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Reklamowy 
bazar

Kiedyś Warszawa miała kilka 
(teraz już uznawanych za kulto-
we) neonów i… to właściwie wy-
czerpywało reklamę w mieście. 
Gdy przed 20 lat otwarliśmy bra-
my wolności, chlusnęła tamtędy 
ogłoszeniowa tandeta. Podmiej-
skie drogi zamieniły się w orgię 
reklam hurtowni, a miasto obwie-
szone zostało płachtami zachęt. 
Nie mamy sobie równych pod 
tym względem w Europie.

Od roku nieśmiało wkracza i 
tu cywilizacja, ale wciąż bardziej 
opłaca się powiesić wielkopo-
wierzchniową reklamę, zasłania-
jącą całą fasadę budynku (i okna 
mieszkańcom), bo kara za to jest 
mniejsza niż wpływy za reklamę. 
Dopiero teraz pojawia się szansa, 
że stawki kar i mandatów mogą 
się zmienić. Mają być dokuczliwe.

Nie mam nic przeciwko kolo-
rowym neonom, bo one nadają 
koloryt miastu, oczywiście pod 
warunkiem, że nie są szpetne. 
Przyznam się też, że wolę płach-
tę wielkiej reklamy, o artystycznej 
wartości, powieszoną na fasa-
dzie zdewastowanego, nadają-
cego się do remontu budynku niż 
liszajowatą elewację. Ale jestem 
całym sercem, za uporządkowa-
niem tego rynku: jeśli uda się wy-
rzucić 50 proc. reklam, miasto 
tylko na tym zyska.

Może nie finansowo, ale wizu-
alnie. Finały UEFA 2012 organi-
zowaliśmy z nadzieją  promocji 
miast. Jest to jednak nieustają-
ca walka o klienta: jeśli Warsza-
wa będzie ładna, turyści wrócą tu 
ponownie. Jeśli będzie paskud-
na, pojadą do Pragi, Berlina i Bu-
dapesztu. Tam nie ma ćwierci ilo-
ści reklam, które wiszą w Warsza-
wie. I jest pięknie, a nie słychać, 
by bez reklam miejskich handel 
tam podupadał.

Tomasz Szymański
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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

Po raz kolejny jesień na Pradze Południe roz-
poczęła się bardzo nostalgicznie. Mowa o szó-
stej edycji Skaryszewskiej Biesiady Poetyckiej.

Szóste biesiadowanie  
w „Skaryszaku”
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●  szybka i profesjonalna obs³uga

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

 dania obiadowe już od 12 zł
 imprezy okolicznościowe już 48 zł/os.
  catering na wskazany adres  

na życzenie klienta
 piwne PIĄTKI, kufel piwa 0,5 l – 5,20 zł
ul. Abrahama 18 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070; www.bistrogoclaw.pl

e-mail:bistro@bistrogoclaw.pl

 czytaj na str. 2

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

RISTORANTE TAVERNA
GALLO d’ORO

ul. Francuska 14
Domowa kuchnia włoska,

potrawy gotowane z pasją.
We WRZEŚNIU

do pierwszego lub drugiego dania
oferujemy

Coca-Colę lub wodę gazowaną 
(niegazowaną) GRATIS.

Zapraszamy również na 
PROMOCJĘ 

WINA W BUTELKACH.

Czynne od godz. 14.00  
do ostatniego klienta.

Zapraszamy  
po ostatnie promienie słońca

do naszego kolorowego ogródka. 
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 Kro ni Ka po li cyj na
Wskazały go ślady krwi

Policjanci z Pragi Południe otrzymali zgłosze-
nie o włamaniu do sklepu ze sprzętem gospodar-
stwa domowego. Gdy funkcjonariusze zjawili się 
na miejscu, zauważyli wybitą szybę wystawową 
i ślady krwi, które prowadziły do jednego z bu-
dynków. Mundurowi udali się za śladami, które 
doprowadziły ich pod… drzwi jednego z miesz-
kań. W mieszkaniu zastali Dominika D., który 
miał skaleczoną i krwawiącą rękę. Został zatrzy-
many. Pokrzywdzony oszacował poniesione stra-
ty na kwotę trzech tysięcy złotych, a zatrzymany 
trafił do policyjnej celi.

Wpadł w zasadzkę
Policjanci wydziału kryminalnego otrzyma-

li list gończy za 56-letnim mężczyzną. Sprawdzi-
li wszystkie miejsca, w których mógł przebywać 
poszukiwany, ale nigdzie go jednak nie zastali.  W 
wyniku pracy operacyjnej, policjanci wpadli na 
trop poszukiwanego. Kryminalni wspólnie z poli-
cjantami z Wawra przygotowali na niego zasadzkę. 
Gdy mężczyzna jechał na rowerze, został zatrzy-
many przez wywiadowców. Zatrzymany 56-latek 
nie stawiał oporu. Po zatrzymaniu poszukiwany 
trafił do policyjnej celi, skąd został doprowadzony 
do wskazanego przez sąd zakładu karnego.

Zatrzymani sprawcy rozboju
Pokrzywdzony został napadnięty, gdy wysia-

dał z samochodu. Sprawcy - było ich dwóch - za-
żądali od niego wydania pieniędzy i papierosów. 
Otrzymali 120 złotych i paczkę papierosów.  Je-
den ze sprawców zaczął dusić pokrzywdzonego 
i zażądał od niego wydania większej ilości pie-

niędzy. Zażądali, by mężczyzna wydał im kluczy-
ki do samochodu. Nie otrzymali ich. Gdy uciekli, 
pokrzywdzony zadzwonił na policję. Mundurowi 
kilka ulic dalej zatrzymali Marcina Z. Odnaleźli 
część pieniędzy i paczkę papierosów. Marcin Z. 
trafił do policyjnej celi i usłyszał zarzut rozboju. 
Prokurator objął 29-latka policyjnym dozorem. 
Rozpoczęto też poszukiwania drugiego ze spraw-
ców. Kilka dni później uwieńczone zostały sukce-
sem: kryminalni zatrzymali Mateusza T. (lat 37).

Zagruzowała samochód
Policjanci referatu patrolowo – interwencyjnego 

otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu samochodu. Ze 
zgłoszenia wynikało, że pewna kobieta mszcząc się, 
porysowała samochód poszkodowanego. Obrzuci-
ła go… gruzem. Na miejscu zdarzenia funkcjona-
riusze zastali 21-latkę i okazało się, że Natalia O. 
kilka dni wcześniej również uszkodziła samochód 
pokrzywdzonego, a ponadto groziła mu pozbawie-
niem życia. W czasie interwencji 21-letnia kobieta 
miała w organizmie 2 promile alkoholu. Natalia O. 
została zatrzymana i wytrzeźwiała w policyjnej celi.

Złamał sądowy zakaz
Funkcjonariusze z Grenadierów podczas patro-

lu południowopraskich ulic, zwrócili uwagę na 
samochód, który prowadził podejrzanie zacho-
wujący się mężczyzna. Chcąc sprawdzić, kim jest 
kierujący i czy nie jest pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków, zatrzymali samochód do kontro-
li. Podczas sprawdzania danych mężczyzny oka-
zało się, że 27-latek ma orzeczony przez sąd za-
kaz prowadzenia pojazdów. Jarosław K. podczas 
przesłuchania przyznał się do winy. toms
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telefOny  
     kOmórkOwe

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

ul. Korkowa 128b
tel. 696-052-708;  

798-851-050
biuro.ksiegowe2@gmail.com

BIURO RACHUNKOWE
 diagnostyka 
 mechanika
 przeglądy 
 części
Warszawa, ul. Jugosłowiańska 7
Tel. 22 671 92 22
www.auto-gajewski.pl

Bosch Service Gajewski
Kompleksowa obsługa 
samochodów

W Komisariacie Policji w Rembertowie odbyło się uro-
czyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę komendanta, 
komisarza Cezarego Tudka. Za dotychczasową współpracę 
ustępującemu komendantowi dziękowali m.in. zastępca Ko-
mendanta Rejonowego Policji Warszawa VII podinsp. Jacek 
Piątkowski i burmistrz dzielnicy Rembertów Agnieszka Ką-
deja. Komisarz Cezary Tudek był komendantem Komisariatu 
Policji w Rembertowie od sierpnia 2010 roku. Jego miejsce 
zajął nadkom. Marcin Prochot, który do tej pory był naczel-
nikiem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Wawrze. 
Odchodzącemu komendantowi dziękujemy i życzymy po-
wodzenia w życiu osobistym. (ab)

Zmiana komendanta policji w Rembertowie

W dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego grupa mieszkań-
ców Wawra pikietowała 
przed tutejszym Ratuszem. 
Mieszkańcy domagali się 
poprawy bezpieczeństwa na 
dzielnicowych ulicach.

U źródeł pikiety stała kolej-
na tragedia, do której doszło 
9 sierpnia na ulicy Mrówczej. 
– Na skutek nadmiernej pręd-
kości i głupoty kierowcy zgi-
nęło kolejne dziecko – wyja-
śnia Beata Koselska, jedna ze 
współorganizatorek pikiety. 
– Ledwie rok temu, czterysta 
metrów od miejsca tej trage-
dii, na skrzyżowaniu Mrów-
czej i Zwoleńskiej, zginęła 
dwójka dzieci… Wydarzenia 
sprzed roku bardzo poruszyły 
i zmobilizowały mieszkań-
ców Wawra. Wtedy, także w 
dniu rozpoczęcia roku szkol-
nego, zorganizowali pikie-
tę przed urzędem dzielnicy. 
Sprawę opisywaliśmy na na-
szych łamach („Wawer się 
budzi”, Mieszkaniec Nr 17 
z 2011 r.). Minął rok, a sytu-
acja się powtarza. Co gorsze, 
powtarza się olbrzymia ludz-
ka tragedia – śmierć dziecka.

- Zjawiliśmy się tu po raz 
kolejny po to, aby zwrócić 
władzom dzielnicy uwagę na 
problem bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym – mówił przez 
megafon jeden z rodziców. 
W tym czasie zebrani przed 
Ratuszem mieszkańcy pod-
pisywali kolejną petycję do 
tutejszych władz. W piśmie 
wawerczycy żądają m.in. spo-
wolnienia ruchu na ul. Mrów-
czej i Zwoleńskiej, ustawienia 
fotoradarów, poprawy sygna-
lizacji, ustanowienia przed 

przejściami dla pieszych stref 
ograniczenia prędkości do 30 
km na godzinę. Żądają też 
tego samego, co przed rokiem 
– dialogu władz ze społeczno-
ścią na temat bezpieczeństwa 
w dzielnicy.

 – Ile jeszcze dzieci, ilu 
jeszcze dorosłych musi zgi-

nąć, zostać potrąconych, 
okaleczonych na ulicach, 
chodnikach i ścieżkach Waw-
ra, zanim państwo, czyli oso-
by, którym powierzyliśmy w 
wyborach nasze bezpieczeń-
stwo zareagujecie? – jedna 
z matek retorycznie pyta-
ła nieobecnych na pikiecie 
członków zarządu i radnych 
dzielnicy. 

– Dlaczego nasze dzieci 
i my sami nie jesteśmy bez-
pieczni w drodze do przed-
szkola, szkoły, sklepu, czy 
po prostu na spacerze? Pi-
kietujący mieli olbrzymie 
pretensje, że mimo wielu 

wysyłanych pism do władz 
dzielnicy i wielokrotnego po-
ruszania tego tematu bezpie-
czeństwo na ulicach Wawra 
nie poprawiło się: – Jesteście 
współwinni tym tragediom! I 
nie jest wytłumaczeniem ani 
brak środków finansowych, 
ani głupota kierowców. 

Mieszkańcy Wawra złożyli 
swoją petycję w Ratuszu i  ru-
szyli w marszu milczenia do 
miejsc ostatnich tragedii. W 
tym czasie przed urzędem po-
jawił się wiceburmistrz Adam 
Godusławski. Zapytany przez 
redakcję „Mieszkańca” cze-
mu nie wyszedł wcześniej 
odpowiedział: - Bo nikt mnie 
tutaj nie zaprosił, nie powia-
domił. 

Widać, do rozmów z miesz-
kańcami władze Wawra wy-
magają jakiegoś szczególnego 
zaproszenia. Szkoda, że w tak 
ważnych i tak bolesnych spra-
wach… Adam Rosiński

dość śmierci w wawrze

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   
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Impreza organizowana jest 
każdego roku przez tutej-
szy urząd dzielnicy (Zespół 
Kultury) i Centrum Promocji 
Kultury Praga Południe. Tra-
dycyjnym miejscem biesiado-
wania jest Muszla Koncerto-
wa w Parku Skaryszewskim. 
W tym roku, 8 września, na 
scenie Muszli wystąpili: An-
tonina Krzysztoń, Robert Ka-
sprzycki i grupa Wyspy Do-
brej Nadziei.

Skaryszewska Biesiada Po-
etycka na stałe wpisała się w 
kalendarz kulturalnych wyda-
rzeń Pragi Południe.  Za każ-
dym razem ilość publiczności 
chętnej do wspólnego biesia-
dowania przekraczała ilość 
dostępnych miejsc. Co roku 
na scenie występują gwiazdy 
poezji śpiewanej. Tym razem, 
ze względu na poważne ogra-
niczenia finansowe, impre-

za zorganizowana została z 
mniejszym rozmachem.

Zarówno Antonina Krzysz-
toń, jak i Rafał Kasprzycki 
brali już udział w poprzednich 
edycjach Biesiady. Krzysztoń 
występowała z Czerwonym 
Tulipanem i Wolną Grupą 
Bukowina, a Kasprzycki w 
tej samej edycji co Grzegorz 
Turnau. W tym roku wyko-
nawcy ponadczasowego prze-
boju „Niebo do wynajęcia” 
przypadła trochę inna rola 
– jako prowadzący zastąpił 
Piotra Bałtroczyka. Choć na 
początku było czuć, że Robert 
Kasprzycki miał dużą tremę, 
to poradził sobie z wyznaczo-
nym zadaniem. 

Motywem przewodnim kon-
certu grupy Wyspy Dobrej Na-
dziei był księżyc. Już sam ten 
motyw nastrajał publiczność 
melancholijnie i romantycz-

nie. Wyspy Dobrej Nadziei (na 
zdjęciu poniżej), to zespół wy-
wodzący się z Pragi Południe. 
W swoim repertuarze „wyspia-
rze” mają m.in. wiersze zwią-
zanego z Grochowem Edwar-
da Stachury, Konstantego Ilde-

fonsa Gałczyńskiego i Jonasza 
Kofty. Są laureatami festiwa-
lów piosenek turystycznych i 
studenckich.

Antonina Krzysztoń, choć 
debiutowała przed trzydziestu 
laty, to tak naprawdę wyszła z 
ukrycia dopiero w 1993 r., gdy 
jej utwór  „Perłowa Łódź” wy-
grał w plebiscycie Muzyczna 
Jedynka. Mimo olbrzymiej po-
pularności „Tosia” zachowała 
indywidualizm i co równie 
ważne – nie dała się zmaniero-
wać machinie współczesnego 
showbiznesu. Obecnie najczę-
ściej grywa w kościołach, ale 
wielokrotnie była nagradzana 
na różnych festiwalach (m.in. 
FAMA, Studencki Festiwal 
Piosenki w Krakowie). W 
swoich balladach stara się tra-
fiać do ludzi „szukających” i 
„innych”.

Obydwa koncerty podobały 
się publiczności zgromadzo-
nej przed Muszlą Koncerto-
wą. „Mieszkaniec” tradycyj-
nie objął VI Skaryszewską 
Biesiadę Poetycką patronatem 
medialnym. ar

WTC – pamiętamy!
Przedstawiciele władz i mieszkańców Pragi Połu-
dnie oddali cześć ofiarom terrorystycznych zama-
chów na World Trade Center. Dzielnica pamięta o 
tragedii sprzed 11 lat.

Dokładnie 10 lat temu przy wejściu do Parku Skaryszewskiego 
(od strony ronda Waszyngtona) stanął obelisk poświęcony pamięci 
ofiar ataków na WTC. Zbrodniczy zamach przerwał życie blisko 
trzem tysiącom osób. Wśród nich była też szóstka Polaków. Ich 
nazwiska zostały wykute na obelisku. To Maria Jakubiak, Dorota 
Kopiczko, Jan Maciejewski, Łukasz Milewski, Anna Pietkiewicz i 
Norbert Szurkowski, syn naszego kolarskiego mistrza i „Zacnego 
Mieszkańca” Ryszarda Szurkowskiego. 

Co roku przed obeliskiem władze dzielnicy organizują uroczy-
stość złożenia wieńców. W tegorocznej wieńce składali - w imie-
niu Prezydenta RP gen. Krzysztof Szymański, wiceprezydent m.st. 
Warszawy Michał Olszewski, zastępca przewodniczącego Sejmi-
ku Mazowieckiego, burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski z 
członkami Zarządu, przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś 
wraz z radnymi, funkcjonariusze służb mundurowych i mieszkańcy. 
Na uroczystości obecny był zastępca Szefa Misji Ambasady USA 
Douglas C. Greene. rosa

Szóste biesiadowanie w „Skaryszaku”
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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

Międzylesie ul. Czarnołęcka 3

MIESZKANIE  
bezczynszowe 37 m2  
pokój, kuchnia, łazienka 
korytarz, ogródek ok. 20 m2

cena 270 000 PLN 
Tel. kom. 797-997-008

„Jaki pierwszy dzień no-
wego roku – taki cały rok” 
- mówi stare przysłowie, a 
nauczyciele często odnoszą 
je do roku szkolnego. Je-
śli prognoza się sprawdza 
to znaczy, że dla warszaw-
skich szkół szykuje się do-
bry rok. Bowiem pierwszego 
dnia nowego roku szkolnego 
2012/2013 pogoda dopisała, 
a i uczniowie tłumnie przy-
szli do swoich szkół. 

Dla uczniów i nauczycieli 
liceum im. Zbigniewa Herber-
ta to pierwszy rok szkolny w 
nowej siedzibie. Decyzją Ra-

dy Miasta liceum przeniosło 
się z Gocławia na ulicę Fun-
damentową do budynku, któ-
ry wcześniej zajmowało gim-
nazjum im. Jana Kochanow-
skiego. 

Minione wakacje były nie-
zwykle pracowite zarówno 
dla dyrekcji placówki, jak i 
licealistów, a nawet... absol-
wentów. Całe wakacje trwał 
remont budynku, który po-
przednia szkoła wyeksploato-
wała. Jak przyznała dyrektor 

Bożena Gromadzka, gdyby 
nie pomoc rodziców, uczniów, 
nauczycieli a nawet absol-
wentów nie udałoby się osią-
gnąć takiego efektu, jaki moż-
na było zobaczyć 3 września, 
kiedy szkołę wizytowały wła-
dze Pragi Południe. Dzielni-
ca przyznała na remont szko-
ły 50 tysięcy złotych. To po-
zwoliło na wyremontowanie 
piwnic i drugiego piętra. Po-
został parter i pierwsze pię-
tro. Jednak dzięki pomocy lu-

dzi dobrej woli, czyli właśnie 
uczniów, rodziców, absolwen-
tów itd. udało się wyremon-
tować dodatkowo 5 pomiesz-
czeń. 

Młodzież ma do dyspozy-
cji siłownię, na którą prze-
znaczono pomieszczenie po 
dawnej szkolnej stołówce, ale 
w liceum z obiadów szkol-
nych korzystało tylko sie-
dem osób. Dodatkowe fun-
dusze na remont znalazły się 
m.in. ze sprzedaży surowców 
wtórnych, które pracowicie 
wywożone były do skupów. 
Dlatego udało się też zro-
bić eleganckie łazienki i od-
restaurować podłogi. Trwają 
prace na przyszkolnym bo-
isku. Jak przyznaje dyrekcja 
początkowo decyzja o prze-
prowadzce szkoły do siedzi-
by po gimnazjum nie została 
dobrze przyjęta przez rodzi-
ców, ale osiągnięty efekt za-
skoczył wszystkich. Oczywi-
ście władze liceum mają co 
robić przez najbliższe lata, 
by gmach zaczął zachwycać, 
ale już dziś w środku placów-
ka spełnia wszystkie europej-
skie normy. Dlatego podczas 
uroczystej inauguracji ro-
ku szkolnego obecny na sa-
li burmistrz Tomasz Kuchar-
ski (na zdjęciu obok) życzył 
uczniom i nauczycielom, by 
nowe miejsce stało się dla 

wszystkich miejscem, w któ-
rym będą odnosić sukcesy. 

Liceum uchodzi za jedno z 
lepszych w Warszawie. Sły-
nie z dobrych wyników ma-
turalnych, a jego absolwenci 
w większości dostają się na 
studia. Ci, którzy do szkoły 
chodzą chwalą sobie wszech-
obecny dostęp do internetu w 
postaci bezprzewodowej sieci 
WI-FI, a ich rodzice są szczę-
śliwi, że nauczyciele pracują z 
dziennikiem elektronicznym. 
Dzięki temu zawsze wiedzą, 
jakie ich nastoletnie pociechy 
mają wyniki w nauce. 

Zmiany są też w najwięk-
szym w dzielnicy Gimnazjum 
nr 20 im. Bohaterów Olszyn-
ki Grochowskiej przy ul. 
Afrykańskiej 11 (na zdjęciu 
powyżej). Placówka ma no-
wego dyrektora. Został nim 
Paweł Jaworski, który do tej 
pory w szkole uczył biologii i 
historii. Szkoła liczy 19 klas, 

w których uczy się ponad 500 
uczniów. Nacisk kładzie na 
matematykę i geografię. Jak 
zapowiedział nowy dyrek-
tor gimnazjum jest otwarte 
na współpracę. Już 29 wrze-
śnia odbędzie się festyn in-
tegrujący placówkę z dziel-
nicą – to  uroczyste otwar-
cie szkolnego boiska, które 
będzie udostępnione nie tyl-
ko uczniom, ale w godzinach 
16.00-20.00 także mieszkań-
com pobliskiego osiedla. W 
czasie imprezy wystąpi wie-
lu południowopraskich arty-
stów. M.in. teatr „Nora” z po-
bliskiego Zespołu Szkół im. 
Agnieszki Osieckiej, a tak-
że Matysiakowie. Bo szkoła, 
oprócz tego, że jest miejscem 
zdobywania wiedzy, ma też 
być przyjazna. Wszyscy mają 
nadzieję, że „Dwudziestka” 
z Afrykańskiej pod rządami 
Pawła Jaworskiego właśnie 
taka będzie. MKP  

PRAGA POŁUDNIE

Na nowy szkolny rok

Witaj szkoło! 3 wrze-
śnia mieli okazję wykrzy-
czeć te słowa mniej lub bar-
dziej z tego faktu zadowole-
ni uczniowie polskich szkół. 
Jedni wracali po wakacjach 
uśmiechnięci, inni wręcz 
odwrotnie. Niewątpliwie 
wspólnymi odczuciami dla 
dzieci ze Starej Miłosny było 
zaciekawienie. Po raz pierw-
szy bowiem przekroczy-
li próg swojej nowej Szkoły 
Podstawowej nr 353, przy 
ul. Cieplarnianej 23, otwar-
tej właśnie w poniedziałek 3 
września br. 

Szkoła przy Cieplarnia-
nej będzie uczyć prawie 500 
dzieci. Trzykondygnacyjny 
budynek o pow. użytkowej 
5,8 tys. m kw. mieści m.in. 16 
sal dydaktycznych, 2 sale do 
pracy w grupach, 3 świetlice, 
2 sale gimnastyczne, pracow-
nię komputerową, bibliote-
kę oraz stołówkę. Na terenie 
znajduje się boisko do piłki 

nożnej, boisko wielofunkcyj-
ne, bieżnia oraz plac zabaw 
dla dzieci. 

Dzielnicową inaugurację 
roku szkolnego, połączoną z 
otwarciem szkoły, rozpoczę-
ła Msza Święta w kaplicy pa-
rafii św. Hieronima, celebro-
wana przez Jego Ekscelencję 
Ks. biskupa Marka Solarczy-
ka. Ciąg dalszy uroczystości 
prowadzonej przez Macie-
ja Kurzajewskiego, odbył się  
w budynku nowej szkoły. 
W inauguracji wzięło udział 
wielu znamienitych gości, a 
wśród nich m.in.: poseł na 
Sejm RP – Ligia Krajewska, 
wiceprzewodnicząca Rady 
m.st. Warszawy – Ewa Ma-
sny, burmistrz dzielnicy We-
soła – Edward Kłos i wielu 
innych znamienitych gości. 
Gmach szkoły jak i uczniów 
poświęcił ksiądz biskup Ma-
rek Solarczyk. 

Swoim występem arty-
stycznym uroczystość uświet-
niła także mieszkanka osiedla 
Stara Miłosna Krystyna Proń-
ko.

Dyrektor Katarzyna Głu-
sek-Wojciechowicz, otrzyma-
ła z rąk burmistrza Edwarda 
Kłosa symboliczny klucz do 
placówki. Tradycyjnie prze-
cięto wstęgę, otwierając tym 
samym szkolne progi. Pani 
dyrektor w swoim przemó-
wieniu serdecznie witała no-
wych uczniów, rodziców, ka-
drę nauczycielską i wszyst-
kich przyjaciół nowo otwartej 
szkoły. - Mamy nadzieję, że 
będzie to szkoła życia i tole-
rancji. (…) Chciałabym, aby 
ta szkoła była dla wszystkich 
drugim domem, który inspi-
ruje, pomaga, wychowuje, za-
raża pasjami, uczy żyć – mó-
wiła pani dyrektor. Są dwie 
rzeczy, które możemy dać na-

szym dzieciom - pierwsza to 
korzenie, druga to skrzydła...  
– podkreśliła.

Oby więc tak było. Oby 
uczniowie nowej placów-
ki czuli się tutaj bezpiecz-

nie, przyjaźnie i po prostu 
dobrze… Tego im życzymy!
 enigma

WESOŁA

Nowa szkoła

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

i wSzyStkie inne meble  
oraz naPrawa i renOwacja  

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

wyŁĄcznie lite drewnO

ŁóŻeczka  ŁóŻka
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Organizacja Narodów Zjed-
noczonych 9 grudnia 2009 ro-
ku przyjęła rezolucję prokla-
mującą rok 2012 Międzyna-
rodowym Rokiem Spółdziel-
czości. Spółdzielczość zrze-
sza na świecie ponad 1 mld 
ludności; pomaga w elimino-
waniu ubóstwa, w tworzeniu 
miejsc pracy, w umacnianiu 
obywatelskiej samorządno-
ści i solidarności, w łagodze-
niu skutków kryzysu. Polska - 
przypomnijmy - wraz z inny-
mi krajami Unii Europejskiej 
poparła tę rezolucję.

Dokument wezwał rządy, 
instytucje międzynarodowe 
i spółdzielnie do wspierania 
rozwoju spółdzielczości. Bo 
Spółdzielnie budują lepszy 
świat! I właśnie to hasło bę-
dzie obowiązywać podczas 
Międzynarodowego Roku 
Spółdzielczości.

„Mieszkaniec” od kilku 
miesięcy przybliża Czytelni-
kom problemy i osiągnięcia 
działających na naszym tere-
nie spółdzielni. Ostoją tego 
ruchu są spółdzielnie miesz-
kaniowe. Po wakacyjnej prze-
rwie odwiedzamy kolejną po-
łudniowopraską spółdzielnię 
mieszkaniową: SBM „Gre-
nadierów”. Do niej należą 
osiedla: Majdańska, Igańska,  
Łukowska, Grenadierów-Bis 
i najstarsza część spółdziel-
czych budynków zlokalizo-

wana między Alejami Sta-
nów Zjednoczonych, Ostro-
bramską i Grenadierów. SBM 
„Grenadierów” ma w swych 
zasobach 67 budynków, po-
nad 4.500 mieszkań. 

Rozmawiamy z prezesem 
spółdzielni Stanisławem Ga-
łązką. 

- Myślałem, że będziemy 
rozmawiali o termomoderni-
zacjach, mamy tu sukcesy, na 
większości osiedli prace już 
zostały zakończone, pozostał 
nam jeszcze jeden budynek 
przy ulicy Łukowskiej, osie-
dle Grenadierów-Bis, i stara 
część, wejdziemy tam z robo-
tami w przyszłym i 2014 ro-
ku. Ale tak naprawdę nie tym 
teraz żyjemy - mówi prezes 
Gałązka. - Boimy się kolej-
nych „modernizacji” prawa 
spółdzielczego. Z sejmowych 

„przecieków” wynika, że pra-
ce de facto zmierzają do likwi-
dacji spółdzielni mieszkanio-
wych i zastąpienia ich wspól-
notami mieszkaniowymi. Gdy 
zobaczyliśmy druki sejmo-
we nr 515 i 517, to włos się 
nam na głowie zjeżył. Na ca-
łym świecie obchodzimy Rok 
Spółdzielczości jako symbol 
uznania dla tej formy, zrzesza-
nia się i rozwiązywania pro-
blemów społecznych w tym i 
mieszkaniowych, a u nas od-
wrotnie. Pod hasłem walki z 
fobią, że tzw. „komuna” ulo-
kowała się w spółdzielniach 
mieszkaniowych, chce się je 
pozbawić gromadzonego la-
tami wspólnego majątku. W 
myśl projektu np. wystarczy, 
że jeden lokator w budynku 
przekształci spółdzielcze pra-
wo do lokalu w odrębną wła-
sność, to ten budynek - w myśl 
propozycji - automatycznie 
ma stać się wspólnotą miesz-
kaniową. Mielibyśmy do czy-
nienia ze współczesną formą 
liberum veto: jeden człowiek 
podejmowałby wiążącą decy-
zję dla wszystkich…

 - Propozycje sejmowych 
zmian odbieramy jednoznacz-
nie: jako torowanie drogi dla 
tylko jednej formy budownic-
twa mieszkaniowego: budow-
nictwa developerskiego, któ-
re przejmuje najlepsze lokali-
zacje, monopolizuje ceny, na-

stępnie przejmuje zarządzanie 
„swoimi” osiedlami. Jest to 
zły pomysł na rozwiązywanie 
głodu mieszkaniowego w Pol-
sce; młodych ludzi nie stać 
przecież na kupno tak wybu-
dowanych mieszkań, zwłasz-
cza teraz, gdy banki znacznie 
utrudniły warunki uzyskiwa-
nia kredytów hipotecznych. 
Wybudowane mieszkania sto-
ją puste, czekają na chętnych, 
a ludzie w potrzebie mogą li-
zać ten „cukierek” przez szy-
bę wystawową.

- Czy nie przesadzam? - py-
ta prezes Stanisław Gałązka. 
- Proszę zobaczyć jak w prak-
tyce, na naszym przykładzie, 
działa zasada równości wo-
bec prawa. Na dzierżawio-
nym przez nas od lat terenie, 
przy skrzyżowaniu ul. Gre-
nadierów i Ostrobramskiej 
(jest tam teraz parking osie-
dlowy) chcemy wybudować 
budynek mieszkalny dla 180 
rodzin. Mamy gotowy pro-
jekt, wszystkie niezbędne do-
kumenty, nie możemy jednak 
otrzymać pozwolenia na bu-
dowę. Dlaczego? W odmo-
wie powiedziano nam wprost: 
dlatego, bo prowadzimy są-
dową batalię z gminą o teren 
na innym osiedlu, przy ulicy 
Majdańskiej. Chodzi o grunt, 
na którym zlokalizowany jest 
parking dla mieszkańców na-

szej spółdzielni. Jaki jednak 
związek ma spór przed są-
dem z pozwoleniem na budo-
wę w innym miejscu?!! Prze-
cież wciąż nie wiadomo jaki 
będzie wyrok! Po to toczy się 
sprawa sądowa, by wyważyć 
racje obu stron…

Dodatkowo jeszcze nie mo-
żemy uzgodnić z gminą rze-
czy oczywistej: ulica Grena-
dierów ma być w perspekty-
wie poszerzona. Przy Maj-
dańskiej zostaną ograniczo-

ne miejsca parkingowe, choć 
już teraz trudno jest znaleźć 
miejsce do pozostawienia po-
jazdu. Aż się prosi o rozpo-
częcie budowy parkingu wie-
lopoziomowego. Przez nas, 
przez gminę, albo wspólnie. A 
my się procesujemy, zamiast 
razem budować!

Prezes Gałązka wskazuje na 
inne niebezpieczeństwa i nie-
dogodności dla mieszkańców, 
jakie związane są z legislacyj-
nymi zakusami na spółdziel-
czy majątek (a jest on nieba-
gatelny): spółdzielnie to tak-
że ludzie w nich zatrudnieni. 
Od lat konsekwentnie dbający 
o stan powierzonego majątku. 
Oni wiedzą o powierzonych 
ich pieczy budynkach wszyst-
ko, plan finansowy przez nich 
tworzony pozwala na sukce-
sywne odnawianie i remon-
towanie zasobów. Duży mo-
że więcej, może „przegrupo-
wywać” kapitały, skutecznie 
zdobywać kredyt, bo ma za-
bezpieczenie. Kupować ma-
teriały budowlano-eksploata-
cyjne taniej. Natomiast w ska-
li jednego budynku „wspól-
notowego” trudno o kredyt i 
zgromadzenie odpowiednich 
środków finansowych.

- Pamiętajmy także o tym - 
mówi prezes Gałązka, - że na-
si pracownicy zbierają w for-
mie opłat czynszowych pie-

niądze: rozliczają media, do-
stawy wody, ciepła, energii, 
opłaty za teren, odprowadza-
ją pieniądze do gmin, nawia-
sem mówiąc, nie bardzo ro-
zumiem zasadę funkcjonowa-
nia podatku gruntowego, któ-
ry jest niesprawiedliwy - jak 
budynek jest wielokondygna-
cyjny i wysoki, to ludzie płacą 
mniej, a jak jest niższy i rozle-
gły - to dużo więcej, a przecież 
podatek wprowadzono dla ist-
niejących już zasobów. We 

wspólnotach raczej tego nie 
ma. Poza obsługą księgową, 
techniczną i administracyj-
ną większość spółdzielni do-
konuje też skomplikowanych 
nierzadko rozliczeń z bankami 
- naszych kredytów i odsetek. 
Czy o tych sprawach w ogóle 
się pamięta, czy trzeba dopie-
ro późniejszego, bolesnego ze-
tknięcia z twardą rzeczywisto-
ścią, by otrzeźwieć. 

- Mam znajomego - mó-
wi prezes Stanisław Gałąz-
ka, - który wraz z innymi lo-
katorami wydzielił swój bu-
dynek jako odrębną własność 
i utworzyli wspólnotę. Nie-
bawem pojawiła się potrzeba 
termomodernizacji budynku: 
wspólnota stanowiła jednak 
zbyt mało wiarygodną siłę, by 
otrzymać kredyt bankowy. Ca-
łość należało sfinansować ze 
środków własnych. I końcowy 
rachunek okazał się zabójczy 
dla kieszeni mieszkańców tej 
wspólnoty.
AS� Rozmawiał�toms

Z ostatniej chwili: Prote-
sty spółdzielców przyniosły 
skutek. Jak się dowiaduje-
my Sejm właśnie wycofał 
się z prac nad najbardziej 
kontrowersyjnymi projek-
tami ustawy wymierzonymi 
w spółdzielczość mieszka-
niową.

2012 rok został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. 

– Niepokoi nas brak rozumienia istoty, roli i znaczenia  spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kra-
ju. Dlatego tak ważnym jest, aby całe środowisko spółdzielcze włączyło się aktywnie do wielkiej światowej kampanii 
popularyzacji idei spółdzielczości, prowadzonej przez ONZ – powiedział Andrzej Półrolniczak, prezes zarządu Unii 
Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Prezes Stanisław Gałązka

SUPERWITRYNA 2012

2012

GŁOSUJ NA STRONIE WWW.MIESZKANIEC.PL (na max. 5 placówek) i wygraj nagrody. Swoje propozycje 
(max. 5) można również przesyłać do końca października br. na kartkach pocztowych na adres redakcji:  
04-062 Warszawa ul. Grenadierów 10. 
1. APTEKA OD SERCA ul. Grochowska 334 
2.  TULANDIA Świat  Zabawek ul. Bora-Komorowskiego 37 lok. U7 
3.  Sklep nr 12 „Społem” WSS ul. Grenadierów 40
4.  Stacja Paliw „Statoil” WSH „Fala” ul. Ochocza 2
5.  „Pizzeria z Nowolipek” ul. Stanisławowska 7
6. FUTURO Salon Urody ul. Garibaldiego 4 
7. APTEKA ul. Korkowa 29
8. Sklep nr 42 „Społem” WSS ul. Lucerny 87
9. Apteka „ARALIA” ul. Fieldorfa 49a

10. Pawilon Spożywczy DH „Fala” ul. Bystrzycka 55
11.  Przychodnia Medyczna „BORAMED” ul. Bora-Komorow-

skiego 21 lok. 307
12. Sklep nr 22 „Społem” WSS ul. Szaserów 124
13. Restauracja  ORIENT EXPRESS ul. Grochowska 56
14.  „Credit Agricole” Bank Polska S.A. ul. Grochowska 

249/251
15. Sklep nr 36 „Społem” WSS ul. Trakt Lubelski 163
16. Hurtownia Optyczna OPTA SUN ul. Majdańska 7
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Na stronie internetowej Ko-
mendy Rejonowej Policji War-
szawa VII http://pragapd.po-
licja.waw.pl są dostępne 
zdjęcia przedmiotów 
mogących pochodzić 
z przestępstwa, np. 
kradzieży z włama-
niem do mieszkań. Są 
to okazjonalne monety lub 
stare monety i zegarki. Osoby, 
które rozpoznają je jako swoją 
własność mogą kontaktować 
się z  KRP Warszawa VII pod 
numerami tel. 22 603-85-25; 
22 603-69-18. 

  
Ze sportowcami, którzy bra-

li udział w olimpiadzie i pa-
raolimpiadzie w Londynie 
spotka się prezydent RP Bro-
nisław Komorowski i pre-
mier Donald Tusk. Polscy pa-
raolimpijczycy przywieźli z 
Londynu 14 złotych medali, 
13 srebrnych i 9 brązowych. 
To więcej niż na paraolimpia-
dzie w Pekinie i nieco mniej 
niż przed ośmiu laty w Ate-
nach. Ale dzięki złotym krąż-
kom Polacy w Londynie zaję-
li wysoką 9. pozycję w meda-
lowym rankingu. Jest czym się 
chwalić, tym bardziej gdy ich 
wynik porówna się z sukcesa-
mi olimpijczyków. Ci z Lon-
dynu przywieźli zaledwie 10 
medali, co dało nam 30. pozy-
cję na świecie. 

  
Od dwóch do czterech mie-

sięcy potrwa naprawa tune-
lu pod Wisłostradą. – Jeśli to 
wszystko potrwa około trzech 
miesięcy, to myślę, że nie bę-
dzie miało istotnego wpływu 
na harmonogram prac na bu-
dowie metra – zapewnia Han-
na Gronkiewicz-Waltz, prezy-
dent Warszawy. Jeśli nie po-
jawią się dodatkowo trudno-
ści to II linia ruszy w 2014 ro-
ku. Koszty jej budowy się nie 
zwiększą, bo przetarg był ry-
czałtowany. 

  
W poniedziałek w samo po-

łudnie 17 września przed po-
mnikiem płk Jana Szypow-
skiego „Leśnika” w parku je-

go imienia przy ul. Grochow-
skiej róg Kwatery Głównej 
odbędzie się uroczystość upa-
miętniająca walkę stoczoną 
przez oddział płk Szypow-
skiego z Armią Czerwoną 25 
września 1939 r. pod Zamo-
ściem. 

   
Ponad 76 tys. warszawia-

ków powyżej 65. roku życia 
będzie mogło w tym roku za-
szczepić się przeciwko grypie. 
Senior musi być zameldowa-
ny na pobyt stały lub czaso-
wy na terenie Warszawy. Za-
szczepić można się będzie w 
poradniach podstawowej opie-
ki zdrowotnej na terenie mia-
sta. Najbardziej zagrożone wi-
rusem grypy są osoby powyżej 
65. roku życia, małe dzieci po-
niżej dwóch lat, osoby cierpią-
ce na choroby przewlekłe ser-
ca, płuc, nerek, wątroby, na 
choroby krwi, cukrzycę oraz 
te, które mają osłabiony układ 
odpornościowy. 

  
Od kilku miesięcy w dziel-

nicy Wawer rozgrywany jest 
Czwórbój Wawerski „Cztery 
Pory Roku”. Zbliża się trze-
cia część imprezy. W kwiet-
niu uczestnicy czwórboju ści-
gali się w wyścigu kolarskim 
MTB, w czerwcu pływali w 
anińskim basenie, a 22 wrze-
śnia wystartują w biegach 
przełajowych. W zależności 
od wieku uczestnicy mają do 
wyboru dystans 600, 1000, 
1500, 3000 i 5000 metrów. 
Zawody są otwarte i może w 
nich wziąć udział każdy chęt-
ny w wieku od 9 lat (szczegó-

ły znajdują się na stronie wa-
werskiego urzędu www.wa-
wer.warszawa.pl ). Start bie-
gu planowany jest na godz. 
10.00. Uczestnicy czwórboju 
będą biegali po falenickich te-
renach leśnych przylegających 
do Szkoły Podstawowej nr 
124 (ul. Bartoszycka 45/47).

  
Kolejna, VIII już Wysta-

wa Produktów Tradycyjnych 
i Ekologicznych Polskie Sma-
ki odbędzie się w piątek, 21 
września br. na terenie Pra-

skiej Giełdy Spożywczej w 
Ząbkach. Ponad 50 wystaw-
ców, reprezentujących róż-

ne branże, zaprezentu-
je swoje produkty tra-
dycyjne i ekologicz-
ne. Kilkanaście z nich 
weźmie udział w kon-

kursie na najlepszy pro-
dukt „Polski Smak 2012”. 

Laureaci konkursu poza sta-
tuetkami otrzymają zgodnie 
z zawartym porozumieniem z 
Fundacją Godła Promocyjne-
go nominację do Godła „Te-
raz Polska”. Patronat nad wy-
stawą objął  Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Wysta-
wie towarzyszyć będą liczne 
atrakcje artystyczne. Wysta-
wa dostępna będzie dla zwie-
dzających w godzinach 11.00-
18.00. Zainteresowani mogą 
dokonać rejestracji online za 
pośrednictwem strony: www.
polskiesmaki.org

  
Po wakacyjnej przerwie na 

ulice Warszawy wróciła linia 
autobusowa 460. Wzmocni 
ona połączenie Dworca Wileń-
skiego z placem Bankowym. 
Pasażerowie są wożeni w jed-
ną stronę –  do placu Banko-
wego. Linia kursuje tylko w 
godzinach porannego szczytu, 
z częstotliwością co pięć mi-
nut, na trasie: zajezdnia Stalo-
wa – Stalowa – Konopacka – 
Rzeszotarskiej – most Śląsko-
-Dąbrowski – plac Bankowy.  

  
W poniedziałek 3 wrze-

śnia w Klubie Kultury „Za-
stów” można było zapisać się 
na zajęcia klubowe. Kolej-
ka chętnych była tak długa, 
że wychodziła aż poza ogro-
dzenie budynku. Instruktorzy 
udzielali wyczerpujących in-
formacji o swoich zajęciach. 

W Wawrze nie brakuje dzie-
ci i młodzieży o artystycz-
nej duszy. Młodzi chcą śpie-
wać, grać, tańczyć, malować, 
uczyć się języków, poznawać 
tajniki sztuk walki. Dorośli 
też mogli znaleźć coś dla sie-
bie np.: naukę gry na instru-
mentach, taniec, sekcję bi-
żuterii czy aerobik. Bardzo 
szybko listy chętnych się za-
pełniły i dla niektórych pozo-
stały tylko miejsca rezerwo-
we. 

  
Po pierwszym miesiącu 

działalności systemu wypo-
życzalni rowerów Veturilo 

wartość strat, które powsta-
ły w wyniku kradzieży i ak-
tów wandalizmu wyniosła pra-
wie 50 tys. zł. System Veturi-
lo okazał się „strzałem w dzie-
siątkę”, gdyż tylko w sierp-
niu wypożyczono rowery po-
nad sto tysięcy razy. Niestety 
systemem zainteresowali się 
również wandale. W pierw-
szym miesiącu skradziono ro-
wery warte 40 tys. zł. Z poje-
dynczych elementów najwię-
cej zniszczono: dzwonków 
- 70 i 20 świateł, koszyków 
(25 zniszczeń, 15 kradzieży) 
oraz zapięć szyfrowych. Stra-

ty oszacowano na 5800 zł. Ca-
łość strat po miesiącu funkcjo-
nowania Veturilo to wartość 
46,5 tys. złotych.   

  
W dniach 13-16 września 

w Centrum Handlowym King 
Cross Praga odbędzie się Jar-
mark Produktów Regional-
nych i Rzemiosła Artystyczne-
go. Na stoiskach zlokalizowa-
nych na placu przy restauracji 

McDonalds będzie można na-
być ręcznie malowane wyroby 
ceramiczne, kolorowe witraże, 
biżuterię z koralików oraz ze-
garki. Będzie można kupić pie-
czywo kurpiowskie, wędzone 
wędliny, ser koryciński i oscyp-
ki w różnych smakach. Pojawi 
się również stoisko z pieroga-
mi, a miłośnicy słodkich wy-
pieków będą mieli okazję kupić 
domowe ciasta.  (ab) (ar)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Pod-
skarbińska 2 – 14.09. godz. 19.00 – Koncert „Kasa dla psia-
ka i kociaka” - Koncert charytatywny na rzecz bezdomnych 
zwierząt. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany wo-
lontariatowi „Pies na zakręcie”; 15.09. godz. 18.00 – Benefis 
znakomitej mezzosopranistki Lucyny Zbrozińskiej, wstęp 5 zł; 
16.09. godz. 12.00 - Dzień otwarty w Centrum Promocji Kultu-
ry! Można zapisać się na zajęcia w CPK; godz. 15.00 – spektakl 
dla dzieci, wstęp 3 zł; 19.09. godz.18.30 – Klub Mola Książ-
kowego –  motywem przewodnim będzie twórczość Stefana 
Grabińskiego, wstęp wolny; 20.09. godz.19.00 – Kabaret „Fi-
lip z Konopi” Filipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 zł; 
23.09. godz. 18.00 - „Tadeusz Woźniakowski w Kramie Kra-
marskiej” - spotkanie z piosenką jesienną z udziałem publicz-
ności, wstęp 5 zł; 24.09. godz. 18.30 – W cyklu Swing Club 
wystąpią: „Crossrhytms”, wstęp 20 zł; 27.09. godz. 18.00 – „Z 
nas i z Europy” spotkanie literackie wokół twórczości Jana Zu-
misa, wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej SBM Grenadierów, Al. 
Stanów Zjednoczonych 40 – 26.09. godz. 17.00 – dla dzie-
ci kolejne spotkanie z cyklu „Etnograficzne Środy w Ośrod-
ku Edukacji Kulturalnej” pt. „Talizmany i amulety”. Zapisy tel. 
22 673-60-63, 606-839-305, koszt 5 zł od dziecka;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 - 17.09. 
godz. 18.00 - Recital Danuty Błażejczyk. Wstęp 5 zł; 18.09. 
godz.11.00 - Kresowy tygiel narodów, religii i kultur czyli… 
Unia tu już była! Spotkanie w ramach cyklu „Kresy dalekie i 
bliskie” poświęconemu dziedzictwu kulturowemu i historycz-
nemu Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Wstęp wolny; 
19.09. godz. 18.00 - „Śpiewajmy razem”. Wspólne śpiewanie 
i muzykowanie wszystkich roztańczonych i rozśpiewanych se-
niorów. Wstęp wolny; 20.09. godz. 17.00-20.00 - Wieczorek 
taneczny, wstęp 5 zł; 21.09. godz. 11.00 - „Dekalog Zdrowia 
- czyli 10 przykazań jak zachować zdrowie”. Wstęp wolny; 
godz. 16.00 - „Kontrasty” - wernisaż wystawy malarstwa pra-
cowni plastycznej KK Wilga, wstęp wolny; 24.09. godz. 18.00 
- Wieczór poezji kobiecej – Ewa Zelenay. Wstęp wolny; 25.09. 
godz. 10.15 - „Bliżej natury” – wykład pt. „Bioróżnorodność 
świata roślin i zwierząt oraz potrzeba jego ciągłej ochrony”, 
wstęp wolny; 28.09. godz.15.00 - Kwiaty ozdobne. Wszystko o 
sadzeniu roślin jesienią. Wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 – 13.09. 
godz. 20.00 - Seans filmowy - „Skazani na Shawshank”, reż. 
Frank Darabont, bilety 5 zł, sprzedaż od godz. 19.00; 14.09. 
godz. 19.00 - spotkanie autorskie i prezentacja multimedialna 
pt. „Jak żyć i jeść, by być młodym?” z udziałem autorki ksią-
żek, dietetyczki i prezenterki telewizyjnej Italii, Aliny Suder. 
W programie: degustacja delicji śródziemnomorskich i wina z 
Trydentu. Bezpłatne zaproszenia; 16.09. godz. 15.00-18.00 - 
Dzień Otwarty w KK Saska Kępa. Prezentacja propozycji ar-
tystycznych i edukacyjnych; 19.09. godz. 18.00-21.00 – „Five 
o’clock”. Prezentacje muzyczne połączone z zabawą taneczną 
dla wszystkich lubiących się bawić. Bilety 5 zł; 20.09. godz. 
20.00 - Seans filmowy „Forrest Gump”, reż. Robert Zemeckis. 
Bilety 5 zł, sprzedaż od 19.00; 23.09. godz. 13.00 – „O smo-
ku i leniwym królu”. Interaktywne przedstawienie dla dzieci w 
wykonaniu teatru Bajlandia. Bilety 5 zł. Sprzedaż biletów od 
12.00; 26.09. godz. 18.00-21.00 – „Five o’clock”. Prezentacje 
muzyczne połączone z zabawą taneczną dla wszystkich lubią-
cych się bawić. Bilety 5 zł; 27.09. godz. 20.00 - Czas na doku-
ment. Prezentacja filmów dokumentalnych. Spotkanie z twór-
cami. Bilety 5 zł. Sprzedaż od godz. 19.00; 26 i 27.09. godz. 
12.00-14.00 - Zapisy do nowo powstającego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Informacje tel. 696-479-778;
 Klub Kultury „Gocław” filia Centrum Promocji Kultu-
ry ul. Abrahama 10 – 16.09. godz. 14.00- 18.00 – Święto Go-
cławia;  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota ul. Nowowiejska 
37B – 22 i 23.09. (początek w sobotę o godz. 10.30) – XI Mi-
strzostwa Polski gry planszowej Othello. Zawody otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych. Więcej na stronie: www.mpo-
thello2012.pl 
 Muzeum Kolejnictwa ul. Towarowa - 16.09. - Europejskie 
Dni Dziedzictwa 2012 – wstęp bezpłatny;
 Lutheraneum (podziemia kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego Świętej Trójcy), pl. Małachowskiego 1 – do 30.09.br. 
– wystawa poświęcona dziejom społeczności pochodzenia nie-
mieckiego w Warszawie „Polacy z wyboru. Rodziny pochodze-
nia niemieckiego w Warszawie XIX i XX wieku”. 
 Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 19.09. godz. 
18.00 - W cyklu „Opowieści z Kresów” – Katastrofa. Polesie 
we wrześniu 1939 roku. 23.09. godz. 11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
- Polesie lat 30. godz. 11.30, 13.30, 19.30 - W mieście sto lat 
temu (30’) Paryż, Zandvoort, San Francisco, Moskwa; godz. 
12.00, 14.00, 18.00 - Pierwsi czarodzieje kina (1895-1910), 
godz. 12.30, 14.30, 18.30 - Warszawska niedziela oraz Przelot 
nad zdobytym miastem; godz. 16.00 - Stefan Starzyński, reż. 
Edmund Zbigniew Szaniawski;

za pro sze Nia dla mie szkań ców

O G Ł O S Z E N I E
Zarząd SM „Ostrobramska” na podstawie §81 statutu Spółdzielni, usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks cywilny i przepisy usta-
wy o ochronie praw lokatorów – ogłasza w dniu 25.09.2012r. przetarg 
otwarty na wynajem lokali  mieszkalnych położonych w budynkach 
Spółdzielni przy ulicach:  

 ul. Witolińska 4 m 69, o pow.  użyt. 45,40 m2  
                                       – cena wywoławcza czynszu najmu 800,00 zł
 ul. Witolińska 4 m 16, o pow. 59,60 m2 
                                         – cena wywoławcza czynszu najmu 1.000,00 zł

z możliwością uzyskania w przyszłości prawa odrębnej własności bądź 
spółdzielczego prawa do wymienionych lokali z chwilą zaistnienia ta-
kich możliwości.

Najemca obowiązany jest do wniesienia, przed zawarciem umowy, 
na wskazane konto Spółdzielni kaucji w wysokości sześciokrotności 
zaoferowanego czynszu najmu.

Poza czynszem najmu, najemca obowiązany będzie wnosić:
1. opłaty eksploatacyjne określone przez Spółdzielnię,
2. opłaty wynikające z zawartych umów z dostawcami mediów.

Oferty sporządzone na piśmie należy składać w zamkniętych koper-
tach, z adnotacją przetarg na najem, w sekretariacie Spółdzielni, pok. 
nr 15 w terminie do dnia 24.09.2012 r. do godz. 18.00. Umowa najmu 
zostanie zawarta na czas oznaczony.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin wynajmu lo-
kali mieszkalnych w SM „Ostrobramska”, znajdujący się na stronie  
www.smo.waw.pl 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, w godzi-
nach przyjęć interesantów,  tel. (22) 612-56-66.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podawania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni

rEKlAMA                                                                                                                          rEKlAMA 
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- Słonko, cieplutko, oby tak dalej, co panie Kaziu?
- Oby. Wymrozić jeszcze nas zdąży…
Panowie Główka i Mordziak spotkali się jakoś tak w 

środku tygodnia, choć zazwyczaj pan Kazimierz najchętniej 
zaglądał na bazar w okolicach soboty.

- Coś pustawo tu dziś, panie Eustachy.
- Panie, w tygodniu, to tu w ogóle mogiła jest. Jaki, ta-

ki handel, to już tylko w piątek po południu i w sobotę, ale 
przecież w dwa dni tygodnia pan nie nadrobisz.

- Jak bazar bazarem zawsze tak było. Poza tym per saldo 
wychodzi się na swoje, co nie?

- Coraz gorzej, niestety. 
- Ja nie wiem, panie Eustachy, co my za ludzie jesteśmy. 

My nic tylko narzekamy i narzekamy. Za sanacji było nam 
źle, za komuny źle i teraz też źle. Jak ktoś mówi, że szklanka 
jest w połowie pełna, to my, że jednak w połowie jest pusta.

- No, bo panie Kaziu, każdy chciałby żyć jak człowiek… 
- Znaczy jak?
- No, wie pan, żeby i kaska była i trochę wolnego czasu…
- Znakiem tego, panie Eustachy, każdy powinien się sta-

rać o robotę u tych, co nam Plac Szembeka przerabia-
ją. Co tamtędy jadę, na pocztę idę, to nic się nie posuwa 
do przodu. Nic! Ostatnio po prawdzie leli beton na jakieś 
zbrojenia, ale na mój rozum po tylu miesiącach roboty, to 
nie zbrojenia trzeba zalewać betonem, tylko rabaty sadzić 
i te fontannę, co ma być, testować. A tam – końca nie wi-
dać.

- Może im dniówkę płacą? To im się nie spieszy, no bo 
po co? - Faktycznie. Jak to będzie miesiąc, rok, czy pięć lat 
spóźnione, to przecież nikomu krzywda się dziać nie będzie. 
To nie przedszkole, z którym trzeba pędzić na łeb na szyję, 
żeby projektu na dom starców nie przerabiać. 

- A propos przerabiać, ci frajerzy od Amber Golda, to do-
piero dali się przerobić. Daj pan spokój.

- Otóż dzięki tym ludziom ja jestem bardzo spokojny…
- Nie bardzo rozumiem. 
- Czytał pan przecież, że mniej więcej 5300 osób zgłosiło 

się już do prokuratury, żeby odzyskać swoje pieniądze. Cho-
dzi podobno w sumie o 270 milionów złotych. To oznacza, 
że na głowę wypada trochę ponad 50 tysięcy złotych. Masz 
pan tyle odłożone?

- Co, pan!
- Ja też nie. A oni mieli. Znaczy są wśród nas ludzie za-

radni, pracowici i oszczędni. Dzięki nim żaden kryzys nam 
niestraszny. 

- Żeby tylko panie Kaziu z tego jakiej większej szkody nie 
było. 

- Co pan ma na myśli?
- No, może się tak zdarzyć, że niejedna żona i niejeden 

mąż bladego pojęcia o tych zaskórniakach współmałżon-
ka nie miał. 

A teraz? Padaka! 
- Jak ja, panie Kaziu, znam życie, to jednak za-

wsze się rypnie. Nie ma siły. Często w najbar-
dziej nieoczekiwanym momencie. Jak w tym kawa-
le: Para siedzi na kanapie. Telefon, ona odbiera.  
- Kto dzwonił? – pyta on. - Mój mąż. - I co mówił? - Że 
spóźni się do domu, bo gra u ciebie w brydża. 

Szaser 

Co tam pa nie na Pradze...

Bryd¿

Kobiecym okiem

zostającymi w bezruchu. Albo 
radzi sobie zbyt ochoczo.

Konkrety? Choćby żyrar-
dowski zawalidroga z Łukow-
skiej róg Tarnowieckiej, od 
czterech miesięcy umykający 
uwadze Straży, która po kil-
ku tygodniach nieprawidło-
wego parkowania wyróżniła 
go mandatem i na tym dzia-
łania przed około trzema mie-
siącami zakończyła. Pytani o 
to strażnicy zapewniali, że w 

takim przypadku muszą trwać 
„procedury”, dlatego „z po-
zoru” nic się nie dzieje.

Ale owe procedury działa-
ją zupełnie inaczej, podczas 
masowych odholowań samo-
chodów z ul. Zwycięzców (od 
Międzynarodowej), mimo bra-
ku zakazu i choć nie wszystkie 
w istocie były zaparkowane 
nieprawidłowo. Kilkanaście 
minut i myk - w asyście Straży 
pojawiał się holownik. Bez ja-

kichkolwiek „procedur”, we-
zwań czy mandatów za szybą 
odholowywał auto na wiado-
my parking, który kosztował 
naprawdę słono.

Dzielni nasi strażnicy nie 
radzą sobie także z innymi, 
powszechnymi przypadka-
mi: zastawione „na gęsto” 
chodniki, bardzo uczęszcza-
ne (także dzieci idące do szko-
ły i przedszkolaki), to widać 
na większym zdjęciu: pecho-
wa Łukowska fotografowana 
od strony „zawalidrogi” przy 
Tarnowieckiej.

Mniejsza fotka - jeszcze go-
rzej! Taką „drogę przez mę-
kę” dzięki bezmyślnym kie-
rowcom i… Straży Miejskiej 
pokonują codziennie (!) oso-
by starsze czy mamy z wózka-
mi, jadące ul. Fundamentową 
do przedszkola. Jeśli jest tylko 
mokro, da się iść jezdnią na-
rażonym na klaksony oburzo-
nych tym innych kierowców. 
Jeśli deszcz jest duży, nawet 
jezdnią też się nie da; kałuże! 
Co na to Straż Miejska? Ano, 
nic. Nic! żu

Co jakiś czas przez me-
dia przetacza się inicjowana 
przez niezadowolonych dys-
kusja nad zasadnością utrzy-
mania Straży Miejskiej, co ja-
kiś czas też przetacza się inna 
- o nadaniu jej nowych upraw-
nień, na przykład takich do 
noszenia i używania broni. Ja, 
zanim bym dała nowe upraw-
nienia, zastanowiłabym się, 
jak Straż wywiązuje się z do-
tychczasowych obowiązków, 
skoro sądzi że ma ich za mało, 
domagając się nowych.

Wedle nowych przepisów 
Straż Miejska - jak Policja - 
może zatrzymać samochód, 
łamiący niektóre przepisy dro-
gowe. Nie wiem, czy da radę 
z tych uprawnień skorzystać 
skoro, póki co, nie radzi so-
bie nawet z samochodami po-

Uk³ony dla 
Stra¿y Miejskiej

rEKlAMA rEKlAMA  

„Cały naród buduje swoją stolicę” 
Kiedy to było? Tak dawno, że już tyl-
ko najstarsi ludzie to pamiętają. Dziś 
naród – zajęty upiększaniem swoich 
miast i wsi - nie chce już wspomagać 
stolicy, mało tego – czerpie z niej set-
ki milionów złotych w postaci „jano-
sikowego” corocznie. Ale kiedyś by-
ło inaczej. Dzięki temu lewobrzeżna 
Warszawa szczyci się najmłodszym 
Starym Miastem w Europie, jeszcze 
młodszym Zamkiem Królewskim i 

wieloma innymi, zrekonstruowanymi od podstaw zabytkami.
I bardzo dobrze – wszyscy z dumą pokazujemy je turystom. Duma 

ta byłaby jednak znacznie większa, gdybyśmy mogli pokazać tak-
że inne zabytki, które świadczą o historii Warszawy i jej wybitnych 
mieszkańców, a których nie trzeba stawiać na nowo, bo od 150 lat 
stoją tam, gdzie je wybudowano. Niestety, stoją i niszczeją. O czym 
mowa? Oczywiście o Starej Pradze, o Stalowni na Szwedzkiej, „Dru-
ciance” i Młynie Michla na Objazdowej, o Domu Konopackiego 
na Strzeleckiej, czy o willi Świętochowskiego na Kawęczyńskiej. 
Chciałoby się także napisać o fabryce na Krowiej, ale jej mury spół-
ka Port Praski właśnie rozebrała. Nie miała wprawdzie zgody kon-
serwatora, ale uzyskała za to zgodę nadzoru budowlanego, bo jak się 
okazało, między jednym a drugim urzędem telefon nie działał. 

Mam nadzieję, że ten scenariusz nie powtórzy się przy budynku 
b. gimnazjum przy Sierakowskiego, w obronie którego miałem ho-
nor występować razem ze znanym varsavianistą Januszem Sujec-
kim, co – zasługa to także wojewody – zaowocowało, po długich 
bojach z Portem Praskim, o nieodwołalnym wpisaniu tego budynku 
na listę obiektów zabytkowych. A obiekt to nie byle jaki, bo w nim 
właśnie nauki pobierał Henryk Goldszmit (Janusz Korczak), wspa-
niały pedagog, oddany dzieciom aż do ich i swojej tragicznej i bo-
haterskiej śmierci. Po raz kolejny przypomniał nam o nim dziewią-
ty już Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, w trakcie 
którego zaprezentowano także ciekawą i wzruszającą książkę jed-
nego z najbliższych współpracowników Korczaka – Michała Wró-
blewskiego. Festiwal nie raz już gościł na Pradze, ale chyba nigdy 
w tak dużym wymiarze, jak w tym roku. 

W klubach i kawiarniach (Skład Butelek, Jedyne Wyjście, Hydro-
zagadka, Sens Nonsensu, 4 Pokoje), na plaży La Playa, na praskich 
ulicach, w teatrze na Lubelskiej – codziennie można było posłuchać 
koncertów, wykładów, poezji, obejrzeć spektakle teatralne, zdjęcia i 
filmy, graffiti i plakaty, posmakować kuchni żydowskiej i potańczyć 
przy klezmerskiej muzyce. Wszystkie te wydarzenia po raz kolejny 
pokazały, jak wiele kultura polska czerpała z kultury żydowskiej i 
wzajemnie, a fakt, że wiele z tych imprez działo się na Pradze, pod-
kreśla i wzmacnia jej rolę na kulturalnej mapie stolicy.

A wracając do Korczaka – Michał Wróblewski przytacza pięć 
korczakowskich zakazów i pięć nakazów w wychowaniu dzieci. 
Zakazy: nie bij, nie zawstydzaj, nie strasz, nie krzycz, nie lekce-
waż. Nakazy: pocałuj, przytul, pochwal, posłuchaj, pociesz. 

Jakież to proste i jakże często – a wiem to z własnego doświad-
czenia - niełatwe do zastosowania zasady. Janusz Korczak udowod-
nił jednak, że są skuteczne. Zasługuje na to, aby na Pradze, tam 
gdzie się wychował, było takie miejsce, które pokazywałoby nam i 
naszym gościom z zagranicy Jego postać i dorobek.

Marek Borowski
Senator Warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej

Zak£ad Us£Ug 
Tapicerskich i sTolarskich

d. „Redom” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

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

Praskie zabytki  
i Janusz Korczak

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

CARIDENT
Gabinet�

stomatologiczny
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
poniedziałek,�czwartek�–�1300−1900

wtorek�–�930−1700

sobota�–�900−1300

TADEx  
 OPONy

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05
Stal pod przykryciem,

pręty, rury, 
blachy, profile

ul. Wał Miedzeszyński 111
stalonline.pl 

Tel. 516-698-802

HUrTowNia 
sTali* UsŁU gI

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

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

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

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

dr Maria Mickiewicz-
-laskowska
 endokrynolog
 Medycyna pracy
 prawo jazdy

med-eXPeRT ul. £ukowska 27
Przyjêcia w poniedzia³ki od godz. 16

tel. 22 423-44-58; 
22 423-44-59

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po n. do pt . w godz. 10.00−20.00

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

 10.00 - 19.00
 gi ne ko log
           od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

16.00-19.00
 Usg prenatalne 3d 4d
poniedzia³ek, œroda, czwar tek, pi¹tek

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00



8 mIesZKaNIeC

- Najbardziej chciałbym, aby 
mówiono o mnie - jest dobrym 
człowiekiem. Wcale to nie jest 
takie proste. Nie wiem czy za-
sługuję na takie określenie. W 
każdym razie jestem aspiru-
jący. Człowieczeństwo to je-
den z najważniejszych aspek-
tów życia wśród innych ludzi. 
A każdego dnia, jak wszyscy 
ludzie pracuję. Czasem krę-
cę filmy, gram w teatrze. Uczę 
także w policealnej szkole ar-
tystycznej, wykładałem w se-
minarium, kiedyś nawet, nie 
w Polsce, byłem opiekunką 
do dzieci. Lubię dotknąć wie-
lu dziedzin. W chwilach wol-
nych pochłania mnie pisanie. 
Pisanie zawsze było dla mnie 
najwyższą formą wypowiedzi 
artystycznej i bardzo mnie po-
ciąga. Mam takie marzenie, że-
by powoli wycofać się z zawo-
du aktora i zająć się wyłącznie 
pisaniem. Może to marzenie 
ściętej głowy, ale bywam am-
bitny, a z pewnością zawzięcie 
konsekwentny.

- Mieszka Pan w Warsza-
wie, ponieważ…

- Nie można było dalej, wte-
dy, kiedy byłem uciekinierem z 
małego miasta. Poza tym War-
szawa była zdecydowanie naj-
trudniejszym zadaniem, a ja 
uwielbiam wszelkie formy ry-
zyka i wielkie trudności. Po-
ziom utrudnień musi być wy-
soki, dlatego często jestem po-
obijany. Gdyby wtedy, a były to 
czasy przed 1989 rokiem, moż-
na było atakować jeszcze wyż-

sze szczyty, z pewnością wyje-
chałbym jeszcze dalej. Czasem 
mówię o sobie jak Marlowe: 
kłopoty to moja specjalność. 
Warszawa była sporym wyzwa-
niem, ale udało się i cieszę się 
bardzo, że mieszkam tutaj już 
ponad dwadzieścia lat. Z mały-
mi przerwami na wyjazdy. 

- Pana droga do Warsza-
wy?

- Pociąg nocny, potężny ple-
cak ze stelażem i gitara w fu-
terale. Mimo wielkiej pewno-
ści siebie ogromny wewnętrz-
ny lęk. Zamiana lasu drzew 
na las domów. Wszystko no-
we i straszne. Warszawa, wte-
dy jeszcze szara, ale zarazem 
przyciągająca i porywająca. 
Dla mnie to był zapach wolno-
ści. Zawsze wiedziałem, że z 
mojego rodzinnego miasteczka 
trzeba uciekać, żeby coś prze-

żyć, żeby dotknąć czegoś, co 
tam jest niemożliwe. Siadywa-
liśmy na schodach Domu Kul-
tury i snuli wielkie plany na ży-
cie. Gdzieś w tle słychać było 
pociągi. W końcu udało się i ja 
wsiadłem w taki pociąg. 

- Wiele lat spędził Pan za 
granicą: Nowy Jork, Londyn, 
Rzym… Jakie doświadczenia 
przywozi Pan stamtąd?

- To bardzo dziwnie za-
brzmi. Lubię być poza Pol-
ską. Pierwsze kroki, które sta-
wiam w obcym kraju, biegną 
do sklepu spożywczego. Tam 
najlepiej poznaję, co ci lu-
dzie tutaj lubią, co im przyno-
si radość. Tam poznaję zapa-
chy. Wtapiam się w ten klimat 
totalnie. Unikam Polaków. 
Uparcie uczę się języka. Sta-
ram się żyć tak jak autochto-
ni. Nigdy nie było łatwo. Jed-

nak po latach myślę, że te wy-
jazdy były cudowne. Kto ma 
okazję mieszkać prawie rok za 
bramą spiżową, w Watykanie? 
Mnie się to zdarzyło. Przez 
przypadek poznałem wie-
lu niezwykłych ludzi. Cieszę 
się, że podjąłem wiele razy 
ryzyko wyjazdu. Zawsze by-
ło to ogromne ryzyko. Jednak 
udawało się. Mimo kilku no-
cy spędzonych pod chmurką. 
Ja nigdy nie wyjeżdżałem za 
pieniądze rodziców. Wszyst-
kim życzę takich przeżyć. To 
były wspaniałe doświadcze-
nia mimo piętrzących się cza-
sem trudności. Z Nowym Jor-
kiem było troszkę inaczej. To 
miasto śniło mi się od wcze-
snego dzieciństwa. Musiałem 
tam się znaleźć. I znalazłem. 
Nowy Jork to dla mnie serce 
współczesnego świata. Jeżeli 
ktoś nie widział jeszcze tego 
miasta powtórzę za Horacem 
Greelay’em: go west young 
man. 

- Aktorem się jest, czy by-
wa? 

- Nie mam nic do powiedze-
nia, jeśli chodzi o aktorstwo. 
Uważam, że to zawód jak każ-
dy inny. Jeśli ktoś mówi, że ma 
misję, że chce dać cząstkę sie-
bie innym, to mówi bzdury. To 
zawód, który leczy kompleksy, 
uwalnia od traum i zaspokaja 
pustą potrzebę sławy. Nie mam 
misji. Od wielu lat, nie mając 
też, w jakimś sensie wyjścia, 
traktuję ten zawód w sposób 
bezczelnie merkantylny. Wy-
konać jak najlepiej swoją pra-
cę i wrócić wreszcie do życia. 
Wszystko, co najciekawsze w 
naszym życiu, dzieje się poza 
pracą. W codziennym zmaga-
niu się z sobą, swoimi słabo-
ściami. W codziennym odda-
waniu się swoim pasjom i in-
nym przyjemnościom. Wyzna-
ję zasadę: pracuję, żeby żyć a 
nie żyję, żeby pracować. 

- Pana miejsce na ziemi - 
to, które nosi się w sobie i do 
którego się wraca, to…?

- Zawsze to będzie O. Małe 
miasto na południu Polski. Po-
łożone wśród lasów, blisko je-
zior i przecięte rzeką. Nie je-
stem w stanie tego zmienić. 
Kiedyś stamtąd uciekałem, 
prawie nie odwiedzałem, ob-
rażony odrzucałem to spokoj-
ne miejsce. Teraz jeżdżę co-
raz częściej. I widzę jego wiel-
kie walory. Jeżdżę tam choćby 
po to, żeby pochodzić po lesie, 
pojechać na wędkarską wypra-
wę, spędzić kilka dni i nocy w 
absolutnej dziczy. Gdyby to 
było możliwe, moim najwięk-
szym marzeniem jest proste 
życie, którego czas odmierza-
ny jest pięknymi wschodami 
słońca a jego koniec równie 
wspaniałymi zachodami. Naj-
prościej jak można. 

- „Zakotwiczył” Pan w na-
szej dzielnicy. Skąd sentyment 
do Saskiej Kępy, Grochowa? 
Co Pana z nimi wiąże? 

- Uwielbiam Saską Kępę i 
Grochów. To miejsca gdzie 
bardzo lubię się powłóczyć, 
pozaglądać, posiedzieć. Saska 
Kępa jest chyba najbardziej eu-
ropejska ze wszystkich dziel-
nic Warszawy. Ma niezwykły 
urok. Dużo tu zieleni, kafejek, 
restauracji i barów. Jest miesz-
czańsko w najlepszym tego 
słowa znaczeniu, mimo kilku 
artystycznych kolorów. Mam 
tam swoje ulubione miejsca. 
Siadam sobie sącząc kawę i 
obserwuję przechodzących lu-
dzi. Czuję się anonimowo, czy-
li wspaniale. Mam takie okre-
ślenie, które bardzo śmieszy 
mojego przyjaciela z Berezyń-
skiej – „niewymuszone”. Wła-
śnie takie są te dzielnice - nie-
wymuszone. 

- Mamy na ekranach ko-
lejny film z Pana udziałem - 
„yuma”, w połowie września 

widzowie znów będą świetnie 
się bawić w teatrze Capitol 
na spektaklu „Dziwna para”. 
Jest pan rozpoznawalny! Czy 
to nie przeszkadza tej anoni-
mowości?

- Ja się skrzętnie ukrywam. 
Przyjąłem zasadę ucieczki od 
tego fałszywego blichtru. Nie 
interesuje mnie bycie cele-
brytą. Nie chcę, żeby mówio-
no o mnie gwiazda. Najwięk-
szą moją klęską byłoby zosta-
nie bohaterem portali plotkar-
skich. Nie jestem fanem rozda-
wania autografów, choć zdaję 
sobie sprawę, że to jest wliczo-
ne w ten zawód i robię to. W 
tej chwili udzielam drugiego w 
życiu wywiadu. Nie zdradzę, z 
jakich powodów, ale z zasady 
nie udzielam wywiadów. Całe 
zjawisko celebrytyzmu uwa-
żam za obrzydliwe i unikałem 
tego zawsze, unikam i będę 
unikać. 

- Gdyby mógł Pan tu, u nas 
coś zmienić, jakie potrzeby 
uznałby Pan za najpilniej-
sze?

- Dodałbym jeszcze miejsc 
gdzie można się spotykać. 
Przesunąłbym w stronę pół-
nocną Stadion Narodowy. 
Troszkę zakłóca aurę Saskiej 
Kępy. Konieczne też są mo-
im zdaniem ścieżki rowerowe. 
I wcale nie jestem fanatykiem 
rowerów. Ja tylko lubię klima-
tyczne miejsca. 

- Nieswojo byłoby pytać 
Pana „Mistrzu, jakie plany 
twórcze na najbliższy czas?”, 
więc spytam tylko, jak spędzi 
Pan jesień, a może i zimę?

- Gdyby ktoś zaczął rozmo-
wę ze mną od słowa: mistrzu, 
umarłbym ze wstydu. Nie czu-
ję się na siłach. Jesień i zimę 
będę spędzać jak każdy. Tro-
chę pracy. Trochę myślenia. 
Trochę tego, co z tego myśle-
nia wyniknie. Czyli jak zwy-
kle!  eGo

Witold WIELIŃSKI
MIESZKAŃCY

Aktor filmowy i teatralny, nauczyciel aktorskiego rze-
miosła, przy tym, co podkreślają niektórzy, niezwykle 
utalentowany literacko… Kim jest Witold Wieliński? 
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Serce. Ono potrafi kochać, cieszyć się, 
przeżywać najsilniejsze uczucia. Serce 
przyspiesza w czasie silnych emocji, a spo-
walnia, kiedy jesteśmy zrelaksowani. Jest 
szczególnym, niespotykanym silnikiem, 
który bez przerwy przetacza naszą krew  
w trakcie całego naszego życia. 

Jest bardzo skomplikowane i dlatego unikalne. Nie 
myślimy o tym, rzadko wspominamy o naszym niestru-
dzonym, wytrwałym pracowniku. Żołądek poprosi o jedze-
nie, serce – nie. Ono się nie skarży, nie przypomina o sobie 
do czasu napraw dę skrajnej potrzeby. Serce przypomina 
o sobie wtedy i tylko wtedy, kiedy już musi prosić nas o 
pomoc, kiedy jest mu naprawdę źle. 

Jesteśmy niewdzięczni. Często nie wsłuchujemy się 
w błaganie własnego serca. Nie myślimy o naszym 
wiernym i niestrudzonym słudze. 

Rozsądnie zachowuje się ten, kto dba o tych, którzy 
mu wiernie służą. Dbanie o zdrowie staje się nieod-
łączną częścią kultury coraz większej liczby ludzi. Temu 
służy, wzrost poziomu wykształcenia oraz kultury ogól-
noeuropejskiej. 

Co my wiemy o naszym sercu? Przetacza krew: 
średnio 5-7 litrów na minutę w stanie spokoju, co przy-
równać można do ilości całej krwi w naszym ustroju. 
Krew dostarcza do wszystkich tkanek paliwo energe-
tyczne – tlen, a wypłukuje z tkanek produkty przemiany 
materii, doprowadzając je do narządów wydzielenia 
– płuc, ne rek, wątroby i skóry. Krew ma wiele funkcji. 
Porozma wiajmy o tym, jak krew służy naszemu sercu. 

Dla serca najważniejsze jest dotlenienie. Ser ce nie 
może zatrzymać się i odpocząć. Ono musi prze taczać 
krew ze stałym minimalnym wysiłkiem w sta nie spo-
koju i pracować z podwyższonym obciążeniem w 
czasie fizycznego, również emocjonalnego napięcia. 
Dlatego sercu jest potrzebna energia, którą daje tlen.  
W warunkach fizycznego obciążenia naszym mię-
śniom może zabraknąć tlenu. One zaczną boleć i drę-
twieć, zmuszając nas do zatrzymania się, aby dać im 
wypocząć i dotlenić się. Serce tego zrobić nie może. 
Nawet w warunkach najsilniejszego obciążenia i 
niedo tlenienia, mięsień serca nie przestaje pracować, 
wal cząc o nieprzerwane dotlenianie wszystkich tka-
nek, walcząc o nasze życie. Kiedy niedotlenienie mię-

śnia serca trwa, zaczyna ono obumierać. Stan ten jest 
zna ny jako zawał. 

Ale dlaczego sercu może zabraknąć tlenu? Pierw-
szym i oczywistym powodem jest zwężenie na czyń, do-
starczających do serca krew, a we krwi tlen. Z wiekiem 
na ściankach naczyń wieńcowych odkładają się złogi. 
W ich powstaniu bierze udział wapń, fibryna, choleste-
rol i inne substancje, rozpuszczalność których we krwi 
w jakimś momencie obniża się. Krążenie się pogarsza, 
ale jest wystarczające dla trybu życia, prowadza nego 
przez daną osobę. Ale przychodzi dzień… 

Jeżeli sercu zabraknie nawet 1-2% tlenu, zaczyna 
bo leć. Należy zatrzymać się, usiąść wygodnie, otwo-
rzyć okno, starać się głęboko oddychać i zachować 
spokój. Włożyć pod język tabletkę Walidolu. Nawet, 
jeżeli ból przejdzie w ciągu 5-ciu minut, należy umó-
wić się na wizytę u kardiologa. Jeżeli ból po 5-ciu 
minutach nie ustępuje, trzeba niezwłocznie dzwonić 
po pogotowie. Medycyna ma jeszcze około 10-15 
minut na ratunek naszego serca. Im później przyj-
dzie pomoc, tym więk sze nieodwracalne zmiany po-
wstaną w mięśniu serca. Obumarła część zmieni się  
w bliznę. 

Otóż, nie ma znaczenia, czy jeden, dwa lub więcej 
procent tlenu zabraknie naszemu sercu, zagrożenie  
i sposób postępowania przy tym zostają niezmienne. 

I tu warto przypomnieć o bardzo ważnej rezerwie w 
zapobieganiu stanom niedotlenienia serca – o dotlenia-
jącej właściwości naszej krwi. Dotleniające możliwo ści 
mogą się zmieniać w szerokim zakresie. Nawet je den 
zabieg ozonoterapii (czytaj artykuł „Ozonoterapia bez 
tajemnic” na stronie www.globmedi.com) potrafi zwięk-
szyć dotleniającą właściwość krwi o 30%. 

Nawet przy najbardziej zaawansowanym zwężeniu 
naczyń wieńcowych, ozonoterapia potrafi gwarantować 
komfortową pracę serca i życie bez zawału. Tu należy 
powiedzieć o jednym „ale”. Chodzi o skrzepy. 

Przy stanie zakrzepicy, kiedy we krwi powstają 
skrzepy, pierwsze kilka zabiegów ozonoterapii nie mo gą 
zagwarantować uniknięcia zawału. W przypadku zatka-
nia naczyń przez skrzep dotleniająca właściwość krwi 
uratować nie może. Ale… nie zapomnijmy o tym, że 
ozon w dużym stopniu po trafi zwiększać płynność krwi, 
nie dopuszczać do po wstania skrzepów i rozcieńczać 
je (patrz artykuł „Ozo noterapia bez tajemnic” na stronie 
www.globmedi. com). 

W taki sposób już po 6-7-miu zabiegach (kiedy krew 
już zmienia się w dużym stopniu) prawdopodobieństwo 
powstania zawału przyrównać można do zera. 

Oprócz tego, przez swoją wysoką aktywność che-
miczną i zdolność do rozcieńczania substancji, w inny 
sposób nierozcieńczalnych, ozon potrafi stopniowo 
rozcieńczać złogi naczyniowe, nie dopuszczając do po-
wstania zawałów. Z własnych spostrzeżeń klinicznych 
wiem, że całkowite rozcień czenie blizn przy ozonote-
rapii, powstałych w skutek zaniku krążenia (nie dotle-
nienia) wynosi średnio jeden rok. (Złogi naczyniowe są 
nie mniej odporne na roz cieńczanie. Dokładną informa-
cję można uzyskać tyl ko po specjalnie prowadzonych 
badaniach.) To nie znaczy, że pacjent powinien bez 
przerwy pobierać za biegi ozonoterapii w ciągu roku.  
W praktyce po cy klu 10-15 zabiegach (w zależności od 
stanu pacjenta) pacjent przychodzi na zabiegi wspiera-
jące średnio 1 raz w miesiącu. I to wystarcza dla wspar-
cia procesu oczyszczania naczyń. 

Co robić, kiedy pacjent jest już po zawale? Mecha-
nizmy powstania złogów naczyniowych nie przestają 
działać. Dlatego pacjenta po zawale należy zaliczyć do 
grupy podwyższonego ryzyka ze względu na możność 
następnych zawałów. Jak działa ozonoterapia na dalszą 
profilaktykę powstawania zawałów już wiemy. Tu cho-
dzi głównie o to, że po zawale część mięśnia sercowe-
go zmienia się w tkankę bliznową. Ta część już nigdy 
nie weźmie udziału w pracy serca. 

Dlatego pozostałe części mięśnia sercowego pra-
cują z dodatkowym obciążeniem. Taki pacjent szybko 
prze męcza się, potrzebuje więcej wypoczynku i snu. 
Nie może wykonywać pracy fizycznej i jest zobowią-

zany prowadzić oszczędny tryb życia. Wcześniej nie 
udawało się niczego z tym zrobić. Nie było żadnej 
możliwości, aby poprawić sytuację. 

Z powstaniem ozonoterapii wszystko zmieniło się 
diametralnie. Znane z klinicznych spostrzeżeń i ogólnie 
uznane w całym świecie właściwości ozonu, polegają-
ce na rozcieńczaniu blizn (do tego regenerujące właści-
wości - odnowa tkanek) pozwoliły na bardzo pozytywną 
prognozę dla takich pacjentów. 

To, że ozon rozpuszcza blizny i regeneruje tkanki, które 
goją się bez śladu, jest zjawiskiem, które nie po zostawia 
żadnej wątpliwości u specjalistów. Rozpusz czanie blizny 
sercowej po zawale i regeneracja uszko dzonego w tym 
miejscu mięśnia sercowego jest zja wiskiem całkiem 
logicznym ze względu na działanie ozonu, ale nie jest 
faktem szeroko uznanym. Miocy ty (komórki mięśnio-
we) serca też powinny regene rować się podobnie do 
miocytów innych mięśni. Da się to udowodnić przez po-
zytywne zmiany w zwykłym elektrokardiogramie (EKG), 
który pozwala określać rozmiar i miejsce uszkodzenia 
mięśnia sercowego. Wprowadzenie ozonoterapii w kom-
pleksowym lecze niu pacjentów po zawale pozwoliłoby 
zebrać wystar czająco wiele wyników dla wyciągnięcia 
wniosków naukowych. Te raz więc piłka jest po stronie 
specjalistów w zakresie kardiologii. 

Ponadto należy wspomnieć o własnym bogatym do-
świadczeniu i moich kolegów – ozonoterapeutów. Cie-
kawy fakt – nikt z nas w swojej praktyce nie spotkał się 
z wypadkiem powstania zawału u pacjentów, pobierają-
cych zabiegi ozonoterapii.  

Z tego możemy wyciągnąć następujące wnioski: 
1. Ozon zwiększa dotleniające właściwości krwi  

i za pobiega powstaniu zawału w warunkach zwężenia 
naczyń wieńcowych. 

2. Ozon zwiększa płynność krwi i zapobiega powsta-
niu skrzepów. W taki sposób zapobiega powstaniu za-
wałów powodowanych przez zatory. 

3. Ozon rozcieńcza złogi naczyniowe (w naszym 
przypadku wieńcowe) i jest zaawansowaną profilak-
tyką w zapobieganiu powstawania zawałów w przy-
szłości. 

4. Ozon z dużym prawdopodobieństwem potrafi roz-
cieńczać bliznę pozawałową i regenerować uszko-
dzony mięsień serca,

Ogólny wniosek jest prosty i przejrzysty: schorzenia 
sercowo-naczyniowe (z rzadkim wyjątkiem – tętniak) 
nie należy leczyć bez ozonoterapii. Rezygnacja z ozo-
noterapii przy kompleksowym leczeniu schorzeń ser-
cowo-naczyniowych jest podejściem nierozważnym 
i szkodliwym dla pacjenta.  Lans.

ZAWAŁ – CZY TO NIEUNIKNIONE?
rEKlAMA                                                                                                                                             rEKlAMA 
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Stało się…
No i stało się. Nasza „Piekara”, 
czyli współpracująca od wielu lat z 
„Mieszkańcem” dziennikarka i pisar-
ka, Małgorzata Karolina Piekarska, 
straciła swój stan wolny… 

Zdarzyło się to w najbardziej chyba odpo-
wiednim dniu roku – w Dniu Dobrej Wiado-
mości (8 września). W Urzędzie Stanu Cywil-
nego na Pradze Północ. Tam właśnie „Piekara” 
wypowiedziała sakramentalne „tak” w odpo-
wiedzi na „tak” swojego Oblubieńca, aktora 
Zacharjasza Muszyńskiego. Jak przystało na 
(lekko) zakręconą parę nietypowe były zarów-
no ślubne stroje małżonków, jak i muzyczna 
oprawa ceremonii. Gości weselnych zaskoczy-
ły piracko-muszkieterskie kreacje (była obawa 
uzasadniona szatą graficzną zaproszeń, że Mło-
da Para wystąpi w więziennych pasiakach…). 

A zamiast tradycyjnego Mendhelsona nowo-
żeńcom tę chwilę umilało radosne „Paraparapa 
radujemsja” ze starego, dobrego, radzieckiego 
serialu „D’Artagnan i Trzej Muszkieterowie”. 

Nasza Gosia otrzymała też dodatkowy pre-
zent od świeżo poślubionego małżonka. Była 
to aria o miłości z opery Eugeniusz Oniegin. 
Oczywiście w oryginalnym brzmieniu, w któ-
rym baryton Pana Młodego poradził sobie zna-
komicie. Nic w tym zresztą dziwnego, gdyż 
Zacharjasz, jak sama „Piekara” o nim mówi, to 
mężczyzna „sdiełany w sowietskim sojuzie”, a 
warsztatu uczył się w szkołach teatralnych Ki-
jowa i Łodzi.

Młodej Parze życzymy, aby przez wspólne 
życie szła tak radośnie i swobodnie, jak boha-
terowie Aleksandra Dumasa (we wspomnianej, 
radzieckiej ekranizacji, oczywiście). A naszej 
redakcyjnej koleżance, aby ten związek za-
owocował jeszcze większą płodnością. Twór-
czą. Choć, kto tam ich wie… 

Redakcja „Mieszkańca”

Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski

Saska 
kępa bez 
Saskiej

W poniedziałek, 10 wrze-
śnia rozpoczął się remont 
nawierzchni ul. Saskiej. Wy-
łączono z ruchu wiadukt w 
ciągu ul. Saskiej nad Trasą 
Łazienkowską. 

Czynne będą wszystkie 
wjazdy i zjazdy na połączeniu 
ul. Saskiej i Trasy Łazienkow-
skiej. Po wiadukcie mogą poru-
szać się piesi – chodniki i scho-
dy nie zostały zamknięte. Na 
wiadukcie wymieniona będzie 
izolacja i nawierzchnia jezdni. 
Zakończenie robót planowane 
jest pod koniec września br.

Autobusy zwykle jeżdżące 
ul. Saską jeżdżą teraz objaz-
dem: ulicami Zwycięzców – 
Paryską – Brukselską – Ateń-

ską. Podobnie samochody 
prywatne – zamknięty wia-
dukt omijają ulicą Paryską. 

Szczegółowe informacje o 
zmianach w organizacji ruchu 

spowodowanych remontami i 
inwestycjami można znaleźć 
na stronie Biura Koordynacji 
Inwestycji i Remontów w Pa-
sie Drogowym pod adresem 

www.infoulice.um.warszawa.
pl . Tam też można zamówić 
bezpłatną usługę powiada-
miania SMS o utrudnieniach 
w ruchu w Warszawie.  (ab)
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 BA RAN 21.03-21.04

Staraj się zmienić sposób postępowania i raczej uni-
kaj mówienia: „Co w sercu, to na języku”. Spróbuj 
być bardziej powściągliwym w wyrażaniu własnych 
opinii, zwłaszcza, gdy dotyczą one bliskich. Twoja 
bezpośredniość może urazić wiele osób. Przyjacie-
le namawiają Cię na wspólne ćwiczenia lub poranne 
bieganie. To może być niezły pomysł, bo Twoja kon-
dycja fizyczna może pozostawiać wiele do życzenia. 
A urlop dla większości Baranów jest już tylko wspo-
mnieniem. 

 BYK 22.04-21.05
Nie powinieneś narzekać na brak powodzenia. Uwa-
żaj, aby spore „branie” u płci przeciwnej, która nie 
pozostaje obojętna na Twój urok nie sprawiło, że 
poczujesz się bezkarnie. Zanim zaczniesz planować 
wspólną przyszłość, poczekaj aż minie pierwsze za-
uroczenie. Powinno być dużo okazji do bycia ze so-
bą sam na sam i lepsze poznanie się i sprawdzenie 
swoich obopólnych oczekiwań. Nie spiesz się z de-
cyzją, przemyśl wszystko, bo potem może być za 
późno.    

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Druga połowa września to czas większej stabiliza-
cji niż wielkich zmian. Nie rozpoczynaj więc nowych 
przedsięwzięć. Skup się na tym, co robisz obecnie, 
zadbaj o pozytywną opinię w miejscu pracy. Nie 
spychaj na drugi plan spraw uczuciowych. Są one 
niezbędne każdemu jak woda i powietrze. W stałych 
związkach powinno być ciepło i romantycznie, a sa-
motni mogą liczyć na łut szczęścia na ścieżkach po-
wakacyjnych wędrówek. Starajcie się nie przegapić 
swojej szansy.  

 RAK 22.06-22.07
Chociaż nastał czas obowiązków i powrotów do co-
dzienności, nie możesz się doczekać dodatkowe-
go wypoczynku. Rozpierającą Cię energię będziesz 
starał się gdzieś zużytkować. Najlepszym wyjściem 
może być wyjazd na ciekawą wycieczkę lub rzuce-
nie się w wir obowiązków. A tych nie powinno Ci bra-
kować. Nie zawsze taka sytuacja może przynieść 
korzyści, ale jej zaletą może być poznanie nowych 
ludzi i nawiązanie ciekawych kontaktów.

 LEW 23.07-23.08
W ciągu najbliższych tygodni rozsądnie dziel swój 
czas na rzeczy najważniejsze i mniej ważne. Maksy-
malnie staraj się go wykorzystać na sprawy zawodo-
we. Chociaż nie przesadzaj z tym za bardzo. Swoje 
ambicje trochę ukróć i przystosuj do bardziej realnej 
rzeczywistości. W sprawach miłości możesz liczyć 
na spore zainteresowanie Twoją osobą nie tylko ze 
strony swojego partnera...

 PAN NA 24.08-23.09
Droga Panno! Twoja energia fizyczna może iść w 
parze ze świetną formą intelektualną. Mocną stro-
ną okaże się zdyscyplinowanie i dobra organizacja. 
Jeśli jesteś w stałym związku, nie zważaj na zmien-
ne nastroje partnera. I tak zawsze starasz się służyć 
mu radą, czułym słowem i zrozumieniem aktualnych 

problemów. Samotnym Pannom póki co musi wy-
starczyć niezobowiązujący flirt, który odegna przed-
jesienną chandrę. 

 WA GA 24.09-23.10
Masz wszelkie szanse na poprawienie zasobności 
swojego portfela. Będzie to okupione sporą dawką 
pracy, ale się opłaci. Zaczniesz też oszczędzać, ma-
jąc na uwadze spełnienie jakiegoś marzenia. Sporą 
pomoc możesz uzyskać ze strony swojego partnera. 
Możesz również liczyć na jego zrozumienie i popar-
cie w trudnych sprawach życiowych. W sprawach 
uczuciowych bez większych burz i rozstań, może 
być miło, a nawet, żeby nie powiedzieć nudno.

 SKOR PION 24.10-23.11
Spróbuj być mniej zasadniczy. Jeszcze nadarzy się 
okazja, by dać się ponieść porywom serca. Nawet, 
jeśli chwilowe zauroczenie nie przerodzi się w głęb-
sze uczucie, zachowasz miłe wakacyjne wspomnie-
nia. Twoja energia i chęć działania pozwolą uporać 
się z najtrudniejszymi zadaniami, a tych nie powinno 
Ci brakować. Nie przesadzaj jednak z tą nadgorliwo-
ścią – inni też powinni się wykazać. 

 STRZE LEC 24.11-22.12
Przed Tobą pomyślne dni na załatwienie zaległych 
spraw zawodowych i finansowych. Możliwe, że po-
stawisz na karierę. Będziesz też w dobrej kondycji 
fizycznej i nie zabraknie Ci sił na zrealizowanie pla-
nów, które sobie założyłeś. Stosunki partnerskie bez 
zmian, musisz tylko pomyśleć jak zapobiec monoto-
nii w waszym związku.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Zapowiada się ciekawie. Nowe możliwości w pra-
cy, większe szanse na awans - oto, co może spo-
tkać Cię w najbliższym czasie. Niewykluczone, że 
możesz zmienić miejsce zamieszkania, a nawet 
spotkać osobę, z którą zwiążesz swoje dalsze lo-
sy. Szykuje się sporo zmian, ale spróbuj podejść 
do tego z uśmiechem i nie martw się, że nie dasz 
sobie rady. 

 WO DNIK 21.01-19.02
Życzliwość i sympatia okazywane przez otoczenie 
powinny Cię bardziej wzmocnić i natchnąć optymi-
zmem. Nie zapomnij, aby zrewanżować się tym sa-
mym. Praca może być Twoją pasją, ale niestety de-
nerwują Cię zarobki. Może warto zacząć negocjacje 
z szefem dotyczące podwyżki. Masz sporo argu-
mentów na to, aby go przekonać do siebie. Postaraj 
się więc pokazać z jak najlepszej strony i wykaż się 
taktem i dyplomacją.  

 RY BY 20.02-20.03
Nic nie powinno zakłócić spokoju w Twoim związ-
ku – jeszcze bardziej mogą pogłębić się między wa-
mi więzi partnerskie. Osoby samotne nie powinny 
narzekać, bowiem szykują się nowe znajomości, ro-
manse, flirty i przyjaźnie. Jeśli chcesz zrobić na kimś 
wrażenie, poważnie zastanów się zanim przefarbu-
jesz włosy lub zmienisz fryzurę, bo możesz potem 
żałować. Nie szarżuj też z doborem strojów.   

Merlin

Jak gotować makaron? Naj-
ważniejsze - w bardzo dużej 
ilości wrzątku, lekko osolone-
go. Do gotowania nie doda-
jemy oliwy, oleju czy masła - 
wytłuszczą garnek, nie mają 
wpływu na makaron. 

Czas gotowania zależy od 
twardości wody i od rodzaju 
makaronu. Trzeba próbować! 
Wodę solimy dopiero wówczas, 
gdy wrze, w przeciwnym wy-
padku ryzykujemy, że sól zale-
gająca w zimnej wodzie może 
uszkodzić dno garnka. 

Makaron ugotowany al den-
te powinien być elastyczny, 
sprężysty. Trzeba wiedzieć, że 
makaron po odcedzeniu jesz-
cze chwilę sam się „gotuje”, 
dochodzi, tracąc sprężystość. 
Czasem warto go po prostu 
przelać zimną wodą, ale nie 
wtedy, gdy chcemy podać go-
rący. Nigdy nie przykrywamy 
garnka podczas gotowania, 
ale zawsze pamiętamy o mie-
szaniu makaronu „od dna”, że-
by nie przywarł do garnka ani 
się nie posklejał. Jeśli część 
makaronu przeznaczamy do 
odgrzania potem, warto, pó-
ki gorący, wymieszać z łyżką 
oliwy, by się nie posklejał, gdy 
ostygnie. 

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Makaronowe sałatki w różnych wariantach...

✓Upieczonego kurczaka podzielić na kawałeczki, skropić 
sosem sojowym. Ugotowany makaron (rurki, świderki, mu-
szelki itp.) przelać zimną wodą, osączyć, skropić lekko dobrą 
oliwą. Na suchej patelni uprażyć ostrożnie, by nie przypalić, 
kilka łyżek suchych ziaren sezamu. Dodać do makaronu, wy-
mieszać. Dymkę pokroić bardzo drobno (cebulę i szczypior), 
dodać do makaronu, wymieszać z kurczakiem i kilkoma posiekanymi korniszonami.

✓Kilka cienkich plasterków salami pokroić w paseczki, wymieszać z grubo tartym 
serem żółtym i zblanszowanymi (na kilka minut w osolonym wrzątku) małymi cząst-
kami brokułów. Dosypać 2-3 łyżki kaparów. Wymieszać z makaronem, skropić oli-
wą, mielonym czosnkiem, ewentualnie także majonezem pół na pół z gęstym jogur-
tem i ponownie wymieszać. Przed podaniem lepiej zostawić na pół godziny, żeby się 
„przegryzło”.

✓Ugotowany makaron (jak wyżej) wymieszać delikatnie z czarnymi oliwkami, prze-
krojonymi wzdłuż na pół, drobno siekaną łagodną cebulą lub dymką, serem feta lub 
sałatkowym, bardzo czerwoną papryką i suszonymi pomidorami w oliwie - wszystko 
pokrojone w kostkę, Dodać zioła, najlepiej świeże: bazylię, tymianek i szałwię. Skro-
pić hojnie oliwą ze słoika suszonych pomidorów. Wymieszać delikatnie, podawać z 
dumą, bo to sałatka bardzo ładna i pyszna.

✓Ugotowany i odcedzony makaron póki ciepły wymieszać z kilkoma łyżkami su-
szonych, mielonych pomidorów, przykryć i odstawić. Po jakimś czasie wymieszać 
ponownie, dodając siekane, świeże zioła (bazylia, rozmaryn, tymianek, także trochę 
roztartego czosnku). Ponownie przykryć i odstawić na kilkanaście minut. Dodać po-
krojoną w kostkę upieczoną pierś kurczaka, skropić oliwą, wymieszać. Kto lubi, mo-
że dodać tabasco.

✓Rodzynki, suszone morele i śliwki namoczyć. Kandyzowanego ananasa, bardzo 
dojrzałą gruszkę, aromatyczne, słodkie jabłko oraz namoczone, odsączone owoce 
pokroić w kostkę (z wyjątkiem rodzynek, oczywiście). Gotowe, wymieszać z zimnym 
makaronem, wprost z lodówki, posypać grubo pokruszonym twarogiem i migdałami 
w płatkach. Można lekko polać jogurtem naturalnym lub waniliowym, ale niekoniecz-
nie. Powinno się „przegryzać’ w lodówce, wymieszane, przynajmniej pół godziny!
 PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Makarony raz są modne a raz nie. Nie tuczą, jeśli są gotowane na 

półmiękko, „al dente”. Makarony produkuje się z mąki, wody i soli, 
często z dodatkiem jaj. Mąka może być pszenna, razowa lub ryżowa. 
Tak zwany makaron sojowy, wbrew pozorom, najczęściej jest robio-
ny nie z soi, ale z fasoli mung: po usmażeniu albo namoczeniu we 

wrzątku staje się szkliście przezroczysty. Współczesny, przemysłowo produkowany kuskus 
to także rodzaj pszennego makaronu, podobnie jak blaty do lazanii.

Jak się go produkuje? Pierwsze fabryki powstały już w XII wieku we Włoszech. Mąkę wy-
robioną z wodą i (ewentualnie) dodatkiem jaj wałkuje się na płasko, a następnie podsuszone 
ciasto kroi na grubsze lub cieńsze paski. Ale nie w dzisiejszej produkcji przemysłowej, która, 
dzięki użyciu specjalnych maszyn, pozwala uzyskiwać rozmaite kształty suchego makaronu: 
wstążki (m.in. tagliatelle, fettucine), nitki, rurki (np. penne), muszelki, kokardki czyli farfal-
le, linguini (spłaszczone spaghetti), anelli (małe kółeczka), a także faszerowane: tortellini, 
ravioli, agnolotti. W sumie - kilkaset kształtów i rodzajów!      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Deszczowy dzień w Tatrach. Turysta chowa 

się do bacówki, a tu z góry kapie!
- Baco, ten dach wam przecieka. 
- Ano wim, łon zawse ciece.
- To dlaczego nie naprawiacie?

- Dyć ni mogę, bo dysc pada. 
- Trzeba naprawić, jak nie pada.
- Ni, bo wtedy nie ciece.

  
Rozmawia dwóch chłopców: 
- Nie wiesz, co to jest kurtyzana? 
- Nie, spytaj tamtego pana. 
- Przepraszam pana, czy wie pan co to jest kurtyzana? 
- Hmmm… - czerwieni się pan. - Jak by to wytłumaczyć… 

To taka rokokowa kokota. 
Chłopiec wraca do kolegi, który pyta:
- I co ci powiedział? 
- Eee tam, źle trafiłem. To jakiś okropny jąkała.

  
Chwiejny pijak w parku pyta przechodnia: 
- Paniee, a gdzie to jesteśmy?
- W Łodzi! 
- Że w łodzi, to przecież wiem, ale na jakim oceanie tak 

strasznie buja... WesołyRomek

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

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od da-
ty ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 15/2012: „Dwa rozkazy  
bałagan”. Nagrodę książkową wylosowała p. Karina Maciejewska z ul. 
Okocimskiej. Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem osobistym) do 
21 września br.  
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FINANSE

 Potrzebujesz pożyczki za-
dzwoń do doradcy finansowego. 
 Tel. 696-057-272  
 lub 668-681-913

KUPIĘ
 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
 Antyki, monety, pocztówki, 
znaczki, książki, obrazy, meble 
i inne przedmioty. 
 Tel. 22 610-33-84; 601-235-118
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48

SPRZEDAM
 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu
 Różne narzędzia do drewna i 
metalu.  Tel. 22 615-73-12

MEDYCZNE
 Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA
 AA Angielski, niemiecki, na-
uczyciel.  Tel. 601-20-93-41
 ANGIELSKI kursy/ind. 
 Tel. 508-66-44-20
 Angielski solidnie. 
 Tel. 504-169-252
 Amerykanin. Tel. 606-133-881
 Angielski profesjonalnie. 
 Tel. 600-170-317

 Fizyka, matematyka – dojazd. 
 Tel. 603-581-282; 22 615-81-50
 Fizyka, matematyka. Matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 606-154-798
 FRANCUSKI Z DOJAZ-
DEM.  TEL. 602-276-202
 HOLENDERSKI/NIDERLAN- 
DZKI.  Tel. 508-66-44-20
 Liceum dla dorosłych. 
 Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
 Matematyka. Tel. 607-163-744
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 Matematyka. Gimnazjum, li-
ceum. Dojeżdżam. 
 Tel. 607-059-326
 Opiekunka dziecięca – szkoła po-
licealna, kursy.  Tel. 22 310-27-40
 Polski – egzaminy; www.polo-
nistka.com.pl,  Tel. 22 815-32-02
 Rodzice! Nauczycielka na-
uczania początkowego odbierze 
dziecko ze szkoły, odrobi z nim 
lekcje, nadrobi braki w wiadomo-
ściach szkolnych, poprowadzi za-
jęcia wspomagające rozwój. 
 Tel. 22 613-90-02; 
 kom. 692-388-606
 Szkoła policealna - dekorator 
wnętrz, opiekunka/guwernantka. 
 Tel. 22 517-77-40; 602-232-879
 Szkolenia BHP. 
 Tel. 22 517-77-40
 Wszystkie języki GOCŁAW. 
 Tel. 508-66-44-20

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 31 m kw. Centrum Waszyngto-
na.  Tel. 501-100-698
 Mieszkanie 70 m, 4 pokoje. 
Cena 455 tys. do negocjacji. 
 Tel. 791-792-232
 Prochowa, 73 m kw., 3 pok., hi-
poteka, 480 tys.  Tel. 692-936-993 

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Górę pawilonu na usługi. 
 Tel. 22 810-61-63
 Grenadierów, 2 pokoje 51 m 
kw., umeblowane. 
 Tel. 604-645-964
 Mieszkanie jednopokojowe 
Falenica, 800+media. 
 Tel. 728-481-202 
 Prochowa, 73 m kw., 3 pok., 
umeblowane, 2 tys. 
 Tel. 692-936-993

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

 Garażu, magazynu na skup 
metali.  Tel. 602-217-096

DAM PRACĘ

 Do obsługi parkingu emeryt 
lub rencista z Pragi Południe. 
 Tel. 515-116-107 
 w godz. 12.00-16.00 

 Poszukujemy niani dla trzylat-
ka, dorywczo: opieka w czasie 
choroby, odbiór z przedszkola. 
Najchętniej emerytka/rencistka. 
 Tel. 506-388-618
 Poszukuję dyspozycyjnej pani 
do odbioru dziecka ze szkoły. 
 Tel. 728-412-068 
 (dzwonić po 16.00)
 Sprzedawców, kasjerów - 
sprzedawców do pracy w skle-
pach Marcpol na terenie Pra-
gi, Warszawy Wawer i Wesołej. 
Kontakt: praca@marcpol.waw.pl; 
Tel. 22 547-05-42

SZUKAM PRACY

 Do starszej osoby 3 razy w ty-
godniu.  Tel. 721-799-899
 Kierowca kat. AB, dyspozy-
cyjny emeryt z niezawodnym au-
tem kontakt tel.791-719-965
 Sprzątanie, mycie okien. Ta-
nio, solidnie.  Tel. 787-090-171

PRAWNE

 DORADCA PODATKO-
Wy – porady, kłopoty z urzędem 
skarbowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, nie-
ujawnione dochody. Warszawa 
Gocław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antresola od 
strony pętli autobusowej) 
 www.kancelariaosica.pl;  
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

RÓŻNE

 Czy ktoś z czytelników odda 
za darmo wózek spacerowy albo 
za niewielką opłatą. 
 Tel. 503-693-118; 22 870-59-75
 OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO I 
SOLIDNIE.  TEL. 500-336-607

SPORT

 Mazowieckie TKKF przy 
współudziale TKKF Grochów or-
ganizuje w dniach 8-19.X.2012 r. 
IV Grochowsko-Kamionkowski 
Turniej Tenisa Stołowego. Tur-
niej odbędzie się w Siłowni przy 
ul. Podskarbińskiej 7B. Zapisy do 
końca września br. 
 Tel. 22 870-52-72 
 Vacu – kapsuły na podciśnienie 
i podczerwień, rollmasaż z pod-
czerwienią, redukcja wagi i cellu-
litu, Stara Miłosna. 
 Tel. 519-621-777

ZDROWIE

 Masażysta.  Tel. 602-412-901

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23, 
 0609 105 940
 Anteny SAT TV, kamery – 24 h. 
 Tel. 602-396-976
 ANTENy - CYFRA+, Polsat, 
N-ka oraz satelity bez opłat, 900 
programów, w tym 20 polskich 
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN), 
anteny, dekodery do TV cyfro-
wej, naziemnej. Sprzedaż, mon-
taż, naprawa, gwarancja! 
 www.lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
  ANTENy, TELEWIZORy – 
naprawa.  Tel. 22 818-07-17 
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32. 
 Tel. 22 813-60-33; 604-506-278
 Anteny, domofony, alarmy, ka-
mery.  Tel. 22 673-11-67

RAMKA
AAA Gaz, hydraulika 24 h!, 
awaria pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, przeróbki, naprawy. 
 Tel. 22 610-88-27; 604-798-744
 Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 
 Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, lakierowanie, 
układanie parkietów różnych – 
Jan Grzybowski. 
 Tel. 22 810-70-88; 609-542-545; 
 CZySZCZENIE KARCHE-
REM dywanów, wykładzin, ta-
picerki.  Tel. 694-825-760
 CZySZCZENIE od 6 zł dy-
wanów, tapicerki meblowej i sa-
mochodowej.  Tel. 502-928-147
 DEZYNSEKCJA, skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki.  Tel. 601-936-805
 ELEKTRyCZNE Głowacki. 
 Tel. 504-618-888

RAMKA
Elektryk, usuwanie awarii, prze-
róbki, nowe instalacje. Tel. 500-
491-500
 FUTRA – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. Za-
mieniecka 63.  
 Tel. 22 610-23-05 
RAMKA
GAZ, HyDRAULIKA – 24 h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia, gazo-
we. Tel. 610-18-53; 662-065-292 

 GEODEZJA. 
 TEL. 609-240-602
 GLAZURNICZE, hydrau-
liczne, malowanie. Głowacki. 
 Tel. 504-618-888
 Hydrauliczne, gazowe – solid-
nie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. 
 Tel. 696-321-228
 HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 HyDRAULICZNE, glazura. 
 Tel. 504-618-888
  LODÓWKI, PRALKI, TE-
LEWIZORy – NAPRAWA. 
 Tel. 694-825-760
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
 Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
 Malowanie, tapetowanie, wy-
gładzanie - doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
 NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943

RAMKA
Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt AGD, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli. Tel. 
22 499-20-62 
 OCIEPLANIE DOMÓW. 
 TEL. 660-47-36-28
 PRALKI, LODÓWKI - na-
prawa.  Tel. 502-562-444; 
 603-047-616
 PRZEPROWADZKI.  
 Tel. 669-834-024
 STOLARZ wykona solidnie 
– szafy, kuchnie, pawlacze, zabu-
dowy.  TEL. 602-126-214
 Ślusarstwo, wyroby nie-
rdzewne.  Tel. 796-457-190; 
 792-508-305
 TAPETOWANIE, malowa-
nie.  Tel. 504-618-888
 Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
 Układanie, cyklinowanie, re-
nowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771
 Żaluzje, verticale, rolety - na-
prawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19

 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Ślusarstwo - spawalnictwo. 
 Tel. 608-331-200

USŁUGI/komputerowe

 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614
 0000 Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h, 24 H. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422

USŁUGI/remontowe

 A-Z REMONTy, WyKOŃ-
CZENIA.  Tel. 602-216-943
 Dachy, kominy, rynny. Wymia-
na, budowa, montaż. 
 Tel. 504-250-013
 Glazura, remonty. 
 Tel. 518-562-380 
 Glazura, remonty komplekso-
wo.  Tel. 504-781-725; 
 www.bart-invest.pl
 Glazura – remonty. 
 Tel. 692-885-279; 
 www.ineltrend.pl
 Gładź, remonty. 
 Tel. 692-885-279; 
 www.inteltrend.pl
 Malowanie, remonty. 
 Tel. 692-885-279
 MALOWANIE ścian. 
 TEL. 602-126-214
 Panele - remonty. 
 Tel. 692-885-279; 
 www.inteltrend.pl 

USŁUGI/transportowe

 AAA WyWÓZ MEBLI, gru-
zu, sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 
 Tel. 22 224-22-63; 888-651-163
 AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci gałęzi itp. Sprzątanie piw-
nic, wycinanie drzew, małe roz-
biórki z załadunkiem. Tanio. 
 Tel. 721-002-710
 Przeprowadzki. 
 Tel. 503-788-934
 PRZEPROWADZKI 24h/7. 
Utylizacja mebli AGD RTV. 
 Tel. 607-66-33-30

ZIELARSTWO

 ZIÓŁKO Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka róg 
Gdeckiej i Komorskiej, paw. 53 
D. Zielarstwo – pełny asorty-
ment, profesjonalne porady. 
 Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE
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ZAKŁAD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy 

Służymy pomocą przez całą dobę
Warszawa ul. Korkowa 167 

tel.: 22 613-24-42
Całodobowo 602−398−417

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

Całodobowo 604−216−738
www.genita.pl

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

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

tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19
 całodobowo – tel. 195 88

(połączenie bezpłatne); 
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta
www.mpuk.waw.pl

USŁUGI Pogrzebowe

zakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610−02−17
kom. 602−26−26−75

c a Ł O d O b O w O

rEKlAMA                      rEKlAMA  

rEKlAMA                                                                                                                                                                                      rEKlAMA 

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

kancelaria POdatkOwa
Lex – Fin

Kompleksowa obs³uga
ksiêgowo-podatkowa

firm

warszawa-rembertów
al. gen. a. chruœciela 44

tel. 22 610-28-29
e-mail: biuro@lex-fin.pl

twój CZas jest dLa Nas beZCeNNY!
Nadaj drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl

Nieodpłatnie odbieram zu-
żyty sprzęt AGD, złom, ma-
kulaturę, stłuczkę. Sprząta-
nie piwnic i strychów. Wywóz 
mebli.  Tel. 22 499-20-62 

AAA Gaz, hydraulika 24 h!, 
awaria pieca, termy, kuchni, pod-
łączenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

Elektryk, usuwanie awarii, 
przeróbki, nowe instalacje. 
 Tel. 500-491-500

GAZ, HyDRAULIKA – 24 h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia, gazo-
we. Tel. 610-18-53; 662-065-292 
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W opublikowanym w 14 
numerze „Mieszkańca” wy-
wiadzie z nowym dyrekto-
rem ZGN Praga Południe, 
Januszem Gronkiewiczem, 
poruszyliśmy kilka spraw,  
o których informowali nas 
czytelnicy i mieszkańcy. 

Właśnie otrzymaliśmy pismo 
od dyr. Gronkiewicza o działa-
niach, jakie w tych kwestiach 
podjął ZGN. Gwoli rzetelności 
dziennikarskiej przekazujemy 
Naszym Czytelnikom poniższe 
informacje. 

KAMIONKOWSKA 31

Lokatorzy tego budynku ra-
czej nie mogą liczyć na jakiś 
większy remont, gdyż w sto-
sunku do działki, na której stoi 
kamienica prowadzone jest po-
stępowanie roszczeniowe. Nie-
mniej stanem nieruchomości za-

jął się ZGN i zainteresowały się 
władze dzielnicy. Z mieszkań-
cami spotkał się m.in. burmistrz 
Tomasz Kucharski i jego zastęp-
ca Adam Grzegrzółka. Mają zo-
stać zorganizowane kolejne spo-
tkania. Pierwotnie ZGN chciał 
usunąć balkony, których stan 
jest fatalny. Przeciw takiemu 
rozwiązaniu sprawy zaprotesto-
wali mieszkańcy i skończyło się 
zabezpieczeniem balkonów me-
talowymi barierkami. Pod bal-
konami zamontowano metalowe 
siatki zabezpieczające.

OSIEDLE TOR

Tutaj najbardziej „palącym” 
problemem do rozwiązania 
jest jednoznaczne wyjaśnienie 
stanu prawnego dotyczącego 
wadliwie działającej instalacji 
wodnej i kanalizacyjnej. Spra-
wa była omawiana na jednej z 

tegorocznych sesji rady dzielni-
cy i Zarząd Pragi Południe zo-
bowiązał się do uregulowania 
tej kwestii z MPWiK. Z przeka-
zanych nam informacji wynika, 
że pierwszych prac remonto-
wych można się spodziewać już 
w przyszłym roku.

KOBIELSKA 39

ZGN ustalił, że totalny bała-
gan (na zdjęciu) przy nierucho-
mości Kobielska 39 znajduje 
się na sąsiadującej działce, któ-
ra nie leży w zasobach ZGN. 
Jest to teren, który wieczyście 
użytkują inne osoby fizyczne 
i to na nich spoczywa obo-
wiązek jego uporządkowania. 
Pozostaje mieć nadzieję, że tą 
sprawą zajmie Straż Miejska, 
ustali i odnajdzie użytkowni-
ków działki oraz doprowadzi 
do posprzątania terenu. ar

„Mieszkaniec” pytał  
– ZGN odpowiedział

Drugi weekend wrześniowy wpi-
sze się w anińską historię jako 
czas Sielanki. Można tak o nim 
powiedzieć nie tylko dlatego, że 
były to dwa piękne, otulone słoń-
cem i błogim ciepłem dni, ale 
przede wszystkim dlatego, że 
właśnie 8 września swoje progi 
otworzyła dla gości Karczma 
Warszawska „SIELANKA”.  

Niewątpliwie każdy Aninianin doskonale 
kojarzy tajemniczy dom z bali – u zbiegu ulic 
Kajki/Czecha i Krawieckiej, który wrósł w tu-
tejszy krajobraz, budząc u mieszkańców zasta-
nowienie – cóż właściwie w tak niezwykłym 
miejscu powstanie. Teraz już wiemy. Karczma 
na pewno nie będzie kolejną bezduszną restau-
racją bez charakteru, ale prawdziwie swojską 
chatą - otwartą dla każdego. Ma to być miejsce 
przyjazne – takie do którego chce się przyjść i 
spędzić fantastyczny czas w gronie rodziny i 
znajomych.

Sobotnia uroczystość otwierająca „Sielan-
kę” miała charakter kameralny i odbyła się w 

gronie najbliższych osób. Niewątpliwie jed-
nak Anin będzie świętował wielkie, uroczyste 
otwarcie Karczmy, które zaplanowano na paź-
dziernik. 

W niedzielny, sielankowy klimat wprowa-
dził gości Stasiek Wielanek z Kapelą War-
szawską. Koncert był pierwszym z planowa-
nych, cotygodniowych biesiad przy muzyce 
na żywo. Swojska atmosfera, aromat wspa-
niałej tradycyjnej kuchni polskiej i urzekające 
domowym ciepłem wnętrza przyciągnęły tłu-
my. Podczas gdy panowie z Kapeli przygry-
wali i nucili warszawskie przyśpiewki, goście 
delektowali się tutejszymi specjałami, zwie-
dzali poszczególne sale – jednym słowem za-
przyjaźniali się z nowym, anińskim miejscem 
spotkań.  

Karczma powstała na trasie rowerowych 
ścieżek, dlatego być może właśnie tutaj, rowe-
rowa brać będzie rozpoczynać i kończyć swo-
je wyprawy. Czeka na nich Bar Warszawski, 
w którym mogą się zatrzymać, usiąść, prze-
kąsić coś smacznego, porozmawiać – ot, miej-
sce stworzone dla wszystkich. Można by rzec 
– wszystkie anińskie drogi prowadzą od teraz 
- do Sielanki!
AS 2012  enigma

Anińska SIeLANKA 

cen trUm 
han dlO we

 Podziem ny par king  wóz ki to wa ro we  win da  ru cho me cho dni ki

➧warzywa, owoce,nabiał, 
➧mięso, wędliny, 

➧ meble,  art. elektrotechniczne, 
➧ odzież, bieliznę,  

➧ art. dla zwierząt, upominki itp.

targowisko czynne pon.−pt. 7.00−19.00, sobota 7.00−16.00
centrum handlowe pon.−pt. 10.00−19.00, sobota 9.00−16.00

warszawa, ul. Zamieniecka 90  22 333 20 00

Du ¿e czy ma ³e – za ku py za wsze 
mo g¹ byæ ra do sne! Je dni bie gn¹ do 
hi per mar ke tów, by wy pe³ niaæ wóz ki 
opa ko wa nia mi o ob co brzmi¹ cych 
na pi sach. Wiêkszoœæ wo li in a czej: 
na SZEM BE KU. Tu tak ¿e s¹ wóz ki, 
ju¿ nie trze ba dŸwi gaæ ciê¿ kich siat.

radosne 
zakupy!
Dla cze go na Szem be ku? Bo 

tyl ko tu opa s³e, dê bo we becz ki 
z ki szo n¹ ka pu st¹ i ma ³o sol-
ny mi ogór ka mi pach n¹ rzeœ ko 
i sma ko wi cie. Mo¿ na sko szto-
waæ! Tu s¹ orze chy, syp ki, 
su chy mak i do sko na ³y miód.
Tu naj lep sze soczyste owoce 

z grójec kich i wa rec kich sa - 
dów, jê dr ne wa rzy wa wprost 
od pro du cen tów.
Tu œwie ¿o od³o wio ne ry by, 

a tak ¿e wy bór znakomitych 
miês i wê dlin. 
A na I piê trze mo¿ na ku piæ 

me ble, ar ty ku ³y elek tro tech-
nicz ne, odzie¿, bie li znê, obu-
wie itp. Mo¿ na te¿ ku piæ pre-
zen ty!
S³o wem – tu, na SZEM BE KU 

jest wszy st ko! 

Unaskupisznietylkonajlepsze:

alerównież:
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NARZyNki gwiNtowNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
Metal−Marketm

i
k
r
O
l

f.u.h. „Mikrol”, ul. jarociñska 17 
 Szafy wnêkowe, garderoby
 Okna i drzwi PCV oraz drewniane                                                                  
 Parapety, ¿aluzje i rolety                                                                        
 Witryny, fasady z aluminium                                                                                        
 Us³ugi remontowo-wykoñczeniowe                                                                          

www.mikrol.waw.pl
e-mail: mikrol@mikrol.waw.pl

tel. 22 879-79-13;  fax. 22 610-31-35

raTY!

KORTy TeNISOWe
ognisko TkkF „olszynka grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610−65−23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

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!!!

66lattradycji

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

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

osZCZędZaj 
pIeNIĄdZe I CZas!

kUPUj w dOmU handlOwym „fala”
w Falenicy przy ul. bystrzyckiej 55

tel.: 872−02−89; 872−05−12

 nArTY
 rOWErY
 SErWIS!!!
w−wa ul. ateńska 19
tel. 22 616−15−05;

691−616−515

Rzecz zdu mie wa j¹ ca, ¿e 
w do bie do stêp no œci do 
urz¹ dzeñ cy wi li za cji, 

na wet w du ¿ych mia stach, 
w tym w mie œcie sto ³ecz nym 
War sza wie, zda rza j¹ siê je szcze 
dzie ci, de li kat nie mówi¹c, nie-
do my te, do tkniê te wsza wi c¹ 
i œwierz bem. 

A zda wa ³o by siê, ¿e ten pro
blem ma my z g³o wy. Tym cza sem 
po ja wi³ siê on w mo men cie, gdy 
ga bi ne ty le kar skie w szko ³ach 
zo sta ³y za mie nio ne na sa le lek
cyj ne. Nie ma bo wiem miej sca 
ani pie niê dzy na utrzy ma nie eta
tów hi gie ni stek i le ka rzy. Przy
pom nê, ¿e to ju¿ przed woj n¹ 
by ³o nor m¹ i nie sta no wi ³o ¿ad nej 
tam zdo by czy PRLu. Wra ca j¹ 
wiêc daw ne pro ble my z hi gie n¹ 
oso bi st¹. Ma ³o kto je szcze pa miê
ta, ¿e pro blem ten usi ³o wa li, i to 
z po wo dze niem, roz wi¹ zaæ ju¿ 
na si dziad ko wie, sta ra j¹c siê 
za pew niæ ka¿ de mu dziec ku 
do stêp do przy s³o wio wej wan ny 
i pry szni ca. Wów czas, na prze ³o
mie XIX i XX wie ku, nie by ³o to 
³a twe za da nie. Na le ¿a ³o bo wiem 
po ko naæ na war stwio ne prze s¹ dy 
i wal czyæ z ko³ tuñ stwem oraz 
pru de ri¹ orto do ksyj nych œro do
wisk. No có¿, hi gie na cia ³a d³u go 
nie by ³a moc n¹ stro n¹ dziel nych, 
sk¹ di n¹d, Po la ków.

Z ini cja ty w¹ zor ga ni zo wa nia 
k¹ pie li dla dzie ci z ubo gich 
ro dzin, uczê szcza j¹ cych do 
ochro nek, czy li przed szko li, jak 
siê to kie dyœ mówi ³o, oraz szkó³ 
– wy st¹ pi ³o je szcze pod ko niec 
XIX wie ku War szaw skie To wa
rzy stwo Do bro czyn no œci. Li czy ³a 
siê, nie czcza ga da ni na, ale tem po 
dzia ³a nia, to te¿, z po mo c¹ za mo¿
nych spo nso rów orien to wa no siê, 
na ko go mo¿ na li czyæ. Za czê to 

za k³a daæ pierw sze za k³a dy k¹ pie
lo we prze zna czo ne wy ³¹cz nie dla 
dzie ci i m³o dzie ¿y. Dla do ro s³ych 
od daw na ju¿ ist nia ³y ³a Ÿnie 
i my kwy (¿y dow skie ³a Ÿnie ry tu
al ne), z których ko rzy sta nie by ³o 
od p³at ne, w za le¿ no œci od stan
dar du urz¹ dzeñ. Przy k³ad mo ¿e 
sta no wiæ, wci¹¿ pa miê ta na przez 
star sze po ko le nie war sza wia ków, 
³a Ÿnia „Dia na” przy ul. Chmiel
nej, która prze trwa ³a do lat 70. 
XX wie ku, w bu dyn ku na le ¿¹
cym nie gdyœ do ro dzi ny Mi chle
rów (tych w po wstañ czej pie œni 
„Pa ³a cyk Mi chla”). Za rów no 
wspo mnia ne ³a Ÿnie, ja ki my kwy 
prze zna czo ne by ³y dla do ro s³ych. 
Dzie ci pu blicz nych miejsc do 
k¹ pie li nie po sia da ³y. W su kurs 
To wa rzy stwu Do bro czyn no œci 
przy szed³ In sty tut Hi gie ny Dzie
ciê cej z ul. Li tew skiej, ufun do
wa ny przez ba ro na Le nva la, 
które go w³a œci we na zwi sko 
brzmia ³o: Leon Lo e wen ste in, 
wspó³ w ³a œci ciel Za k³a dów Me ta
lur gicz nych pod fir m¹ „Lil pop, 
Rau i Lo e wenste in”. In sty tut ów 
w³¹ czy³ do ak cji gro no hi gie ni
stów i le ka rzy. Wszy scy pra co
wa li spo ³ecz nie, bez wy na gro
dze nia i sta no wi li ka drê nadzo ru
j¹ c¹ owe k¹ pie le w suk ce syw nie 
otwie ra nych miej scach.

Mi mo po wszech nie zna nej 
i nam wspó³ cze snym bo l¹cz ki – 
bra ku fun du szy, po zy ski wa no 
lu dzi za mo¿ nych, którzy bez 
wa ha nia prze ka zy wali pie ni¹ dze 
na szczyt ny cel. Dla te go, ju¿ na 
po cz¹t ku XX wie ku po wsta ³y trzy 
lu do we za k³a dy k¹ pie lo we prze
zna czo ne wy ³¹cz nie dla dzie ci, 
wy po sa ¿o ne w me ta lo we wan ny 
i pry szni ce oraz urz¹ dze nia do 
pod grze wa nia wo dy. Na le ¿a ³y do 
nich: ³a Ÿnia „Ja ni na” i za k³ad 

Le vy’ego, w do mu Wa wel ber gów 
– obie na Wo li, przy czym ten 
ostat ni za k³ad na sta wio ny by³ na 
przyj mo wa nie wy ³¹cz nie dzie ci 
¿y dow skich. 

Wkrót ce po wsta ³a je szcze jed
na ³a Ÿnia – na Pra dze. No si ³a ona 
imiê dok to ra Ty tu sa Cha ³u biñ
skie go, i usy tu o wa na zo sta ³a 
w bu dyn ku szko ³y miej skiej. Do 
jej sfi nan so wa nia przy czy ni³ siê 
zbór ewan ge lic koaugs bur ski, 
mi mo, ¿e w tym re jo nie mia sta 
nie po sia da³ swo ich szkó³. Za k³ad 
ten, zgo dnie z su ge sti¹ dar czyñ
cy, by³ do stêp ny „bez ró¿ ni cy 
wy zna nia”.

Pro blem hi gie ny by³ pro ble
mem po wa¿ nym i na brzmia ³ym 
z po wo du bra ku urz¹ dzeñ sa ni tar
nych w bli sko 70% war szaw skich 
do mów mie szkal nych. Nie mo¿ na 
go wiêc by ³o lek ce wa ¿yæ.

£a zien ki czy po ko je k¹ pie lo we  
po sia da li wy ³¹cz nie lu dzie 
za mo¿ ni. Ubo dzy, nierzadko 
na wet nie mie li wo dy bie ¿¹ cej, 
któr¹ mu sie li do no siæ czê sto 
z od le g³ych miejsc, gdzie nie 
by ³o wo do ci¹ gu, ale zwy czaj na 
po mpa g³ê bi no wa. 

Do ak cji k¹ pie li dzie ciê cych, 
która sta ³a siê na czel nym ha s³em 
dzia ³a nia, ju¿ na po cz¹t ku w³¹
czy³y siê war szaw skie za k³a dy 
prze my s³o we po sia da j¹ ce ³a zien
ki z wan na mi i pry szni ca mi dla 
swo ich ro bot ni ków. Ich w³a œci
cie le zgo dzi li siê wpro wa dziæ, 
w dni k¹ pie li, dy ¿u ry per so ne lu 
od po wie dzial ne go za spraw
noœæ, bez pie czeñ stwo urz¹ dzeñ 
i ich na le ¿y t¹ czy stoœæ. Nie obo
jêt na dla ca ³e go przed siê wziê cia 
sta ³a siê je go apro ba ta przez 
ku ra to ra szkol ne go okrê gu war
szaw skie go. Ro syj skie w³a dze 
szkol ne, jak po wszech nie wia

do mo, na ogó³ sprze ci wia ³y siê 
na wet dla za sa dy wszel kim pol
skim ini cja ty wom, tym bar dziej 
spo ³ecz nym. Ko rzy sta nie 
z do bro dziej stwa bez p³at nych 
k¹ pie li, przez nie za mo¿ nych 
uczniów, sta ³o siê mo¿ li we dziê
ki zwal nia niu uczniów z czê œci 
lek cji, w go dzi nach od 12.00 do 
13.00. Na prze strze ni kil ku za le
dwie mie siê cy ak cj¹ k¹ pie li, 
ob jê te zo sta ³y dzie ci ze wszy st
kich war szaw skich ochro nek 
oraz m³o dzie¿ szkol na z pla
cówek wszy st kich szcze bli 
¿eñ skich i mê skich, miej skich, 
pry wat nych i wy zna nio wych.

Ca ³¹ War sza wê podzie lo no na 
sek to ry, za le¿ nie od roz mie szcze
nia k¹ pie lisk, którym przy pi sa no 
zgo dnie z ty go dnio wym gra fi kiem 
po szcze gól ne pla ców ki na u ko we 
i wy cho waw cze. Wiêk szo œci 
przy pa d³y ³a Ÿnie przy fa brycz ne, 
bo tych by ³o wiê cej ni¿ pu blicz
nych miejsc hi gie ny dzie ciê cej, 
otwar tych po za za k³a da mi prze
my s³o wy mi.

Tak o ca ³ym tym przed siê wziê
ciu pi sa³ ty go dnik „Œwiat” 
w nu me rze 51 z 1906 ro ku:

„Przy To wa rzy stwie Do bro
czyn no œci ist nie je wy dzia³ k¹ pie li 
lu do wych. Pre ze sem je go jest 
prof. Ba ro now ski, wi ce pre ze sem 
zaœ in¿. So kal. Wy dzia³ ten po sia
da kil ka osob nych sek cji. Jest 
wiêc tu sek cja k¹ pie li ochro nek 
(czy taj: przed szko li – przyp.au to
ra), i tu prze wo dni cz¹ c¹ jest dok
to ro wa Ire na Gli wic ka i sek cja 
uczniów, której prze wo dzi dok tor 
Józef Tchórz nic ki. Dziê ki wy si³
kom tych i in nych osób do brej 
wo li, w tych in sty tu cjach pra cu
j¹ cych, po zy ska no na u¿y tek ubo
giej dzia twy ³a Ÿnie fa brycz ne. 
Wie le w tym za s³u gi sa me go dr 
Tchórz nic kie go, który oprócz 
za pa ³u do spraw hi gie ny pu blicz
nej, po sia da je szcze dru g¹ cno tê, 
bar dzo u nas nie po wsze dni¹ – 
wy trwa ³oœæ.

– Có¿ to s¹ za k¹ pie le, w których 
dzie ci za ¿y wa j¹ roz ko szy my cia 
siê? – py tam.

– S¹ to z jed nej stro ny k¹ pie le 
za k³a dów do bro czyn nych w In sty tu
cie Hi gie ny Dzie ciê cej ba ro na 
Le nva la i w fa bry kach, m.in. w za k³a
dach: Hant ke`go, Roh na i Zie liñ skie
go, Bor man na i Szwe de`go.

– Wiêc w³a œci wie szkol nych 
k¹ pie li nie ma?

– Jest jed na na Pra dze, w gma
chu szko ³y miej skiej. I jak wszy st
kie k¹ pie le bez p³at na. Dzie ci 
k¹ pi¹ siê chêt nie, trak tu j¹c to 
ja ko przy jem noœæ i roz ryw kê. 
Przy cho dz¹ re gu lar nie. W ro ku 
szkol nym 1905/6, po mi mo bar dzo 
„nie spo koj nych cza sów” (straj ki 
– przyp. au to ra) i licz nych trud
no œci oraz obaw na u czy cie li 
w to wa rzy sze niu dzie ciom na uli
ce od le glej sze, wy da no jed nak 
k¹ pie li oko ³o 120 ty siê cy.

Dr Tchórz nic ki za pro si³ mnie do 
obej rze nia na miej scu ta kiej k¹ pie
li. W ³ad ny, choæ po nu ry dzieñ 
po je cha li œmy na Pra gê, do bu dyn
ku k¹ pie li lu do wych im. Cha ³u biñ
skie go, nad któr¹ to in sty tu cj¹ 
w spe cjal ny spo sób, z nie s³ab n¹ c¹ 
ener gi¹ czu wa prof. Ba ro now ski. 
W³a œnie przy by wa na czas szkó³ ka 
¿y dow ska ele men tar na, przy pro
wa dzo na przez na u czy cie la. Cze
mu¿ tak ma ³o ch³op ców? – py tam. 
Na u czy ciel mnie ob ja œnia.

– Bo gat si cho dz¹ do k¹ pie li 
z ro dzi ca mi, lub ma j¹ wan ny 
w do mu. Bar dzo znów bie dni pew
no siê wsty dz¹ po ka zaæ bie li znê 
zbyt po dar t¹ lub po ³a ta n¹. Ot 
i pro blem…”

Na za koñ cze nie do dam je szcze, 
¿e ak cja k¹ pie li dla uczniów trwa
³a a¿ do koñca I woj ny œwia to wej 
i zo sta ³a wzno wio na na po cz¹t ku 
Pol ski nie pod le g³ej – po 1918 
ro ku. War to dzi siaj pa miê taæ o ini
cja ty wach na szych przod ków, 
którzy na mia rê swych mo¿ li wo
œci sta ra li siê dzia ³aæ na ró¿ nych 
po lach, bez zbêd nych dys ku sji, 
k³ót ni i swa rów. Po pro stu bra li siê 
do pra cy przy no sz¹ cej jak wi daæ 
po ¿y tecz ne owo ce.

Ta de usz Wła dy sław Świą tek

Kąpiele z „myszką”
Zau£ki historii

Za kład kąpie lo wy im. Cha łu biń skie go przy ul. Pe ters bur skiej 5 na 
Pra dze. W  szat ni ucznio wie Szko ły Ży dow skiej nr 4 z  ul. Kęp nej, 
w głę bi na u czy ciel Ru bi no wicz. Fot. Ty go dnik „Świat” nr 51 z 1906 r. 

Zdrowo i sportowo
Piknik rodzinny „Zdrowo i sportowo” na Kępie Potoc-
kiej, którego organizatorem było między innymi Biuro 
Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy, zapewnił 
tłumom uczestnik ów moc atrakcji: pokazy fitness i 
sztuk walki (brawa dla dzieciaków!), zmagania sporto-
we, trampoliny, konkursy, a także zwiedzania policyj-
nego radiowozu (można było włączać syrenę, ile kto 
chciał!) i własnoręczne wykonanie swoich odcisków 
palców, to nie wszystko. 

Poczęstunki (także znakomite kuchnie egzotyczne), emocjonu-
jące żeglowanie po kanałku, zorbing, ścianka wspinaczkowa, na-
uka pierwszej pomocy także dla niemowląt, szalony koncert zespo-

łu Jambo Africa i inne propozycje artystyczne przyciągnęły mnó-
stwo osób! 

Znalazło się miejsce na miasteczko zdrowia, gdzie w kilkuna-
stu namiotach udzielano porad zdrowotnych i dietetycznych, do-
konywano bezpłatnych pomiarów ciśnienia, cholesterolu i cukru. 
Ogromnym powodzeniem cieszył się namiot naszego, międzyle-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie można było potomka zwa-
żyć, zmierzyć, sprawdzić jak się plasuje na tle równolatków a także 
- co ważniejsze - zbadać dzieciom (i dorosłym!) poziom cukru oraz 
zasięgnąć na miejscu porad lekarza diabetologa z CZD. Nie bolało, 
nikt nie płakał! 

Ważne, że przy wesołej zabawie nie zapomniano o ważnych ce-
lach charytatywnych - mnóstwo osób interesowało się działalnością 
fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka, od 22 
lat wspierającej ten szczególny szpital z naszych darowizn. Piknik 
udał się bardzo, czekamy na nasz, prawobrzeżny rewanż! ego
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oKNa drewNIaNe 
I pCV

www.instal−diament.com.pl

 Żaluzje
   roletki 

materiałowe
 moskitiery
 Verticale

autoryzowany punkt sprzedaży

biuro handlowe: 
warszawa 

ul. zamieniecka 76 
tel./fax. 879−89−54
kom. 505−070−981

e−mail:  
instal.diament@neostrada.pl 

dys po nu ją ca wie lo let nim do świad cze niem i ka drą spe cja li stów
ofe ru je Wspól no tom Mie szka nio wym

usłu gi w za kre sie za rządza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo ścia mi.
Za in te re so wa nych pro si my o kon takt pod tel. (22) 673-08-01  

lub wi zy tę w na szej sie dzi bie przy ul. Ko biel skiej 1.
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Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Szacuje się, że około 
10 procent populacji nie-
dosłyszy. Oznacza to, że 
słuch około 200 tys. war-
szawiaków nie jest prawi-
dłowy, choć z pewnością 
nie każdy zdaje sobie z te-
go sprawę.

Trudno jest zdefiniować 
takie pojęcie jak „nor-
malne słyszenie”. Istnie-
je znaczna różnica mię-
dzy zdolnością słyszenia 

u noworodka i nastolatka. 
Tak samo jak występują 
różnice u ludzi dwudzie-
sto-, czterdziesto i sześć-
dziesięcioletnich. Jak wie-
le innych rzeczy słuch 
zmienia się na przestrzeni 
życia, ale zmiany zazwy-
czaj występują tak wolno, 
że na początku wcale ich 
nie zauważamy. Dopiero, 
gdy słuch zaczyna wpły-
wać na nasz sposób po-

rozumiewania się z inny-
mi osobami, zaczynamy 
się zastanawiać, co się 
dzieje.

Skutecznym rozwiąza-
niem otwierającym drzwi 
do świata dźwięków, któ-
re wydawały się bezpow-
rotnie utracone, może 
okazać się aparat słucho-
wy. Współczesne apara-
ty to bardzo zaawanso-
wane i zminiaturyzowa-
ne urządzenia, potrafiące 
dostosować się do ubyt-
ku pacjenta. Wybór kon-
kretnego modelu aparatu 
w znacznej mierze zależy 
od rodzaju ubytku słuchu, 

ale także od osobistych 
preferencji pacjenta i je-
go trybu życia. W każdym 
przypadku specjalista au-
dioprotetyk zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie i 
pomoże dokonać najlep-
szego wyboru.

- W ostatnich latach ob-
serwujemy zwiększone za-
interesowanie pacjentów 
naszymi usługami. Nosze-
nie nowoczesnego, minia-
turowego aparatu słucho-
wego nie jest już krępują-
ce jak 10 czy 20 lat temu, 
a jako najczęstsze przyczy-
ny dyskomfortu pacjenci 
wskazują trudności w ko-
munikowaniu się z rodziną 
i znajomymi. Nowoczesne 
technologie nie ominę-
ły aparatów słuchowych, 

które wyposażone są w 
bardzo szybkie procesory 
potrafiące czynić z dźwię-
kiem prawdziwe cuda – 
mówi Izabela Marczyk, dy-
plomowany audioprote-
tyk z firmy Fonikon, która 
specjalizuje się w niesie-
niu pomocy osobom nie-
dosłyszącym.

 Aparat słuchowy mo-
że przynieść wielką, po-
zytywną i natychmiastową 
różnicę. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest indywidu-
alne zaangażowanie pa-
cjenta w proces noszenia 
aparatu. Im więcej infor-
macji może on dostarczyć 
o swoich odczuciach i po-
trzebach, tym lepsze będą 
rezultaty.

AS 2012

zadbaj O Swój SŁUch
Słabo słyszysz? Masz trudności z ro- 
zumieniem mowy? A może ktoś z blis- 
kich ma kłopoty ze słuchem? Przeczy-
taj, w jaki sposób zasięgnąć pomocy!

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498−74−80
ul. br. Czecha 39
tel. 22 353−42−50

ul. Dąbrowszczaków 5A
tel. 22 392−05−67

Przychodnia specjalistyczna

zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby na bezp³atne 
ba da nie s³uchu i konsultacjê 
protetyka s³uchu. osobom nie-
pe³ no spraw nym proponujemy 
wizyty domowe. z uwagi na 
du¿e zainteresowanie naszymi 
us³ugami, prosimy o telefoni-
czne umawianie wizyt.

Siedzący tryb życia jest 
wbrew naturze człowieka, a 
wszystko co jest wbrew natu-
rze – szkodzi. Wyjaśnijmy to 
dokładniej. Otóż, przez tysią-
ce lat historii rodzaju ludzkie-
go mieszkaniec Ziemi, zawsze 
ciężko pracował fizycznie. 

Twoi, Szanowny Czytelniku, 
pradziadowie używali swych 
mięśni  znacznie częściej niż 
mózgu. Gdy należeli do tzw. 
lepszych sfer – wówczas – aby 
sprostać potrzebom rycerskim, 
przez wiele godzin dziennie 
ćwiczyli fechtunek ciężkimi 
mieczami, a ich główną roz-
rywką była jazda konna, polo-
wanie. To wszystko wymagało 
ciężkiej pracy mięśni. Mózgu 
nie przemęczali, czytać zapew-
ne nie umieli. A jeśli z kmiece-
go stanu się wywodzisz – Sza-
nowny Czytelniku – to wiado-
mo, że Twoi praszczurowie od 
świtu do nocy pracowali na roli, 
rąbali las, doglądali inwentarza.

Ustrój człowieka, jego me-
chanizmy regulacyjne zosta-

ły ukształtowane i niejako na-
stawione sprostaniu przede 
wszystkim pracy fizycznej.

Aż tu nagle wybuchła rewo-
lucja przemysłowa, przyspie-
szył się ogromnie rozwój nauki. 
Ciężkie prace fizyczne wzięły 
na siebie maszyny. Mieczem 
też już nikt nie macha. Można 
zabić miliony, naciskając od-
powiedni guzik jednym palcem 
u dłoni… Pędzi do przodu na-
sza cywilizacja. Każde pokole-
nie wchodzi w kolejny jej prze-
łom. Już prawie nie pracuje się 
fizycznie. Natomiast ogrom-
ne przeciążenie zwaliło się na 
system nerwowy. U wszyst-
kich, począwszy od dzieci – 
skończywszy na starcach. Kula 
ziemska kręci się dziś za szyb-
ko, o wiele za szybko.

Gdyby nasza współczesna 
cywilizacja zużyła nie jedno, 
a dziesięć stuleci na swój roz-
wój - nasz ustrój miałby szansę 
się przestroić i przystosować do 
nowych wymagań. Ale, w tak 
krótkim czasie jest to niemoż-

liwe. To ogromna dyspropor-
cja – mała ilość pracy fizycznej 
– duże napięcie systemu nerwo-
wego, rodzi szereg chorób. Na-
zywamy je chorobami cywili-
zacyjnymi (nadciśnienie, udar, 
zawał, nowotwory, wrzód żo-

łądka itd.), bo jak powyżej opi-
sano, zrodziły się one w warun-
kach współczesnej cywilizacji.

Jak się przed nimi chronić, 
skoro przecież Wisły nie za-
wrócimy kijem, by płynęła pod 
górę? Nie zahamujemy rozwoju 

cywilizacji. Myśląc logicznie, 
sami dojdziemy do wniosku, 
że trzeba korygować w miarę 
możliwości to, co „przekręcił” 
w naszych organizmach wiek 
XXI. Zmniejszyć obciążenie 
systemu nerwowego, a zwięk-
szyć pracę naszych mięśni. To 
właśnie każe czynić współcze-
sna medycyna zapobiegawcza.

Podjęcie codziennego wysił-
ku fizycznego (mowa tu głów-
nie o mieszkańcach miast) 
przez 30 minut, zmniejsza nie-
bezpieczeństwo zachorowania 
na choroby cywilizacyjne na-
wet o 30%! Takie badania wy-
konano na świecie, głównie w 
USA, opublikowały je najważ-
niejsze pisma medyczne. Po-
myśleć – tylko 30 minut dzien-
nie, a taki zysk! Trzeba tu od 
razu wyjaśnić, że ten wysiłek 
fizyczny nie musi być wielki. 
To nie musi być jakiś konkret-
ny sport. Wystarczy po prostu 
szybki marsz, rower – a to mo-
że robić każdy: stary czy młody, 
biedny czy bogaty. Jak to prak-
tycznie zrobić – skoro nikt nie 
ma czasu, bo cały dzień zajęty? 
(…) Trzeba znaleźć te 30 mi-
nut! Można rano wstać wcze-

śniej i pójść, a nie pojechać do 
pracy, wybierając boczne, spo-
kojne uliczki. Można w drodze 
powrotnej, wysiąść kawał przed 
domem, stała zasada, to używać 
jak najczęściej nóg, schodów, 
a nie windy i jak najmniej sa-
mochodu. Kto może, niech ku-
pi rower na stojaku lub chod-
nik ruchomy i wstawi do kąta 
mieszkania. Gdy śnieg lub wi-
cher – można będzie ćwiczyć w 
domu.

Tylko nie mówmy, że nie ma 
czasu. Prezydent USA, to czło-
wiek nieco bardziej od nas za-
jęty. Widziała to Warszawa, że 
R. Reagan, jak i G. Bush skła-
dając wizyty państwowe, zna-
leźli czas, aby rano przebiec 5 
kilometrów po Łazienkach, ku 
panice ochrony i zdumieniu na-
szych brzuchatych polityków. 
Tak właśnie chronią się od cho-
rób ludzie bardzo zajęci, bardzo 
obciążeni. My – jako, że szczę-
śliwie dźwigamy mniejszą od-
powiedzialność niż amerykań-
scy prezydenci, nie musimy 
biegać 5 km dziennie. Poprze-
stańmy na tym szybkim, półgo-
dzinnym codziennym marszu.
Prof. Leszek Ceremużyński   

Jak nogi mogą pomóc sercu?

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Fi li piñ ski uzdro wi ciel 
Ja Mes a. ca Be las
ab sol went pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go in sty tu tu 
Me ri diaN w Ba gu io ci ty oraz azja tyc kie go in sty tu tu 
Fun da cji pa ra me dycz nej w pa say na Fi li pi nach. po cho-
dzi z d³u go wiecz nej ro dzi ny, w której dar uzdra wia nia 
prze cho dzi z po ko le nia na po ko le nie, i jest uzna wa ny 
za jed ne go z naj lep szych he a le rów na Fi li pi nach.

Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró¿ nych orga nów w cie le cz³o wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. 
Wzmac nia na tu ral ne si ³y obron ne orga ni zmu, udra¿ nia i oczy szcza ka na ³y ener ge tycz ne. dzia ³a na 
wszy st kich po zio mach ener gii du cho wej li kwi du j¹c ca ³e spec trum cho ro by. Po œwiê ca cho re mu ok. pó³ 
go dzi ny, ale za le ¿y to od sta nu cho re go. od te go te¿ uza le¿ nia wy bór tech ni ki. Raz s¹ to ma nu al ne 
ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne b¹dŸ ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne 
bez kr wa we ope ra cje, fi li piñ ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym (roz wi ja³ swo je umie jêt no œci 
m.in. w Ko rei). Pa cjen ci s¹ zdu mie ni umie jêt no œci¹ bez b³êd ne go do tar cia do Ÿród³a cho ro by oraz 
tym, ¿e czê sto, ju¿ po pierw szej wi zy cie u nie go ustê pu j¹ wie lo let nie scho rze nia.

JA meS sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.

przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 13–14, 16, 18–21, 25–27 iX
Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 

22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007
Niekon wen cjo nal ne Me to dy le cze nia „Na TU ra”

www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl
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Dyrekcji Szpitala Dziecięcego im. prof.  
dr. med. Jana Bogdanowicza, Pani Ordy-
nator, lekarzom i pracownikom Oddziału 
Pediatrycznego, tą drogą składamy ser-
deczne podziękowania za fachową i pełną 
troski opiekę w czasie choroby.

Michał z rodzicami



równi i równiejsi
Codziennie z dumą popatrujemy na chlubę Pragi – Stadion Narodowy. On jest naprawdę ład-

ny. I taki z każdej strony zadbany, czysty. Ma jednak niestety jedną wadę – sporo kosztuje. Na jego 
roczne utrzymanie trzeba wydać 18 milionów złotych. Zarządcy zapewniają, że stadion na siebie 
zarobi. Wierzymy, choć z pewnym trudem. Jak na razie po Euro 2012 odbył się tu koncert Madon-
ny, mecz futbolu amerykańskiego i … festyn z okazji jubileuszu Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych. No i ten festyn właśnie dolał oliwy do ognia, z którym strażacy sobie jednak poradzili – 
gazety pogdakały trochę, pogdakały i szybko się znudziły. 

Poszło o to, że strażacy wynajęli Stadion Narodowy na swoją imprezę za złotówkę, znaczy za 
opłatę symboliczną. No tak, ale nie każdy jest strażakiem-Pawlakiem. On zaś jest i Szefem Ochot-
niczych Straży Pożarnych i, jak wiadomo, jednocześnie szefem Polskiego Stronnictwa Ludowego i 
wicepremierem rządu. Wiśta wio! To ma nie dostać zniżki? 

No i właśnie - ludzie to naprawdę są dziwni – mówią, że on sam nie powinien o tym nawet pomy-
śleć. Skoro jednak nie miał oporów, to nie powinien być potraktowany ulgowo, po uważaniu, tylko 

jak wszyscy… Co im ten Pawlak zawinił 
nagle? Ale upierają się. Mówią tak: stra-
żacy-ochotnicy w każdych wyborach mu-
rem stoją przy swoim szefie. Budują jego 
potęgę w partii. W znacznym stopniu dzię-
ki nim PSL jest w każdym rządzie, gdyż 
zawsze ma tyle „szabel”, ile potrzeba do 
uzyskania większości parlamentarnej… 

To znaczy, że dlatego nie mógł zrobić 
przyjemności swojej strażackiej gwardii 
przybocznej?

Mógł, tylko nie za darmo. Bo za darmo 
nie ma nic. Skoro ochotnicy strażacy płaci-
li złotówkę, to resztę ktoś musiał dołożyć. 
Na przykład zarządca Stadionu z pienię-

dzy, które dostaje z Ministerstwa Sportu, czyli z budżetu, czyli z naszych podatków. Tak oto drogi Miesz-
kańcu, choć nawet o tym nie wiesz, opłaciłeś „Pawlakom” atrakcyjne popołudnie w Warszawie… 

Indagowani w tej sprawie sejmowi przedstawiciele PO tłumaczyli, że trudno, żeby zarządca 
Stadionu Narodowego brał jakieś wygórowane sumy od organizacji pozarządowej i jednocześnie 
spełniającej tak ważną rolę… To prawda, ale na przykład organizatorzy Maratonu Warszawskie-
go, za możliwość rozegrania finiszu na Narodowym musieli zapłacić 300 tysięcy złotych. Każdy zaś 
uczestnik wycieczki po Narodowym, za przyjemność obejrzenia go i pstryknięcia paru zdjęć musi 
zapłacić 10 złotych. I w tym problem. 

My nawet rozumielibyśmy, gdyby zniżek nie udzielano nikomu, choć takie postulaty pojawiają 
się wśród mieszkańców naszej dzielnicy. - Cierpieliśmy niewygody przez tę budowę – mówią oni 
- cierpimy niewygody w dniu imprez, bo pół dzielnicy wyłączane jest z ruchu i parkowania, więc 
moglibyśmy być traktowani nieco inaczej… No tak, tylko wtedy mieszkańcy okolic metra, z powodu 
licznych niewygód, które muszą znosić na skutek budowy, mogliby się upomnieć o zniżki na prze-
jazd. Słowem trzeba by było tworzyć regulaminy zniżkowe, zatrudnić tych, którzy by tego pilnowa-
li, a i tak zniżkom końca by nie było… My to rozumiemy, ale jak równo, to równo! Wszyscy. Stra-
żacka randka na Stadionie Narodowym obliczona była na 50 tysięcy ludzi. Do kasy wpłynąć więc 
powinno pół miliona złotych. Wpłynęła złotówka, ale za to faktycznie symboliczna – symbolizująca 
filozofię dojść, swojaków i cwaniactwa.  Marcin Marwicz
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Na stadionie KS „Orzeł” 
Warszawa odbyła się kolejna 
międzynarodowa impreza. 
Tym razem startującymi za-
wodnikami były dzieci.

W poprzednim numerze 
„Mieszkańca” relacjonowali-
śmy III Memoriał im. Kamili 
Skolimowskiej, w którym wy-
stępowały gwiazdy polskiej 
i światowej lekkiej atletyki. 
Tym razem KS „Orzeł” gościł 
bardzo młodych sportowców 
z 8 krajów. 9 września został 
tutaj rozegrany VII Międzyna-
rodowy Puchar Lekkoatletycz-
ny. W zawodach wzięli udział 
najlepsi młodzi sportowcy 
(roczniki 1999–2001) z Czech, 
Litwy, Ukrainy, Łotwy, Esto-
nii, Słowacji, Węgier i, oczy-

wiście, Polski. Dodatkową 
reprezentację, jako region-go-
spodarz, wystawiło Mazow-
sze. W polskiej ekipie wystą-
pili laureaci ogólnopolskiego 
finału „Czwartków Lekkoatle-
tycznych”, akcji zainicjowanej 
przez naszego znakomitego 
niegdyś sprintera, Mariana 
Woronina i Stowarzyszenie 
„Sport Dzieci i Młodzieży”. 

Głównymi konkurencjami 
zarówno „Czwartków Lekko-
atletycznych”, jak i między-
narodowej imprezy na „Orle” 
były: skok w dal, skok wzwyż, 
rzut piłeczką palantową oraz 
biegi (na 60, 300, 600 i 1000 
m). Ze względu na kategorie 
wiekowe i podział na płeć w 
VII Międzynarodowym Pucha-
rze Lekkoatletycznym rozegra-
no blisko 40 konkurencji. 

– Prawdziwego, sportowego 
efektu pracy z tymi uzdolnio-
nymi dziećmi możemy się spo-

dziewać mniej więcej za 12 lat  
- realnie ocenił Andrzej Maj-
kowski, prezes Stowarzyszenia 
„Sport Dzieci i Młodzieży”.  
– Obecnie nasza młodzież w 
szkołach podstawowych skacze 
w dal średnio o 30 cm mniej 
niż przed trzydziestoma laty… 
Nie ma co kryć, że fachowe 
podejście do rozwoju fizycz-
nego i sportu najmłodszych 
jest podstawą szans na wybitne 
osiągnięcia w dorosłym spo-
rcie. Nie ma też co kryć, że or-
ganizacji zajmujących się tym 
tematem nie jest zbyt wiele.

Na trybunach KS „Orzeł” 
zmagania młodych sportow-
ców oglądali m.in. przedsta-
wiciele związków sportowych, 
parlamentu, korpusu dyplo-
matycznego państw biorących 
udział w zawodach. Muzycz-
ną oprawę imprezy zapewniła 
Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nadarzyna. rosa 

międzynarodowo na „orle”

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Grzegorza Skrzecza – brązowego medalisty 
Mistrzostw Świata (Monachium ’82) i Mistrzostw 
Europy (Warna ’83), kilkukrotnego Mistrza Pol-
ski w boksie.

- Co roku w czasie Memoriału im. Kamili Skolimowskiej spo-
tykam Pana na stadionie „Orła”, a przecież lekka atletyka nie 
była pańską dyscypliną?

- Przyjaciołom trzeba pomagać. Prowadzę firmę ochroniarską i w 
porozumieniu z Fundacją Kamili Skolimowskiej moi ludzie zabez-
pieczają tę imprezę.

- Nie mogę nie zapytać o występy, a właściwie… brak wystę-
pów polskich bokserów na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich…

- Żenada była od początku w tym, że żaden nasz pięściarz się nie za-
kwalifikował. Pojechała jedna zawodniczka, przedstawicielka tej szla-

chetnej sztuki walki, i mieliśmy dodatkową kompromitację z tą całą 
chryją wokół jej osoby (przyp. red. - Karolina Michalczyk przegrała na 
punkty swoją pierwszą walkę w Londynie. Sporą częścią winy za ten 
rezultat obarczono niezbyt sprawiedliwie liczących sędziów oraz dzia-
łaczy Polskiego Związku Bokserskiego, którzy nie zapewnili bokserce 
odpowiednich warunków) . To naprawdę żenujące.

- W czym należy szukać przyczyny tak słabego stanu polskie-
go boksu, dyscypliny, w której na poprzednich olimpiadach wy-
walczyliśmy ponad czterdzieści krążków?

- W tej chwili biedny nie może nic osiągnąć. Jeżeli chce się robić 
sport na wysokim poziomie, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, 
jakie to są koszty. Siadając sobie i myśląc, że chcę zdobyć jakiś 
medal olimpijski, nie należy myśleć o medalach, ale o pieniądzach, 
które pomogą te medale zdobyć. W tej chwili, bez dużych pieniędzy 
wyłożonych na sport nic się nie osiągnie. Partyzantka się skończyła. 
To kiedyś się jechało, witaminkę C się wzięło, poklepało się nas po 
plecach i boksowaliśmy. Boks, ale i cały sport zrobił do przodu taki 
skok… Można powiedzieć, że nawet nie skok o tyczce, ale skok 
przez Alpy. I myśląc o sporcie musimy myśleć o naprawdę dużych, 
bardzo dużych pieniądzach. Rozmawiał Adam RosińskiTwarda walka - to łączyło Grzegorza Skrzecza ze zmarłą Kamilą.
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