi¹cach robotnicy siê tam
znowu pojawili. Trzech! Za³o¿ê siê, ¿e do koñca roku bêdzie
zrobione.

- A to akurat, panie Kaziu nie jest ¿adna niespodzianka.
U nas tak zawsze – nie potrzeba, tylko kalendarz reguluje
tempo prac drogowych. Koniec roku, kasê rozliczyæ trzeba!

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Niespodzianka

Z roku na rok roœnie jednak
liczba osób, które wszêdzie
czuj¹ siê zanadto „u siebie”.
G³oœne, przeszkadzaj¹ce roz-
mowy i komentarze na sali te-
atralnej czy kinowej, które
milkn¹ dopiero, gdy któryœ
z udrêczonych widzów równie
g³oœno zwróci uwagê, ¿e pañ-
stwo s¹ teraz w teatrze, a nie -
ob¿eraj¹ siê chipsami przed
telewizorem.

Na Grochowskiej mieszka
pewna pani, czêsto gotuje py-
szne flaki, bigos, nó¿ki. Nie³a-
dnie jest zagl¹daæ komuœ do
garnka lub kieszeni, có¿ z tego
jednak, skoro ta pani, zamiast
zainstalowaæ w swojej kuchni
poch³aniaj¹cy zapachy wyci¹g
lub przynajmniej otwieraæ
okno, by wywietrzyæ zawiesi-
st¹, przykr¹ woñ, robi to ina-
czej - otwieraj¹c drzwi na klat-

kê schodow¹. Kuchenny odór
wgryza siê w wy¿ej po³o¿one
piêtra, wdziera do mieszkañ,
wsi¹ka w ubrania przechodz¹-
cych po schodach. Ale za to nie
œmierdzi u pomys³owej pani! 

Nie chodzi tu o zakazy i na-
kazy, bo to, co by³o zabronio-
ne i karane wczoraj, jest ju¿
dozwolone dziœ, na przyk³ad
chodzenie po trawnikach.
Czemu nie?! Nie chodzi te¿
o jakieœ „¹ – ê” i wyszukany
Wersal, bo nie ka¿dy mia³
szczêœcie zdobyæ odpowiedni¹
kindersztubê, a na œwiecie jest
miejsce dla wszystkich nas.
A jednak robi mi ró¿nicê, czy
ktoœ nie liczy siê z nikim doo-
ko³a, czy te¿ stara siê respek-
towaæ obyczaje stosowne do
sytuacji, w której siê znalaz³. 

Jakkolwiek siê zachowuje,
zawsze daje o sobie samym
przejrzyste, jednoznaczne
œwiadectwo. Dobre, lub fatal-
ne, mi³e lub ¿enuj¹ce…Dlate-
go warto czasem spojrzeæ na
innych, nie tylko z uwielbie-
niem wpatrywaæ siê w samego
siebie. żu

Kobiecym okiem

Jak¿e by³o weso³o! T³umy
odœwiêtnie ubranych ludzi,
baloniki, wata cukrowa, kar-
kówka i sma¿one kie³baski.
Œmiechy, weso³e okrzyki, gdy
spotka³o siê dawno nie wi-
dziane twarze, a gdzienieg-
dzie poszczekiwa³ weso³o ma-
³y York lub jamnik. Taki co-
roczny festyn. Tyle, ¿e na
cmentarzu, 1 listopada. 

Gdzieœ w t³umie ginê³y oso-
by, dla których ten dzieñ ma
zupe³nie inne znaczenie. Choæ
wolne mamy w Dzieñ Wszyst-
kich Œwiêtych, a ten naprawdê
refleksyjny czas przypada
w Dzieñ Zaduszny, 2 listopa-
da, to cmentarz nie jest naj-
lepszym miejscem do pano-
szenia siê, niczym w hiper-
markecie czy na pikniku wy-
borczym. Nawet dla uradowa-
nych spadkiem. 

My, Wy,
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Nie mogê powiedzieæ, ¿e mecenasa Tadeusza de Viriona, jednego 
z najs³ynniejszych adwokatów w historii polskiej palestry, który zmar³ 25
paŸdziernika b.r., zna³em zbyt dobrze, ale raz w ¿yciu mia³em okazjê byæ
zaproszony na kolacjê do jego domu w Warszawie. Siedzia³em wówczas obok
jego ma³¿onki, Jayanti de Virion, Hinduski, któr¹ by³em oczarowany. Wówczas
to us³ysza³em SZCZEGÓ£OW¥ opowieœæ z historii dyplomacji, której Pan Mecenas
by³ bohaterem. Dziœ, po Jego œmierci, podkreœla siê wszêdzie, ¿e Tadeusz de
Virion by³ pierwszym niekomunistycznym ambasadorem, ju¿ RP oczywiœcie, 
w latach 1990-93 w Wielkiej Brytanii. To oczywiœcie prawda. Ale, jak doty-
chczas, tylko w jednym miejscu znalaz³em odniesienie do jednego z jego
najwiêkszych osi¹gniêæ zwi¹zanych z ambasadorsk¹ karier¹. Tym miejscem
by³... nekrolog ku pamiêci Tadeusza de Viriona zamieszczony w „Gazecie
Sto³ecznej” z 26 paŸdziernika b.r. przez pos³a i zawodowego kolegê Zmar³ego,
Ryszarda Kalisza. Odpowiednie zdanie g³osi³o: „Jako Ambasador RP 
w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej doprowadzi³ do
przekazania insygniów w³adzy prezydenckiej II RP”. 

O co chodzi³o? Zbli¿a³ siê koniec roku 1990. Prezydent RP, genera³ Wojciech
Jaruzelski, który dobrowolnie skróci³ sw¹ kadencjê, by umo¿liwiæ pierwsze,
powszechne,  demokratyczne wybory prezydenckie, odchodzi³ ze swego
stanowiska. Druga, decyduj¹ca, tura wyborów odby³a siê 9 grudnia 1990 roku.
Wa³êsa wygra³ j¹ wiêkszoœci¹ 74,25 proc. g³osów, podczas gdy jego rywal,
Stanis³aw Tymiñski, „cz³owiek znik¹d”, bo polski emigrant z Kanady, 
w dodatku z peruwiañsk¹ ¿on¹, otrzyma³ a¿ 25,75 proc. g³osów, ale tak by³o.
Patrz¹c na ten wynik drugiej tury z perspektywy dnia dzisiejszego, nie mo¿na
siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e Polska by³a ju¿ wówczas tak g³êboko podzielona, i¿
jedna czwarta wyborców wola³a „cz³owieka znik¹d”, ni¿ bohatera naro-
dowego. 

Zaprzysiê¿enie Lecha Wa³êsy jako prezydenta RP zaplanowane by³o na 
22 grudnia 1990 roku. Ale od kogo Wa³êsa mia³ przej¹æ w³adzê? Odmówi³ on
kategorycznie przejêcia jej od Genera³a-Prezydenta. Wybra³ na tê ceremoniê
Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta II Rzeczypospolitej na uchodŸstwie, by
podkreœliæ jednoznacznie, ¿e jego III Rzeczpospolita nie jest sukcesork¹ PRL’u,
ale II Rzeczypospolitej z lat 1918-1939. 

I tu zadzia³a³ Wielki Mecenas. Powiedzia³ on Lechowi Wa³êsie, ¿e je¿eli on od
prezydenta Kaczorowskiego przejmie W£ADZÊ, to stworzy niebezpieczeñstwo,
¿e strac¹ wa¿noœæ wszelkie umowy miêdzynarodowe zawarte przez rz¹d PRL.
W tym, co najwa¿niejsze, traktat z Federaln¹ Republik¹ Niemiec o
potwierdzeniu Odry i Nysy £u¿yckiej jako ostatecznej zachodniej
granicy Polski, podpisany w Warszawie 7 grudnia 1970 roku. 

Jednak¿e Tadeusz de Virion nie tylko dostrzeg³ to niebezpieczeñstwo, ale
znalaz³ nañ œrodek. Prezydent Kaczorowski mia³ przywieŸæ ze sob¹ i wrêczyæ
Lechowi Wa³êsie oznaki w³adzy prezydenckiej II Rzeczypospolitej: chor¹giew RP,
pieczêcie Kancelarii Prezydenta, orygina³ konstytucji z 1935 roku oraz Order
Or³a Bia³ego. Poniewa¿ te oznaki nosz¹ uroczyst¹ nazwê „insygniów”, mecenas
de Virion poradzi³ Lechowi Wa³êsie, by od momentu ich wrêczenia, we wszyst-
kich dokumentach, a tak¿e komunikatach prasowych u¿ywaæ nie okreœlenia, ¿e
nast¹pi³o „przekazanie W£ADZY”, ale „przekazanie INSYGNIÓW W£ADZY”. 
I tak siê o tej ceremonii, która nast¹pi³a te¿ 22 grudnia 1990 roku na Zamku
Królewskim, pisze i mówi do dzisiejszego dnia. I tego Wielkiemu Mecenasowi
nawet Czas nigdy z biografii nie usunie.

Zygmunt Broniarek 

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „Redom” ul. Walecznych 76, tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
renowacjê wszystkich mebli 

tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych
nowe meble na wymiar, wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki itd. 

wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy

zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

posiadamy wybór tkanin i transport
ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY: ww  ggooddzz..  77..0000−−1188..0000,,    ssoobb..  99..0000−−1144..0000

* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe
Warszawa, ul. Krypska 52/54

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%

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
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ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMIT.Bagan L.Pasadyn
Filia Kliniki Ma³ych Zwierz¹t „WAWER” 

Dzia³amy od 1989 roku.
Zaufaj doœwiadczonym specjalistom.

Warszawa Goc³aw ul.Rogalskiego 8a
tel./fax. 22 672 49 79, tel. kom. 603 909 995

pon.– pt. 10.00–19.00; sobota 10.00–14.00
Leczenie ogólne / Szczepienia / Chirurgia

Specjalizacja: Profilaktyka i porady ¿ywieniowe / Homeopatia / Choroby uszu

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

W dniu 23 paŸdziernika 2010 r. odszed³
drogi kolega, 

wspania³y cz³owiek
m.in. wieloletni dyrektor i twórca

Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie

dr Eugeniusz Œniegowski

o czym zawiadamia
pogr¹¿ony w g³êbokim smutku

Konstanty Bartoñ
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27 paŸdziernika, szko³a ob-
chodzi³a uroczyœcie Dzieñ Pa-
trona po³¹czony z rozstrzygniê-
ciem I Mazowieckiego Konkur-
su Wiedzy o Prezydencie Stefa-
nie Starzyñskim. Imiê bohater-
skiego Prezydenta placówka
otrzyma³a po 3 latach od po-
wstania, czyli w 1948 roku. 
65 lat istnienia sta³o siê dla pra-
cowników szko³y impulsem do
refleksji. Dyrektorka, Krystyna
Jakubowska mówi³a o potrze-
bach zmian w systemie eduka-
cyjnym. Podkreœla³a potrzebê
stworzenia nowoczesnego,
spójnego programu nauczania.
- W roku jubileuszu, który inau-
gurujemy obchodami dzisiej-
szego œwiêta, podejmujemy
wiele zadañ na rzecz dzieci –
zobowi¹za³a siê w trakcie uro-
czystoœci.

W obchodach wziêli udzia³,
miêdzy innymi: Jaros³aw Karcz
– zastêpca burmistrza dzielnicy
Praga Po³udnie, Magdalena
Czerwosz – radna i absolwent-
ka szko³y, Wojciech Starzyñski
– krewny patrona oraz przed-
stawiciele Wydzia³u Oœwiaty.
W ramach œwiêta szko³a wysta-
wi³a „Obrazy z ¿ycia Stefana
Starzyñskiego”. Co wa¿ne
w przedstawieniu zagrali nie
tylko uczniowie, ale tak¿e nau-
czyciele i rodzice dzieci. Wszy-
stko to w celu szerszej integra-
cji œrodowiska szkolnego.
W trakcie uroczystoœci z³o¿ono
te¿ kwiaty pod pomnikiem Ste-
fana Starzyñskiego (na zjêciu).

Mimo wielu atrakcji, punk-
tem kulminacyjnym obchodów
sta³o siê rozstrzygniêcie I Ma-
zowieckiego Konkursu Wiedzy
o Prezydencie Stefanie Starzyñ-
skim. - Pomys³ wyp³yn¹³ od ra-
dy rodziców naszej szko³y. Po-
cz¹tkowo mia³ byæ to konkurs
dzielnicowy... jednak w koñcu
stwierdziliœmy, ¿e powinien
mieæ charakter wojewódzki. Do
udzia³u zaproszone by³y wszyst-
kie placówki, jednak szczegól-
nie liczyliœmy na szko³y z Pragi
Po³udnie oraz na te, których

patronem jest Stefan Starzyñski.
Tê edycjê mo¿na nazwaæ pilota-
¿ow¹. Konkurs podzielony by³
na 4 kategorie – komentowa³a
Gra¿yna Ma³kowska, koordy-
nator konkursu.

Nagrody rzeczowe w kon-
kursie ufundowane by³y przez
Prezydenta RP Bronis³awa Ko-

morowskiego. Zwyciêzcy
otrzymali te¿ specjalnie wyko-
nane statuetki oraz imienne dy-
plomy. Wœród nagrodzonych
znaleŸli siê: Monika So³tys, Jan
Kaniewski oraz Monika Jaro-
szewicz. Pierwsz¹ nagrodê
wœród gimnazjalistów, za wy-
konanie albumu pod tytu³em
„Starzyñski i Jego dzie³a”
otrzyma³a Katarzyna Ciok.

Uczennica gimnazjum zosta³a
te¿ dodatkowo wyró¿niona
otrzymuj¹c nagrodê specjaln¹
ufundowan¹ przez burmistrza
dzielnicy Praga Po³udnie, To-
masza Kucharskiego. 

Nad merytoryczn¹ poprawno-
œci¹ konkursu czuwa³ biograf
prof. Marian Marek Drozdowski.

Honorowego patronatu udzieli-
li Marsza³ek Województwa
Mazowieckiego – Adam Stru-
zik, Prezydent Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy - Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, burmistrz dziel-
nicy Praga Po³udnie - Tomasz
Kucharski oraz IPN. „Mieszka-
niec” obj¹³ konkurs patronatem
medialnym.

Olga Kamionek

„Groby polskie to s¹ kotwice narodu, utwier-
dzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e mamy prawo do
niepodleg³oœci, mamy prawo byæ jednym
z pierwszych narodów Europy.”

Udane kwesty na warszawskich cmentarzach
zachêcaj¹ do przypomnienia sylwetki ich pomy-
s³odawcy, Jerzego Waldorffa, ostatniego barona
PRLu, jak nazwa³ go jego biograf,  Mariusz Urba-
nek. Roztacza³ bowiem wokó³ siebie aurê arysto-
kraty trzymaj¹cego na dystans urzêdników. Wie-
rzyæ siê nie chce, ile mo¿e jeden cz³owiek, jeœli siê
swe talenty pisarskie i organizacyjne skieruje na
konkretny cel, jakim dla Waldorffa by³o ratowanie
pa³aców i dworków i przerabianiu ich na muzea,
stawianie pomników, odnowa cmentarzy.

Najbardziej znanym jego osi¹gniêciem jest
Spo³eczny Komitet Opieki nad Starymi Pow¹zka-
mi. Pow¹zki w czasie zaborów sta³y siê najwspa-
nialszym w Polsce zbiorem pomników, kaplic
i rzeŸby na otwartym powietrzu. Chowano na nich
najwybitniejszych  twórców, zamo¿nych przemy-
s³owców, dzia³aczy spo³ecznych, bohaterów wal-
ki o niepodleg³oœæ, których zas³ugi dla narodu
mo¿na by³o publicznie uszanowaæ dopiero na
cmentarzu w postaci urz¹dzania demonstracyj-
nych pogrzebów, stawiania okaza³ych nagrobków
i unikalnych rzeŸb tworzonych przez najwybit-
niejszych architektów i rzeŸbiarzy. W czasie II
wojny œwiatowej cmentarz uleg³ zniszczeniom
w czasie nalotów na Dworzec Gdañski. W³aœci-
ciele cmentarnych kaplic i grobów wyginêli, wye-
migrowali lub tak zubo¿eli, i¿ nie mogli utrzymaæ
stawianych z wielk¹ rozrzutnoœci¹ grobowców.
Kuria metropolitalna z trudem odbudowa³a Ko-
œció³ pod wezwaniem œw. Karola Boromeusza
i katakumby. Reprezentacyjna nekropolia ginê³a.
Dyrektor Muzeum Narodowego, inicjator odbu-
dowy Zamku Królewskiego w Warszawie, profe-
sor Stanis³aw Lorentz namówi³ w 1974 roku Je-
rzego Waldorffa do za³o¿enia spo³ecznego komi-
tetu odnowy zabytków Pow¹zek. Jak wspomina³
Waldorff przez pierwsze dwa lata praca sz³a jak
z kamienia. Trzeba by³o przezwyciê¿yæ nieufnoœæ
w³adz koœcielnych i pañstwowych, znaleŸæ spo-
sób na pozyskiwanie œrodków, zorganizowaæ pra-
ce konserwatorskie. Pomys³owoœæ, wytrwa³oœæ
i organizacyjne zdolnoœci prezesa doprowadzi³y
do efektów spektakularnych. Zainspirowany „Lal-
k¹” Prusa, w której Wokulski rzuca przygarœæ z³o-
tych imperia³ów na tacê kwestuj¹cej na cele do-
broczynne Izabelli £êckiej, Waldorff postanowi³
organizowaæ corocznie kwestê na Pow¹zkach, do
której zaprosi³ najbardziej popularnych aktorów,
dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych. Udzia³
w zaduszkowej kweœcie aktorzy traktuj¹ jako za-
szczyt i patriotyczny obowi¹zek zarazem. Warsza-
wiacy zaœ przed Œwiêtem Zmar³ych gromadz¹
drobne, aby mieæ co wrzucaæ do puszek. W 11 lat
od œmierci za³o¿yciela Komitet z powodzeniem
kontynuuje jego dzie³o. Na wzór Komitetu Po-

w¹zkowskiego, nazwanego w 2002 roku imie-
niem Jerzego Waldorffa, podobne komitety po-
wsta³y przy innych cmentarzach warszawskich,
a tak¿e w wielu innych miastach Polski i u wscho-
dnich s¹siadów, gdzie pozosta³y polskie cmenta-
rze. Pow¹zki sta³y siê miejscem kultowym,
odwiedzanym przez wycieczki, konserwatorów
z innych miast, artystów szukaj¹cych natchnienia.

Warto przypomnieæ kilka innych skutecznych
akcji Waldorffa. Na osiemdziesi¹t¹ rocznicê odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci Waldorff inicju-
je budowê pomnika „obroñcy stolicy przed nawa³¹
bolszewick¹”, czyli marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
który staje przed Belwederem. Wœród wielu innych
skutecznych akcji Waldorffa trzeba wymieniæ  zai-
nicjowanie festiwalu pianistyki polskiej w S³upsku,
zebranie kilku tysiêcy eksponatów do nowo po-
wsta³ego Muzeum Teatralnego w Warszawie.
W 1985 roku, w 125 rocznicê urodzin Ignacego Ja-
na Paderewskiego, ratuje od przetopu przedwojen-
ny pomnik premiera i wybitnego pianisty i dopro-
wadza do usadowienia go w Parku Ujazdowskim.
W 1995 roku sprowadza do Warszawy prochy
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego i dopro-
wadza do trzeciego ju¿ pogrzebu króla. Waldorff
doprowadzi³ te¿ do wykupienia willi „Atma” w Za-
kopanem, w której przez ostatnie 9 lat swego ¿ycia
mieszka³ i tworzy³ Karol Szymanowski, i utworze-
nie tam muzeum. Jego staraniem odrestaurowano
pa³ac ksi¹¿¹t Radziwi³³ów w Antoninie k. Ostrowa
Wielkopolskiego, w którym koncertowa³ niegdyœ
Chopin. Wspó³organizowa³ te¿ odbywaj¹cy siê
w Antoninie i Ostrowie Miêdzynarodowy Festiwal
„Chopin w barwach jesieni”.

„Groby to nasze kotwice pamiêci” mawia³ Je-
rzy Waldorff. Sam sta³ siê kotwic¹ naszej narodo-
wej to¿samoœci.

Marcin Œwiêcicki
b. Prezydent Warszawy, 

Przewodnicz¹cy Komitetu Pow¹zkowskiego

Konkurs o Starzyńskim
„Chcia³em, by Warszawa by³a wielka” powiedzia³ kiedyœ Stefan Sta-
rzyñski. My pragniemy, by nasza szko³a by³a wielka – mówi³a pod-
czas obchodów jubileuszowych dyrektorka Szko³y Podstawowej 
nr 143 (Al. Stanów Zjednoczonych), Krystyna Jakubowska.

Jerzy Waldorff – opiekun 
narodowego dziedzictwa
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Rozmowa 
z Januszem Sêkowskim,
dyrektorem Zak³adu 
Gospodarowania 
Nieruchomoœciami
w Dzielnicy Praga Po³udnie.

- Panie Dyrektorze, mieszkania
komunalne, stan gminnych kamie-
nic, administrowanie tymi budyn-
kami, mówi¹c potocznie – po³u-
dniowopraska „komuna³ka”, to
bardzo trudny temat. ZGN nigdy
nie by³ ukochan¹ instytucj¹ mie-
szkañców…

- Tak to ju¿ jest. Nasze zasoby
mieszkaniowe na Pradze Po³udnie
s¹ mocno zdekapitalizowane.
W dzielnicy mamy ok. 500 budyn-
ków komunalnych, z czego a¿ 85
procent zosta³o wybudowanych je-
szcze przed wojn¹. Wiêcej ni¿ po³o-
wa z nich nadal nie ma centralnego
ogrzewania, ani ciep³ej wody. Trud-
no siê dziwiæ, ¿e mieszkañcy tych
budynków nie s¹ przeszczêœliwi.
Niemniej, odk¹d kierujê ZGN-em,
staramy siê robiæ i naprawdê robi-
my bardzo du¿o, aby poprawiæ za-
równo stan i wygl¹d budynków ko-
munalnych, jak i komfort zamie-
szkiwania.

- Faktycznie, w ostatnim czasie
sporo budynków zyska³o nowe ele-
wacje…

- Tylko w tym roku wykonaliœmy
termomodernizacjê 22 budynków na
Grochowie, Kamionku i Saskiej Kê-
pie. A od 2007 r. zrobiliœmy to w 47
budynkach. Planowane s¹ kolejne
prace. Niektóre elewacje maj¹ bar-
dzo ciekawy wygl¹d. Proszê spoj-
rzeæ na przyk³ad na kamienicê przy
ul. Grochowskiej 171 A (na zdjêciu).
Jednak najlepszy efekt jest wtedy,
gdy wyremontowany zostaje ci¹g

budynków, jak przy ul. Zamieniec-
kiej lub realizujemy kilka inwestycji
na stosunkowo ma³ym obszarze, jak
w rejonie ul. Skaryszewska – Targo-
wa.

- £adny wygl¹d jest wa¿ny, ale
dla mieszkañców domów komunal-
nych bardzo istotny jest aspekt fi-
nansowy. Czy jesteœmy w stanie
obliczyæ ile œrednio zaoszczêdzi go-
spodarstwo domowe na ogrzewaniu
mieszkania w budynku, w którym
dokonano termomodernizacji?

- Koszt ogrzewania powinien
zmniejszyæ siê, o co najmniej 20%.
Przy zmianie Ÿród³a ogrzewania na
ciep³o z sieci SPEC oszczêdnoœci bê-
d¹ znacznie wiêksze. W budynkach,
które zosta³y ocieplone, w latach na-
stêpnych bêdzie wykonana instalacja
centralnego ogrzewania i ciep³ej wo-
dy. 

- To bardzo istotna sprawa. No
dobrze, a czym jeszcze mo¿e siê
pochwaliæ kierowany przez Pana
ZGN?

- Bardzo du¿ym sukcesem jest 
realizowana nasza inicjatywa dopo-
sa¿enia mieszkañ w centralne ogrze-
wanie i ciep³¹ wodê. Inicjatywê tê
wspar³y w³adze Miasta. W koñcu
mamy ju¿ XXI wiek i standardy mie-
szkañ komunalnych musz¹ ulec po-
prawie. 

- A coœ wiêcej na temat tego „do-
posa¿enia”?

- Chodzi o doprowadzenie ciep³a
do budynków komunalnych. Dosz³o
do porozumienia z Miastem, SPEC-
em i firm¹ Vattenfall. Podzieliliœmy
siê zadaniami. Po naszej stronie zo-
staje wykonanie instalacji wewnêtrz-
nej, zaœ przy³¹cze i wêz³y cieplne
wykonuj¹ te firmy. W tym programie
ujêtych jest 50 budynków komunal-
nych na terenie naszej dzielnicy do
wykonania w latach 2011 i 2012.
Odk¹d ja jestem dyrektorem dokona-
liœmy doposa¿enia w centraln¹ wodê
lub pod³¹czenie do ciep³a miejskiego
lub wykonanie oraz remont instalacji
gazowej w ok. 100 budynkach i pla-

nujemy dokonanie tego w nastêp-
nych 150.

- Mieszkañcy czêsto narzekaj¹
na tzw. biurokratyczn¹ czapê
w ZGN i administracjach. Jak za
Pana dyrektorowania przedstawia
siê ta sprawa?

- Struktura organizacyjna musi za-
pewniæ prawid³ow¹ realizacjê zadañ
wynikaj¹cych ze Statutu ZGN i zle-
conych przez m. st. Warszawa.
Zmniejszenie zatrudnienia powoduje
zwiêkszenie obowi¹zków pozosta-
³ych pracowników. W porozumieniu
ze zwi¹zkami zawodowymi zredu-
kowaliœmy zatrudnienie o ok. 40
osób. Dosz³o wiêc do doœæ znacznej
redukcji. Z szeœciu administracji
w wyniku redukcji i po³¹czenia po-
zosta³o cztery. To te¿ s¹ konkretne,
wymierne oszczêdnoœci.

- Skoro rozmawiamy o pieni¹-
dzach, to zapytam o bud¿et ZGN.
O tym, ile macie pieniêdzy do wy-
dania m.in. na remonty i moderni-
zacje decyduje Rada Warszawy.
To dlatego zdecydowa³ siê Pan
kandydowaæ z listy Platformy
Obywatelskiej do rady Miasta?

- Warto mieæ wp³yw na wysokoœæ
œrodków przekazywanych ZGN-owi.
Budynki komunalne na Pradze Po³u-

dnie s¹ bardzo niedoinwestowane.
To poma³u siê zmienia, ale pamiêtaj-
my o tym, ¿e musimy nadrabiaæ re-
montowe zaleg³oœci z kilkudziesiê-
ciu poprzednich lat. Poza tym myœlê,
¿e moje doœwiadczenie mo¿e byæ na-
prawdê przydatne w miejskim samo-
rz¹dzie. 

- W ubieg³ym roku Rada War-
szawy uchwali³a znaczn¹ podwy¿-
kê czynszu w mieszkaniach komu-
nalnych. Lokatorzy oczekuj¹, ¿e
skoro p³ac¹ wiêcej, to i wiêcej pie-
niêdzy zostanie przeznaczonych na
ich budynki…

- Ca³kowicie siê z tym zgadzam.
Taka te¿ jest opinia miejskiego Biura
Polityki Lokalowej. Niestety,
w uchwalonym dla nas bud¿ecie te-
go wzrostu nie widaæ. Wielokrotnie
informowaliœmy o tym w³adze Mia-
sta. Dziêki naszym staraniom uzy-
skaliœmy w bie¿¹cym roku na re-
monty dodatkowe œrodki z rezerwy
Miasta, w kwocie 7 mln z³. Dlatego
te¿ jest wa¿ne, aby w radzie Miasta
znaleŸli siê ludzie, którzy znaj¹ po-
trzeby mieszkañców i budynków ko-
munalnych. I walczyli z pomyœlnym
skutkiem o zwiêkszenie iloœci pie-
niêdzy na poprawê stanu budynków
i mieszkañ komunalnych. (r)

Trudny temat – ZGN

Budynek przy ul. Grochowskiej 171a z now¹ elewacj¹.

Realizujemy: Karty Klienta Spo³em z 3% rabatem, oraz Bony Sodexho, 
do³adowania telefonów komórkowych, 

p³atnoœci domowych rachunków PROMOCJA! (prowizja za pr¹d – 0 z³)

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

zaprasza do

SKLEPU PRZEMYS£OWEGO nr 72
przy ul. P³owieckiej 66

usytuowanego obok ogólnospo¿ywczego
sklepu ca³odobowego.

POLECAMY:
serwisy obiadowe,
œniadaniowe, 
kawowe z Fabryki
Porcelany
w Æmielowie,
Chodzie¿y
(prowadzimy równie¿ sprzeda¿ porcelany na zamówienie
wg katalogu).

serwisy porcelanowe i pojedyncze elementy z firmy
„Lubliana”
artyku³y ze szk³a z Kroœnieñskiej Huty Szk³a „Krosno”
zestawy garnków „Saturn” i emaliowanych z Olkusza
chemiê gospodarcz¹
artyku³y kosmetyczno-higieniczne
upominki

ZAPRASZAMY: pon.-pi¹tek – 1100–1900, sobota – 900–1400

OKNA ROLETY
J E S I E N N A  P R O M O C J A ! ! !J E S I E N N A  P R O M O C J A ! ! !

RABARABAT T nawet donawet do 40%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! 

SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW
POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
kabiny, wanny, meble ³azienkowe
glazura, terakota, gres
panele, parkiet, korek
p³ytki elewacyjne, klinkier
kleje, fugi, listwy
narzêdzia

04-866 Warszawa
ul. Wa³ Miedzeszyñski 231
(rondo Traktu Lubelskiego)

tel. 612-76-13
pon.-pi¹t. 9–18, sob. 9–14

www.hazym.com.pl

CENTRUM GLAZURY

PROMOCJE

Materia³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa Komitet Wyborczy SLD

OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA
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Jak sobie radziæ, by przejœcie
na emeryturê nie oznacza³o
drastycznej obni¿ki poziomu
¿ycia? Mo¿na skorzystaæ z po-
mocy rodziny, dorobiæ, wzi¹æ

kredyt. Nie ka¿dy ma bliskich, których staæ na pomoc,
pracy brakuje nawet dla m³odych, a z kredytem jest tak,
¿e oddawaæ nale¿y z w³asnych pieniêdzy, co powoduje je-
szcze wiêksz¹ wyrwê w domowym bud¿ecie. 

Cywilizowany œwiat od dawna z powodzeniem stosuje rozwi¹-
zanie, jakim jest instytucja renty do¿ywotniej: emeryci mog¹ bez
przeszkód korzystaæ ze swojego mieszkania, które nierzadko jest
dorobkiem ¿ycia, otrzymuj¹c jednoczeœnie dodatkowe dochody.

- Czym jest renta do¿ywotnia oferowana przez Fundusz Hipo-
teczny „Familia”? - pytamy pani¹ Katarzynê Miksa, wicepreze-
sa zarz¹du „Familia”.

- W skrócie mówi¹c „Familia” wyp³aca do¿ywotnio swoim
klientom comiesiêczn¹ rentê w zamian za prawo w³asnoœci do lo-
kalu – mo¿e to byæ mieszkanie, dzia³ka, dom itp. Dotychczasowy
w³aœciciel ma gwarantowane prawo do¿ywotniego zamieszkania
w lokalu zabezpieczone wpisem w ksiêdze wieczystej. 

- Czy to tak zwana hipoteka odwrócona?
- Nie. W prawie polskim nie ma jeszcze przepisów, które po-

zwala³yby na oferowanie takiej us³ugi finansowej. Zdarza siê,
¿e media b³êdnie informuj¹ o hipotece odwróconej jako istnie-
j¹cym rozwi¹zaniu. Nasza propozycja jest jasna. Na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego oferujemy rentê do¿ywotni¹,
któr¹ wyp³acamy po podpisaniu akt notarialnego. Zgodnie
z umow¹, klient przenosi prawo w³asnoœci do lokalu na fun-
dusz, a fundusz zobowi¹zuje siê do do¿ywotniego comiesiêcz-
nego œwiadczenia pieniê¿nego i gwarantuje klientowi prawo
zamieszkania i zameldowania do koñca ¿ycia w lokalu bêd¹-
cym przedmiotem umowy. Akt notarialny po³¹czony z wpisem
praw klienta do ksiêgi wieczystej prowadzonej dla danej nieru-
chomoœci w stopniu najwy¿szym zabezpiecza i chroni jego in-
teresy.

- A bezpieczeñstwo? Rynek finansowy okreœlany jest jako
niepewny i niestabilny. Jak zabezpieczeni s¹ klienci Funduszu
„Familia”? 

- Przede wszystkim nasza firma jest w 100% polska, z pol-
skim kapita³em. Za³o¿ycielem Funduszu Hipotecznego Familia
SA jest Noble Fund 2 DB Fundusz Inwestycyjny Zamkniêty,

który pozostaje pod rygorystycznym, sta³ym nadzorem Komisji
Nadzoru Finansowego, a to gwarantuje niezawodn¹ stabilnoœæ
dzia³ania i tym samym bezpieczeñstwo œwiadczeñ pieniê¿nych
dla klienta. Dysponujemy silnym zapleczem finansowym i spe-
cjalistami, posiadaj¹cymi rozleg³¹ wiedzê w zakresie umów
prawno-finansowych, obrotu nieruchomoœciami oraz ubezpie-
czeñ.

- Nie ma obaw o gwarancje dla klientów?
- Absolutnie nie ma podstaw do obaw. Oczywiœcie, nale¿y byæ

przygotowanym na ka¿dy przebieg wydarzeñ. Uwa¿am, ¿e nasi
klienci s¹ dobrze zabezpieczeni na wypadek nadzwyczajnych
zmian na rynku finansowym, bo maj¹ gwarantowane wszystkie
zabezpieczenia prawne, jakie przewiduje prawo polskie. Podsta-
wowym zabezpieczeniem interesu klienta jest ustanowienie hipo-
teki kaucyjnej do kwoty wartoœci nieruchomoœci wraz z oœwiad-
czeniem spó³ki o poddaniu siê egzekucji w trybie natychmiasto-
wym oraz wpisem w ksiêdze wieczystej prawa do do¿ywotniego
zamieszkania w lokalu. Je¿eli Fundusz Familia zalega³by z wyp³a-
t¹, choæ jednej renty, mo¿na wyst¹piæ z roszczeniem o zap³atê,
a w przypadku niemo¿noœci jej uiszczenia mo¿na w postêpowa-
niu egzekucyjnym doprowadziæ do odzyskania lokalu.W ka¿dym
przypadku klient zatrzymuje pobrane œwiadczenie pieniê¿ne z ty-
tu³u renty.

- Czyli Familia wycenia nasze mieszkanie, przedstawia nam
ofertê renty, podpisujemy umowê notarialn¹ i do koñca ¿ycia
pobieramy comiesiêczn¹ rentê. A co, je¿eli ¿yjemy tak d³ugo,
¿e wartoœæ wyp³aconej renty przekroczy cenê nieruchomoœci? 

- To jest ryzyko Funduszu – renta wyp³acana jest nadal, zgodnie
ze zobowi¹zaniem. 

- Sk¹d nazwa „Familia” dla instytucji finansowej?
- Od pocz¹tku przyjêliœmy za³o¿enie, ¿e dla naszych klientów

bêdziemy nie tylko wspólnikami w interesach, ale tak¿e partnera-
mi. Uruchamiamy kolejne etapy bezp³atnego pakietu opiekuñcze-
go obejmuj¹cego np. pomoc w ¿yciu codziennym i nag³ych wy-
padkach oraz pomoc prawn¹.

- Jak mo¿na skorzystaæ z oferty Fundusz „Familia”?
- To proste. Nale¿y zg³osiæ siê do nas dzwoni¹c pod numer: tel.

22 831 95 10 lub skorzystaæ z formularza na stronie internetowej
www.FamiliaSA.pl gdzie jest te¿ sporo dodatkowych informacji
na nasz temat. Drugi krok, to rozmowa z naszym konsultantem,
który rzetelnie odpowie na wszelkie pytania. Dalsze kroki dotycz¹
formalnoœci, zwi¹zanych z wycen¹ lokalu, ustaleniem wysokoœci
renty i zawarciem aktu notarialnego. Fundusz ponosi wszystkie

koszty zwi¹zane z zawarciem umowy, ubezpieczeniem nierucho-
moœci i op³aceniem podatków od tej¿e. Klient nie p³aci ani podat-
ku od pobieranej renty ani od sprzeda¿y lokalu. „Familia” to na-
prawdê dobry sposób, aby cieszyæ siê spokojnym ¿yciem, spe³-
niaæ marzenia, na które dziœ, przy tej emeryturze, brakuje œrod-
ków. Nie mówi¹c o zdrowiu - lekach, rehabilitacji. Dziêki rencie
do¿ywotniej mieszkanie, na które senior pracowa³ przez tyle lat,
zacznie wreszcie pracowaæ na niego!

- Dziêkujê za rozmowê.
Anna Lach

Renta do¿ywotnia to sposób na dodatkow¹ emeryturê

Park powsta³ nad jeziorkiem
zwanym Balatonem, po³o¿o-
nym na Goc³awiu, w bezpo-
œrednim s¹siedztwie Przyczó³-
ka Grochowskiego i Grocho-
wa Po³udniowego. Naj³atwiej

dostaæ siê tam od strony ul. Ja-
na Nowaka-Jeziorañskiego
lub ul. Abrahama. To miejsce
ma szansê staæ siê jednym
z ciekawszych na Pradze Po-
³udnie. Ostateczny efekt rewi-

talizacji terenu bêdzie widocz-
ny za kilka lat. Tyle potrzeba
czasu, aby nasadzona roœlin-
noœæ przybra³a zamierzone
kszta³ty i rozmiary. 

Park Nad Balatonem po-
wsta³ praktycznie od zera. –
To, od 60 lat, pierwszy park
na Pradze Po³udnie zbudowa-
ny od pocz¹tku i pierwszy
park na terenie Goc³awia! –
podkreœla³ w czasie oficjalne-
go otwarcia burmistrz Tomasz
Kucharski. – Ale najwa¿niej-
sze, ¿e w projektowaniu parku
uczestniczyli mieszkañcy,
którym dziêkujê za aktywnoœæ,
udzia³ i pomys³y. Tymi s³owa-
mi burmistrz nawi¹za³ do
konsultacji spo³ecznych, jakie
w³adze Pragi Po³udnie prze-
prowadzi³y na Goc³awiu
w 2007 roku. 

Teren wokó³ jeziorka Bala-
ton sta³ siê oaz¹ rekreacji na
goc³awskiej pustyni bloków.
Uporz¹dkowano liniê brzego-
w¹, zbudowano alejki spacero-
we, ustawiono ³awki i latarnie.
W parku znalaz³ siê nowocze-
sny plac zabaw dla dzieci. Do-
roœli mog¹ skorzystaæ z ka-
wiarni (z pomostowym tara-
sem) malowniczo ustawionej
nad brzegiem jeziorka. Ciesz¹-
cymi oko ciekawostkami s¹
m.in.: fontanna, wodospad
z platform¹ widokow¹ oraz
dwa mostki przecinaj¹ce
akwen. – Koszt inwestycji wy-
niós³ ponad 10 mln z³. – wyja-
œnia „wiceburmistrz od par-
ków” Adam Grzegrzó³ka. –
Budowa zosta³a sfinansowana
ze œrodków dzielnicy oraz dziê-
ki dofinansowaniu z Gminnego

Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska. Cieszê siê, ¿e na otwarciu
obecni byli radni z miejskiej
Komisji Ochrony Œrodowiska,
którzy odegrali istotn¹ rolê
w uzyskaniu tych œrodków.    

Oficjalne otwarcie Parku
Nad Balatonem odby³o siê
w niedzielê, 7 listopada, ale
mieszkañcy mogli z niego ko-
rzystaæ ju¿ kilka dni wcze-
œniej. – Teraz tu jest napraw-
dê fajnie – chwali mieszkaj¹-
ca przy ul. Brac³awskiej 
Maria B³aszczyk, mama piêt-
nastomiesiêcznego Tymona. 
– Fajne œcie¿ki, mostki
i przede wszystkim fantastycz-
ny plac zabaw! Mój synek ju¿

by³ na wszystkich urz¹dze-
niach i atrakcjach… Mimo je-
siennej aury podczas otwarcia
parku setki dzieci korzysta³y
z ró¿norodnych atrakcji. 
– Gratulujê Pradze Po³udnie!
Teraz mamy zupe³nie inny
komfort! – mówi³a obecna na
uroczystoœci prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz, która wspomina³a, ¿e
kiedy mieszka³a przy ul.
Ostrobramskiej, to jej córka
mog³a siê bawiæ tylko w pia-
skownicy lub na trzepaku.

Kulminacyjnym punktem
otwarcia by³o uruchomienie
przez pani¹ prezydent kaska-
dy wodnej i fontanny. Kaska-

da jest tak skonstruowana, ¿e
za pomoc¹ specjalnych pokrê-
te³ ka¿dy spacerowicz mo¿e
zmieniæ kszta³t i si³ê strumie-
nia wody. – £atwo siê krêci –
powiedzia³ „Mieszkañcowi”
Miko³aj (8 l.) z Grochowa,
który jako jeden z pierwszych
u¿ytkowników parku mia³
mo¿liwoœæ regulowania ka-
skad¹. Na wiosnê, prócz no-
wej szaty roœlinnej park zyska
kolejn¹ atrakcjê. – Bêdzie to
rzeŸba niezale¿nego kota –
zapowiada Dorota Szulc-Woj-
tasik, redaktor naczelna cza-
sopisma „Cztery £apy”, które
zaanga¿owa³o siê w projekt.
AS 2010 rosa

BALATON – OAZA REKREACJI

Kilka dni temu zosta³ oddany do
u¿ytkowania Park Nad Balatonem.
To jedna z najwiêkszych i najbardziej
atrakcyjnych dzielnicowych inwesty-
cji mijaj¹cej kadencji.

Bomba w górê – park otwarty! Balony wypuszczaj¹ prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz, burmistrz Tomasz Kucharski 
i wiceprezydent Jacek Wojciechowicz.

Atrakcyjny plac zabaw. Widok od strony ul. Jana Nowaka-Jeziorañskiego. 
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Urodzi³ siê we Wroc³awiu.
Liceum koñczy³ w Bielawie.
Samodzielnoœci uczy³ siê
w Krakowie, tam jako barman
pracowa³ w kultowym Free Pu-
bie. Studiowa³ w £odzi. Dziœ
mieszka w Warszawie na Sa-
skiej Kêpie. Nie trzeba nikomu
t³umaczyæ, dlaczego w³aœnie
tutaj. Ma³o jest piêkniejszych
miejsc w stolicy.

W³aœnie ogl¹damy go w se-
rialu „Usta-usta”. Gra artystê
fotografika. Wczeœniej œledzili-
œmy jego losy w serialach:
„Tylko mi³oœæ” (architekt, wdo-
wiec samotnie wychowuj¹cy
kilkuletni¹ córkê Lusiê), „Samo
¿ycie” (lekarz, epidemiolog),
„Magda M” (te¿ para³ siê foto-
grafi¹). Z tym ostatnim seria-
lem ³¹czy siê w¹tek osobisty.
G³ówn¹ bohaterkê Magdê M.
gra³a by³a dziewczyna Bartka
Œwiderskiego - Joanna Brodzik.
Grali zreszt¹ parê przyjació³. 

Joanna i Bartek poznali siê
jesieni¹ 1999 roku, choæ ju¿
wczeœniej mieli wiele okazji,
by siê spotkaæ. Oboje studio-
wali w tym samym czasie. Po-
tem uczestniczyli w tych sa-
mych warsztatach teatralnych.
Spotykali siê na castingach. Po-
znali siê na warszawskiej Sta-
rówce w jednej z kawiarni.
Przedstawili ich sobie wspólni
znajomi...

Ale zwi¹zek z pani¹ Joann¹
to przesz³oœæ, o czym wszyscy
doskonale wiedz¹. Pani Joanna
jest dziœ szczêœliw¹ matk¹ 
2-letnich bliŸniaków, a jej part-
nerem jest równie¿ aktor, Pawe³
Wilczak.

Wróæmy do aktorstwa. Mia³
niez³e wejœcie do zawodu. Na
scenie zadebiutowa³ w 1997 ro-
ku rol¹ Lizandera w „Œnie nocy

letniej” Szekspira w re¿yserii
Waldemara Zawodziñskiego na
scenie Teatru im. Stefana Jara-
cza w £odzi. By³ wtedy jeszcze
studentem Wydzia³u Aktorskie-
go ³ódzkiej Filmówki. Szko³ê
skoñczy³ rok póŸniej. W 1999
roku na ekrany wesz³y trzy fil-
my z jego udzia³em: „Jak na-
rkotyk”, „Ostatnia misja” i bez
w¹tpienia najwa¿niejszy dla
niego film „Prawo ojca” Marka
Kondrata. PóŸniej zagra³
w „Avalon” Mamoru Oshii...,
a potem telefon przesta³ dzwo-
niæ. Przez prawie dwa lata nie
dosta³ ¿adnej propozycji.

Utrzymywa³ siê z grania bajek
w przedszkolach. Zaj¹³ siê mu-
zyk¹. Za³o¿y³ zespó³ Grejfrut.
Grupa wygra³a w 2000 roku
Debiuty Opolskie. Bartek Œwi-
derski œpiewa³ tam „Gaj” Mar-
ka Grechuty. Po wydaniu
pierwszej p³yty zespó³ siê roz-
pad³. Innym wa¿nym wydarze-
niem w jego ¿yciu muzycznym
by³o skomponowanie muzyki
do filmu Olafa Lubaszenko 
„E = mc2” (2002 rok).

Powróci³ do aktorstwa. Do-
tychczas mogliœmy ogl¹daæ go
niemal w 30 filmach i serialach.
Bez w¹tpienia jest jednym

z najprzystojniejszych aktorów
œredniego pokolenia. Chyba
œredniego – 7 marca aktor skoñ-
czy³ 37 lat. Do zawodu nie do-
rabia dziœ ¿adnej ideologii. – Po
prostu gram najlepiej, jak po-
trafiê. Jedyn¹ rol¹, jakiej bym
nie przyj¹³, jest rola pedofila.
Choæ zdajê sobie sprawê, ¿e
w Polsce wci¹¿ trzeba byæ
odwa¿nym, by przyj¹æ np. rolê
geja. On mia³ tak¹ odwagê – za-
gra³ homoseksualistê w serialu
„Magda M.”

Jaki jest? Jak ka¿dy cz³owiek
– ró¿ny. Potrafi byæ czu³y. Sza-
lony. Obra¿alski. W³adczy. De-
likatny. Refleksyjny. Potrafi
marzyæ, wzruszaæ siê - mówi¹
o nim kole¿anki aktorki. - Eks-
centryczny, nadpobudliwy, zdy-
stansowany. Do siebie i do
œwiata - uzupe³niaj¹ koledzy. -
¯yæ w zgodzie z sob¹, robiæ to,
co siê lubi, byæ wolnym - to
program na ¿ycie samego Bart-
ka Œwiderskiego.

Jak spêdza wolny czas? Cie-
kawie. Jego pasj¹ s¹ woja¿e po
œwiecie. Lubi jeŸdziæ sam. Im
bardziej oddalony zak¹tek na
œwiecie – tym lepiej. Dziêki
podró¿om nabiera dystansu do
siebie. Nie ogl¹da telewizji, nie
ma komputera. Pieni¹dze wy-
daje, co do grosza: na wyprawy,
p³yty, na prezenty dla przyja-
ció³. Lubi gotowaæ. Potrafi zro-
biæ wykwintne danie. Nigdy nie
zostawia po sobie brudnych na-
czyñ. Ma pedantyczn¹ naturê.
Urzêdy budz¹ w nim obsesyjny
lêk. O rachunkach przypomina
sobie, gdy dostaje upomnienie.

Stara siê nie ¿yæ przesz³oœci¹.
O wiele bardziej interesuj¹ca
jest przysz³oœæ. A o t¹ nie musi
siê chyba przesadnie martwiæ.
Ani zawodowo, ani prywatnie.
Ostatnimi rolami udowodni³, ¿e
nawet w serialu potrafi zagraæ
intryguj¹c¹ postaæ. Ucieka od
taniej popularnoœci. A wygl¹da
tak, ¿e... nie musimy Pañstwu
wyjaœniaæ, dlaczego kobiety go
uwielbiaj¹. (bd)

Bartek ŒWIDERSKI
MIESZKAÑCY
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Ocaliæ od zapomnienia
Modlê siê Panie, a modli siê ze mn¹
Woñ pobojowisk i m³odej krwi strugi
Modli siê mogi³ i krzy¿y rz¹d d³ugi.

Przedstawiony powy¿ej tekst to fragment wiersza zamor-
dowanego w Katyniu oficera - poety Wac³awa Kruka. Ta „Mo-
dlitwa” polskiego ¿o³nierza znaleziona zosta³a przy ciele ofiary,
w zbiorowej mogile w lesie katyñskim. Ten w³aœnie utwór od-
czytano podczas uroczystoœci posadzenia Dêbu Katyñskiego dla
uhonorowania majora Józefa Kucharskiego zamordowanego
przez NKWD w 1940 roku.

28 paŸdziernika, w ogrodzie siedziby Caritas Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej przy ulicy Kawêczyñskiej 49 oddano ho³d pamiêci
majora Józefa Kuchar-
skiego. Symbolicznym
pomnikiem tragicznej
œmierci polskiego ¿o³nie-
rza sta³ siê D¹b Katyñski
posadzony, wspólnie
w trakcie ceremonii, przez
obecnych oraz wycho-
wanki Oœrodka Wycho-
wawczego Caritasu. W ra-
mach uroczystoœci odby³a
siê tak¿e Msza Œwiêta za
duszê zmar³ego. 

Ofiary zbrodni katyñ-
skiej takie jak major Józef 
Kucharski zamordowano
w kwietniu 1940 roku.
„Tam na nieludzkiej ziemi,
zabito wiarê, nadziejê, mi-
³oœæ. Jednym strza³em
w ty³ g³owy” – pisa³ ojciec
Józef Joniec. Oficerów po-
leg³ych w Katyniu próbowano pozbawiæ ¿ycia dwa razy. Pierwszy
raz za pomoc¹ pistoletu, druga próba to chêæ zafa³szowania prawdy
o wymiarze tragedii, czyli k³amstwo o Katyniu. To w³aœnie bezmiar
tego okrucieñstwa staraj¹ siê uœwiadomiæ Polakom twórcy akcji „Ka-
tyñ. Ocaliæ od zapomnienia”.

Celem projektu jest upamiêtnienie polskich oficerów zamordo-
wanych w Katyniu. – Akcja ma bardzo szeroki zasiêg. Dêby s¹ sa-
dzone nie tylko w ca³ej Polsce, ale tak¿e w USA czy Rosji. Zamys³
by³ taki, ¿eby zasadziæ 21 857 dêbów. Jedno drzewo, to jedno na-
zwisko z listy katyñskiej. Do dziœ zasadzono ich ponad 3400. Sym-
bolicznie, maj¹ one zakorzeniæ siê w œwiadomoœci Polaków, a zw³a-
szcza w g³owach m³odych ludzi, do których przede wszystkim kiero-
wany jest ten projekt. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie
Parafiada. Chêtnie przy³¹czyliœmy siê do akcji i zamierzamy dalej
szerzyæ tê s³uszn¹ inicjatywê – mówi³ ksi¹dz Dariusz Marczak, dy-
rektor Caritas Diecezji Warszawsko–Praskiej.

Olga Kamionek

wiceprzewodniczący rady dzielnicy Praga Południe
radny niezależny

zaprasza na dyżur – wtorek 9 listopada 2010 r. 
w siedzibie samorządu Grochów Południowy

ul. Czapelska 46 godz. 18.00−19.00
www.ozdzenski.waw.pl
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Wielgolas Brzeziñski 30a, tel. 22 760-40-16, 22 760-40-34 – Trasa Warszawa-Miñsk Maz.
Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 22 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 22 610-46-32

OKNA TYPOWE
OD RĘKI!

RABAT 35%
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U NAS NAJTANIEJ!
Nowe oryginalne wzory

obrączek (grawer gratis)!
Ekskluzywna kolekcja 

pierścionków (duże i małe rozmiary)

Nowe wzory brylantów!
Nowe wzory biżuterii!

W ciągłej sprzedaży wyroby 
ze złota – 50%

Atrakcyjne ceny skupu złomu złota
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów
I piętro

„Świat złota”„Świat złota”
ul. Grochowska 207

Jeszcze nie tak dawno na-
sza gazeta wyst¹pi³a z apelem
do mieszkañców o ratowanie
Szpitala Grochowskiego.

Przeciwko prywatyzacji szpi-
tala protestowa³a za³oga, wszy-
stkie dzia³aj¹ce w szpitalu
zwi¹zki zawodowe. Niepoœle-
dni¹ rolê odegrali: nie¿yj¹ca ju¿
radna dzielnicy Marzenna Kora-
szewska i obecny radny dzielni-
cy Ryszard Kalkhoff. W sumie
w tym piêknym zrywie mie-
szkañców zebrano ponad 17 tys.
podpisów protestuj¹cych prze-
ciwko ewentualnej likwidacji
szpitala. Przekazano stosowne
petycje pod adresem w³adz sa-
morz¹dowych i pañstwowych.

Szpital pozosta³! Jak¿e inne
nastroje s¹ dziœ. 4 listopada uro-
czyœcie zakoñczono I etap bu-
dowy nowego Pawilonu VIII –
Kardiologii. W pawilonie o po-
wierzchni 5 tys. m kw. bêd¹:
Izba Przyjêæ/Szpitalny Oddzia³
Ratunkowy, centralna steryliza-

tornia, 4 sale operacyjne wraz
z zapleczem i zespo³em sal po-
operacyjnych, Oddzia³ Inten-
sywnej Opieki Kardiologicznej,
rehabilitacja, elektrofizjologia
inwazyjna, spirometria, bioche-
mia. Ca³kowity koszt pawilonu
z wyposa¿eniem wyniesie 45 mln
z³otych.

W uroczystoœci uczestniczyli
m.in. Jacek Wojciechowicz, 
z-ca Prezydenta m.st. Warsza-
wy, Ligia Krajewska z-ca Prze-
wodnicz¹cego Rady Warszawy,

Tomasz Kucharski, burmistrz
Dzielnicy Praga Po³udnie, radni
Warszawy i dzielnicy, przedsta-
wiciele Biura Polityki Zdrowot-
nej m.st. Warszawy, dyrektorzy
miejskich szpitali oraz projek-
tanci i wykonawcy pawilonu.
Wszystkim za dotychczasowy
wk³ad pracy podziêkowali Ja-
cek Wojciechowicz i Tomasz
Kucharski. Po tej uroczystoœci
mieszkañcy, nie tylko Pragi Po-
³udnie, mog¹ byæ spokojni
o dalsze losy szpitala. (wn)

Grochowski się rozbudowuje!

Weekend jest dla deweloperów najlepsz¹ po-
r¹, aby rozpocz¹æ nielegalne burzenie zabyt-
kowych i cennych kulturowo budowli. Choæby
dlatego, ¿e mog¹cych temu zapobiec urzêdni-
ków nie ma ju¿ w pracy…

Dlatego nie zlekcewa¿yliœmy sygna³u pana Le-
szka (nazwisko do wiadomoœci redakcji), Czytel-
nika, który w jeden z ostatnich pi¹tków, po godz.
21.00, zawiadomi³ naszego reportera, ¿e szykuje
siê zburzenie ogrodzenia zabytkowych zak³adów
Wedla. Reporter „Mieszkañca” natychmiast uda³
siê przed fabrykê. 

Na dziedziñcu zak³adów, mimo bardzo póŸnej
pory, ostro pracowa³a koparka, a chodnik przy ul.
Zamoyskiego zabezpiecza³a ostrzegawcza taœma
i robotnicy w odblaskowych kamizelkach. – Co
pan tu robi? Proszê nie fotografowaæ! – naszego
reportera szarpa³a za kurtkê podchmielona kobie-
ta. – Jestem pracownic¹ „Wedla” i nie pozwa-

lam! Zaraz dzwoniê
po policjê! Jednak
dziennikarz „Mie-
szkañca” nie ul¹k³
siê i spokojnie doku-
mentowa³ pracê ko-
parki. Zreszt¹, inni
pracownicy zak³a-
dów przyjêli bar-
dziej trzeŸw¹ posta-
wê ni¿ kobieta szar-
pi¹ca za kurtkê. – To
w³aœnie osoby pra-
cuj¹ce w „Wedlu”
poinformowa³y mnie, ¿e dzisiaj ma run¹æ zabyt-
kowe ogrodzenie i prosi³y o interwencjê – wyja-
œnia „Mieszkañcowi” pan Leszek.

Widz¹c, co siê dzieje na dziedziñcu fabryki
nasz reporter zdecydowa³ siê powiadomiæ 

w³adze Pragi Po³u-
dnie. – Choæ to ju¿
by³a noc zadzwoni-
³em na „komórki”
w i c e b u r m i s t r z a
Marka Karpowicza
i burmistrza Toma-
sza Kucharskiego –
mówi nasz dzienni-
karz. – Obaj nie od-
powiadali. Wys³a³em
wiêc sms-a z proœb¹
o pilny kontakt. Ju¿
wydawa³o siê, ¿e za-

bytkowe ogrodzenie zniknie z powierzchni Pragi
Po³udnie, jak kilka innych cennych budowli. Jed-
nak po godz. 22.00 oddzwoni³ burmistrz Kuchar-
ski. – Sprawdzê, co tam siê dzieje i czy, przede
wszystkim, dzieje siê zgodnie z prawem – obieca³.

W sobotê rano zadzwoni³ ponownie i poinformo-
wa³, ¿e w „Wedlu” by³a stra¿ miejska i sprawdzi-
³a, na jaki zakres robót inwestorzy maj¹ pozwole-
nie: - Mog¹ rozebraæ budynek gospodarczy, który
od strony wewnêtrznej przylega do ogrodzenia
i maj¹ zgodê na modernizacjê ogrodzenia. Ale nie
mog¹ go zniszczyæ!

– Ale narobiliœcie zamieszania! – skwitowa³ kilka
dni póŸniej pan Leszek. – Zobaczyli, ¿e spraw¹ in-
teresuj¹ siê mieszkañcy, media, stra¿ miejska i w³a-
dze dzielnicy i… dziêki temu uda³o siê ocaliæ zabyt-
kowe ogrodzenie! Nie wnikamy w to, czy rzeczywi-
œcie ogrodzenie „Wedla” mia³o byæ zniszczone.
Faktem jest, ¿e na razie stoi. I faktem jest, ¿e przy
szybkiej wymianie informacji mo¿na by³o zareago-
waæ. Mimo nocnych godzin i wolnych, weekendo-
wych dni. Opisane zdarzenie winno byæ przydatne
do zorganizowania prostego systemu reagowania
i ochrony cennych obiektów. Adam Rosiñski 

Jak Pan Leszek z burmistrzem „Wedla” uratowali…

Pędzelkiem MIESZKAŃCAMIESZKAŃCA
Jacek Frankowski
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„Mieszkaniec” wielokrot-
nie opisywa³ dzia³ania dewe-
loperów i inwestorów, którzy
nie licz¹c siê z wartoœci¹ ar-
chitektoniczn¹, czy historycz-
n¹ doprowadzali do ruiny
cenn¹ budowlê i stawiali w jej
miejscu nowoczesny aparta-
mentowiec. Temat ten oczy-
wiœcie zajmowa³ te¿ inne me-
dia. Najczêœciej, przy okazji
relacjonowania dzia³añ „bu-
rzymurków”, obrywa³o siê
tak¿e urzêduj¹cym w³adzom
i konserwatorom zabytków.
Za brak nale¿ytego nadzoru.

W zwi¹zku z niedawnymi
wyburzeniami kilku cennych
budynków (widoczna na zdjê-
ciu „Cora” na Kamionku oraz
sasko-kêpskie wille przy ul.
Królowej Aldony 21, Kato-
wickiej 20 i Czeskiej 19) w³a-
dze Pragi Po³udnie zorganizo-
wa³y w paŸdzierniku spotkanie
ze sto³ecznym konserwatorem
zabytków, przedstawicielami
lokalnych samorz¹dów tych
dwóch osiedli oraz organizacji
pozarz¹dowych (na zdjêciu).
W spotkaniu wziê³y udzia³
radne Warszawy: Magdalena

Czerwosz i Dorota Lutomir-
ska. – Jak mo¿emy zapobiec
nielegalnym wyburzeniom? –
retorycznie rozpocz¹³ wice-
burmistrz Pragi Po³udnie Ma-
rek Karpowicz. W trakcie po-
nad godzinnej dyskusji okaza-
³o siê, ¿e prawnie w³adze mo-
g¹ zrobiæ niewiele. Potwier-
dza³a to zarówno sto³eczna
konserwator Ewa Nekanda-
Trepka, jak i Rados³aw Gwa-
dera z dzielnicowego wydzia³u
architektury. Optymizmem nie
napawa³ te¿ raczej milcz¹cy
udzia³ w spotkaniu Andrzeja
K³osowskiego z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego, który wyjaœni³, ¿e
znikniêcie z powierzchni ziemi
sklepu zak³adów „Cora” (ul.
Terespolska) dokona³o siê jed-
nak zgodnie z prawem.

Ze swoist¹ niemoc¹ w³adz
trudno by³o siê zgodziæ
przedstawicielom samorz¹-
dów i stowarzyszeñ. – Nieste-
ty, takie jest interpretowanie
prawa, ¿e jakiekolwiek ogra-
niczenia s¹ sprzeczne z pra-
wem w³asnoœci, ¿e inwestor
na swojej dzia³ce mo¿e robiæ,
co chce – smutn¹ refleksj¹
podsumowa³ spotkanie, jak
i wieloletnie doœwiadczenie
Lech Królikowski prezes To-
warzystwa Przyjació³ War-
szawy. – Nie chcemy i nie bê-
dziemy siedzieæ bezczynnie –
skonkludowa³ burmistrz To-
masz Kucharski i zapewni³
zgromadzonych. – Chcemy
zmierzyæ siê z tym proble-
mem, ale to wymaga wspó³-
pracy z pañstwem. O wielu
przypadkach nielegalnego
burzenia jesteœmy informo-
wani z mediów, które Pañ-
stwo powiadamiacie. Tak by-
³o m.in. przy niedawnym

wstrzymaniu przez konserwa-
tor zabytków rozbiórki willi
przy ul. Królowej Aldony 21
(„Mieszkaniec” Nr 19), kiedy
alarm podnios³o Stowarzy-
szenie £ADna Kêpa.

Ostatecznie uzgodniono
dzia³ania prewencyjne. Zain-
teresowane stowarzyszenia
bêd¹ otrzymywa³y od urzêdu
informacje o wydawanych
pozwoleniach na budowê.
Nie rozwi¹zano jednak pro-
blemu, jak szybko reagowaæ,
jeœli inwestor po uzyskaniu
pozwolenia dokonuje prac
niezgodnych z warunkami te-
go pozwolenia. Np. dostaje
zgodê na rozbudowê zabytko-
wego budynku, a w trakcie
robót po prostu go niszczy.
„Mieszkaniec” ma pomys³,
jak wesprzeæ ochronê cen-
nych budowli. Pomys³ podsu-
nê³o nam samo ¿ycie, czyli
sytuacja, która mia³a miejsce
kilka dni po opisywanym

spotkaniu (czytaj na str. 13).
Mo¿na powo³aæ „koordynato-
ra ochrony budowli cennych
kulturowo”. Osobê, która
z jednej strony bêdzie posia-
da³a wszelkie „gor¹ce” nume-
ry telefonów do odpowie-
dnich s³u¿b, urzêdów i osób
decyzyjnych, a z drugiej stro-
ny bêdzie utrzymywa³a sta³y
kontakt z mieszkañcami
i organizacjami.

Gwoli dziennikarskiej rze-
telnoœci, nale¿y wspomnieæ,
¿e prócz bardzo medialnych
nielegalnych wyburzeñ w mi-
jaj¹cej kadencji dziêki wspar-
ciu w³adz samorz¹dowych
i dzia³aniom konserwatorskim
uda³o siê ocaliæ kilka niezwy-
kle cennych po³udniowopra-
skich budowli, jak zespó³
„Weterynarii” przy ul. Gro-
chowskiej, czy stacjê trafo
przy ul. Miñskiej.

Magda Kato 

Chronić, ale jak?
Saska Kêpa i Kamionek, to obszary
Pragi Po³udnie, na których iloœæ za-
bytkowych i cennych obiektów liczo-
na jest w setkach. Niestety, wiele
z tych budynków ulega zniszczeniu…

Fot. archiwum
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Wype³ni³a przedszkolakami, rodzicami, nauczycielami, kadr¹
niedydaktyczn¹, samorz¹dowcami i urzêdnikami. Wszyscy chcieli
uczestniczyæ w œwiêcie tak wa¿nym dla Kawêczyna i Wygody. 
– Musieliœmy pokonaæ wiele trudnoœci – o realizacji inwestycji
mówi³ Mieczys³aw Golónka, burmistrz Rembertowa – ale uda³o siê
i pierwszego wrzeœnia dzieci wesz³y do nowego, ³adnego, prze-
stronnego i dobrze wyposa¿onego przedszkola. Ostatnim etapem
budowy by³o wykoñczenie nowoczesnego placu zabaw. To dlatego
uroczystoœæ oficjalnego otwarcia odby³a siê prawie dwa miesi¹ce
po inauguracji roku szkolnego. Inwestycja kosztowa³a ponad 8 mln
z³. – Dzieci, to nasza najlepsza lokata na przysz³oœæ. Dlatego war-
to inwestowaæ… - zakoñczy³ przemówienie burmistrz Golónka.

W³adzom Rembertowa, dyrekcji i kadrze przedszkola dziêkowa-
li rodzice. - Ale ¿eby nie by³o zbyt du¿o cukru, to proszê pamiêtaæ,
¿e nasze apetyty rosn¹ w miarê jedzenia i wraz ze wzrostem stan-
dardów rosn¹ nasze wymagania… - powiedzia³ pan Krzysztof
z Rady Rodziców. Specjalnym goœciem uroczystoœci by³a Józefa
Zarudzka, dyrektor jednego z przedszkoli w podkarpackim Jaœle.
Po tegorocznych powodziach kadra i rodzice dzieci rembertowskie-
go przedszkola nieœli przedszkolakom w Jaœle „pomoc, uœmiech
i dobre serce”. Bardzo wzruszona by³a równie¿ Agnieszka Kar-
czewska-Gzik, kieruj¹ca przedszkolem nr 160. - Piêkno tego przed-
szkola, poprzez nasze dzia³ania, przekszta³cimy w uœmiech Pañstwa
dzieci! Uœmiech dla Wygody! - dyrektor zapewnia³a zebranych. Po
oficjalnych wyst¹pieniach nast¹pi³o symboliczne przeciêcie wstêgi
i przedszkole uznano za otwarte. Placówkê poœwiêci³ proboszcz pa-
rafii p.w. œw. Wac³awa ksi¹dz Marek Uzdowski.

Przedszkole Nr 160 nie jest now¹ placówk¹. Przed przeprowadz-
k¹ do nowego gmachu mieœci³o siê w zespole szkó³ przy ul. Niepo-
³omickiej 26. A jeszcze wczeœniej, od po³owy lat 50 ubieg³ego wie-
ku, w malowniczej „Grancówce” u zbiegu ul. Stra¿ackiej i Che³m-
¿yñskiej, jednym z najpiêkniejszych zabytków prawobrze¿nej War-
szawy, który zosta³ praktycznie ca³kowicie zniszczony w ostatnich
latach (czytaj obok). Uroczystoœæ otwarcia nowego gmachu przed-
szkola uœwietni³ program artystyczny przygotowany przez przed-
szkolaków. ar

Uœmiech dla WUœmiech dla Wygodyygody
ddddooookkkkoooońńńńcccczzzzeeeennnniiiieeee    zzzzeeee    ssssttttrrrr....     1111

„Willa Grancowa” by³a
budynkiem, w którym mie-
œci³a siê administracja fabryki
Kazimierza Grancowa, przed-
wojennego potentata, prze-
mys³owca, budowlañca, in-
westora i… mecenasa kultu-
ry. Grancow, w okresie
Królestwa Polskiego, w 1866
roku za³o¿y³ w Kawêczynie
jedn¹ z najwiêkszych w kraju
cegielni. Niezbyt przesadzo-
ne s¹ opinie, ¿e po³owa
przedwojennej Warszawy zo-
sta³a wybudowana z jego ce-
gie³. Cegie³ w bajkowych od-
cieniach czerwieni, ¿ó³ci
i bieli. Cegie³, które przetrwa-
³y blisko pó³tora wieku. Z ta-
kiego w³aœnie materia³u zbu-
dowana by³a tak¿e „Gran-

cówka”, nad któr¹ dumnie
unosi³a siê bajkowa wie¿ycz-
ka. Wie¿yczka runê³a pod ko-
niec 2005 r. Pisaliœmy o tym
w „Mieszkañcu” i zwracali-
œmy uwagê na koniecznoœæ
pilnej interwencji s³u¿b odpo-
wiedzialnych za ochronê za-
bytków. Bodaj¿e dwa lata
póŸniej, reporter naszej gazety
uczestniczy³ w wizji lokalnej
niszczej¹cej „Grancówki” do-
konywanej przez przedstawi-
ciela konserwatora zabytków
i w³aœcicieli nieruchomoœci,
którzy wczeœniej j¹ odzyskali.
– Robiliœmy wszystko co w na-
szej mocy, aby uratowaæ ten
zabytek, ale nie da³o rady… –
bezradnie rozk³ada³a rêce jed-
na ze wspó³w³aœcicielek nieru-

chomoœci. Poproszona o przy-
k³ady dzia³añ, jakie podejmo-
wa³a w celu ratowania zabyt-
ku odes³a³a nas do… adwoka-
ta. Ju¿ wtedy na p³ocie ogra-
dzaj¹cym „Grancówkê” poja-
wi³y siê og³oszenia, ¿e teren
jest do sprzedania.

Od tamtego czasu trwa
œmiertelna konwulsja tego

jednego z najpiêkniejszych
zabytków stolicy. Rozpadaj¹
siê kolejne œciany, zawalaj¹
czêœci dachu. Dzieje siê tak
zapewne w obliczu prawa
i urzêdniczej wierze, ¿e w³a-
œciciele nadal robi¹ wszyst-
ko, aby budowlê uratowaæ…

rosa 

Sprostowanie
Przepraszam za podanie w numerze 20

„Mieszkañca” (28.10.2010 r.) w artykule
„Mówi¹ kamienie…” nieprawdziwej infor-
macji o tym, ¿e cmentarz choleryczny na
Pradze jest w op³akanym stanie. Bijê siê
w piersi, ¿e nie sprawdzi³am stanu faktycz-
nego, ale gdy by³am na cmentarzu rok te-
mu by³ w³aœnie w takim stanie, jakim go
opisa³am. Oczywiœcie to w ¿aden sposób
mnie nie usprawiedliwia. Przyznajê, ¿e po-
winnam by³a sprawdziæ. Dziêkujê wszyst-
kim Czytelnikom za listy i uwagi oraz za
wspania³e zdjêcia odrestaurowanego
cmentarza i jeszcze raz przepraszam tych,
którzy przy renowacji nekropolii siê napra-
cowali. 

MKPCmentarz Choleryczny po rewitalizacji, poœwiêcony 20 maja 2010 r.

Foto. Waldemar Matejak

Powolna śmierć „Grancówki”
Degradacja rembertowskiej „Grancówki”, to
jeden z najwiêkszych skandali w sto³ecznych
zabytkach. Od kilku lat mo¿na jedynie ogl¹-
daæ œmieræ tego najbardziej malowniczego
zabytku prawobrze¿nej Warszawy.

OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA



11116666    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

 
Krzyżówka Mieszkańca Nr 21

 
H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Powinieneœ teraz nastawiæ siê na pracê w ze-
spole. Nagromadzi³o siê sporo zajêæ, czasu na
ich wykonanie mo¿esz mieæ niewiele, mog¹
Ciê goniæ zaleg³e terminy. Postaraj siê nie wy-
kazywaæ nerwowoœci w swoim postêpowaniu,
co przek³adaæ siê mo¿e na Twoje kontakty
w pracy jak i w domu. 

BYK 22.04-21.05
Wysoka poprzeczka jak¹ sobie wyznaczy³eœ,
bêdzie Ciê mobilizowaæ do ci¹g³ego dzia³ania.
Ambicja i dok³adnoœæ mog¹ sprawiæ, ¿e cel ja-
ki sobie postawi³eœ – mo¿esz osi¹gn¹æ w ci¹-
gu najbli¿szych dni. Zadbaj tylko o swój ¿o³¹-
dek i przy stole oka¿ wiêcej umiaru w jedzeniu
i piciu.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
W sprawach zawodowych mo¿e Ciê czekaæ
„ma³y zawrót g³owy”. Przez najbli¿sze tygodnie
istnieje szansa, ¿e bêdziesz móg³ to sobie
odbiæ na zakupach lub podczas szalonej eska-
pady. Powinieneœ tylko uwa¿aæ na struny g³o-
sowe, krzycz z radoœci¹, ale umiarkowanie.
O dziwo, mo¿e siê okazaæ, ¿e potrafisz byæ du-
sz¹ towarzystwa. 

RAK 22.06-22.07
Szukasz nowych wra¿eñ i mo¿liwe, ¿e nad-
chodz¹ce dni mog¹ w nie obfitowaæ. Nie powi-
nieneœ siê nudziæ. Wokó³ Ciebie bêdzie siê
krêciæ wiele osób, których pomys³y powinny
Ciê zmotywowaæ do wprowadzenia ich w czyn.
Mog¹ siê one na d³u¿sz¹ metê okazaæ kopal-
ni¹ kolejnych pomys³ów. 

LEW 23.07-23.08
Setki spraw do za³atwienia i chwilowo ich koñ-
ca nie widaæ. Dodatkowo ludzie z Twojego oto-
czenia bêd¹ Ciê obarczaæ swoimi problemami.
Bêdziesz mia³ ochotê uciec przez ca³ym œwia-
tem. Jest na to jeden sposób – idŸ na imprezê,
do kina, na piwo lub spotkaj siê z przyjació³mi.
To pozwoli oderwaæ Ci siê chwilowo od frustru-
j¹cej rzeczywistoœci. Niebawem powinno siê to
zmieniæ. 

PANNA 24.08-23.09
Jeœli zamierzasz powiêkszyæ swój kapita³, mo-
¿e to byæ odpowiednia pora. Niewykluczone,
¿e dopisze Ci szczêœcie. Jeœli tylko zachowasz
cierpliwoœæ, wszystko siê jakoœ u³o¿y. W fer-
worze zajêæ daj odetchn¹æ swojemu organi-
zmowi, który jesieni¹ bêdziesz potrzebowa³
zwiêkszonej dawki witamin. 

WAGA 24.09-23.10
Przed Tob¹ dobra passa w sprawach zawo-
dowych, mo¿esz siê poczuæ szczêœliwy i je-

sienne ch³ody nie bêd¹ siê wydawa³y zbyt
straszne przy porannym wstawaniu. Boryka-
j¹c siê z problemami dnia codziennego – za-
dbaj o zdrowie. Nie wydawaj te¿ pieniêdzy
tak hojn¹ rêk¹. Twoja oszczêdnoœæ powinna
wzi¹æ górê nad rozrzutnoœci¹. Tutaj przyda
Ci siê wiêcej konsekwencji i samokrytycy-
zmu.

SKORPION 24.10-23.11
Pod koniec miesi¹ca mo¿esz mieæ sprzyjaj¹-
ce warunki do za³atwienia kilku wa¿nych
spraw. Dni mog¹ byæ pe³ne nerwowej atmo-
sfery, ale nie musisz jej podsycaæ, wystarczy
tylko dobrze zorganizowaæ swój czas,
a wszystko powinno siê udaæ. Aby utrzymaæ
siê w dobrej formie, zdrowo siê od¿ywiaj i wy-
sypiaj. Na razie zapomnij o nocnym imprezo-
waniu. 

STRZELEC 24.11-22.12
Po krótkiej zni¿ce formy powoli bêdziesz wra-
ca³ do pe³ni si³. Nie rzucaj siê jednak od razu
na g³êbok¹ wodê – i w miarê spokojnie wejdŸ
w codzienny tryb swoich spraw. Nadchodz¹ce
dni zapowiadaj¹ siê w³aœnie pracowicie, ener-
gia i dobra kondycja bêd¹ wiêc niezbêdne, by
podo³aæ zwiêkszonym obowi¹zkom.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Dynamizm i energia – to cechy, którymi bê-
dziesz obdarzony w najbli¿szym czasie. Na
pewno nie zabraknie Ci okazji, aby to wykorzy-
staæ. Pamiêtaj tylko, aby mierzyæ si³y na za-
miary. Dobre samopoczucie, pozytywne nasta-
wienie i odrobina szczêœcia – to wszystko cze-
go Ci bêdzie potrzeba, aby daæ radê nowym
wyzwaniom. Pamiêtaj, ¿e do odwa¿nych œwiat
nale¿y! 

WODNIK 21.01-19.02
Nie myœl teraz wy³¹cznie o rozrywkach, zajmij
siê sprawami, które odk³adasz ci¹gle „na po-
tem”. Zaleg³e sprz¹tanie, wieczne odk³adanie
wizyty u dentysty lub spraw w urzêdzie,
o których myœlisz, ¿e „siê same za³atwi¹” na
pewno Ciê nie usatysfakcjonuje, ale powinno
byæ nauczk¹, aby trzymaæ rêkê na pulsie i nie
myœleæ o niebieskich migda³ach. 

RYBY 20.02-20.03
W najbli¿szym czasie mo¿e Ciê czekaæ sporo
atrakcji – mog¹ to byæ szalone dni – zawodo-
wo i towarzysko. Reszt¹ spraw nie powinieneœ
siê martwiæ. Dochody i satysfakcja jakie przy-
nosi praca mog¹ byæ gwarancj¹ sukcesu, ale
zgoda i dobre kontakty z bliskimi to dla Ciebie
powinno byæ prawdziwym warunkiem szczê-
œcia i dobrego samopoczucia. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 19/2010: „Chudy literat”. Nagrodê ksi¹¿kow¹ wy-
losowa³a p. Katarzyna Nowak z ul. Kondratowicza. Po odbiór zapraszamy do redakcji.
Wa¿ne do 19.11.br.  

MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCCna luzie Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili 
wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu!

WW cchhęęttnniiee  oogglląąddaannyymm  sseerriiaalluu
„„PPlleebbaanniiaa””  bbaabbcciiaa  JJóózziiaa,,  ccoo  jjaakkiiśś
cczzaass  ttrroosskklliiwwiiee  zzaappaarrzzaa  kkoommuuśś
„„zziióółłkkaa  nnaa  ssppookkoojjnnoośśćć””..  JJeessiieenn−−
nnee  wwiieecczzoorryy  sspprrzzyyjjaajjąą  ppiijjaanniiuu
zziióółłeekk..  DDzziissiiaajj  −−  mmaałłee  pprrzzyyppoo−−
mmnniieenniiee,,  ww cczzyymm  mmoożżeemmyy  wwyybbiiee−−
rraaćć..  NNiiee  ttyyllkkoo  „„nnaa  ssppookkoojjnnoośśćć””..

BBeezz  cczzaarrnnyy − surowcem jest
zwykle susz: kwiaty i dojrzałe,
czarne owoce; napar z kwia−
tów pomaga przy przeziębie−
niach, jest napotny i moczo−
pędny, używany też do płuka−
nia przy bólach gardła. Sok
z owoców (lub nalewki) działa
ponadto lekko przeczyszcza−
jąco i przeciwbólowo. Stoso−
wać z wielkim umiarem!

BBrraatteekk  −− pomocny przy nad−
ciśnieniu, ale zwłaszcza − przy
trądziku! Wzmacnia ściany
naczyń krwionośnych.

CCzzaarrnnee  jjaaggooddyy − suszone są
przeciwbiegunkowe, pomocne
też w leczeniu cukrzycy i przy
osłabionym wzroku.

DDzziiuurraawwiieecc − napar z kwia−
tów należy stosować pamię−
tając, że podnosi wrażliwość
skóry na słońce, może też ob−
niżać skuteczność niektórych
tabletek antykoncepcyjnych.

JJeemmiioołłaa − młode pędy i liście,
w formie wyciągów czy krope−
lek, pomagają przy nadciśnie−
niu, stosowane też w miaż−
dżycy.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Sezonowo i warzywnie, czyli tania kuchnia na czasie.

✓✓ Cukinie (jak najmniejsze) przekrój wzd³u¿ na dwie czê-
œci i wydr¹¿ pestki. Obetnij (p³ytko) oba koñce. Posól, od³ó¿.
Filet rybny ugotuj w bardzo ma³ej iloœci wody z przyprawami
i pó³ na pó³ z mlekiem do miêkkoœci. Ma³¹ lekko osolon¹ ce-
bulkê podduœ na maœle. Rybê i cebulkê zmiksuj lub przepuœæ
przez maszynkê do miêsa, dodaj¹c namoczon¹ w mleku
i odciœniêt¹ bu³kê. Wymieszaj z surowym jajkiem, 1-2 ³y¿kami kwaœnej œmietany,
du¿¹ iloœci¹ siekanego koperku, 1 ³y¿k¹ szczypiorku i 1 ³y¿k¹ natki. Gdy za rzad-
kie, dosyp tartej bu³ki, gdy za gêste - dodaj mleka. Po³ówki cukinii wytrzyj z soku,
wype³nij na p³asko farszem, posyp tartym serem i wstaw do piekarnika, a¿ bêd¹
miêkkie i lekko oz³ocone. Gotowe!

✓✓ Broku³y umyj, os¹cz, podziel na niedu¿e ró¿yczki. U³ó¿ na patelni, wlej ok. 
1 cm wody, posól, przykryj i duœ oko³o 5 minut. Nastêpnie odparuj wodê, dodaj oli-
wy lub mas³a. Dorzuæ drobno posiekany czosnek, posyp tartym serem. Zapiecz
do miêkkoœci „al dente”.

✓✓ Kalafior umyj, podziel na ró¿yczki (pokrój tak¿e ich „nó¿ki”). Gotuj ledwo
przykryty w delikatnym rosole (mo¿e byæ z kostki), a¿ bêdzie miêkki. Dodaj gêste-
go purée ziemniaczanego (mo¿e byæ z proszku) lub, co by³oby zdrowsze, do go-
towania w³ó¿ 1-2 ziemniaki pokrojone w cienkie plasterki. Dopraw ca³oœæ sol¹, im-
birem, bia³ym pieprzem. Zmiksuj na g³adko; gdy zbyt gêste - rozcieñcz mlekiem,
gdy za rzadkie - dodaj puree ziemniaczanego. Podawaj z groszkiem ptysiowym
lub malutkimi kostkami bu³ki zrumienionej na maœle, posyp natk¹.

✓✓ Dynia - obierz, wydr¹¿ pestki, pokrój w grub¹ kostkê i w³ó¿ do garnka z wrz¹t-
kiem (oko³o 1/3 wysokoœci dyni). Gdy jest pó³miêkka, dodaj tyle mleka, by niezu-
pe³nie przykrywa³o dyniê oraz sól, trochê mielonego cynamonu, koniecznie imbir
i kurkumê mielon¹, nastêpnie gotuj do miêkkoœci, mieszaj¹c. W sumie to oko³o
15-20 minut, zale¿nie od dyni. Gdy miêkka, zmiksuj ca³oœæ lub przetrzyj, wlej z po-
wrotem do garnka, dodaj zacierki (domowe lub kupne) i bardzo czêsto mieszaj¹c
gotuj na wolniutkim ogniu przez ok. 5 minut, nastêpnie przykryj, zgaœ gaz i zostaw
jeszcze na ok. 10 minut. Mo¿na podawaæ! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Petent wchodzi do urzędu, rozgląda się

i nieśmiało zwraca do sekretarki:
− Przepraszam panią, czy naczelnik przyjmu−

je?
− No cóż… o ile wiem, nie odmawia...

☺ ☺ ☺
Sekretarka do swojego szefa: − Dyrektorze, żona prosi pa−

na do telefonu.
− Moja żona?! PROSI?! To z pewnością pomyłka.

☺ ☺ ☺
Asystent zagląda do gabinetu prezesa: − Panie prezesie,

przyszedł do pana mail.
− Tak? No to dawajcie go tu, śmiało, niech wchodzi!

☺ ☺ ☺
Interesant czeka na audiencję u naczelnika. Sekretarka nu−

dzi się, gapi w sufit, na ściany, panuje krępująca cisza. In−
teresant usiłuje ją przerwać:

− Ech, lato… Ile tu much się nazlatywało!
− No − mówi sekretarka. − Dokładnie trzydzieści cztery, tyl−

ko, że ta koło lampy jest kulawa! WWeessoołłyy  RRoommeekk

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
OObbiieeggoowwee  sseenntteennccjjee  ii ssłłoowwaa  łłaacciińńsskkiiee  zznnaammyy  wwsszzyyssccyy  ii cczzęęssttoo  jjee  ccyy−−
ttuujjeemmyy,,  jjeeddnnaakk  nniiee  zzaawwsszzee  ddoo  kkoońńccaa  wwiieeddzząącc,,  ccoo  oonnee  oozznnaacczzaajjąą..  ZZaa−−
tteemm  ddzziissiiaajj  −−  lleekkccjjaa  łłaacciinnyy!!

Per aspera ad astra − to słowa Seneki, Rzymianina, sprzed dwóch
tysięcy lat; znaczą dosłownie „przez ciernie do gwiazd”;

A priori − znaczy z góry, w przeciwieństwie do „a posteriori” czyli potem, po fakcie;
Anno Domini − w roku Pańskim, roku Pańskiego;
Sensu stricto − w ścisłym znaczeniu;
Stricte − ściśle, dokładnie;
Ex cathedra − nieomylnie, bezdyskusyjnie;
Audaces fortuna iuvat − śmiałym szczęście sprzyja, aktualne od ponad 2.000 lat − We−

rgiliusz, Eneida;
Pecunia non olet − pieniądz nie śmierdzi − tak powiedział cesarz Wespazjan do swego

syna, tłumacząc się z pobierania podatku od rzymskich latryn publicznych;
CCiieekkaawwsskkaa
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- Sejmik Mazowsza dyspo-
nuje olbrzymimi piêniêdzmi,
ale niewiele z tej kasy trafia
do Warszawy... 

- Niestety, kieruj¹cy od dwóch
kadencji sejmikiem Mazowsza
marsza³ek Adam Struzik z PSL
woli inwestowaæ w innych gmi-
nach ni¿ Warszawa, Józefów,
czy Otwock. Za to wsparcie
otrzymuj¹ gminy dawnego wo-
jewództwa p³ockiego, w którym
mieszka marsza³ek i kilku lide-
rów PSL. Warszawa traci na ta-
kiej polityce. A przecie¿ Praga,
Wawer, to tak¿e Mazowsze…

- Czy z tej wielkiej mazo-
wieckiej kasy uda³o siê „wy-
rwaæ” trochê na inwestycje
w naszych dzielnicach?

- Kadencjê zaczyna³em jako
mieszkaniec Pragi Po³udnie,
a koñczê jako mieszkaniec Waw-
ra, gdy¿ ju¿ drugi rok mieszkam
w Miedzeszynie. Skoncentrujê
siê na tych dzielnicach. Samo-
rz¹d Mazowsza wspó³finansowa³
modernizacjê „Teatru Powszech-
nego”. Kosztem 26 milionów

z³otych zosta³a zmieniona elewa-
cja i wnêtrze obiektu.

- Rozumiem, ¿e zale¿a³o Pa-
nu na inwestycjach w dzielni-
cach prawobrze¿nej Warsza-
wy. Mo¿emy wymieniæ je-
szcze jak¹œ?

- Choæby budowê nowej Wo-
jewódzkiej Biblioteki Pedago-
gicznej przy ul. Goc³awskiej.
To inwestycja, która poœrednio
wp³ywa na poziom wykszta³ce-
nia naszych dzieci, gdy¿ umo¿-
liwia sta³y rozwój naszej kadry
pedagogicznej. W sejmiku, na
rzecz prawobrze¿nej Warsza-
wy, znakomicie mi siê wspó³-
pracowa³o m.in. z Tomaszem
Kucharskim, który obecnie jest
burmistrzem Pragi Po³udnie,
a wczeœniej by³ zastêpc¹ dyrek-
tora wawerskiego OPS.

- Lokalne relacje przek³a-
daj¹ siê na wspó³pracê na wy-
¿szym szczeblu. A co takiego
samorz¹d Mazowsza zrobi³
dla Wawra?

- Dziêki przekazaniu blisko 11
mln z³otych mo¿liwa by³a moder-

nizacja Miêdzyleskiego Szpitala
Specjalistycznego. Dla potrzeb
Oddzia³u Ortopedyczno-Urazo-
wego przebudowano drugie piê-
tro budynku. Zakupiono aparatu-
rê i sprzêt medyczny (m.in. po-
mpy infuzyjne, respiratory trans-
portowe, stó³ rehabilitacyjny, sto-
³y operacyjne, aparaty do znie-
czuleñ oraz aparat EKG i kardio-
monitory). Wylobbowaliœmy te¿
przygotowanie remontu prawie
70 km drogi ³¹cz¹cej Warszawê
z Pu³awami. Trwaj¹ procedury
i za rok prawdopodobnie nast¹pi
wybór wykonawcy, a póŸniej
modernizacja drogi nr 801.

- Nie kandyduje Pan po-
nownie do wojewódzkiego
sejmiku?

- Nie, ale nie zamierzam roz-
staæ siê z samorz¹dem. Chcê te-
raz byæ bli¿ej ludzi, bli¿ej spraw
lokalnych. Kandydujê z listy
Platformy Obywatelskiej do ra-
dy Wawra z okrêgu obejmuj¹ce-
go Falenicê, Miedzeszyn i Ale-
ksandrów. Na tych osiedlach jest
wiele do zrobienia. Potrzeby in-
frastrukturalne w Wawrze prze-
wy¿szaj¹ potrzeby innych war-
szawskich dzielnic. Jako radny
Mazowsza, a wczeœniej wice-
burmistrz Pragi Po³udnie zdoby-
³em niezbêdne doœwiadczenie
i chcê je wykorzystaæ na rzecz
rozwoju Wawra, a w szczegól-
noœci Miedzeszyna, Falenicy
i Aleksandrowa. Wawer musi
byæ nowoczesn¹ dzielnic¹, z do-
brymi drogami, bezkolizyjnymi
przejazdami przez tory, kanali-
zacj¹, boiskami, placami zabaw
i przedszkolami. Ale te zmiany
musz¹ jednak zachowaæ dotych-
czasowy, lokalny i zielony cha-
rakter tej wyj¹tkowej i zdecydo-
wanie naj³adniejszej dzielnicy
Warszawy. Piêknego zak¹tka
Mazowsza. (ar)

Rozmowa z Czes³awem 
Bieleckim, kandydatem 
na prezydenta Warszawy.

- Wielu mieszkañców Warszawy obawia
siê roszczeñ dawnych w³aœcicieli nierucho-
moœci, które s¹ dzisiaj komunalne. Jak pan
zamierza rozwi¹zaæ ten problem?

- To sytuacja, która jest efektem ba³aganu
w³asnoœciowego pozosta³ego po PRL-u. Trze-
ba wreszcie ten stan rzeczy uporz¹dkowaæ.
Dlatego z grup¹ ekspertów pracujê nad pro-
jektem Warszawskiego Funduszu Regulacji
W³asnoœci. Instytucja ta ma rozwi¹zaæ kon-
flikt interesów pomiêdzy dawnymi w³aœcicie-
lami a obecnymi w³aœcicielami lokali wyku-
pionych czy u¿ytkownikami wieczystymi nie-
ruchomoœci, co do których istniej¹ roszczenia
by³ych w³aœcicieli. Warszawa musi byæ mia-
stem przyjaznym zarówno dla lokatorów mie-
szkañ komunalnych, jak i w³aœcicieli sklepów
i restauracji. ¯adna ze stron nie mo¿e byæ po-
szkodowana. Skoro pañstwo polskie od 20 lat
nie rozwi¹za³o tego problemu, to inicjatywê
musz¹ dziœ przej¹æ w³adze miejskie.

- Czy to nie zbytni optymizm?
- Jestem praktykiem. Staram siê jak naj-

mniej mówiæ, a jak najwiêcej robiæ. Jako ar-
chitekt i przedsiêbiorca mam bogate i konkret-
ne doœwiadczenie. Wiem, co mo¿na w War-
szawie zrobiæ, a czego nie. I w przeciwieñ-
stwie do innych kandydatów nie obiecujê cu-
dów. Jeœli pani Gronkiewicz-Waltz nie potra-
fi³a siê uporaæ ze skutkami dekretu Bieruta, to
nie oznacza to, ¿e nie mo¿na tego zrobiæ.
A dotykamy tu sprawy kluczowej dla rozwoju
miasta. Inwestorzy bowiem nie bêd¹ wcho-
dziæ tam, gdzie kwestie w³asnoœciowe s¹ nie-
za³atwione.

- Czy jeœli zostanie pan prezydentem, bê-
dzie podtrzymana tendencja drastycznych
podwy¿ek czynszów i op³at za u¿ytkowa-
nie?

- Grunty musz¹ byæ wyceniane w odniesie-
niu do ich realnej wartoœci. Nie mog¹ byæ za-

wy¿ane, w dodatku raptownie z roku na rok,
wedle widzimisiê biurokratów z Ratusza. Ma-
my prawo równie¿ zastanawiaæ siê nad tym,
na co posz³y te olbrzymie kwoty z tytu³u u¿yt-
kowania wieczystego, jakie wp³ynê³y do bu-
d¿etu miasta. Czy na remonty domów,
w których mieszkaj¹ p³atnicy?

- Prawa strona Wis³y wci¹¿ uchodzi za tê
gorsz¹ czêœæ Warszawy. Dlaczego tak siê
dzieje i co mo¿na w tej sprawie zmieniæ?

- Dla Pragi szans¹ jest jej rewitalizacja. Ten
fragment miasta to kawa³ warszawskiej histo-
rii, który nie powinien byæ skazany na ruinê.
Nale¿y te¿ zainwestowaæ w nabrze¿e Wis³y,
które mo¿e siê staæ atrakcyjnym miejscem dla
warszawiaków. Jednoczeœnie trzeba je zabez-
pieczyæ przed powodziami. Wa¿nym przed-
siêwziêciem jest te¿ dokoñczenie Obwodnicy
Œródmiejskiej, dziêki czemu Praga bêdzie
mia³a znacznie lepsze po³¹czenie z lew¹ stro-
n¹ Wis³y, a tym samym bardziej siê z ni¹ zin-
tegruje. (f)

Praga ma przyszłośćWawer, to te¿ Mazowsze!
Rozmowa z Jaros³awem Jankowskim, 
radnym sejmiku Mazowsza.

OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA
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Drukarz 
przed Radością

Zwyciêstwem KS Drukarz zakoñczy³y siê „Mieszkañcowe”
derby z PKS Radoœæ. Wynik tego meczu zmieni³ uk³ad tabeli li-
gi okrêgowej.

Jak pisaliœmy w ostatnim „Mieszkañcu” pod koniec paŸdziernika
czeka³ nas interesuj¹cy mecz pomiêdzy dru¿ynami naszych dziel-
nic: po³udniowopraskim Drukarzem i wawersk¹ Radoœci¹. Spotka-
nie, na boisku przy ul. Wielowiejskiej, rozpoczê³o siê z piêtnasto-
minutowym opóŸnieniem. Pierwsza po³owa zdecydowanie nale¿a-
³a do gospodarzy. – Radoœæ ma œwietny zespó³. Jak oni to robi¹ przy
tak s³abym zapleczu?– dziwili siê pi³karze z Pragi Po³udnie. Zawo-
dnicy Drukarza zdawali siê nie wierzyæ we w³asne mo¿liwoœci
i w zwyciêstwo. W przerwie spotkania poprosiliœmy o komentarz
Piotra Kalbarczyka, prezesa KS Radoœæ: - Wygramy 2 do 1, ale

wa¿ne jest to, ¿e te derby dru¿yn prawobrze¿nej Warszawy przebie-
gaj¹ w przyjaznej atmosferze. Niemniej, sêdzia g³ówny kilka razy
siêga³ po ¿ó³ty kartonik. 

W drugiej po³owie przewaga Drukarza by³a bardzo widoczna.
Ani znakomity, jak zwykle, doping kibiców z Wawra, ani w³asne
boisko, ani nawet jedna bramka strzelona przez Aleksandra Graffa
nie mog³a zapewniæ gospodarzom zwyciêstwa. Drukarz najpierw
wyrówna³, a nastêpnie ustali³ wynik spotkania na 2:1. To by³a
pierwsza pora¿ka PKS Radoœæ na w³asnym boisku od pó³tora roku!
Dziêki zwyciêstwu w Wawrze Drukarz wysun¹³ siê na trzecie miej-
sce w tabeli ligi okrêgowej. - W drugiej po³owie Radoœæ nie odda-
³a nawet pó³ strza³u na nasz¹ bramkê. Maj¹ dru¿ynê bardzo dobr¹
fizycznie i motorycznie, ale technicznie jeszcze im do nas brakuje…
– dla „Mieszkañca” podsumowa³ mecz Zbigniew Kania, prezes
Drukarza.

Gdy wysy³aliœmy ten numer gazety do druku, to zawodnicy PKS
Radoœæ grali z Mazurem Radzymin, a KS Drukarz potyka³ siê z Le-
gionem II Warszawa. ar

Ch³opcom ze szkolnego UKS 141 nie
uda³o siê wzi¹æ udzia³u w zakoñczo-
nym niedawno Turnieju Orlika o Pu-
char Premiera Donalda Tuska. A szko-
da, bo „Mieszkaniec” sprawdzi³, ¿e
graj¹ bardzo dobrze.

W niedzielê, 31 paŸdziernika, na ogól-
nodostêpnym boisku „Wembley” na Bul-
warze Stanis³awa Augusta m³odzi pi³ka-
rze UKS 141 (rocznik 2000 i m³odsi)
starli siê z dru¿yn¹ KS Raszyn. Ju¿
w pierwszych minutach meczu strza³em
z rzutu wolnego bramkê dla ch³opców
z Grochowa zdoby³ Kuba Nowak. Jed-
nak pi³karze z Raszyna doœæ szybko do-
prowadzili do remisu. Potem mecz by³
doœæ wyrównany. Najbardziej emocjonu-
j¹ca by³a ostatnia kwadra (m³odzi pi³ka-
rze graj¹ 4 x 15 minut). UKS prowadzi³
3:2, gdy na trzy minuty przed koñcem
spotkania po raz kolejny goœcie strzelili
wyrównuj¹cego gola. W szeregach kibi-
cuj¹cych rodziców wkrad³ siê niepokój
o losy spotkania. Tym bardziej, ¿e wy-
równuj¹ca bramka doda³a animuszu pi³-
karzom z KS Raszyn. Jednak nasi grali
do koñca i minutê przed ostatnim gwizd-
kiem Patryk Noga zwyciêsk¹ bramk¹
przypieczêtowa³ sukces UKS 141. Mecz
zakoñczy³ siê rezultatem 4:3. Z naszej
dru¿yny na listê strzelców wpisa³ siê tak-
¿e Rafa³ Chojnacki, zaœ Kuba Nowak,
dwoma celnymi strza³ami potwierdzi³,
¿e w zespole wiedzie pierwsze skrzypce.
W spotkaniu wyró¿nia³ siê równie¿
obroñca UKS-u Micha³ Juda. Po zwyciê-
skim meczu zadowoleni ch³opcy z Gro-
chowa zapozowali „Mieszkañcowi” do
zdjêcia.

UKS 141 dzia³a przy Szkole Podstawo-
wej Nr 141 przy ul. Szaserów. St¹d te¿
wziê³a siê nazwa klubu. M³odzie¿ trenuje
g³ównie na nowoczesnym boisku w Par-
ku Poliñskiego zbudowanym w ramach
rz¹dowego programu „Moje boisko –
Orlik 2012”. Niedawno zakoñczy³ siê
pierwszy wielki turniej zwi¹zany z „Orli-
kami” – Turniej o Puchar Premiera Do-
nalda Tuska. W ogólnopolskiej imprezie
wziê³o udzia³ blisko dziesiêæ tysiêcy dru-
¿yn, a mecze rozgrywano na prawie ty-
si¹cu „Orlikach”. Niestety, boisko przy
ul. Szaserów pozosta³o niewykorzystane.
– Chcieliœmy zg³osiæ naszych ch³opców
do turnieju, ale odpowiedziano nam, ¿e

nie mo¿emy, bo obiekt nie ma tzw. anima-
tora… - mówi¹ rozgoryczeni rodzice
m³odych pi³karzy. „Mieszkaniec” wyja-
œnia³ tê sprawê w ministerstwie sportu.
Zdaje siê, ¿e musia³o dojœæ do jakiegoœ
nieporozumienia, bo Jakub Kwiatkowski,
rzecznik ministerstwa zapewnia³, ¿e obe-
cnoœæ animatora nie by³a konieczna, tyl-
ko musia³a siê znaleŸæ osoba, która na

boisku poprowadzi³aby rundê elimina-
cyjn¹. Mo¿e przed przysz³orocznym tur-
niejem uda siê w³adzom dzielnicy zatru-
dniæ animatorów na po³udniowopraskich
boiskach, tym bardziej, ¿e w ramach in-
nego rz¹dowego programu gminy mog¹
dostawaæ po 1000 z³. miesiêcznie, co ma
stanowiæ po³owê wynagrodzenia osoby
animuj¹cej zajêcia na „Orlikach”.   rosa

KONSTANTY BARTOŃ
– wiceburmistrz „od sportu” 
na Pradze Południe:

Tak naprawdê, to na „Orliku” przy ul. Szaserów jest oso-
ba, która opiekuje siê obiektem i pe³ni rolê animatora.
W celu uzupe³nienia kadry instruktorskiej w³aœnie groma-
dzimy odpowiednie dokumenty z zamiarem wyst¹pienia do
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, aby utworzyæ etaty ani-
matorów na obydwu naszych „Orlikach” (przy ul. Szase-

rów i przy ul. Tarnowieckiej). Problemem jest to, ¿e o ile 1000 z³. dofinansowania
z rz¹dowego programu w ma³ych gminach jest kwot¹ doœæ kusz¹c¹, o tyle w Warsza-
wie, nawet za 2000 z³. brutto, trudno bêdzie znaleŸæ wykwalifikowanego animatora
sportu. Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e jako Dzielnica ponosimy wszelkie obci¹¿enia finan-
sowe zwi¹zane z utrzymaniem „Orlików". A te obci¹¿enia s¹ niema³e. ¯eby nasi m³o-
dzi mieszkañcy trenowali i grali w cywilizowanych warunkach, nie wystarczy tylko wy-
budowaæ odpowiednie obiekty. Trzeba tak¿e o nie zadbaæ. W przypadku boiska przy
Szaserów w 2009 roku wydaliœmy na utrzymanie obiektu 90 tys.z³. A proszê te¿ pamiê-
taæ, ¿e w tej kadencji wybudowaliœmy 5 zespo³ów boisk ogólnodostêpnych. Te wszyst-
kie obiekty utrzymywane s¹ ze œrodków publicznych. 

Nasz UKS pokonał Raszyn
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FINANSE

Biuro Rachunkowe – licen-
cja MF, OC, ka¿da ksiêgowoœæ,
kadry, p³ace, ZUS. 

Tel. 601-590-114, 
info@vaana.pl

Ksiêgowoœæ – fachowo, rze-
telnie, dyskretnie, osobiœcie
poprowadzê. 

Tel. 606-763-006; 
22 810-83-60

Us³ugi Ksiêgowe  
www.korkowabiuro.pl,

Tel. 696-052-708

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za
gotówkê oraz znaczki, mone-
ty, medale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, me-
ble i inne przedmioty. 

Tel. 22 610-33-84; 
0601-235-118

Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa
18. Tel. 22 831-36-48

Stare prospekty/katalogi sa-
mochodów. Tel. 600-817-479

SPRZEDAM

Odkurzacze Rainbow – no-
we, u¿ywane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 0606-742-822; 
www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 
22 613-98-37

NAUKA

AAA Angielski, niemiecki. 
Tel. 601-20-93-41

Fizyka, matematyka – kore-
petycje. Tel. 22 615-81-50; 

603-581-282
Liceum dla doros³ych.

Tel. 22 517 77 40; 
602 232 879

Matematyka, dojazd. 
Tel. 691-870-045

Matematyka. 
Tel. 607-163-744

Matematyka. 
Tel. 604-839-615

Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
Szko³a policealna - dekorator

wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
Szkolenia BHP. 

Tel. 22 879-87-66; 
602-232-879

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Jednopokojowe na P³owiec-
kiej. Tel. 22 613-22-41

Pokój z widn¹ kuchni¹ ul.
Waszyngtona 23 m kw. – po re-
moncie, umeblowane ³¹cznie
z mediami. Tel. 608-04-34 

lub 604-444-976
POKÓJ 14 M., GOC£AW. 

TEL. 506-573-731
Pomieszczenie magazyno-

we – Otwock, 1200 m kw.
w tym 570 m kw., 320 m kw. 

Tel. kontakt. 22 779-30-66

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Tanie dzia³ki wiejskie. 
Tel. 600-249-226

DAM PRACĘ

Pracownika fizycznego do
prac pomocniczych i do obs³ugi
prostych spo¿ywczych maszyn
pakuj¹cych zatrudni firma
w Rembertowie. Wymagana
aktualna ksi¹¿eczka badañ SA-
NEPID-u. Praca na umowê zle-
cenie. Tel. 605-417-351
RAMKA
Zatrudniê do Punktu Gastrono-
micznego
przy ul. Korkowej (Wawer) 
Wymagania: Ksi¹¿eczka Sani-
tarno-Epidemiologiczna. 
Wynagrodzenie: 9z³/h netto
(160-165 h). 
Kontakt: 502-084-811

SZUKAM PRACY

Ksiêgowa z wieloletnim do-
œwiadczeniem na stanowisku
g³ównej ksiêgowej poprowadzi
osobiœcie, rzetelnie i fachowo
ksiêgowoœæ. 

Tel. 662-749-625
KPiR, VAT, ZUS - osobiœcie

poprowadzê – wystawiam fak-
tury VAT. Tel. 608-512-705

SOLIDNA – MYCIE
OKIEN, SPRZ¥TANIE, 20%
TANIEJ – INWALIDOM,
EMERYTOM. 

TEL. 506-573-731  

OGRODNICZE

Ogrodnictwo – komplekso-
wo. Tel. 0602-58-75-13

Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 888-906-138

PRAWNE

DORADCA PODATKO-
WY – porady, k³opoty z urzê-
dem skarbowym, wszystkie po-
datki, spadki, darowizny, auk-
cje. Warszawa Goc³aw. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656 

www.podatki-doradca.pl
Kancelaria Prawna, przy-

stêpne ceny, szeroki zakres
us³ug. Czynna codziennie
oprócz wtorków, ul. Grochow-
ska 207 (Universam nad ban-
kiem).  

www.kancelariaosica.pl 
Tel. 0509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252 
Kancelaria Adwokacka

adw. Teresa Zdanowicz.
Sprawy: cywilne, karne, ro-
dzinne, spadkowe. Wawer -
Anin ul. Ukoœna.

Tel. 22 613-04-30; 
0603-807-481

Nieruchomoœci 
– www.azdom.pl

RAMKA
Kancelaria Prawna Pietruk s.c. 
Pe³ny zakres us³ug. Konkuren-
cyjne ceny. 
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2 Warszawa 

Tel. 22 879-92-29; 
502-27-51-94 

www.pietruk.eu

RÓŻNE

Profesjonalne sprz¹tanie biur
- Warszawa. Tel. 513-342-440

Sól drogowa i mieszanka
piaskowo-solna w workach po
50 kg. Na terenie Pragi trans-
port gratis. 

Tel. 697-104-304

SPORT

Si³ownia, ping-pong. ul. Pod-
skarbiñska 7B. Najtaniej na
Grochowie! 

Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA

Kurs Przewodników po
Warszawie www.totu.travel.pl
od XI 2010. Tel. 600-272-151

USŁUGI

Administrowanie nierucho-
moœciami. Tel. 692-614-577

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

Tel. 22 612-95-23, 
0609 105 940

ALKO – PRZEPRO-
WADZKI. Tel. 512-139-430

Anteny SAT TV, kamery – 24
h. Tel. 0602-396-976

ANTENY - CYFRA+, Pol-
sat, N-ka oraz satelity bez op³at,
900 programów, w tym 20 pol-
skich (TRWAM, TVP1, TVP2
i TVN), anteny TV – naziemne.
Sprzeda¿, monta¿, naprawa,
gwarancja!

www.lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 

501-123-566 
Anteny indywidualne, zbior-

cze i satelitarne. Naprawa RTV,
najwy¿sza jakoœæ us³ug. Igañ-
ska 32. Tel. 22 813-60-33, 

604-506-278
ANTENY, TELEWIZORY

– naprawa. 
Tel. 22 818-07-17

Automatyczne pralki – na-
prawa, tanio. 

Tel. 22 810-67-92; 
0605-404-132

Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03
Cyklinowanie, lakierowanie,

uk³adanie parkietów ró¿nych -
osobiœcie. Tel. 22 810-70-88; 

609-542-545; 
Cyklinowanie, lakierowanie,

malowanie. 
Tel. 510-727-201

CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. 

TEL. 694-825-760
DEZYNSEKCJA, skutecz-

nie. Tel. 22 642-96-16
Elektryczne (uprawnienia).

Tel. 22 870-27-39; 
502-208-813

Elektryczne – G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53; 

504-61-88-88
Futra – ko¿uchy, odzie¿

skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-2305

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;
662-065-292

Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

Glazura, hydraulika, remon-
ty. Tel. 22 671-05-82

Glazurnik-profesjonalista, 20
lat praktyki. Tel. 22 783-24-28; 

501-805-046
Glazura, hydraulika, malo-

wanie - tanio. Tel.518-562-380 
Hydrauliczne - G³owacki.

Tel. 22 428-35-53; 504-61-88-88
Hydrauliczne, gazowe – soli-

dnie. Tel. 22 610-81-21; 
607-773-106

Hydrauliczne i gazowe –
uprawnienia. Tel. 22 611-89-95; 

660-51-60-10
Hydraulik. 

Tel. 502-031-257, 22 815-66-60
Hydraulika wod.-kan. gaz.,

piece, przegl¹dy kominiarskie,
gazowe, remonty. 

Tel. 696-321-228
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – NAPRAWA. 
TEL. 694-825-760

Malowanie, tapetowanie,
panele. Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
Malowanie, tapetowanie.

G³owacki. Tel. 22 428-35-53; 
504-61-88-88

Malowanie, tapetowanie i re-
monty. Tel. 22 612-21-74; 

501-028-073
Malowanie, g³adŸ gipsowa.

Tel. 22 612-01-95; 510-711-163
Malowanie, tapetowanie,

g³adŸ – doœwiadczenie. 
Tel. 22 810-90-22

Malowanie, drobne remonty. 
Tel. 601-203-313

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 602-216-943
Naprawa telewizorów

u klienta. Tel. 22 671-94-53; 
692-420-605

Naprawa - pralki, lodówki.
Tel. 603-047-616; 502-562-444
RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 

Pralki, lodówki. 
Tel. 601-361-830, 

22 671-80-49, 604-910-643

Pranie chemiczne, renowa-
cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
S2 MYJNIA RÊCZNA,

SERWIS OPON ul. Che³m¿yñ-
ska 10b. Tel. 668-584-097

SPRZ¥TANIE piwnic, wy-
wóz mebli. Tel. 694-977-485

STOLARZ - wykona soli-
dnie - meble, zabudowy, kuch-
nie, szafy, pawlacze i inne. 
Tel. 22 810-38-04; 602-126-214

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Uk³adanie, cyklinowanie, la-
kierowanie, renowacja starych
pod³óg. Tel. 663-511-771

Us³ugi remontowe. 
Tel. 0602-58-75-13

¯aluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 

Tel. 22 610-54-19
Rolety antyw³amaniowe i na-

prawy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, ro-

lety antyw³amaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

WYWÓZ MEBLI, GRU-
ZU, z³omu, œmieci, liœci, oczy-
szczanie piwnic, strychów. 

Tel. 224 22 63; 888-651-163
Wywóz gruzu, mebli, liœci,

ga³êzi, sprz¹tanie piwnic. 
Tel. 502-911-367

USŁUGI/budowlane

Geodeci. Tel. 783-640-323
G³adŸ, malowanie od zaraz. 

Tel. 609-982-675

USŁUGI/komputerowe

WOJTEK-WWK NAPRA-
WA KOMPUTERÓW. 

TEL. 603-650-090

USŁUGI/remontowe

Cyklinowanie bezpy³owe, la-
kierowanie, uk³adanie parkie-
tów – solidnie. Tel.503-630-035

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-
Medyczny C.H. Szembeka róg
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53
D obok Agencji op³at – Zielar-
stwo – pe³ny asortyment, profe-
sjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

Starsza pani odda 6-mie-
siêczn¹ koteczkê. Tylko w do-
bre rêce! Sprawa pilna! 

Tel. 22 810-00-92
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

Kancelaria Prawna Pietruk s.c. 
Pe³ny zakres us³ug.
Konkurencyjne ceny. 

ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2 Warszawa 

Tel. 22 879-92-29; 
502-27-51-94 

www.pietruk.eu

GAZ, HYDRAULIKA – 24
h, naprawa pieca, termy,
kuchni, pod³¹czenia, upraw-
nienia gazowe. 

Tel. 22 610-18-53;
662-065-292

Zatrudniê do 
Punktu Gastronomicznego
przy ul. Korkowej (Wawer) 

Wymagania: Ksi¹¿eczka 
Sanitarno-Epidemiologiczna. 
Wynagrodzenie: 9z³/h netto

(160-165 h). 
Kontakt: 502-084-811

Zak³ad Pogrzebowy 

„„NNIIEEBBOO””
ul. Grochowska 285
tel. 810-27-47 czynny ca³¹ dobê

Wawer, ul. Trakt Lubelski 157
tel. 615-31-23 czynny 8-17

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

S³u¿ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 22 613-24-42
Ca³odobowo 602-398-417

Warszawa al. Komandosów 34
tel.: 22 612-86-32

Ca³odobowo 604-216-738
www.genita .p l

Miejskie Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Grochowska 156

tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11
ul. Floriañska 12

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
ca³odobowo – tel. 195 88
(po³¹czenie bezp³atne);

22 836-69-16; 608-054-093
Za³atwianie formalnoœci w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
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

REKLAMA REKLAMA

Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

tel. 22 879-11-70
e-mail:kancelaria@lex-fin.pl

MIESZKANIE ul. Paca (przy parku) 
56 m2 – 2 pokoje 
tel. 500 161 109

DZIAŁKA ul. Ogórkowa
1185 m2 budowlana 
tel. 500 161 109

P I L N I E  S P R Z E D A M :

tel. (22) 615 80 05  (22) 615 80 06 



REKLAMA REKLAMA
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WARSZAWA

- Oko³o 500 milionów lu-
dzi na ca³ym œwiecie cierpi
w wyniku ubytku s³uchu.
Problem najczêœciej dotyka
osoby starsze, skutecznie
utrudniaj¹c im funkcjonowa-
nie w stale pêdz¹cym œwie-
cie, przeszkadzaj¹c w co-
dziennej komunikacji oraz
nara¿aj¹c na bolesne uczu-
cie wstydu.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹, jednak zdecy-
dowana ich wiêkszoœæ ma
charakter obuuszny.

- Czy osoby maj¹ce uby-
tek s³uchu w ka¿dym uchu
powinny nosiæ dwa apara-
ty s³uchowe?

Ryszard Miko³ajewski: -
Tak, z ca³¹ pewnoœci¹ takie

rozwi¹zanie jest dla nich bar-
dzo korzystne. Ka¿dy mój
pacjent, którego uda³o mi siê
przekonaæ do dwóch apara-
tów, potwierdzi moje s³owa.

- Mo¿e Pan podaæ przy-
k³ady z ¿ycia codzienne-
go?

RM: - Rozpatrzmy choæby
dŸwiêk klaksonu samocho-
dowego. Docieraj¹cy do
uszu sygna³ informuje nas
o niebezpieczeñstwie.
W ci¹gu u³amka sekundy
mózg porównuje informacje
z obu uszu, takie jak natê¿e-
nie fal dŸwiêkowych oraz
momenty, w których dŸwiêk
dobieg³ do ka¿dego ucha.
Dziêki temu natychmiast
zdajemy sobie sprawê,

z której strony dochodzi
dŸwiêk i jak daleko znajduje
siê jego Ÿród³o oraz kiedy je-
steœmy w stanie unikn¹æ nie-
bezpieczeñstwa.

- Ogromnym k³opotem
niedos³ysz¹cych pacjen-
tów jest tak¿e rozumienie
mowy w ha³aœliwym oto-

czeniu. Czy dwa aparaty
pomagaj¹ rozwi¹zaæ tak¿e
i ten problem?

RM: - Ha³as otoczenia
utrudnia rozumienie mowy.
Dla osób, które nie s³ysz¹
oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrêbnienie po-
szczególnych g³osów jest
trudne. Mózg potrzebuje in-
formacji z obu uszu, aby sku-
tecznie rozró¿niaæ dŸwiêki
w trudnych sytuacjach s³u-
chowych, takich jak rozmowa
w zat³oczonej kawiarni lub
w pomieszczeniu, do którego
dobiegaj¹ ha³asy przeje¿d¿a-
j¹cych ulic¹ pojazdów. Dwa
aparaty s³uchowe pozwalaj¹
wspomóc naturaln¹ zdolnoœæ
mózgu do „filtrowania” ha³a-
sów dochodz¹cych z t³a.

- Lekarze zwracaj¹ tak¿e
uwagê na ryzyko utraty
zdolnoœci rozumienia mo-
wy w przypadku zupe³nej
rezygnacji z noszenia apa-
ratu s³uchowego. Czy mo-
¿e tak siê staæ, jeœli nosi-
my tylko jeden aparat?

RM: - Zjawisko, o którym
pan wspomina to tak zwana
deprywacja s³uchu. Polega
na stopniowym traceniu
przez mózg umiejêtnoœci
przetwarzania informacji
w wyniku trwa³ego braku po-
budzania ucha bodŸcem
akustycznym. Im wczeœniej
zdecydujemy siê na nosze-
nie aparatu s³uchowego na
dotkniêtym ubytkiem s³uchu
uchu, tym mniejsze ryzyko
wyst¹pienia deprywacji s³u-
chu oraz tym wiêksza ko-
rzyœæ z noszenia aparatów
s³uchowych.

W dwóch aparatach s³ucho-
wych dŸwiêki s¹ przyjemniej-
sze do s³uchania, nie trzeba
siê wysilaæ, aby je us³yszeæ.
W naturalny sposób s¹ odbie-
rane czysto, z odpowiednim
poczuciem g³oœnoœci i prze-
strzennoœci. Uzyskanie takie-
go efektu z jednym aparatem
s³uchowym nie jest mo¿liwe
w przypadku osób dotkniêtych
ubytkiem s³uchu w obu
uszach. AS 2010

Porada laryngologa 

Aparat słuchowy – jeden czy dwa?
Doktor Ryszard Miko³ajewski, laryngolog
z 15-letnim sta¿em, odpowiada na nasze 
pytania dotycz¹ce problemu niedos³uchu. 

PARTNER OTICON

Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 

500 z³ upustu!
Iloœæ aparatów w promocji

ograniczona. 
Promocja potrwa 
do 25 listopada.

Zapraszamy wszystkie zaintereso-
wane osoby na bezp³atne badanie
s³uchu i konsultacjê protetyka s³u-
chu. Osobom niepe³nosprawnym
proponujemy wizyty domowe.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
naszymi us³ugami, prosimy o te-
lefoniczne umawianie wizyt.

Zapraszamy 
do naszych gabinetów:

ul. Ostro³êcka 4 
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 498 74 80
ul. Bronis³awa Czecha 39 

tel. 22 353 42 50
Posiadamy sieæ 12 gabinetów

na terenie ca³ej Warszawy. 
Zapytaj o najbli¿szy gabinet: 

22 392 76 19.

APARATY S£UCHOWE

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonn..  ddoo  pptt..  ww ggooddzz..  1100..0000−−2200..0000

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

USG prenatalne 3D 4D
poniedzia³ek, œroda, czwartek, pi¹tek

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

Jestem
człowiekiem
dialogu

Pawe³ Obermeyer - 44-latek, cz³owiek o nie-
zwyk³ej wrêcz energii, pe³en pomys³ów, które
udaje mu siê realizowaæ, wielki optymista, uj-
muje skromnoœci¹ i ciep³ym uœmiechem. Dy-
rektor Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia
Pañskiego. Kandyduje w wyborach do Sejmi-
ku Mazowieckiego, z pierwszego miejsca listy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

- Pañskie korzenie s¹ warszawskie, i mo¿na
rzec lekarskie, zaœ kariera zawodowa zawsze
³¹czy³a siê z Mazowszem...

- Tak jest w istocie. Moja rodzina wywodzi siê
z Warszawy. Pradziadek, Dominik Dratwa, by³
przez trzy kadencje pos³em na Sejm Rzeczpospo-
litej i cz³onkiem BBWR. Emil G³uchowski, dzia-
dek ze strony matki, by³ powojennym budowni-
czym Warszawy. Jeœli chodzi o wybór œcie¿ki za-
wodowej – jestem lekarzem specjalist¹ medycyny

rodzinnej - poszed³em w œlady rodziców. Mama
Maria jest lekarzem specjalist¹ chirurgii stoma-
tologicznej, zaœ nie¿yj¹cy ojciec Wojciech Obe-
rmeyer by³ specjalist¹ chorób oczu. Po studiach,
w 1993 roku, rozpocz¹³em sta¿ w ZOZ P³oñsk,
a konkretnie w Szpitalu P³oñskim. 

- A potem sta³ siê Pan pionierem kapitalizmu
w us³ugach medycznych...

- Zdecydowa³em siê na w³asn¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ w ochronie zdrowia i w 1998 za³o¿y-
³em Niepubliczny Zespó³ Zak³adów Opieki Zdro-
wotnej „Palium”, który dzia³a do dziœ, scedowa-
³em go na ¿onê. Rzeczywiœcie by³o to przedsiê-
wziêcie pionierskie. Uda³o siê, firma funkcjonuje
w powiatach p³oñskim, ciechanowskim i pu³tu-
skim na zasadach niekomercyjnych, w oparciu
o kontrakty z NFZ. Rozros³a siê do dwóch przy-
chodni i trzech zak³adów opiekuñczo – leczni-
czych z 200 ³ó¿kami. W jej ramach dzia³a zespó³
opieki paliatywnej, hospicjum domowe dla osób
z terminaln¹ chorob¹ nowotworow¹.

- W 2001 roku podj¹³ Pan nowe wyzwanie –
postawiæ na nogi niewielki szpital w P³oñsku
i uczyniæ zeñ nowoczesn¹ placówkê.

- Mia³em wówczas 34 lata i by³em bodaj naj-
m³odszym dyrektorem szpitala na Mazowszu. Przez
szeœæ lat dyrektorowania szpitalowi uda³o siê roz-
budowaæ go z czterech do jedenastu oddzia³ów.
Mam ogromn¹ satysfakcjê, bowiem uda³o siê tego
dokonaæ m.in. dziêki harmonijnej wspó³pracy
wszystkich zaanga¿owanych w to dzie³o podmio-
tów samorz¹dowych – powiatu, gmin i wojewódz-
twa, bez wzglêdu na ró¿nice polityczne i optykê.
Powsta³ nowoczesny szpital z oddzia³em ratunko-

wym, l¹dowiskiem dla helikopterów, z trzynastoma
nowymi poradniami specjalistycznymi. 

- Równolegle z prac¹ w ochronie zdrowia
podj¹³ siê Pan dzia³alnoœci samorz¹dowej.
Chyba nie jest ³atwo sprostaæ tylu zadaniom.

- Ju¿ w 1998 zosta³em radnym gminy Nowe Mia-
sto. By³em równie¿ - kolejno - cz³onkiem Zarz¹du
Gminy Nowe Miasto i honorowym wicewójtem.
Przez cztery lata by³em radnym województwa ma-
zowieckiego, przez rok pe³ni³em funkcjê wicestaro-
sty powiatu p³oñskiego, do dziœ jestem radnym po-
wiatu p³oñskiego. Satysfakcja z dzia³alnoœci samo-
rz¹dowej jest ogromna. Œwiadomoœæ, ¿e ma siê
wp³yw na tak wiele spraw, które w efekcie prowa-
dz¹ do poprawy warunków ¿ycia obywateli jest nie-
porównywalna z niczym, jeœli poczyni siê za³o¿enie,
¿e mandat wype³nia siê dla dobra ogó³u, nie zaœ dla
samej funkcji. Jestem cz³owiekiem dialogu i wiem
ile od tego dialogu zale¿y. Praga jest mi bardzo bli-
ska, choæby z powodu rodzinnych korzeni, ale rów-
nie¿ z tej racji, i¿ jest miejscem mojej obecnej pra-
cy zawodowej. Od 2007 roku jestem dyrektorem
Szpitala Praskiego. Kandydujê do Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, by móc ten dialog – dla
dobra obywateli – prowadziæ dalej i by przynosi³
on wymierne korzyœci.

Rozmawiała Elżbieta Gutowska
Komitet Wyborczy SLD

KRYNICA ZDRÓJ
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz 
i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

5% RABATU na
14-dniowy 

turnus profilaktyczny z zabiegami
w terminach 17.11–30.11.2010  – 1120 z³

04.12–17.12.2010  – 1120 z³
20.12–02.01.2011  – 1540 z³

Informacje i rezerwacje pod telefonem 
18/471 20 76, 18/471 56 35

04−052 Warszawa ul. Grenadierów 25/27
tel. 022 810−19−24

www.orto−sklep.waw.pl
Czynny: poniedzia³ki-pi¹tki godz. 1000-1800, 

soboty 1000-1400

Gwarantujemy miłą i fachową obsługę!
Dojazd autobusami: 135,141,158,188, 311, 515, 523

(przystanek Osiedle Majdañska)

Realizujemy zlecenia NFZ

SKLEP
ORTOPEDYCZNO−
REHABILITACYJNY




