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Metody trzech pokoleń
Nie wiem, czy zwróciliście 

Państwo uwagę, że sposoby „za-
łatwienia sprawy” powiązane są 
pokoleniowo? Najstarsi preferują 
metodę słodziakowo-przymilną: 
w torbie trzeba mieć np. czekolad-
ki. Pudełeczko z nimi pojawia się 
dyskretnie już na początku rozmo-
wy, wynurza się coraz bardziej, by 
wychynąć w pełni po słowach „no, 
to chyba już nie ma kłopotu”.

Średnie pokolenie atakuje 
metodą „koleżeńskiej pomocy”: 
„mamy problem, trzeba by pomóc, 
wszystko w Pani rękach, ja wiem, 
że to trudna sprawa, ale przedys-
kutujmy wszystkie warianty, Pani 
się najlepiej na tym zna”. Trzeba 
mówić jak najwięcej, wywołać więź 
wspólnoty celu. Lubię ten sposób, 
jest bardzo skuteczny…

Najmłodsi preferują paragrafy 
i zastraszanie. W ręku smartfon 
– wszystko nagrywam, w foliowej 
otulince wydruk z odpowiednimi 
paragrafami. Na wstępnie pyta-
nia: „jak się Pani nazywa, kto jest 
Pani przełożonym , w ciągu ilu dni 
moja sprawa będzie załatwiona, 
ile czasu mam na odwołanie”. Nic 
z ludzkich uczuć, przyszedł cyborg  
do cyborga…

I myślę sobie, jak wiele to 
mówi o doświadczeniach każdego 
z trzech pokoleń. Najstarsze wyro-
sło w epoce pokory wobec urzędni-
ków, średnie – gdy wszystko trzeba 
było załatwić… Najmłodsze z kolei, 
to produkt polskich wersji korpora-
cji, w których na wszelki wypadek 
na wszystko trzeba mieć podkładkę, 
a najlepiej wysłać maila…

Tomasz Szymański

W numerze:

17.11.2016
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   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 13 zł  
  

 Zadzwoń, zamów i odbierz
  

    

  

 Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18 

 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;  

www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

 Ceny imprez okolicznościowych
do uzgodnienia, menu 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb Klienta

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

Warszawa ul. Świecka 1
tel./fax 22 812-59-74; 602-333-737

pralnia@ekoprogram.waw.pl; www.profesjonalnapralnia.com.pl

Centrum Prania Dywanów i Wykładzin Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA
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Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową



OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

mieszkaniec.pl

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 22 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

WARSZAWA

REKLAMA

ul. Szpotańskiego 4 | 04-760 Warszawa Wawer
tel. 222 058 188 | kom. 730 058 188 | www.balleyco.com | salon@balleyco.com
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 Szeroki wybór markowych opraw okularowych 
i przeciwsłonecznych 

 przy zakupie okularów  badanie 
optometryczne

 soczewki kontaktowe i akcesoria optyczne

TrAmWAJ zWAnY  
(NIE)POŻĄDANIEM

artYKUŁY  
pościelowe,  

piżamY, 
obrUsY, 
ręczniKi.

GrUbe Koce-
aKrYlowe

ul. Bora 
Komorowskiego 3 D

Otwarte  
pn.-pt.godz.10-19, 

sob. 9-13
darjo.sklep@gmail.com

TARGI
MEDYCYNY

NATURALNEJ
I KOSMETYKI

2-3-4  grudnia
piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-18.00  

ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87
www.kameleon.targi.pl

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

Podliczyliśmy wszystkie głosy oddane przez Państwa w naszym Plebiscycie. 50,5 tysiąca 
głosujących oddało dokładnie 129 995 (ważnych) głosów! Pięć równorzędnych tytułów 
„Zacny Mieszkaniec” przyznaliście Państwo: profesorowi Adamowi Strzemboszowi,  
dr. Jarosławowi Rosłonowi, społecznikowi Janowi Kossakowskiemu, aktorce Laurze Łącz  
i prof. Markowi Maruszyńskiemu. Gratulujemy!       Czytaj na str. 2

„ZACNI  MIESZKAŃCY”
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KRONIKA POLICYJNA

Gabinet Rehabilitacji Jana Podstawki istnieje na rynku usług 
rehabilitacyjnych już od 1995 roku. 

Specjaliści z zakresu fizjoterapii pomagają pacjentom, realizując indywidualne i kompleksowe programy 
rehabilitacyjne w chorobach kręgosłupa (dyskopatie, zwyrodnienia, rwy kulszowe), urazach sportowych, 
zmianach zwyrodnieniowych stawów i stanach pooperacyjnych.

Program terapeutyczny opieramy na sprawdzonych i skutecznych metodach, takich jak:  
masaż leczniczy kręgosłupa, ćwiczenia indywidualne, zabiegi z fizykoterapii czy fala uderzeniowa  
(SZYBKA ULGA W BÓLU – 3 do 5 zabiegów – szczególnie polecana przy problemach ostrogi piętowej,  
łokcia tenisisty i doznanych urazów sportowych). CENA PROMOCYJNA FALI UDERZENIOWEJ – 50 zł
Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, wprowadziliśmy nową usługę: komputerową diagnostykę 
stóp stwarzającą możliwość zaprojektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych.

Wkładki dopasowane są indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Likwidują przeciążenia powstające  
w stopach, kolanach, i kręgosłupie. Wymuszają prawidłową postawę ciała wspierając działania rehabilitacyjne.

Indywidualne wkładki ortopedyczne – dla kogo?

* Dla dzieci i dorosłych z deformacjami stóp: 
płaskostopie podłużne i poprzeczne, koślawość  
i szpotawość pięty, ostroga piętowa

* Dla sportowców

* Dla osób z grupy ryzyka: diabetycy i reumatycy

* Dla osób, które chcą zapobiegać wadom postawy  
i zapewnić sobie komfort podczas chodzenia  
i stania.

l Cena badania komputerowego stóp: 70 zł     l  Ceny indywidualnie zaprojektowanych wkładek   
              ortopedycznych: od 180 zł

Zadzwoń i umów się na BEZPŁATNĄ konsultację. 
UWAGA! Nie realizujemy zleceń NFZ.

Tel. 22 671 86 20
od poniedziałku do piątku – od 9:00 do 20:00 
ul. Bora-Komorowskiego 12 lok. 87
03-982 Warszawa-Gocław
www.falaudzerzeniowa.waw.pl

Zrobimy wsZystko, 
żebyś wyszedł od nas
s p r a w n i e j s z y

LAurEACI JuBILEuSZOWEJ EDYCJI 
PLEBISCYtu „ZACNY MIESZKANIEC”

A k t o r k a 
f i l m o w a 
i teatralna, 
pisarka, or-
ganizatorka 
imprez ar-
tystycznych 
dla dzieci 
i dorosłych. 
O b e c n i e 
p r o w a d z i 
Agencję Ar-
t y s t y c z n ą 

„Laura”, cykl autorskich spektakli dla dzieci 
„Pokochaj Teatr” oraz Teatr KARTA dla doro-
słych. Jedną z jej ostatnich kreacji filmowych 
jest Gabriela Wilczyńska z serialu „Klan”.

Laura  
ŁĄCZ 

Lekarz, chi-
rurg, profe-
sor doktor  
habilitowa-
ny, generał 
b r y g a d y . 
Od 45 lat 
związany ze 
szpitalem na  
ul. Szaserów. 
Z a ł oż yc ie l 
i pierwszy 
d y r e k t o r 

Wojskowego Instytutu Medycznego, w któ-
rym m.in. utworzył klinikę chirurgii naczynio-
wej i endowaskularnej. Był m.in. prezesem 
Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

prof. dr hab. Marek 
MarusZyńsKi

L e k a r z , 
s p e c j a l i -
sta chorób 
wewnętrz-
nych. Od 
13 lat na 
stanowisku 
d y rek tor a 
Międz yle -
skiego Szpi-
tala Specja-
listycznego 
w Warsza-

wie (poprzednia nazwa placówki – Cen-
tralny Szpital Kolejowy SPZOZ Warszawa). 
Współzałożyciel, a następnie prezes Związ-
ku Pracodawców Szpitali Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Jarosław 
rOsŁON 

Społecznik, 
z a ł oż yc i e l 
F u n d a c j i 
K o r p u s 
O c h o t n i -
ków Spe-
c j a l i s t ó w, 
wsp ó ł pra -
cował z Ca-
ritasem oraz 
organizacją 
„British Exe-
cutive Se-

rvice of Mercies”, której był przedstawicie-
lem na Polskę. Inicjator ustawienia tablicy 
Wrześniowej Barykady 1939 roku na Saskiej 
Kępie oraz posadzenia symbolicznego dębu 
w „Jordanku” przy ul. Nobla.

Jan
KOssaKOWsKi

P r a w n i k , 
sędzia, pro-
fesor nauk 
p r a w ny c h . 
P i e r w s z y 
prezes Sądu 
N a j w y ż -
szego oraz 
przewodni-
czący Trybu-
nału Stanu. 
Były wicemi-
nister spra-

wiedliwości, a wcześniej uczestnik obrad 
Okrągłego Stołu. W 1995 r. kandydował na 
urząd Prezydenta RP. Naukowo związany 
m.in. z KUL i Akademią Polonijną.

prof. Adam 
sTrZEMBOsZ 

Gratulujemy serdecznie Laureatom, a także wszystkim Kan-
dydatom zgłoszonym do Plebiscytu „Zacny Mieszkaniec”. 

Ważne w naszym Plebiscycie jest to, że to sami Czytelnicy 
zgłaszają Kandydatów, a potem wybierają Laureatów honoro-
wego tytułu „Zacny Mieszkaniec”. Dziękujemy wszystkim gło-
sującym za aktywny udział. Galę „Zacnego Mieszkańca” planu-
jemy w grudniu.

Jak zapowiadaliśmy, wśród głosujących Czytelników (któ-
rzy podali dane kontaktowe) rozlosowaliśmy upominki. Poniżej 

zamieszczamy listę szczęśliwców wraz z ulicą zamieszkania lub 
(w przypadku Internautów) końcówką adresu mailowego.

Zapraszamy wylosowanych Czytelników po odbiór upomin-
ków do naszej Redakcji (ul. Grenadierów 10). Czekamy na Pań-
stwa do 12 grudnia, w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 
16.00. Gratulujemy tym, do których uśmiechnęło się szczęście, a za 
pomoc w pozyskiwaniu nagród i upominków dziękujemy m.in. 
Telewizji Polskiej S.A., Sabe Investments Sp. z o.o., „Społem” 
WSS Praga Południe, SM Szaserów i Cenrex Sp. z o.o.

Nagrody-upominki w naszym Plebiscycie 
wylosowali:
1. Danuta Rozum...@wp.pl; 2. Marcin Bogac-
ki...@cookieprinters.eu; 3. Wanda Jaworska...@
admlift.com; 4. Joanna Rattan...@impradekor.pl; 
5. Andrzej Monastyrski...@gmail.com; 6. Hen-
ryka Miąsek z ul. Bracławskiej; 7. Maria Orlik 
z ul. Broniewskiego; 8. Barbara Aulejtner z ul. 
Szaserów; 9. Maria Cłapka z ul. Umińskiego; 
10. Aleksandra Krassowska z ul. Margerytki;  
11. Adela Maliszewska z ul. Grochowskiej;  
12. Iwona Strawińska z ul. Osowskiej; 13. Piotr 
Tomaszewski z Radości; 14. Agnieszka Kamiń-
ska z ul. Igańskiej; 15. Krystyna Brzezek z ul. 
Frysztackiej; 16. Irena Klepaczka z ul. Horba-
czewskiego; 17. Karol Zawadzki z ul. Angorskiej; 
18. Jerzy Dudek z ul. Zagójskiej; 19. Kazimierz 
Sokołowski z Radości; 20. Andrzej Broński z ul. 
Bracławskiej; 21. Franciszek Knap z ul. Burzyń-
skiego; 22. Lucyna Kowalczyk z ul. Płatnerskiej; 
23. Mariusz Okonor...@wp.pl

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

|www.meblesosnowe.eu  e-mail: meble@meblesosnowe.eu

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00

Spec od zrywania  
łańcuszków

Są przestępstwa sezono-
we. Do nich należy proceder 
zrywania łańcuszków z szyi 
w środkach komunikacji miej-
skiej. Do tego typu kradzieży 
szczególnie często dochodzi 
latem, gdy widać, jaką kobiety 
mają założoną biżuterię. Połu-
dniowoprascy policjanci w tym 
roku zatrzymali kilkunastu 
sprawców „zrywek”. Ostatnio 
wpadł – po dłuższej analizie 
zdarzeń – kolejny. 33-letni Ro-
bert K. podejrzany jest o to, że 
pod koniec lipca w tramwaju 
zerwał z szyi ciężarnej kobie-
cie złoty łańcuszek. Grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Wpadli z marihuana
Kierowca golfa na widok 

radiowozu gwałtownie przy-
spieszył i zmienił kierunek 
jazdy. Policjanci ruszyli za 
nim. Dwaj mężczyźni mieli 
przy sobie 55 gramów marihu-
any. Obaj zostali zatrzymani. 
W wyniku dalszych czynności 
jeden z nich, 19-letni Maciej 
O. w prokuraturze usłyszał za-
rzut posiadania znacznej ilości 
środków odurzających. 

Pobici bracia
Tuż przed godziną 20 

anonimowy świadek zgło-
sił bijatykę na jednej z ulic 
Grochowa. Na miejscu poli-
cjanci zastali trzech pobitych 
braci. Jeden z nich wymagał 
pomocy w szpitalu, dwóch 
pozostałych zrelacjonowało 
zdarzenie. Twierdzili, że zo-
stali pobici przez trzech męż-
czyzn – użyto m.in. tłuczka 
do mięsa i noża. Nie potrafili 
wyjaśnić przyczyn tego zaj-
ścia. Kilkanaście minut po 

zdarzeniu jeden z podejrzewa-
nych został zatrzymany, po-
krzywdzeni rozpoznali w nim 
napastnika. 20-letni Andrzej 
H. trafił do policyjnej celi.  
Pozostali są poszukiwani. 

Okradł ją konkubent
Do komisariatu w Waw-

rze zgłosiła się kobieta, która 
wskazała swojego byłego kon-
kubenta jako tego, który ukradł 
jej 3 tysiące złotych. Zaraz po 
kradzieży były partner zniknął. 
Mężczyzna pojawił się u kon-
kubiny następnej nocy po zgło-
szeniu. Policjanci natychmiast 
podjechali pod dom pokrzyw-
dzonej, zatrzymali 39-letniego 
Andrzeja K. i zabezpieczyli 
ukradzioną gotówkę.

Wpadł po dwóch  
miesiącach

Dwa miesiące temu do ko-
mendy przy ulicy Grenadie-
rów przyszli rodzice nastolat-
ka, który został zaatakowany 
na przystanku autobusowym 
przez mężczyznę, który groził 
mu pobiciem i żądał telefonu 
komórkowego.

Sprawdzenia, ustalenia, 
zeznania świadków, napływa-
jące i pozyskiwane informacje 
były na bieżąco weryfikowane. 
Podejrzany został wytypowa-
ny (cudzoziemiec), niestety 
zniknął… Prowadził wędrow-
ny tryb życia, rzadko bywał 
w Warszawie. Policjanci dotarli 
do informacji, że raz w tygodniu 
pojawia się w jednym z podwar-
szawskich miasteczek na targu. 
Tam też 30-letni obywatel Buł-
garii został zatrzymany.

W sądzie zdecydowano 
o jego tymczasowym areszto-
waniu.

(policja.pl)

 
   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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

REKLAMAREKLAMA
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POMNIK „rZEZI PrAgI” 
ZAMIASt „CZtErECh ŚPIĄCYCh”?

W czasie Powstania Kościusz-
kowskiego, po klęsce pod Maciejo-
wicami, na Pragę uderzyły rosyjskie 
wojska gen. Suworowa. Po zwycię-
skiej walce z Polakami rozpoczęła 
się bestialska rzeź na ludności cywil-
nej. Rosyjscy żołnierze mordowali 
bezbronnych mieszkańców, gwałcili 
i zabijali kobiety, nie oszczędzili też 
dzieci i starców. 

Zbrodnia na prażanach, znana, 
jako Rzeź Pragi, przez wielu jest na-
zywana „przemilczaną tragedią”…

Ale to się zmienia. A zmieni się 
zupełnie, gdy na pl. Wileńskim, gdzie 
stało „Czterech Śpiących”, stanie po-
mnik upamiętniający ofiary Rzezi 
Pragi. O takiej inicjatywie poinformo-
wali: Wojciech Zabłocki, burmistrz 
Pragi-Północ i wiceprzewodniczący 
Rady tej dzielnicy Jacek Wachowicz. 

Konkurs na projekt pomnika zo-
stanie ogłoszony w przyszłym roku. 

Samorządowcy przekazali tę wiado-
mość w obecności hierarchów ko-
ścioła katolickiego i prawosławnego 
(na zdjęciu).

4 listopada, na Pradze-Północ 
uczczono pamięć blisko 20 tysięcy 
ofiar Rzezi Pragi. Tego dnia minęły 
222 lata od bestialskich mordów, ja-
kich Moskale dopuścili się na praża-
nach. Mszą świętą celebrowaną przez 
abp. Henryka Hosera oraz koncertem 
patriotycznym w Katedrze Diecezji 
Warszawsko-Praskiej upamiętniono 
Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Pragi. 
Koncert prowadziła Laura Łącz.

Po obchodach rocznicy w Ka-
tedrze uczestnicy przemaszerowali 
przed pobliski Krzyż Poświęcony 
Ofiarom Rzezi Pragi. Wieńce złożyli 
tam m.in. posłowie Małgorzata Wy-
pych i Andrzej Melak, władze War-
szawy i obydwu Prag. 

ar

Prawdopodobnie na placu Wileńskim, nad którym dominowa-
ło przez lata czterech żołnierzy symbolizujących „braterstwo 
broni” i „chwałę bohaterom Armii Radzieckiej”, stanie pomnik 
upamiętniający ofiary Rzezi Pragi…

LASER – ZABIEGI 
l sZuMy W usZaCH

l ZaPaLENiE ZaTOK

l ZaPaLENiE uCHa

OSTATNI ZABIEG GRATIS !!!
(CENa  JEDNEGO ZaBiEGu  TyLKO 10,00)

BaDaNiE sŁuCHu – BEZPŁATNIE !!!
WYPRZEDAŻ APARATÓW SŁUCHOWYCH  
W ATRAKCYJNYCH CENACH !!!
BaTEriE DO aParaTu sŁuCHOWEGO Na rOK GRATIS !!! 

NaPraWa i sErWis WsZysTKiCH aParaTÓW sŁuCHOWyCH

WKŁaDKi i aKCEsOria DO aParaTÓW W PrOMOCyJNyCH CENaCH

Zapraszamy 
do naszych gabinetów:

od poniedziałku do czwartku od 9:00-17:00 
piątek od 9:00 do 13:00

Warszawa-Gocław
Przychodnia

ul. abrahama 16 
gab. 202

Tel.: 22 671 03 44

Warszawa-rembertów

ul. Chruściela 13
Tel.: 22 256 86 27 
         693 579 640

Pracownia protetyki słuchu

Zakończyły się konsultacje spo-
łeczne dotyczące budowy linii tramwa-
jowej z Gocławia do al. Waszyngtona. 
Sprawa budzi kontrowersje i rozpala 
emocje mieszkańców Pragi-Południe. 
Do mediów najbardziej przebijają 
się dwie inicjatywy – „Tramwaj na 
Gocław” oraz „Tramwaj przez Wisłę 
– nie przez działki”. Można odnieść 
wrażenie, że plany spółki Tramwaje 
Warszawskie zantagonizowały miesz-
kańców Saskiej Kępy i Gocławia. 

– Ale to też nie jest tak, że wszyscy 
na Gocławiu są za przebiegiem linii 
tramwaju przez ogródki działkowe 

przy al. Waszyngtona, a na Saskiej Kę-
pie przeciw – mówi dzielnicowy rad-
ny Marek Borkowski. – To poważna 
kwestia i najlepsze byłoby referendum 
w tej sprawie. Tym bardziej, że wśród 
sygnałów mieszkańców, które do mnie 

docierają, coraz mocniej słychać, że 
budowa linii tramwajowej opóźni lub 
zablokuje budowę metra na Gocław. 

Nikt nie neguje, że wielotysięcz-
ny Gocław ma duży problem z dotar-
ciem do centrum Warszawy. Stąd też 
zrodziła się idea „Tramwaju na Go-
cław” – połączenia przez Saską Kępę 
(lub Osiedle Grochów-Kinowa) i Ka-
mionek mostem Poniatowskiego do 
Śródmieścia. W czasie zakończonych 
konsultacji prezentowano pięć wa-
riantów tej trasy (patrz mapka).

Wszystko wskazuje na to, że 
tramwaj ma przejeżdżać wzdłuż 

Kanałku Wystawowego przez ROD 
„Waszyngtona”. Tworzy to obawy 
o „zielone płuca prawobrzeżnej War-
szawy” – że działki „pójdą”  pod 
deweloperkę, a linia tramwajowa 
będzie przeciągnięta i rozdzieli Park 

Skaryszewski od Kamionkowskich 
Pól Elekcyjnych. Niestety, inicjato-
rzy „Tramwaju na Gocław”, mimo 
wielokrotnych prób, nie znaleźli cza-
su, aby w tym artykule przedstawić 
swój punkt widzenia.

„Tramwaj przez Wisłę – nie przez 
działki” postuluje budowę nowego mo-
stu. Co ma sens, jeśli założeniem jest 
jak najszybsze połączenie Gocławia 
ze Śródmieściem. Mieszkańcy optu-
jący za takim rozwiązaniem uważnie 
studiują dokumenty Ratusza związane 
z procesem przygotowania do budo-
wy linii tramwajowej. I mimo że na 
tę dokumentację wydano setki tysięcy 
publicznych złotówek, to społecznicy 
wyłapują błędy i nieścisłości.

W jednym z punktów konsultacyj-
nych zorganizowali pikietę promującą 
wariant „przez Wisłę”(zdjęcie na str. 1). 
Radna Mirosława Terlecka podaje po-
mysł na sfinansowanie nowej przepra-
wy: – 700 mln z mostu Krasińskiego 
plus 300 mln, które Tramwaje War-
szawskie i tak mają wydać na połącze-
nie z Gocławiem, to wystarczy.

Tramwaje Warszawskie zadowo-
lone są z konsultacji, jakie prowa-
dzono w punktach na Saskiej Kępie 
i Gocławiu. 

– Zebraliśmy ponad dwieście an-
kiet oceniających naszą pracę – wyja-
śnia rzecznik spółki Michał Powałka. 
– Kończymy ewaluację naszej pracy 
i opublikujemy raport pokonsultacyjny.

Mimo że proponowane warian-
ty trasy tramwajowej ingerują także 
w Kamionek, to tutaj punktu konsulta-
cyjnego nie było. Dodatkowe tramwa-
je w al. Waszyngtona, to także więk-
szy ruch na śródmiejskim torowisku. 

– Z nami też ta sprawa nie była kon-
sultowana – wyjaśnia „Mieszkańcowi” 
rzecznik Śródmieścia Mateusz Dallali. 

Tramwaje Warszawskie uznały, 
że nie było takiej potrzeby. 

Adam Rosiński

trAMWAJ ZWANY (NIE)POŻĄDANIEM
Jedni go pożądają i uważają, że powinien obsługiwać nowe 
osiedla. Inni twierdzą, że zniszczy tereny zielone Pragi-Połu-
dnie i oddali budowę metra, dlatego musi pomknąć nowym 
mostem… Mowa o tramwaju z Gocławia. 



Bystrzycka 59, Wawerwww.FitMedica.pl

TERAZ
UMÓW WIZYTĘ 

TEL.: 
575 665 662

SPECJALISTYCZNE 
CENTRUM MEDYCZNE
FitMedica 
WYBITNI SPECJALIŚCI,
NOWOCZESNY SPRZĘT  
DIAGNOSTYCZNY,
DOGODNA LOKALIZACJA.

ortopedia, reumatologia, neurologia, 
podologia, rehabilitacja, fizykoterapia, trening 
sportowy, kardiologia dla dzieci i dorosłych, 
endokrynologia, dietetyka
USG, ECHO serca dla dzieci i dorosłych
Holter ciśnieniowy i Holter-EKG

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

montaż zaworów termostatycznych MTCV c.c.w. w budynku  
ul. Międzynarodowa 32/34A oraz montaż izolacji na poziomach  

instalacji c.c.w. w piwnicy w budynkach Międzynarodowa 32, 66, 68B.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  

na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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REKLAMA REKLAMA

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają  
– radca prawny  

Marcin Kluś odpowiada.
W jakich sytuacjach sędzia może zo-

stać wyłączony od prowadzenia sprawy? 
Chodzi o sprawę cywilną. 

Udzielając odpowiedzi na zadane pyta-
nie, należy przede wszystkim zaznaczyć, że 
Kodeks cywilny przewiduje zarówno bez-
względne (z mocy ustawy), jak i względne 
przesłanki wyłączenia sędziego od prowadzenia konkretnej sprawy. 

Zgodnie z art. 48 Kodeks cywilnego, sędzia jest wyłączony 
z mocy ustawy:

1. w sprawach, w których sędzia jest stroną lub pozostaje z jed-
ną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziały-
wa na jego prawa lub obowiązki; 

2. w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych 
w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powino-
watych bocznych do drugiego stopnia; 

3. w sprawach osób związanych z sędzią z tytułu przysposobie-
nia, opieki lub kurateli; 

4. w sprawach, w których sędzia był lub jest jeszcze pełnomoc-
nikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;

5. w sprawach, w których w instancji niższej sędzia brał udział 
w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o waż-
ność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego 
rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako pro-
kurator;

6. w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej 
przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, 
jeżeli sędzia brał udział w wydaniu tego orzeczenia. 

Wyłączenie sędziego z mocy ustawy oznacza niemożność po-
dejmowania jakichkolwiek czynności w sprawie. Naruszenie powyż-
szego przepisu powoduje nieważność postępowania i może stanowić 
najdalej idący zarzut apelacji od wyroku lub postanowienia, skargi 
kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania.

Jednak oprócz powyższych przesłanek, występują jeszcze 
względne przyczyny wyłączenia sędziego od prowadzenia konkretnej 
sprawy. Mówi o tym art. 49 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, 
sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli 
istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną 
wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. 

Przepis ten jest bardzo ogólny, nie wynikają z niego żadne 
konkretne przesłanki. To oznacza, że istnieje szerokie pole do oce-
ny, czy istnieje podstawa do wyłączenia sędziego, która powinna 
wynikać z konkretnych okoliczności danej sprawy. Wniosek o wy-
łączenie sędziego nie musi zatem polegać wyłącznie na więzach 
przyjaźni czy znajomości łączących sędziego z jedną z procesują-
cych się stron. Stosunek ten może się przejawiać również w przy-
chylnym odnoszeniu się sędziego do jednej ze stron, a nieprzy-
chylnym w stosunku do drugiej strony. Oczywiście, w grę wchodzi 
nie subiektywne wrażenie strony, lecz konkretne i uzasadnione 
fakty, świadczące o tak różnym traktowaniu stron, które musi wy-
kazać osoba żądająca wyłączenia sędziego.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że nie stanowi wystarczającej 
przyczyny wyłączenia sędziego argument, że sędzia orzekał już 
w innych sprawach z udziałem strony, oraz że w jej ocenie bez-
podstawnie wydał wyroki korzystne dla strony przeciwnej. Wadliwa 
ocena przez sąd materiału dowodowego lub niewłaściwe (w ocenie 
strony) zastosowanie przepisów, nie może stanowić argumentu dla 
wyłączenia sędziego. Tego rodzaju wątpliwości, mogą stanowić dla 
strony podstawę do zaskarżenia wydanego orzeczenia.

Kobiecym okiem

Mamy już za sobą pierwszy, tegorocz-
ny śnieg w Warszawie, pierwsze w tym 
sezonie katary i grypy. O siebie trzeba 
dbać, wiadomo. Zdrowe odżywianie, dużo 
zieleniny, codzienne, energiczne spacery, 
a kto lubi biegać – ma gdzie, mimo zmien-
nej pogody. Póki nie zalega śnieg, rower 
też może być przyjemnym rozwiązaniem. 

Skoro o tym mowa – skandaliczna 
ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Łukowskiej, 
od Marii Rodziewiczówny w stronę Zamie-
nieckiej, została poprawiona. Pasażero-
wie autobusów już nie muszą na przystan-
kach przeciskać się między zachlapaną 
o tej porze roku ścianą pojazdu, a barier-
kami, ustawionymi ciasno tuż przy jezdni. 

Barierek już nie ma, rozsądnie zwięk-
szono szerokość przystanku kosztem 
ścieżki rowerowej, na której przedtem 
mogły minąć się chyba aż cztery rowery 
(a i tak prawie nikt tędy nie jeździł, wy-
bierając o wiele wygodniejszy, chodnik 
po drugiej stronie jezdni). Poszerzo-
no też chodnik dla pieszych, zwężając 
ścieżkę, która nadal pozostaje szeroka 

i wygodna. Niestety, po tych pracach 
chodnik wygląda koszmarnie, jest kośla-
wy i już dziś widać, gdzie zimą będzie-
my na nim mieć przymusowe ślizgawki.

Nadal pozostają przekreślone znaki na 
asfalcie informujące, że to droga dla rowe-
rów, zasłonięte są też pionowe znaki dro-

gowe „ścieżka rowerowa”. Tyle udało się 
zrobić przez cały rok, kiepsko i nieporad-
nie, raczej – jakby dla świętego spokoju. 
Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie dalej.

Biegacze natomiast mają w okolicy 
sporo miejsc, by wygodnie i bezpiecznie 

uprawiać ulubiony sport. Może warto 
rozważyć ustawienie tabliczek informa-
cyjnych, jak długie są najpopularniejsze 
trasy: ostatnio dowiedziałam się, że żwiro-
wa, w Parku Polińskiego, to około 640 m.  
Biega się dla zdrowia i kondycji, ale 
warto wiedzieć, na jakich dystansach. 
Kłopot byłby niewielki, uprzejmość duża.

Wiele osób „dla zdrowotności” zaży-
wa dostępne w sklepach preparaty, z któ-
rych każdy – jak zapewniają producenci 
– wleje w nas odporność i energię. Ale 
ja jakoś im nie wierzę. W pewnej rekla-
mie stewardessa pyta podróżnych, czy 
mają przy sobie preparat, który zażywa 
się przyjmując antybiotyk no i proszę 
– trzy czwarte ludzi w samolocie ma! 
Co za bzdura. Ilu z nas nosi takie rze-
czy przy sobie?! Dla mnie tak nachalna 
reklama rujnuje zaufanie do produktu.

Lepiej żyć zdrowo, jadać zdrowo, 
a zwłaszcza atrakcyjnie: oto pomidorki 
koktajlowe w kształcie serduszek poda-
ne na roszponce. Tu nie ma oszustwa: 
pomidorka kroisz na skos, składasz 
w kształt serca i spinasz wykałaczką. 

Zdrowo, to nie znaczy niesmacznie 
i brzydko. Dbaj o siebie, dbaj o bliskich!

 (żu)

Co ty na to ?

– Witam, panie Eustachy. Zimy zdaje się już nie unikniemy…
Faktycznie – na niezadaszoną część bazaru na pl. Szembeka pa-
dał deszcz ze śniegiem, czyniąc humory nielicznych przechod-
niów i jeszcze mniej licznych kupujących, smętnymi dosyć. 
– Ano, nie – odparł mrukliwie, zupełnie jak nie on, pan Eusta-
chy Mordziak, kupiec miejscowy, koledze Kazimierzowi Główce, 
stałemu tu bywalcowi. – Puchy. Zima nie służy bazarom. Coraz 
trudniej przez pół piątku i sobotę zarobić na cały tydzień. 
– Faktycznie, jedna kupcowa to nawet mi dziś powiedziała, że 
zastanawia się, czy nie zwinąć interesu, bo zamiast robić ka-
siorę, robi bokami. Ale ja myślę, że to powoli wróci do normy. 
Wrócą starzy klienci, których odstraszyła budowa, przyjdą ci, 
co za chwilę będą mieli dosyć bazarku koło dawnego Univer-
samu. Ciasnota, błoto. W porównaniu do placu Szembeka, to 
jakiś koszmar jest po prostu. A tu i kupić można w ludzkich 
warunkach, i kawę wypić, nawet obiad zjeść. 
– Fakt, oprócz American Chicken nowa restauracja się poja-
wiła. Na piętrze. 
– Byliśmy tam z żoną ze dwa razy. Przyjemnie, czysto, smacz-
nie, niedrogo. Jakiś Serb z dwiema dziewczynami to prowadzi. 
Mili. 
– Tylko, kto o tym wie, panie Kaziu? Teraz świat taki, że jak się 
nie zareklamujesz, to cię nie ma.
– A propos świat, to świat fiknął kozła, zdaje się. 
– Mówisz pan o Juesej? Faktycznie. Ale to koniec świata  
raczej.
– E, tam. Może dla co poniektórych, ale nie dla wszystkich. 
– A dla kogo zdaniem pana koniec?
– Moim zdaniem dla tych przemądrali, co to żyją z badania  

opinii społecznej. A właściwie – z urabiania opinii społecznej. 
Setki tych pracowni jest, sondaży tysiące, a jak przychodzi  
co do czego – nic nie wiedzą! Wszyscy się mylą. I to za taką 
ciężką kasę… 
– Jak to „z urabiania”?
– Tak to. Gdy panu od rana do nocy hurkoczą nad głową, że 
wszyscy porządni ludzie, a nawet najbardziej znani aktorzy, 
będą głosować na panią Clinton, bo na sam widok takiego 
„buraka” jak Trump, porządny człowiek przechodzi na drugą 
stronę ulicy, to co to jest, jak nie pranie mózgów? Każdy chce 
być po lepszej stronie życia, a nie po stronie buractwa. 
– Faktycznie. Sam widziałem w telewizji, że na ten przykład 
Robert de Niro schlastał go niemiłosiernie. 
– Panie, tam nie było nikogo znanego, kto by tego nie zrobił. 
Ale efekt osiągnęli odwrotny.
– A wiesz pan co? Pomyślałem sobie, że toczka w toczkę, jak 
u nas. Pamięta pan jak przepowiadali, że pan Komorowski 
przegra wybory prezydenckie, pod warunkiem, że po pijanemu 
przejedzie na pasach zakonnicę w ciąży? No i nie przejechał, 
a przegrał. Do dziś nie może się pozbierać. A jaki „skrzywdzo-
ny” chodzi?!
– Bo w ludziach coś takiego jest, że znoszą różne głupoty, ale 
do czasu. A potem, panie, coś w nich pęka i nie ma zmiłuj się. 
Jak przychodzi postawić kreskę, to stawiają po swojemu, a nie 
tak, jak im podpowiadają te mądrale z telewizora. 
– Taka prawda. Powiedziałbym – siła argumentów własnych 
bierze bezapelacyjnie górę nad siłą argumentów podsuwanych. 
– Jak u tego gościa, którego razu pewnego ktoś komplemento-
wał, że zbudował dom, posadził drzewo i spłodził syna. 
– A on, co?
– Owszem – powiedział – ściąłem drzewo, zbudowałem z niego 
dom i przekonałem kobietę, że chcę mieć z nią syna. Wszystko 
przy pomocy jednej siekiery…     Szaser

Co tam panie na Pradze...

Siła argumentów
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Przypominamy, że przez 
cały listopad wstęp do pol-
skich rezydencji królewskich 
jest bezpłatny. Zamek Kró-
lewski w Warszawie, Pałac 
Jana III w Wilanowie i Ła-
zienki Królewskie w Warsza-
wie oraz Wawel w Krakowie 
czekają na zwiedzających. 
Zaplanowano liczne bezpłatne 
atrakcje: nocne zwiedzanie, 
warsztaty edukacyjne i 700 
lekcji muzealnych.

***
Jako pierwsza swoje dzia-

łanie zainaugurowała miejska 
ślizgawka na Targówku. Lodo-
wisko mieści się w niebieskim 
namiocie na terenie OSiR przy 
ul. Łabiszyńskiej 20 (za sta-
dionem). Wielką atrakcją jest 
podświetlana taśmami LED 
tafla lodowiska oraz komplek-
sowe nagłośnienie. 

Ślizgawka otwarta jest 
codziennie od godz. 9.00 do 
21.00. Obok działa wypoży-
czalnia łyżew, kasków oraz 
„pingwinów” do nauki jazdy 
dla dzieci.

***
3 listopada Narodowy 

Bank Polski wprowadził do 
obiegu nową monetę o nomi-
nale 5 zł z serii „Odkryj Pol-

skę”, tym razem upamięt-
niającą Zamek Książąt Po-
morskich w Szczecinie. To 
kolejna 5-złotówka z okolicz-
nościowym rewersem, która 
znajdzie się w powszechnym 
obiegu gotówkowym. 

***
W dniach 25-30 paździer-

nika odbyły się Zunifikowa-
ne Mistrzostwa Świata Sztuk 
Walk w Carrarze we Wło-
szech, na których reprezentan-
ci kadry Polski w Kickboxin-

gu  i Taekwondo wywalczyli  
65 medali. Na turnieju stawiło 
się blisko 6000 zawodników 
z ponad 100 krajów. Kadeci 
(12-14 lat) z Centrum Sztuk 
Walk TKD Wesoła, pod kierow-
nictwem Instruktorki Diany 
Skuibidy (II dan), po ciężkich  
4 dniach walk, zdobyli łącznie 
w kickboxingu i taekwondo 
24 krążki: 13 złotych, 6 srebr-
nych 5 brązowych. 

 (UM, ab, ar, NBP) 

z mIASTA ZAPrOSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
n Centrum Pro-
mocji Kultury 
Praga-Południe, 
ul. Podskarbińska 
2 – 17.11. godz. 
19.00 – „Czwartek 
ceramiczny”: Dana 
Saga Tomaszewska; 
18.11. godz. 18.00 – 
wykład „Warszawa 
przestępcza – szem-
rany półświatek 
warszawskiej Pragi 
okresu międzywoj-
nia”, godz. 18.30 
– „Moje miasto” 
– koncert w wyko-
naniu Chóru Dzie-
cięcego Mille Voci; 
20.11. godz. 12.00  
– „Jesienna audycja” – koncert uczniów Niepublicz-
nej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Falenicy; 23.11. godz. 
11.00 – „Pimpuś Sadełko” – spektakl i dla dzieci, godz. 
17.00 – Spotkania ze sztuką: „Relacja. Artystyczne mał-
żeństwa. Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński”,  
godz. 19.00 – Wieczór autorski z Markiem Łasiszem, auto-
rem książki „Dom wilka”; 26.11. godz. 10.00 – Warsztaty mu-
zyki tradycyjnej (instrumentalne, wokalne, taneczne), zapisy; 
27.11. godz. 17.00 – „Wiedźmy” – Muzyczny Teatr Paradox; 
30.11. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką. „Relacje artystycz-
ne małżeństwa: twórczość Sonii i Robert Delaunay jako in-
spiracja dla Wandy i Józefa Pankiewiczów”, godz. 19.00  
– Klub Mola Książkowego.
n Klub Kultury „Gocław” (filia CPK), ul. Abrahama 10  
– 21.11. godz. 17.15 – prelekcja „Malarstwo narodowe, patrio-
tyczne i jego przesłanie. Czy tylko Matejko?”, godz. 18.30 – Wer-
nisaż „Zapisane na papierze’” – Małgorzata Burcicka-Kozieł.
n Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 – 18.11. 
godz. 11.00 – wykład „Sarmacki zew”, czyli rzecz o istocie 
bycia Sarmatą; 21.11. godz. 19.00 – Rejsy po literaturze i nie 
tylko: Anna Piwkowska – poetka, eseistka, powieściopisar-
ka; 23-24.11. godz. 17.00 – 4. Przegląd Filmów o Pisarzach  
„Pisarz też czło-
wiek”; 24.11. godz. 
19.00 – „Dziwny 
dom nad Wisłą” – 
spotkanie z autor-
kami Zuzanną Fru-
bą i Hanną Faryną-
Paszkiewicz; 25.11. 
godz. 19.00 – Teatr 
Twojej Wyobraźni: 
„Diabeł” Izabeli 
Żukowskiej, w roli 
głównej Henryk 
Talar; 27.11. godz. 
19.00 – Kino Kępa 
prezentuje: Andrzej 
Wajda „Panny 
z wilka”, Polska 
1979, odbiór wej-
ściówek w godzi-
nach pracy biura; 
28.11. godz. 19.00 
– Teresa Drozda przypomina: Zenon Wiktorczyk. 
n Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 – 18.11. godz. 
10.0 – Szachy, godz. 12.00 – Historia Teatru: „Krystyna Janda 
– aktorka Wajdy”; 20.11. godz. 16.00 – Koncert fortepianowy 
w wykonaniu Katarzyny Pietroń; 22.11. godz. 10.00 – Brydż; 
23.11. godz. 12.00 – wykład „Pomiędzy Bródnem, Tarchominem 
a Gocławiem. Bitwa ze Szwedami 1656 r.”; 24.11. godz. 12.00  
– „Zrozumieć wiek dojrzały. Dieta dla Seniora bogata w składniki 
odżywcze”; 25.11. godz. 10.00 – Szachy; godz. 12.00 – „Ślimaki 
nagie w ogrodach i ich szkodliwość. Gatunki najczęściej wystę-
pujące, atrakcyjność pokarmowa roślin oraz metody zwalczania 
ślimaków”; 27.11. – SZTUKA SENIORA SZUKA III: godz. 
16.00 – Recital Sławomira Zygmunta, godz. 17.00 – wystawa 
prac artystycznych uczestników projektu; 28.11. godz. 10.00  
– „Na święta, stwórz piękną kartkę świąteczną”, zapisy pod nr  
22 2770848 do 23.11; 29.11. godz. 10.00 – Brydż.
n Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 
Starzyńskiego 21 – 18.11 godz.11.50 – Koncert Filharmonii 
Narodowej dla dzieci „Karol Kurpiński – Zamek na Czorszty-
nie”; 19.11. godz.12.00 – Klub Miłośników Gier Planszowych; 
19.11. godz.15.00 – Otwarte warsztaty perkusyjne dla dzieci 
w wieku szkolnym; 19.11. godz.18.00 – „Indonezja – kraj tysią-
ca wysp, który ciągle zaskakuje” – pokaz slajdów i opowieści.
n Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” – Filia Ośrodka 
Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Jana Pawła II 25 – 18.11. 
godz. 10.50 – Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym „Karol Kurpiński – Zamek na Czorsztynie”; 
19.11. godz. 18.00 – „Barwy natury” – wernisaż wystawy prac 
malarskich uczestników zajęć w pracowni Surreal; 26.11. godz. 
18.00 – „Soul... muzyka dla duszy” – koncert Katarzyny Michal-
skiej z akompaniamentem Stefana Stefaniaka; 27.11. godz.16.00 
– Zabawa Andrzejkowa dla dzieci w wieku 5-8 lat, zapisy.
Na wszystkie imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia/

REKLAMAREKLAMA



– To już 6 rok w samorzą-
dzie dzielnicy.

– Tak, aż trudno uwie-
rzyć. Miesiąc za miesiącem. 
Ale mam wrażenie, że są to 
zawsze miesiące pełne wi-
docznych i udanych działań 
na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Po latach doświadczeń 
w pracy radnego, wiem jedno  
– radny aktywny albo żaden.

– Społeczeństwo jest co-
raz bardziej świadome swo-
ich praw. Jak wygląda praca 
radnego w tak dużej dzielnicy, 
jaką jest Praga-Południe?

– Czekam na wymagają-
cych mieszkańców, na partne-
rów dyskusji, dialogu i sporu. 

Spór jest wpisany w naszą 
naturę. Ten dobry spór, prowa-
dzący do zmian naszej okolicy. 
Praga-Południe to prawie 200 
tysięcy mieszkańców. Niejed-
no miasto wojewódzkie jest 
mniejsze. Za tym idą ogromne 
wyzwania. Transport, oświa-
ta, infrastruktura – w tych 
wszystkich składowych dziel-
nicy trzeba widzieć odbiorcę 
końcowego, czyli mieszkańca 
i podatnika. Wspominam o po-
datniku, bo 50% naszych po-
datków, naszego PIT-u, idzie 
do samorządu.

– No właśnie, to bardzo 
dużo. Czy więc samorząd do-
brze pożytkuje te kwoty?

– Budżet i szeroko pojęte 
finanse samorządu to spra-
wa coraz bardzo interesująca 
mieszkańców. Jest to jedno-
cześnie zagadnienie wymaga-
jące od radnych i urzędników 
wsłuchiwania się w głos po-
szczególnych grup czy inte-
resariuszy. Pieniądze należy 
dzielić sprawiedliwie i roz-
ważnie, unikając wydatków 
zbędnych czy niezgodnych 
z prawem.

– Ale czy takie zdarzają 
się? 

– Wspomnę tutaj chociaż-
by problem gazety wydawa-
nej przez Urząd Dzielnicy, 
która, jak się wydaje, a nie 

jest to tylko moja opinia, ale 
również mieszkańców, jest or-
ganem prasowym burmistrza. 
Tak nie powinno być. W bu-
dżecie dzielnicy to kwoty kil-
kudziesięciu tysięcy złotych. 
To prasa niezależna – a gazeta 
urzędu taką nie jest – winna 
być wspierana. „Mieszka-
niec”, nasz praski dwutygo-
dnik z 25-letnim stażem, jest 
czytany, bo jest autentyczny 
i interesujący. Dodam, że wy-
dawanie gazet przez urząd zo-
stało wielokrotnie skrytyko-
wane przez organizacje mo-
nitorujące przejrzystość dzia-
łania administracji, a także 
chociażby przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową we Wro-
cławiu. Publicznie proponu-
ję, aby środki wydatkowane 
na gazetę wydać na edukację 
młodzieży, która w przyszło-
ści stworzy niezależne wy-
dawnictwa. 

– Wracając do Pańskiej 
pracy radnego – jest Pan jed-
nym z najbardziej rozpozna-
walnych radnych, chociaż  
6 lat to w istocie niewielki 
staż w 26-letnim działaniu 
samorządu w Polsce.

– To efekt pracy i swo-
istego pojmowania, kim jest 
radny. Inaczej działają za-
pewne koleżanki i koledzy 
radni w małych gminach, 
gdzie kilkadziesiąt głosów 
wystarczy do wejścia do rady, 
a inaczej w dużym mieście. 
Chociaż z drugiej strony, ak-
tywność można pokazać i tu 
i tu. Być może to także cechy 
osobiste. Być może, to jest to, 
o czym mówił w Krakowie 
do uczestników Światowych 
Dni Młodzieży papież Fran-
ciszek, czyli zejście z kanapy, 
odejście od naszych przyzwy-

czajeń, wyjście z naszej strefy 
komfortu, gdzie jest spokój 
i nasz mały bezpieczny świat. 
Osiedle, na którym mieszkam 
jest mi bliskie. Jego sprawy 
są mi bliskie. Często mijam 
osoby znane mi z widzenia. 
Kiedy uśmiechają się do mnie 
– myślę sobie, że być może 
gdzieś, coś dla nas zrobiłem, 
razem zrobiliśmy. Jest kilka 
rzeczy, z których jestem bar-
dzo zadowolony…

– Tak i o to warto zapy-
tać. Przykłady, bo mieszkań-
cy pytają zapewne – co Pan 
radny czy Pani radna zrobili 
dla nas.

– Do niedawna odpowia-
dałem: zrobiłem to i to. Ale 
należy chyba zmienić optykę 
i podejście. Trzeba – w co 
mocno wierzę – dać ludziom 
miejsce i przestrzeń, aby sami 
zaczęli działać. Owszem je-
stem wybrany na radnego 
i lidera lokalnej społeczności 
i powinienem nie tylko wy-
konywać określone czynno-
ści, czy załatwiać sprawy, ale 
przede wszystkim budować. 
Budować dobre sąsiedztwo, 
więzi, spajać. I to się nam, 
naszej gocławskiej spo-
łeczności udało, chociażby 
w przypadku dużej i znaczą-
cej pikiety na ul. Umińskie-
go po potrąceniu przez auto 
7-letniego uczenia pobliskiej 
podstawówki.

– Ta akcja odbiła się sze-
rokim echem. Interweniował 
nawet minister spraw we-
wnętrznych i administracji. 

– Tak, to było ważne do-
świadczenie. Można powie-
dzieć, że te kilkaset osób 
„policzyło się”. Że nie były 
to tylko wpisy na facebooku, 
ale realne wyjście z proble-

mem na ulicę. I tu muszę 
zaznaczyć, że takich działań 
wymagałbym od urzędników 
czy burmistrza. Czy bur-
mistrz może wyjść na pikietę 
z mieszkańcami? Może, jasne. 
Musi! I niestety, tego dobrego 
przywództwa, pociągania lu-
dzi do spraw wspólnych u nas 
w dzielnicy brakuje. Kolejna 
prosta sprawa, bo nie chcę się 
tylko ograniczyć do wypadku 
na Umińskiego, to apteka 24h 
na Gocławiu. Brakowało jej, 
i sąsiadom i mi. I co? I jest. 
Kilka telefonów, maili, pety-
cja rozniesiona osobiście do 
aptek. Mała rzecz, a cieszy.

– Jakie plany na kolejne  
2 lata kadencji?

– Cieszę się z opinii 
mieszkańców, że moje, na-
sze wspólne działania są za-
uważane. Dlatego na pyta-
nie, jakie plany – odpowiem, 
że być ciągle blisko spraw 
mieszkańców. Będę nadal 
dostępny i otwarty na spotka-
nia. Będę kontynuował felie-
tony w lokalnej prasie, w tym 
w gościnnym „Mieszkańcu”. 
Nie zostawiam na boku ani 
sprawy Jeziorka Gocławskie-
go i tego, że powinno po-
nownie trafić do miasta, ani 
też – bardzo trudnych spraw 
– reprywatyzacji. Powtarzam 
raz jeszcze: radny aktywny 
albo żaden. Jako samorzą-
dowcy musimy odpowiadać 
na wyzwania, jakie stawia 
przed nami lokalna i ponad 
lokalna rzeczywistość. I mu-
simy być liderami, którzy nie 
tylko prowadzą i wskazują 
drogę, ale również zaprasza-
ją mieszkańców do współ-
odpowiedzialności za dobro 
wspólne. 

(AS 2016)
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Wywiad z mec. Dariuszem Lasockim, radnym Pragi-Południe z Gocławia

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

BLISKO, BLIŻEJ…

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska” z siedzibą w Warszawie, 

ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 01.12.2016 r. odbędzie się pisemny 

przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności wraz z wieczystym 

użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie 

przy ulicy: 

OSTROBRAMSKA 80 M 65 pow. użyt. – 61,0 m2 – lokal składa się z:  

3-ch pokoi, kuchni, łazienki , wc i przedpokoju, parter. 

Cena wywoławcza – 263 215 zł

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

1. złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę oraz sposób 

jej wniesienia, 

2. zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej, jeżeli uczestnik 

przetargu nie jest członkiem Spółdzielni,

3. wniesienie wadium w wysokości – 1000 zł na konto Spółdzielni, 

Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 (dowód wpłaty należy 

dołączyć do oferty)

4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie technicznym,

5. inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na 

stronie internetowej Spółdzielni, smo.waw.pl 

Oferty można składać w terminie do dnia 30.11.2016 r. do godz. 1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania 

przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod 

nr tel. (22) 612-56-66 lub na stronie internetowej Spółdzielni smo.waw.pl 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

„Ostrobramska”
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Jest to jedna z największych placówek w dziel-
nicy Praga-Południe, ceniona i doskonale zna-
na mieszkańcom od ponad półwiecza!

EWA ŁAGODZKA
Dyrektor SZPZLO Warszawa 
Praga-Południe
Jestem bardzo zadowolona, 
że na przestrzeni ostatnich lat, 
we współpracy z Biurem Poli-
tyki Zdrowotnej m.st. Warsza-
wy, udało się nam wprowadzić 
bardzo wiele istotnych zmian 
w trosce o naszych pacjentów: 
placówki na Pradze Południe są 
modernizowane, unowocześnia-
ne. Dziś symbolicznie otwieramy 
przychodnię przy ul. Saskiej 61, 
która  po 50 latach działania za-

służyła na kompleksowy remont. Jestem dumna z tego, że przez 
dwa lata kontynuowania prac placówka funkcjonowała nieprze-
rwanie, a pacjenci byli przyjmowani na bieżąco. Nie było to łatwe, 
ale za to już dziś możemy pracować w godnych warunkach loka-
lowych, diagnozując i lecząc pacjentów przy użyciu nowoczesnej 
aparatury medycznej, w bezpiecznych, nowoczesnych wnętrzach. 
W przyszłym roku chcemy zagospodarować teren, na nowo go 
ogrodzić, zadbać o miejsca parkingowe dla pacjentów. 
Jak najserdeczniej dziękuję personelowi i pacjentom tej przy-
chodni za cierpliwość, wyrozumiałość i dobrą współpracę z wy-
konawcą podczas dwóch lat remontu. Było to bardzo uciążliwe, 
ale moim zdaniem – było warto!

Słoneczna poradnia dla dzieci

Usytuowanie przychod-
ni w samym centrum Saskiej 
Kępy, łatwy dojazd autobu-
sami komunikacji miejskiej, 
a przede wszystkim komplek-
sowe, ambulatoryjne usługi 
zdrowotne sprawiają, że z pla-
cówki chętnie korzysta wiele 
tysięcy osób. 

To tu udzielane są świad-
czenia zdrowotne z zakresu 
Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej dla 11 tysięcy osób zadekla-
rowanych (w tym ok. 3,5 tys.  

to dzieci do lat 18). Pacjenci 
mogą korzystać także z ambu-
latoryjnej opieki specjalistycz-
nej, mając do dyspozycji liczne 
poradnie specjalistyczne: endo-
krynologiczną, gastroenterolo-
giczną, dermatologiczną, gruź-
licy i chorób płuc, alergolo-
giczną dla dzieci czy poradnię 
położniczo-ginekologiczną.

W Zakładzie Lecznictwa 
Otwartego przy ul. Saskiej 61  

wykonywane są badania dia-
gnostyczne, m.in. RTG, USG, 
EKG, endoskopowe (gastrosko-
pia i kolonoskopia), a także spi-
rometria. Przychodnia dysponu-
je również nowoczesnym sprzę-
tem do zabiegów kriochirurgii! 
Zatrudnionych jest tu 59 osób, 
w tym 51 to personel medycz-
ny. Nadzór nad pracą personelu 
sprawują: kierownik przychodni 
lek. med. Cezary Grabosz i pie-
lęgniarka koordynująca Barbara 
Jabłońska. 

W trosce o zdrowie i dobrą 
kondycję pacjentów od wielu 
lat realizowane są tu programy 
profilaktyczne, między innymi 
program profilaktyki gruźlicy 
dla osób dorosłych, profilak-
tyki chorób układu krążenia, 
profilaktyki raka szyjki maci-
cy, profilaktyki zakażeń pneu-
mokokowych wśród dzieci 
w wieku 2-3 lat, zaś co roku, 
w okresie jesienno-zimowym, 

właśnie do tej przychodni 
zgłasza się największa w całej 
dzielnicy liczba osób powyżej 
65 r., które chętnie poddają się 
bezpłatnemu szczepieniu prze-
ciwko grypie.

Budynek, w którym ulo-
kowano placówkę, od lat wy-
magał znacznych nakładów 
finansowych na dostosowanie 
pomieszczeń do obowiązują-

cych norm i wymagań. Dy-
rekcja SZPZLO Warszawa 
Praga-Południe, chcąc stwo-
rzyć nowoczesną przychod-
nię z uwzględnieniem potrzeb 
pacjentów, starała się pozy-
skać na ten cel odpowiednie 

środki. Nie były to kwoty 
bagatelne. Przecież dopie-
ro co, korzystając z fundu-
szy europejskich, dokonano 
kompleksowej informatyzacji 
wszystkich placówek Zespo-
łu, w tym również przychodni 
przy ul. Saskiej 61. Zadbano 
też, by w ramach przystoso-
wania obiektu dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, za-
instalować w budynku windę. 
Ponadto, na przestrzeni ostat-
nich lat sukcesywnie uzupeł-
niano i wymieniano sprzęt 
oraz aparaturę medyczną. Ale 
to wciąż nie wystarczało!

Wreszcie, w roku 2014 uda-
ło się pozyskać środki finanso-
we z Urzędu m.st. Warszawy 
na dofinansowanie zakrojonej 
na szeroką skalę modernizacji. 
Ogromny zakres planowanych 
i niezbędnych prac obejmo-
wał m.in. branżę budowlaną, 
branżę elektryczną i sanitar-
ną. Konieczna była wymiana 
podłóg, drzwi, prace tynkar-
sko-malarskie i wiele, wiele 
innych. Realizacja inwestycji 
trwała 2 lata, a ukończono ją 
w roku bieżącym. Co ważne, 
wszystkie prace prowadzone 
były przy czynnej dla pacjen-
tów przychodni! 

Wielkim, niełatwym wy-
zwaniem dla SZPZLO było też 
wygospodarowanie znacznych 
środków finansowych na czę-
ściowe pokrycie kosztów tego 
przedsięwzięcia z własnego 
budżetu oraz wymiana wypo-
sażenia pomieszczeń placówki 
– trudno było w nowych wnę-
trzach zostawiać wysłużone 
sprzęty! 

W wyniku przeprowadzo-
nych prac osiągnięto znaczą-
cą poprawę dotychczasowego 
stanu technicznego budynku, 
a także funkcjonalności po-
mieszczeń i estetyki wnętrz. 
To znakomicie poprawia wi-

zerunek przychodni i tworzy 
przyjazne warunki, zarówno 
pracy dla personelu przy-
chodni, jak i podnosi komfort 
przyjmowanych pacjentów 
w każdym wieku. 

Uroczyste otwarcie przy-
chodni przy ul. Saskiej 61 zgro-
madziło mnóstwo gości, wśród 
których witano Zastępców Dy-
rektora Biura Polityki Zdrowot-
nej m.st. Warszawy – Stanisława 

Kusaka i Pawła Chęcińskiego, 
Burmistrza Pragi Południe To-
masza Kucharskiego wraz z za-
stępcami, dyrektorów południo-
wopraskich szpitali i przychodni. 
Dyrektor SZPZLO Ewa Ła-
godzka przedstawiła historię re-
montu, w serdecznych słowach 
dziękując władzom Warszawy 
za przychylność i współfinanso-
wanie przedsięwzięcia. Dyrek-
tor Stanisław Kusak wyrażając 
radość z udanej współpracy za-
pewnił, że w trosce o południo-
wopraskich pacjentów plano-
wana jest budowa kolejnej przy-

chodni, choć szczegóły – póki co  
– otoczone są tajemnicą.

Padło wiele ciepłych słów. 
Nie szczędzono pochwał dla po-
ziomu prac i osiągniętego efektu, 
a wielu gości z uznaniem ko-
mentowało wspaniałe, nowocze-
sne warunki, w jakich teraz są 
przyjmowani pacjenci. Zauwa-
żano też nowoczesną aparaturę 
(m.in. ultranowoczesne USG!) 
i estetyczne, przyjazne wnętrza.

Pacjenci i pracownicy 
przychodni z ochotą dołącza-
ją się do słów Dyrektor SZP-
ZLO Ewy Łagodzkiej, skie-
rowanych do Dyrektora Biura 
Polityki Zdrowotnej Urzędu 
m.st. Warszawy Dariusza Haj-
dukiewicza: wyrazy wdzięcz-
ności za udzielone wsparcie 
finansowe, bez którego nie 
byłoby możliwe osiągnięcie 
zamierzonego celu płynęły 
z wielu serc. Gorące podzię-
kowania należą się również 
wszystkim osobom, zaanga-
żowanym w realizację tego 

ważnego przedsięwzięcia, zaś 
pracownicy Zespołu wyrażają 
nadzieję, iż przychodnia przy 
ul. Saskiej 61 spełni oczeki-
wania pacjentów. Pacjenci są 
przekonani, że tak będzie, bo 
zmiana jest wielka i była już 
bardzo potrzebna. Mamy teraz 
wspaniały obiekt, wyjątkową 
placówkę na mapie południo-
wopraskich przychodni!          

(AS 2016)

Przyjazne wnętrza, nowoczesna aparatura

Zespół przychodni

Czekamy na pacjentów

Od lewej: pielęgniarka koordynująca Barbara Jabłońska, kierownik  
przychodni lek. med. Cezary Grabosz i dyrektor SZPZLO Warszawa  
Praga-Południe Ewa Łagodzka

Saska 61 – po remoncie

Od lewej: radna m.st. Warszawy Dorota Lutomirska, burmistrz  
Pragi Południe Tomasz Kucharski, zastępca dyrektora Biura Polityki  
Zdrowotnej m.st. Warszawy Stanisław Kusak

PrZYChODNIA SASKA 61  
– noWe oTWArcIe



Każdy przedsiębiorca prawdopodobnie 
potwierdzi, że oprócz satysfakcji z tworzenia 

swojego biznesu i śledzenia jak z każdym rokiem 
rośnie w siłę, wiąże się on z obawami i stresem. 
Angażując się w rozwój firmy – poszukując 
nowych klientów czy wprowadzając nowe 
produkty i usługi – możemy zwiększać szanse 
na sukces. Jednak pomimo nawet największej 
troski, każdemu mogą przytrafić się zdarzenia 
losowe, które zniweczą włożony wysiłek.
Jak zabezpieczyć swoją firmę radzi Katarzyna 
Dziatko-Trojanowska z agencji oferującej 
ubezpieczenia Warty.
Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności 
nadal w firmach najczęściej przytrafiają się 
uniwersalne dla wszystkich branż zdarzenia, takie 
jak włamania i kradzieże, pożary, zalania z powodu 
pękniętej rury czy awarie sprzętu AGD, np. 
lodówki, co prowadzi do zepsucia mięsa w sklepie 
spożywczym czy antybiotyków w aptece. Każdy 
rodzaj biznesu musi się także liczyć ze specyficznymi 
dla danej branży sytuacjami. W przypadku zakładu 
fryzjerskiego może to być np. zniszczenie drogiej 
sukni farbą do włosów, w przypadku cukierni 
zatrucie pokarmowe klientów spowodowane 
nieświeżymi półproduktami, a w przypadku 
warsztatu samochodowego upadek samochodu 
z podnośnika czy zarysowanie lakieru podczas 
naprawy. 

Podstawowym sposobem na ograniczenie ryzyka 
i zmniejszenie konsekwencji powstałych szkód jest 
dobrze dobrane ubezpieczenie. Ciekawą ofertą 
jest ubezpieczenie WARTA EKSTRABIZNES PLUS, 
które często polecam swoim klientom. Jest to jeden 
z najszerszych tego typu pakietów dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, który pozwala dopasować 
zakres ochrony do prawie każdego profilu działalności. 
Oprócz ubezpieczenia posiadanego majątku 
możemy też ograniczyć straty związane z przerwą 
w działalności. Zwykle firma po większej szkodzie 
nie może funkcjonować jak zwykle i nie zarabia, 
a trzeba płacić czynsz i wszelkie inne stałe opłaty 
związane z nieruchomością, odsetki od kredytów, 
czy rat leasingowych, wynagrodzenia pracowników. 
Warta w takiej sytuacji wypłaca odpowiednie 
odszkodowanie, które pozwala złapać oddech po 
powstaniu szkody i przyśpiesza powrót na dobre 
tory. Kolejnym ważnym punktem kompleksowego 
ubezpieczenia jest także grupowe ubezpieczenie na 
życie, które może stanowić wyjątkowy bonus dla 
pracowników i ich rodzin. 
Każdemu wg potrzeb
Pakietowe ubezpieczenie dla firm daje dużo 
możliwości. Dlatego zawsze zanim zaproponuję 
klientowi ubezpieczenie zastanawiamy się 
wspólnie jakie sytuacje mogą zagrażać jego firmie  
i na jaką kwotę powinniśmy ją ubezpieczyć. 
Bo nawet firmy z tej samej branży mają różne  
potrzeby. Inne ubezpieczenie zaproponuję 
właścicielowi małego zakładu fryzjerskiego czy 
kosmetycznego, zatrudniającemu jedną lub 
dwie osoby, które świadczą też usługi w domu  
klienta, a inną sieci ekskluzywnych salonów 
w centrum dużego miasta, posiadającego drogi  
sprzęt i zatrudniającego 10 osób. 

ChCesz DoWieDzieć się WięCeJ? 
zapraszamy do agencji ubezpieczeniowej Katarzyny Dziatko-Trojanowskiej  

w Warszawie ul. Nowy Świat 53 (wejście od Wareckiej)

tel. 606 704 217, e-mail kastroja@interia.pl

zApeWNiJ oChroNę sWoJemu bizNesoWi
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REKLAMA REKLAMA

Mieszkańcy

– Byłem tym najmłodszym 
w rodzinie, takim ananaskiem! 
Pewnie dlatego miałem taryfę 
ulgową. Mama miała dla mnie 
wyjątkową dozę wyrozumia-
łości – powiedział szczerze  
aktor. 

Swoje dzieciństwo wspo-
mina z sentymentem, mimo 
że mama pana Tomasza była 
szalenie zapracowaną osobą. 
Zawsze jednak znajdowała 
czas dla syna. Wspierała go 
we wszystkich jego wyborach. 

Doradzała, cierpliwie słucha-
ła i zawsze czekała na niego 
z ciepłym obiadem. Ważnym 
elementem dzieciństwa pana 
Tomasza było harcerstwo. 
Przez rok pełnił funkcję dru-
żynowego 288 WDH Trampy 
na Pradze-Południe. 

– To była wspaniała mło-
dość w lesie, tzw. pionierka, 
budowanie mebli, kopanie la-
tryn, kąpiele w jeziorze i wa-
kacje za 2,20 zł, bo tyle koszto-
wał bilet – zdradził. 

Sielskie czasy przerwała 
zbyt wczesna śmierć ojca pana 
Tomka. Młody chłopak bardzo 
to przeżył. Musiał się z tym 
jednak jakoś pogodzić. 

Po maturze zdecydował się 
zdawać do warszawskiej Szko-
ły Teatralnej. Na studiach szło 
mu bardzo dobrze. Ukończył 
uczelnię w 1990 roku. Od razu 
zadebiutował na scenie, w roli 
Tybalta w spektaklu „Romeo 
i Julia” Williama Shakespe-
are’a w reżyserii samego An-
drzeja Wajdy. 

Pierwszy raz na ekranie 
pojawił się w epizodycznej roli 
w filmie dla dzieci „Mów mi 
Rockefeller” Waldemara Szar-
ka. Zagrał również w spekta-
klu Teatru TV. W całej swojej 
karierze wystąpił w sumie 
w blisko stu różnych filmach 
i serialach. Kreował z reguły 
niewielkie role, niestety bar-
dzo często sprowadzone do 
barwnych epizodów. 

Najbardziej znaną i uznaną, 
zarówno wśród widzów, jak 

i krytyków filmowych, była 
postać ojca Stefka i Elki w dra-
macie filmowym „Sztuczki” 
Andrzeja Jakimowskiego. To 
właśnie ta kreacja aktorska 
przyniosła mu dwie prestiżo-
we nagrody filmowe: Orła oraz 
Złotą Kaczkę. Obie w kategorii 
na najlepszego aktora drugo-
planowego. Obecnie miłośnicy 
seriali mogą oglądać go w „Sin-
gielce” na antenie TVN. 

Pan Tomasz realizuje się 
nie tylko w aktorstwie. Może 
pochwalić się również innymi 
umiejętnościami. Doskonale 
sprawdza się np. w dubbingu. 
Ale na tym nie koniec. Od dłuż-
szego czasu marzyło mu się 
spróbowanie swoich sił w reży-
serii. Pragnienie to także udało 
mu się ziścić i to z sukcesem. 
Wyreżyserował sztukę „Lekko 
nie będzie” Jean-Claude Isler-
ta, która cieszy się ogromną 
popularnością wśród widzów 
w teatrze „Kamienica”.

PWST pomogło panu To-
maszowi rozwinąć skrzydła 
w sferze zawodowej, ale nie 
tylko. To właśnie dzięki stu-
diom poznał miłość swojego 
życia – Alicję. Kiedy dziew-
czyna zaczynała pierwszy rok 
studiów, on był już absolwen-
tem. Przyszedł jednak spraw-
dzić, kto dostał się na kolejny 
rok. Ta miłość spadła na niego, 
jak grom z jasnego nieba. Ali-
cja od razu wpadła mu w oko. 

Zaczęli się ze sobą spoty-
kać, ich uczucie kwitło. Aktor 
bardzo szybko poprosił uko-

chaną o rękę. Oświadczyny 
zostały oczywiście przyjęte 
z radością. Okres narzeczeń-
stwa nie był długi. Para szybko 
stanęła na ślubnym kobiercu. 
I była to jedna z lepszych de-
cyzji w życiu pana Tomasza. 
Aktor stworzył z żoną małżeń-
stwo idealne. 

– Jesteśmy od siebie uza-
leżnieni. Konsultujemy się ze 
sobą we wszystkich sprawach. 
Alicja jest szalenie atrakcyj-
ną, a do tego bardzo mądrą 
kobietą. I przez nią ja też mu-
szę stale trzymać poziom. To 
ona nie daje mi się rozpuścić 
i rozgwiazdorzyć – powiedział 
szczerze. 

Razem wychowują trójkę 
dzieci, dwie córki i syna. Two-
rzą zgraną i wspaniałą rodzin-
kę. Mieszkają na warszawskim 
Grochowie. 

– Dzisiaj mamy z dziećmi 
super przyjaźń. Zawsze gdzieś 
tam w środku wzruszam się 
na myśl o tych słowach, bo to 
jest taka fajna rzeczywistość, 
którą udało nam się z żoną 
wypracować. Mam nadzieję, 
że razem z żoną uzbroiliśmy 
dzieci w takie instrumenty, że 
dadzą sobie radę, a kiedy będą 
potrzebować pomocy, odezwą 
się – wyznał. 

Jako rodzina sprawdzili się 
w najtrudniejszych momentach. 
Pan Tomasz miał poważne kło-
poty ze zdrowiem. Zaczęły się 
one w 2014 roku. Aktor zasłabł 
na scenie podczas prób do ko-
lejnej sztuki. Był przekonany, 

że to skutek powikłań po gry-
pie. W szpitalu okazało się, że 
przeszedł zawał serca. Obawiał 
się tego, tym bardziej że to wła-
śnie zawał serca doprowadził 
do przedwczesnej śmierci jego 
ojca. 

Z biegiem czasu wyrzucił 
złe myśli z głowy i zaczął wal-
czyć o swoje zdrowie. Rzucił 
palenie, zmienił żywieniowe 
nawyki. A rodzina cały czas 
kibicowała mu i wspierała go 
w tych najtrudniejszych mo-
mentach. I gdy wszystko za-
częło się układać, podczas ru-
tynowej kontroli lekarze wy-
kryli u niego nowotwór. Aktor 
poddał się operacji – wycięto 
mu nerkę, dzięki czemu urato-
wano mu życie. 

– Rodzina nie odstępowała 
mnie na krok. Nie mam głębo-
kich przemyśleń dotyczących 
wychodzenia z choroby, dla-
tego, że nie musiałem w obli-
czu zagrożenia życia doceniać 
tego, co mam. Doceniłem to 
już znacznie wcześniej – pod-
sumował. 

Chociaż nie zawsze ukła-
dało się tak jak być powin-
no, pan Tomasz uważa się za 
dziecko szczęścia. Nie ma 
o nic żalu do losu. Najlepiej, 
jak potrafi wykorzystuje dru-
gą szansę, którą otrzymał od 
życia. Gra w teatrze, telewizji 
i celebruje każdą chwilę spę-
dzoną w gronie najbliższych. 
Poza tym cały czas wierzy 
w to, że wszystko co najlep-
sze dopiero przed nim.    (ad)

tomasz SAprYk

Urodził się w Warszawie. Wychowywał się w szczę-
śliwej i kochającej się rodzinie. I chociaż obec-
nie Tomasz Sapryk wydaje się być oazą spokoju,  
w dzieciństwie uchodził za prawdziwego rozrabiakę.
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NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

BLACHA!!! 
l PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE  

I ALUMINIOWE NA WYMIAR l OBRÓBKI BLACHARSKIE, 
ORYNNOWANIE OCYNKOWANE l OKNA I DRZWI PCV I AL

l KRÓTKIE TERMINY, ATRAKCYJNE CENY,  
l FACHOWE DORADZTWO

ZAPRASZAMY!

ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
Tel. 22 812 75 58, Kom. 502 439 109

www.bwparapety.com.pl, biuro@bwparapety.com.pl

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA  SEZON  ZIMOWY!

ul. Kobielska 6 UH 2 tel. 22/404-22-11  
(100 m od Szpitala – wejście od ul. Garwolińskiej)

sklepmedyczny@med-serwis.waw.pl  www.med-serwis.waw.pl

SKLEP 
MEdyczno-REhabiLitacyjny

godziny otwaRcia:  
Pn. i cz. 10-18 wt. śR. i Pt. 9-17

l protezy piersi  
i bielizna dla amazonek

l peruki
l sprzęt stomijny

l sprzęt ortopedyczny i inne
l artykuły przeciw  

zakrzepowe
l wypożyczalnia sprzętu

  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    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%   

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

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

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

REKLAMAREKLAMA

Przyznawane są one oso-
bom wybitnym, których dzia-
łalność twórcza, charytatywna 
czy społeczna promuje region 
mazowiecki nie tylko w kra-
ju, ale też za granicą, ludziom 
aktywnym społecznie, a także 
angażującym się w działania 
umacniające tożsamość kultu-
rową Mazowsza.

Jednym z laureatów został 
nasz „Zacny Mieszkaniec” 
Ryszard Kalkhoff – najak-
tywniejszy warszawski radny. 
W latach 1994-1998 oraz nie-
przerwanie od 2006 r. radny 

dzielnicy Praga-Południe. Ini-
cjator, organizator i współreali-
zator wielu akcji społecznych 
m.in. utworzenia pierwszego 
w dzielnicy Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej dla ludzi 
starszych i samotnych, klubów 
seniora czy montażu urządzeń 
rekreacyjnych w parkach. 
Podejmował szereg działań 
związanych z kulturą zarów-
no dotyczących seniorów, jak 
i młodzieży. Współorganizator 
Dzielnicowego Centrum Pro-
mocji Kultury. Zaangażowany 
w sprawy społeczeństwa lo-

kalnego. Wyróżniony wieloma 
nagrodami i odznaczeniami.

– Jestem wdzięczny za to, że 
mimo wieku nadal mogę jesz-
cze wiele zrobić. Dlatego na 
tyle na ile mogę, działam i mu-
szę przyznać, że mam z tego 
wiele radości i frajdy. Tego 
uczucia satysfakcji, gdy uda 
mi się zrobić coś dobrego dla 
mieszkańców lub pomóc kon-
kretnemu człowiekowi nie da 
się porównać z niczym innym  
– powiedział Ryszard Kalkhoff, 
odbierając dyplom.   

(ab)

rYSZArD KALKhOff NAgrODZONY
Podczas gali w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze marszałek Adam Struzik 
wręczył nagrody 10 laureatom XVII edycji konkursu Nagroda Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

O prestiżu przyznawanej przez samorząd województwa nagrody 
świadczy przede wszystkim rosnące z roku na rok zainteresowa-
nie. W tym roku spośród zgłoszonych przez samorządy i organi-
zacje pozarządowe 129 kandydatów wyłoniono 10 laureatów. Pod-
czas uroczystej gali każdy z nich otrzymał statuetkę i dyplom oraz 
nagrodę pieniężną o wartości 10 tys. zł każda. Tegoroczni laureaci 
to przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne zawody 
i spojrzenie na rzeczywistość. Łączy ich jedno – troska o zachowa-
nie dziedzictwa narodowego naszego regionu.

Do 4 grudnia w PROM-ie 
przy ul. Brukselskiej  można 
oglądać prace 172 twórców, 
uprawiających różne dziedziny 
sztuki: malarstwo, rzeźbę, grafi-
kę, ceramikę, tkaniny, fotografię, 
film, medalierstwo, biżuterię itd. 
Wśród artystów są też artystycz-
ne rodziny: dwu- i trzy- pokole-
niowe. Z uwagi na dużą liczbę 
osób biorących udział w wysta-
wie wprowadzono zasadę: 1 ar-
tysta = 1 dzieło. 

Matką pomysłu jest Magda-
lena Czerwosz – kurator wysta-
wy – artystka i była radna.

– Ideą wystawy jest pokaza-
nie, jak wielu wspaniałych ar-
tystów związanych jest z Kępą, 
a tym samym, że jest ona napraw-
dę dzielnicą artystów. To swoista 
wizytówka Saskiej Kępy, a nie 
tylko samych twórców. Chcieli-

śmy pokazać ideę indywidual-
nych, osobistych związków ludzi 
z tym miejscem. Niespotykaną 
jest sytuacja, że miejsce, tak nie-
duże w stosunku do aglomeracji, 
jaką jest Warszawa, ściąga lu-
dzi twórczych, czujących sztukę. 
To olbrzymie środowisko, które 
utożsamia się z Saską Kępą. Sytu-
acja ta jest ewenementem w skali 
kraju, można ją przyrównać do 
siły oddziaływania i budowania 
mitów podhalańskiego ruchu 
regionalnego. Taka sytuacja na 
Kępie trwa od pokoleń. Rodzą 
się środowiska, klany rodzin-
ne, pokoleniowe, przyjacielskie, 
które tworzą jedyną w swoim 
rodzaju twórczą atmosferę. Śro-
dowisko to jest jak magnes. Przy-
ciąga wciąż nowe postacie, które 
tu wyczuwają niepowtarzalnego 
ducha miejsca, sprzyjającego 

działaniom artystycznym – na-
pisała w katalogu promującym 
wystawę.

Organizatorem wystawy 
jest PROM Kultury Saska Kępa 
i burmistrz dzielnicy Praga-Po-
łudnie Tomasz Kucharski, który 
podczas wernisażu 9 listopada 
br. powiedział:

– Wielka wystawa prac blisko 
200 saskokępskich artystów, któ-

KOChAJMY ArtYStÓW Z SK
To chyba największa wystawa poświęcona artystom tworzącym na Saskiej Kępie. 

rą prezentujemy, jest niezwykłą 
artystyczną klamrą, godnie pod-
sumowującą obchody stulecia. 
Zapraszam Państwa na wystawę 
wyjątkową nie tylko ze względu 
na jej autorów – najwybitniej-
szych saskokępskich artystów, 
reprezentujących wszystkie dzie-
dziny sztuk plastycznych – ale też 
niecodzienną, poprzez unikatowy 
obraz przeszłych oraz aktualnych 
myśli i emocji, zamkniętych w ich 
pracach. Prezentowane na tej 
wystawie dzieła są również waż-
nym zapisem historii, odzwier-
ciedlającym stan umysłu i duszy 
artysty w odległych lub zaledwie 
wczorajszych momentach życia 
dzielnicy, miasta, kraju. Ta wy-
stawa, największa z dotychczas 
prezentowanych w PROM-ie 
Kultury Saska Kępa, jest także 
niezmiennie ważnym podsumo-
waniem stulecia pracy artystów 
i wspaniałym ukoronowaniem 
pracy wszystkich organizatorów 
na Saskiej Kępie.   (bas)
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Poniższe publikacje powstały jako projekt Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2016 
„gocław/grochów Centrum/Kamionek/Saska Kępa – promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej”

MATeRIAł SAMORZąDU 
OSIeDLA GROCHóW-CeNTRUM

Szanowni Mieszkańcy!
Dzięki jednemu z projektów budżetu par-

tycypacyjnego na 2016 rok mamy przyjem-
ność spotykać się z Państwem także na ła-
mach „Mieszkańca”. To już czwarta – ostatnia  
– odsłona.

Od ostatniej naszej prezentacji w sierpniu 
upłynęło trochę wody w Wiśle… Ale nawet 
w wakacyjny czas staraliśmy się być blisko na-
szych Mieszkańców.

Podjęliśmy, po raz kolejny, sprawę powięk-
szenia ogródka przedszkola przy ul. Kobielskiej 
55A. Mamy nadzieję, że zostaną wypracowane 
decyzje satysfakcjonujące zarówno właścicieli 
terenu, jak i rodziców oraz dzieci.

Zwróciła się do nas także Wspólnota z ul. 
Aptecznej. Największym problemem miesz-

kańców jest utrzymanie elementarnego porząd-
ku i przestrzeganie praw lokatorów. Sprawa 
jest w toku.

Podjęliśmy uchwałę dotyczącą usprawnie-
nia komunikacji na ulicy Siennickiej (od ul. 
Grochowskiej do ul. Dwernickiego) – w związ-
ku z planowanym remontem.

Z ogromną radością przyjęliśmy inicjatywę 
umieszczenia muralu na „pustej” ścianie budyn-
ku Kaleńska/Kobielska. Zarekomendowaliśmy 
powstanie dzieła upamiętniającego nasze mia-
sto w utworze zespołu TLOVE „Warszawa”.

To tylko część spraw, które zajęły naszą 
uwagę w ostatnich miesiącach. Zachęca-

my do kontaktu 
z przedstawiciela-
mi Rady Osiedla 
Grochów Cen-
trum. Czekamy na 
Państwa w naszej 
siedzibie przy 
ul. Kaleńskiej 6 
lok. u. 2 w drugi 
czwartek miesią-
ca w godz. 18.00- 
 -19.00.

Telefon kontak-
towy 785-501-398.

Znajdą nas 
także Państwo 
na facebooku  
– „Rada Osiedla 
Grochów Cen-
trum”.

A zatem – do 
zobaczenia!

MATeRIAł SAMORZąDU  
OSIeDLA KAMIONeK

Samorząd Mieszkańców Osiedla Kamionek 
ma konkretne koncepcje nowych działań na przy-
szłość. Prócz zaplanowanego już drugiego piłkar-
skiego Pucharu Kamionkowskich Błoni Elekcyj-
nych chcielibyśmy też – w skromnej na początek 
inscenizacji na Błoniach – przypomnieć najstarszą 
historię Kamionka, czyli I elekcję we wsi Kamion 
w roku 1573. Była to sensacja w całym chrześci-
jańskim świecie, bo nigdzie indziej naród nie wy-
bierał sobie króla. I w żadnym innym kraju nie 
ustanowiono w owym czasie aktu tolerancji religij-
nej, jakim była konfederacja warszawska. Choć ta 
demokracja i tolerancja nie spełnia współczesnych 
standardów i bywa dziś krytykowana, to jednak 
na tamte czasy był to śmiały i postępowy projekt 
polityczny, który sprawdzał się przez stulecia. 
Znamienne, że swój obraz o I elekcji Jan Matej-
ko zatytułował: I elekcja – potęga Rzeczpospolitej 
u zenitu. Są materiały, z których odtworzyć można 
przebieg elekcji – mowy posłów, relacje świadków 
– tłumaczone z łaciny bliższą nam i zrozumiałą 
dziewiętnastowieczną polszczyzną, bo ta orygi-
nalna, z doby renesansu, mowa Reja, Frycza Mo-
drzewskiego i Kochanowskiego jest słabo dzisiaj 
przyswajalna. 

Kiedyś na Kamionku
Z potrzeby promocji historii Kamionka naro-

dził się też projekt Kiedyś na Kamionku. Chodzi 
o historię polskiej Doliny Krzemowej – między-
wojennego zagłębia ówczesnych nowych tech-
nologii i późniejszego – z czasów PRL. Poprze-
mysłowa architektura znika w oczach, ale jest też 
historia zapisana w pamięci mieszkających tu od 
pokoleń rodzin i ukryta w przechowywanych przez 
nich pamiątkach. Chcemy dotrzeć do byłych pra-
cowników zamkniętych fabryk, do ich rodzinnych 
archiwów po zdjęcia i osobiste wspomnienia zwią-
zane z zakładowym życiem. Wierzymy, że warto 
je przekazać następnym pokoleniom. Owe zdjęcia 
z zakładowych uroczystości, świadectwa kwalifi-

kacji, legitymacje, zachowane przedmioty z fabryk 
i nagrane wspomnienia zarchiwizujemy w formie 
elektronicznej, by z czasem powstał z tego materiał 
na stronę internetową bądź wystawę. Serdecznie 
zapraszamy! Jesteśmy gotowi przyjść we wskaza-
ne miejsce. 

Kontakt: mail: rada@kamionek.warszawa.pl; 
tel. 785 501 407 Dorota Lamcha, Przewodnicząca 
Rady Osiedla Kamionek.

Projekt Kamionek
Naszym priorytetem jest dopilnowanie, by 

nowy Kamionek, który powstaje na pofabrycznych 
terenach był miejscem przyjaznym do życia. By nie 
powtórzyły się tu błędy wcześniejszych nowych 
inwestycji. By domy nie odgradzały się od siebie 
murami, by powstało centrum lokalne służące inte-
gracji. By przewidziano nową szkołę i miejsce na 
choćby niewielki nowy skwer. Aby zawczasu po-
przebijano, połączono ze sobą ulice i skierowano 
część ruchu w Trasę Świętokrzyską, żeby całego 
ruchu stamtąd nie przejęła i tak już zakorkowana 
na odcinku Kamionka, ulica Grochowska. Wierzy-
my, że uda nam się tego dopilnować, ale tylko we 
współpracy z mieszkańcami wspólnot, zwłaszcza 
z nowych inwestycji, których gorąco zapraszamy 
do kontaktu. A po cichu marzymy i szukamy so-
juszników, by powstał Projekt Kamionek – inicja-
tywa, która przy jednym stole zebrałaby wszyst-
kich zainteresowanych – inwestorów, urbanistów, 
specjalistów od planowania przestrzennego. Zu-
pełnie niezależnie od procedur mpzp. I by przy tym 
stole wszystkie strony ujrzały dla siebie korzyść 
we wzajemnej współpracy nad powstaniem tu ka-
wałka miasta na miarę XXI wieku, takiego, żeby 
potem Berlin brał z nas przykład, a nie odwrotnie. 
Bo Kamionek – ze swoją piękną przeszłością za-
sługuje na równie piękną przyszłość.

MATeRIAł SAMORZąDU  
OSIeDLA SASKA KęPA

Dobra okazja 
do zmian na ulicy  
Saskiej.

Tym razem nie 
o „tramwaju na Go-
cław” (choć stale mo-
nitorujemy przygoto-
wania do tej inwesty-

cji), ale o nadarzającej się okazji do zmian na 
ulicy Saskiej. Rozpoczynają się przygotowania 
do przeprowadzenia remontu tej ulicy. Opie-
rając się na własnych obserwacjach i licznych 
głosach, które napływają od mieszkańców, po-
stanowiliśmy wyjść z nową inicjatywą. Rozpo-
częliśmy rozmowy z Zarządem Dróg Miejskich 
na temat możliwości zastąpienia istniejących 
pasów rowerowych nową, wydzieloną drogą 
dla rowerów.

Rozumiemy, że pasy rowerowe mogą być zna-
komitym rozwiązaniem ułatwiającym przemiesz-
czanie się po mieście na dwóch kółkach, trzeba 
jednak przyznać, że w przypadku ulicy Saskiej po 
prostu się nie sprawdziły. Przede wszystkim tra-
cą one swoją ciągłość w wielu miejscach (przy-
stanki, przejście na wysokości ul. Obrońców), są 
notorycznie zastawiane przez samochody włącza-
jące się do ruchu (lub na nich parkujące), a kie-
rowcy autobusów często zdają się ich w ogóle 
nie zauważać. Co kluczowe – istniejące pasy nie 
zapewniają dobrego i bezpiecznego połączenia 
z aleją Waszyngtona. Nie ma też przekonującego 
potwierdzenia, że pasy przyczyniły się do spowol-
nienia ruchu. Wydaje się, że także z punktu widze-
nia pieszych lepszą sytuacją był brak pasów, bo 
wtedy np. przy Walecznych znajdowały się azyle 
ułatwiające przekraczanie jezdni.

Główną zaletą pasów rowerowych jest ich 
bardzo niski koszt. Jednak co nam z tego, skoro 
wiele osób nawet nie próbuje z nich korzystać, 
bo zwyczajnie się boi? Krótko mówiąc – istnie-
jąca infrastruktura w tym konkretnym przypad-
ku jest niedostosowana do potrzeb (i możliwo-
ści!) mieszkańców. Sytuację częściowo mógłby 
poprawić zwykły remont (choćby dlatego, że 
po każdym deszczu pasy zamieniają się w je-
ziora), ale wymiana nawierzchni nie poprawi 
ani ciągłości pasów ani ich połączenia z Aleją 
Waszyngtona.

Nie sposób nie zauważyć, że większość  ro-
werzystów zwyczajnie nie chce z tych pasów 

korzystać i wybiera chodnik. Oznacza to, że in-
frastruktura rowerowa w ciągu ulicy Saskiej nie 
spełnia swojej roli, a ruch rowerowy w znacz-
nej mierze odbywa się kosztem pieszych. To 
nie jest dobra sytuacja, a szykowany remont to 
właściwa okazja, by ją zmienić. Dlatego bardzo 
liczymy na to, że Zarząd Dróg Miejskich z uwa-
gą przyjrzy się naszym argumentom i zdecyduje 
zainwestować w nową drogę dla rowerów. Naj-
lepiej poprowadzoną w rezerwie tramwajowej, 
z nowym przejazdem rowerowym przez Aleję 
Waszyngtona, gdzie w najbliższych latach rów-
nież planowana jest budowa drogi dla rowerów. 
Będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo, a to 
na pewno zachęci więcej osób do tego, by czę-
ściej przesiadać się z czterech kółek na dwa.

Przypominamy, że Samorząd Mieszkańców 
Saskiej Kępy (inaczej: Rada Osiedla) jest jed-
nostką pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy 
Praga-Południe m.st. Warszawy. Obecny skład 
pochodzi z wyborów, które odbyły się w czerw-
cu 2014 roku, a we wrześniu miną dwa lata 
(czyli połowa kadencji) od naszego pierwsze-
go zebrania. Naszą rolą jest m.in. przekazywa-
nie postulatów mieszkańców do władz naszej 
dzielnicy – tylko w tej kadencji przesłaliśmy do 
Urzędu Dzielnicy prośby o interwencję w po-
nad 100 różnych sprawach lokalnych.

Wszystkie osoby zainteresowane naszą 
pracą zapraszamy na stronę www.kepa.waw.pl 
oraz do obserwowania naszego profilu „Samo-
rząd Mieszkańców Saskiej Kępy” w portalu Fa-
cebook.com – społeczność wokół tego profilu 
liczy już ponad 1100 osób (stan na 9 listopada 
2016) i z każdym tygodniem rośnie.

MATeRIAł SAMORZąDU  
OSIeDLA GOCłAW

Gocławskie co nieco….
Drodzy Mieszkańcy!
Po raz czwarty korzystamy z gościnnych 

łamów „Mieszkańca”, aby przybliżyć Państwu 
działania Rady Osiedla Gocław. Od pewnego 
czasu udało się skierować wzrok i uwagę na 
problemy naszego osiedla. Ostatnio interwenio-
waliśmy w sprawie zagospodarowania i upo-
rządkowania terenów wzdłuż kanałków. I co 
prawda dopiero tuż przed zimą, ale doczekali-
śmy się interwencji. Chaszcze zostały wycięte. 
Wreszcie udało się znów zobaczyć wodę, może 
uda się udrożnić nasze cieki wodne, które są 
naprawdę wielką atrakcją dla spacerów i rekre-
acji sportowej. Liczymy, że w przyszłym roku 
regularne koszenie trawy pozwoli nam cieszyć 
się tym skrawkiem przyrody przez większą 
część roku. Pojawił się lewoskręt z Fieldorfa 
w Meissnera. Mamy nadzieję, że poprawi to 
bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. 

Z budżetu partycypacyjnego, czyli z Pań-
stwa mieszkańców pomysłu, powstały nowe 
siłownie napowietrzne. Konieczne jest jeszcze 
doprowadzenie do porządku terenu dookoła 
urządzeń do ćwiczeń, ponieważ jest tam strasz-
ne błoto. Chcemy, aby place zabaw i siłownie 
napowietrzne pojawiały się na wiosnę i cieszy-
ły mieszkańców w okresie bardziej sprzyja-
jącej aury. Inaczej wystawiane są urządzenia, 
które niszczeją podczas jesiennych słot i zimy 
w oczekiwaniu na wiosnę. Nad tymi sprawa-
mi będzie czuwał nasz Członek Paweł Trojak, 
który reprezentuje Radę Osiedla jako Przewod-
niczący w Zespole ds. Budżetu Partycypacyj-
nego. 

Mamy nowy chodnik na Meissnera. Czeka 
na poprawę Abrahama wzdłuż Balatonu. Radę 
Osiedla niepokoi moda na Gocławiu na wyci-
nanie drzew. Niestety nie zawsze są to drzewa 
chore i grożące zawaleniem. Coraz częściej 
wycinki dokonuje się pod miejsca parkingowe. 
I tak ostatnio Wspólnota Horbaczewskiego 3 
i 5 rozpoczęła konsultacje w sprawie wycięcia 
7 drzew w celu zrobienia 3 miejsc parkingo-
wych. Będziemy wspierać tych z Państwa, któ-
rzy będą optować za pozostawieniem zieleni. 

I jeszcze sprawa tramwaju na Gocław znów 
rozpaliła umysły mieszkańców. Rada Osiedla 
jest za rozwiązaniem problemów komunika-
cyjnych Gocławia. Czekamy na kompleksowy 

plan połączenia komunikacyjnego z pozostały-
mi częściami miasta. Plany powstania tramwa-
ju na Gocław to historia już wielu, wielu lat. 
Ostatnio już chyba w trzech kolejnych wybo-
rach mamieni byli mieszkańcy, że już będzie… 
Wiceprezydent ostatnio mówił, że budowa ru-
szy w 2020 roku. Ta sprawa strasznie się ślima-
czy. My się tą sprawą po raz kolejny zajmuje-
my, snujemy plany, a efektów nie widać. Kon-
sultujemy się od lat. Jak zobaczymy pierwszą 
łopatę, którą wbiją w ziemię pod nową inwe-
stycję, to dopiero uwierzymy w realność tego 
planu. Wieloletnie zaniedbanie infrastruktury 
komunikacyjnej powoduje, że Gocław jest niby 
blisko Centrum, a daleko, szczególnie w godzi-
nach szczytu. A tak jeszcze, aby trochę dziegciu 
do miodu tramwajowego włożyć… Jak będzie 
wyglądała komunikacja podczas budowy? 

Czekamy na Państwa uwagi i pomysły. Li-
czymy, że uda się nam razem jeszcze wiele rze-
czy dla Gocławia zrobić!

ul. Bartosika 2 w każdy poniedziałek 
w godz. 17.00-18.00. 

ZAPRASZAMY!
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REKLAMA REKLAMA

SPółdziELnia MiESzKaniowa„gocław-LotniSKo” uL. oRLEgo Lotu 6 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W FORMIE FIZYCZNEJ OCHRONY OBIEKTU I MIENIA 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 17 W WARSZAWIE 
● Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie zarządu  
Spółdzielni, 03-982 warszawa, ul. orlego Lotu 6 w pok. nr 15
● Termin składania ofert: do 02.12.2016r., do godz. 12ºº
● Specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać można w cenie 100,00 zł 
+VAT w sekretariacie Administracji Osiedla „MEWA” przy ul. Guderskiego 3. 
Szczegółowych informacji udziela Pani Wiesława Górecka, tel. /22/ 671 96 34; /22/ 
671 96 35.
● Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie wymogów określonych 
w specyfikacji oraz wpłacenie wadium w wysokości 5.000zł przelewem na 
konto administracji osiedla „MEwa”, warszawa ul. guderskiego 3:
nr 93 1540 1102 2049 5723 0021 0001 w terminie do dnia 02.12.2016r.
● Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r.
● Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
● W przetargu nie mogą uczestniczyć firmy, które w przeszłości nie wykonały 
zobowiązań wobec Spółdzielni lub są z nią w sporze bądź otrzymały negatywną 
ocenę organów Spółdzielni. 

Te samorządy, raz na kwar-
tał, miały w tym roku możli-
wość zaprezentowania na ła-
mach „Mieszkańca” swojego 
osiedla, opisać problemy lub 
pochwalić się sukcesami. 

– A kiedy będą nasze sa-
morządy i osiedla? – pytali 
działacze z pozostałych czte-
rech obszarów Pragi-Południe 
(Przyczółek Grochowski oraz 
Grochów-Kinowa, Grochów 
Południowy i Północny).  
Budżet partycypacyjny, czy-
li obywatelski, ma to do  
siebie, że realizowane są te 
projekty, na które głosowało 
najwięcej osób. 

W tych czterech „braku-
jących” osiedlach było odda-
nych za mało głosów na pro-
jekt realizowany w „Miesz-
kańcu”.

Intencją tego projektu było 
m.in., żeby to sami działacze, 
społeczni radni lokalnych 

samorządów decydowali, 
o czym chcą pisać na łamach 
gazety. Bez ingerencji władz 
dzielnicy, czy Warszawy. I na-
piszę szczerze – w tej sprawie 
władze Pragi-Południe zacho-
wały się bez zarzutu.

Egzamin z dojrzałości 
zdały także lokalne samo-
rządy Gocławia, Grochowa 
Centrum, Kamionka i Saskiej 
Kępy. Ich materiały (choć nie 
zawsze interesy lokalnych, 
osiedlowych radnych pokry-
wają się z interesami władz 
dzielnicy) były wyważone 
i odpowiedzialne. 

W imieniu zespołu „Miesz-
kańca” dziękujemy za zaufa-
nie i współpracę. Liczymy, 
że ten kończący się projekt 
przybliżył Czytelnikom pracę 
samorządów. Zapraszamy do 
udziału w kolejnej edycji bu-
dżetu partycypacyjnego.

Adam Rosiński

Wyjątkowa 70-latka

Z tej okazji 7 listopada, 
w dniu urodzin patronki, w bu-
dynku przy ulicy Naddnieprzań-
skiej odbyła się uroczystość, 
w której uczestniczyli m.in. se-
nator Marek Borowski, posło-
wie Andrzej Melak i Krzysztof 
Łapiński – absolwent szkoły. 
Obecni byli również przed-
stawiciele miasta stołecznego 
Warszawy, zastępca burmistrza 
dzielnicy Praga-Południe Ja-
rosław Karcz, przedstawiciele 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Solidarności,  dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych szkół 
oraz byli i obecni nauczyciele 
i uczniowie.

– 70-lecie szkoły zbiega się 
z jubileuszem 30-lecia mojej 
pracy zawodowej w tej pla-
cówce, której poświęciłam całe 
swoje życie zawodowe. Zaczę-
łam tu pracę jeszcze jako stu-

dentka piątego roku matematy-
ki Uniwersytetu Warszawskie-
go. Dlatego nie myślę o niej 
inaczej jak „moje liceum”. 
Bardzo się cieszę, że jeste-
ście tu dziś Państwo z nami  
– stwierdziła dyrektor XXIII 
LO Małgorzata Karpezo. 

– Chciałabym podkreślić, 
że pomimo dwukrotnej zmia-
ny nazwy placówki oraz kilku 
zmian siedziby, jest to wciąż ta 
sama szkoła, idąca z duchem 
czasu, coraz nowocześniejsza, 
ale wierna swoim tradycjom. 
Naszą misją jest wykształ-
cenie człowieka twórczego, 
odpowiedzialnego, otwarte-
go, gotowego do życia i pra-
cy z innymi ludźmi, bogatego 
intelektualnie, związanego 
z kulturą i tradycją narodową, 
ale w kontekście europejskim 
i światowym. Nasi absolwenci 

powierzają nam dzieci, wnuki 
i często sami stają się częścią 
naszej kadry pedagogicznej.

Zaproszeni goście gratulo-
wali tak zacnego jubileuszu i ży-
czyli szkole dalszych sukcesów.

– 70 lat istnienia szkoły 
oznacza, że przez ten czas co 
najmniej trzy pokolenia na-
uczycieli tu pracowało. Ta 
placówka góruje więc nad in-
nymi, gdyż ma coś, co się na-
zywa pamięcią instytucjonal-
ną. Ludzie, którzy na początku 
tu uczyli, przekazywali swoje 
doświadczenie następnym po-
koleniem nauczycieli. Młodzi 
wnosili zaś coś od siebie. Taka 
szkoła ma coś, czego często 
nie mają szkoły nowoczesne, 
ale powstałe niedawno i nie-

mające takich tradycji. Rów-
nież patronka jest wyjątkowa 
– podwójny Nobel w naukach 
ścisłych dla kobiety to jest coś, 
co nie zdarzyło się w naukach 
ścisłych i chyba się nie zdarzy 
– podkreślił Marek Borowski, 
senator warszawsko-praski.

Jednym z punktów uro-
czystości było wręczenie 
nagród w konkursie wiedzy 
o patronce. Jest on prze-
znaczony dla uczniów klas 
pierwszych. To dla nich dobra 
okazja na zapoznanie się z ży-
ciem oraz osiągnięciami Marii 
Skłodowskiej-Curie. W tym 
roku najlepszy wynik uzy-
skała Weronika Kowalczyk 
(na zdjęciu). Miłym akcentem 
było wręczenie wyróżnień dla 
najstarszych stażem pracow-
ników szkoły. Na zakończe-
nie uczniowie zaprezentowali 
program artystyczny poświę-
cony swojej patronce.

Anna Krzesińska

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” – to motto  
XXIII Liceum Ogólnokształcącego, którego autorką jest patronka tej szkoły  
Maria Skłodowska-Curie. W tym roku ta zasłużona placówka świętuje nie- 
zwykły jubileusz – 70-lecie swojego istnienia. 

SAMOrZĄDY 
W „MIESZKAŃCu”

W dzisiejszym wydaniu żegnamy się z jednym 
z projektów procesu budżetu partycypacyjnego 
realizowanego w tym roku – promocją południo-
wopraskich osiedli i lokalnych samorządów (patrz 
strona obok). W projekcie miejsce w „Mieszkańcu” 
wygłosowały sobie cztery osiedla: Gocław, Grochów 
Centrum, Kamionek i Saska Kępa.

Na naszym portalu www.mieszkaniec.pl publikujemy tekst 
o poważnym zagrożeniu tym, że część środków zaplanowa-
nych na tę edycję budżetu partycypacyjnego nie zostanie wy-
korzystana. Przedstawimy również dzielnicowe interpretacje 
pojęcia „ogólnodostępności” projektów.

25 listopada o godz. 18.00

w Sanktuarium M.B. Królowej 

Polskich Męczenników 

przy Al. Stanów Zjednoczonych 55

odprawiona zostanie Msza Św. w intencji

naszego Redaktora Naczelnego

WIeSłAWA 
NOWOSIeLSKIeGO

Zespół Redakcyjny „Mieszkańca”

Wielebnemu Księdzu Prałatowi  

Krzysztofowi uklei 
Proboszczowi Parafii Najczystszego  

Serca Maryi na Placu Szembeka 
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu 

śmierci Mamy 
składa Prawo i Sprawiedliwość  

Praga-Południe

Księdzu Prałatowi
Krzysztofowi Uklei

Proboszczowi Parafii  
pw. Najczystszego Serca Maryi

przekazujemy szczere kondolencje
po stracie Ukochanej Mamy

Wydawca i Zespół Redakcyjny „Mieszkańca”
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 21/2016: „Daj złemu pokój”  
– książkę wylosował p. Ryszard Buczma. Po odbiór zapraszamy do redakcji  
(z dowodem tożsamości) do 25 listopada 2016 r.Merlin

Baran m
21.03-21.04

Byk n
22.04-21.05

Bliźnięta o
22.05-21.06

Rak p
22.06-22.07

Lew q
23.07-23.08

Panna r
24.08-23.09

Waga s 
24.09-23.10

Skorpion t
24.10-23.11

Strzelec u
24.11-22.12

Koziorożec v
23.12-20.01

Wodnik w
21.01-19.02

Ryby x
20.02-20.03

Najbliższe dni mogą nie być łatwe pod względem finansowym. Może zabraknąć ci gotówki, 
bo na czas nie zdołasz ściągnąć należności. W sprawach zawodowych nie będzie większych 
zmian. Natomiast w sprawach uczuć mogą cię czekać nieprawdopodobne zbiegi okoliczno-
ści, które zaprowadzą cię na ślubny kobierzec lub zapoczątkują dłuższy związek.
Nie czekają cię większe trzęsienia ziemi, ale miłych chwil nie zabraknie. Twoja druga połowa 
może liczyć na czułość i wyrozumiałość, chociaż twoja wrodzona zazdrość może spowo-
dować pewne niepotrzebne komplikacje. Spróbuj wyjść naprzeciw inicjatywom partnera, 
wówczas unikniecie większych zadrażnień. W pracy czeka cię większy wysiłek, ale opłaci 
się, gdyż będziesz doceniony.
Bywasz niezdecydowany, a to powoduje, że umyka ci wiele spraw. Teraz los powinien 
potraktować cię łaskawie. Pomyśl też o sprawach domowych, które potrzebują twojego 
wsparcia i zainteresowania. Ważne są dobre chęci, a niekoniecznie finanse. Ale jeśli nie 
musisz – nie zaciągaj kredytu, bo możesz mieć kłopoty z jego spłaceniem. 
Masz teraz możliwość kupienia tego, na czym ci zależy od dawna. Wykorzystaj też sprzyjają-
ce chwile na poprawienie stosunków z partnerem. Trochę więcej wyrozumiałości i tolerancji 
z twojej strony wzmocniłoby wasz związek. Pomyśl też o wspólnych planach wyjazdowych, 
bo pobyt we dwoje będzie niezapomnianym przeżyciem.
Nie odkładaj ważnych spraw na potem. W pracy zachowaj dystans do spraw i ludzi, a na 
pewno twoja kariera potoczy się inaczej. Nie bądź też za bardzo kapryśny, bo twój partner 
może się zdenerwować i okaże się mało tolerancyjny wobec twoich żądań. Postaraj się 
o większą dyplomację i tolerancję, a wszystko powoli się ułoży.
Przeżywasz teraz chwile ożywienia, które doprowadzą do zamieszania w twoich uczuciach. 
Będziesz też bardziej wymagający wobec swojego partnera, przedstawisz mu konkretne 
i racjonalne żądania. Może dochodzić między wami do spięć, więc wymagane będzie częste 
porozumiewanie się i spora doza tolerancji, aby sprawy za bardzo się nie skomplikowały. 
W finansach twoja dobra passa trwa.
Nie poddawaj się za bardzo emocjom. Twoje zmienne nastroje mogą doprowadzić do po-
gorszenia stosunków ze współpracownikami. Postaraj się o więcej luzu, a wszystko jakoś 
się ułoży. Uda ci się również rozwiązać większość problemów, które cię trapiły. Finansowo 
różnie, ale szansa na grubszy portfel rośnie...
Nadchodzą  dla ciebie dobre dni. Twoje zmysły będą teraz wyostrzone, a czar jaki roztaczasz 
wokół siebie – zniewalający. Nie udawaj, że ci nie zależy na uczuciach, każdy ich potrzebuje. 
Więc do dzieła, ruszaj na poszukiwanie swojej bratniej duszy. Dopisze ci szczęście w finan-
sach, więc powodów do narzekań masz niewiele. 
Jesienna aura wyraźnie sprzyja twoim uczuciom. Możesz teraz przeżyć wspaniałe chwile 
w towarzystwie sympatycznej osoby. Jeśli masz stałego partnera, czeka was powrót go-
rących uczuć. Nie spodziewaj się w najbliższym czasie przypływu większej gotówki, ale 
wystarczy ci na małe szaleństwa. Postaraj się o większe zaangażowanie w pracy, a twoje 
wysiłki mogą zostać docenione przez szefów.
Musisz zmusić się do działania! Postaraj się wyjść z inicjatywą, nie obawiaj się, że coś się 
nie uda. Do odważnych świat należy. Chodzi o twoje nastawienie do spraw uczuciowych. 
Czeka cię teraz sporo zajęć w pracy. Twój zwiększony wysiłek na pewno zostanie zauważony 
i doceniony. Na jesienne smutki najlepsze są spotkania z przyjaciółmi...
Niestety, fortuna nie będzie teraz dla ciebie łaskawa. Musisz chwilowo zacisnąć pasa i prze-
czekać. Nie martw się, bo sobie poradzisz. Przy twoim zaangażowaniu na pewno wszystko 
się ułoży. Zdaj się na bliskie ci osoby, których wsparcie i rady podniosą cię na duchu.
W połowie listopada może ogarnąć cię smutek i melancholijne usposobienie do otacza-
jącego świata. Nie będziesz miał specjalnej chęci do pracy, natomiast chętnie byś gdzieś 
wyjechał, spotkał się z przyjaciółmi. Niestety, rzeczywistość bywa brutalna. Na wypoczynek 
musisz trochę poczekać. Spróbuj zmusić się do wysiłku i jakoś przetrwać ten jesienny, 
dżdżysty czas. Postaraj się chwilowo nie szastać pieniędzmi.

H O R O S K O P Krzyżówka Mieszkańca nr 22

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie

– Mój starszy brat jest dla mnie niedobry  
i wciąż się przechwala!
– Jak to?
– Bo kiedy zdobyłem podczas meczu gola,  

to on mówi, że nigdy nie zdobywał mniej, niż dwa. Jak zro-
biłem domek dla ptaków – mówi, że on zbudował psu budę. 
A wczoraj, w moje urodziny, gdy kończyłem siedem lat, 
oświadczył, że w moim wieku miał już dziewięć…

***
Egzamin poprawkowy. Profesor, doprowadzony do furii 
ignorancją studenta, otwiera drzwi na korytarz i krzyczy:
– Niech ktoś przyniesie tu marchew dla osła!!!
Student dodaje skromnie:
– A dla mnie kawę proszę, z mleczkiem.

***
– Kochanie, nie smakuje ci ten bigos? Zrobiłam specjalnie na 
dzisiejszy wieczór. Tak pysznie pachnie!
– Smakuje, ale – nie wiem, jak ci to powiedzieć – ludzie 
zwykle do kina noszą popcorn…

RADY
CiotKi
AGATY

Kilka domowych sposobów na 
kilka domowych problemów. 
u Jeśli myjesz garnek, do któ-
rego coś przywarło, talerz czy 
filiżankę z ciemnym nalotem po 
herbacie, na gąbkę czy ścierecz-
kę, którą myjesz wsyp łyżeczkę 
lub dwie soli, a zabrudzenia ła-
two dadzą się zlikwidować. Co 
ważne, bez używania kosztow-
nej chemii.
u Garnki stalowe odzyskują 
piękny wygląd zarówno we-
wnątrz, jak i na wierzchu, je-
śli zgnieciesz folię aluminiową 
w dość ciasną kulę i dokładnie 
przetrzesz nią powierzchnię. 
u Folia pomaga również na-
ostrzyć nieco stępione no-
życzki: kawałek folii złóż wielo-
krotnie i potnij ją nożyczkami 
– jeśli nie są tępe „na amen”, 
ta kuracja przywróci im 
ostrość. Jeśli nie, pozostaje 
ostrzałka do nożyczek (ta 
do noży niekoniecznie będzie 
skuteczna).
u ocet biały świetnie usuwa 
kamień, także wokół kranu. 
Wlany do szczelnej plastikowej 
torebki z 1/3 wody odkamieni 
dziurki słuchawki prysznica: 
włóż słuchawkę do torebki 
z octem, zamknij recepturką 
na 15 minut a potem spłucz 
wodą.

Pierwszą kuchenkę mikrofalową (wynalezioną m.in. przez Per-
cy'ego Spencera, amerykańskiego inżyniera, który opatentował 
aż 300 wynalazków!) wyprodukowano w 1947 roku. 
Pan Spencer, zajmujący się w 1945 roku zawodowo ulepszaniem pro-

dukcji elementów niezbędnych do radarów, zauważył, że mikrofale rozgrzewają niektóre 
substancje. Dzięki temu już po dwóch latach wyprodukowano Radar Range – kuchenkę mikro-
falową wielkości szafy, wysoką na ponad 150 cm, ważącą grubo ponad 300 kilo. Musiała być 
na stałe podłączona do sieci wodociągowej, bo to woda – nie tak, jak współcześnie – była 
używana do jej chłodzenia. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, kosztowała aż kilkadzie-
siąt tysięcy dolarów, dlatego nieliczni mogli sobie na nią pozwolić. Szczycił się jej posiada-
niem luksusowy, pierwszy statek o napędzie atomowym, a używano jej do podgrzewania 
i rozmrażania potraw dla pasażerów pierwszej klasy. A także, oczywiście, do podnoszenia 
prestiżu tej supernowoczesnej wówczas jednostki pływającej. Wynalazca zmarł w 1970 roku, 
ale do Polski jego wynalazek dotarł o wiele później…

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
Tym razem – sTaroświecko i niespiesznie, 
w sam raz na jesienne chłody.

 Krupnik pradziadków: bardzo, bardzo esencjonalny rosół, 
ugotowany z dużej ilości włoszczyzny i golonki (można ją potem podać na drugie) 
wlać do garnka, razem z liściem laurowym, zielem angielskim i kilkoma suszonymi 
grzybkami. Gdy się zagotuje, dodać kaszę jęczmienną drobną, marchewkę 
pokrojoną w drobną kostkę, podobnie pokrojony kawałek selera i korzenia 
pietruszki, a na końcu, pokrojone w nieco większą kostkę ziemniaki. Gotujemy do 
zupełnej miękkości, koniecznie doprawiamy solą i świeżym pieprzem, a gdy gotowe, 
odstawiamy przykryte na 10-15 minut. Potem posypujemy dość oszczędnie siekaną 
natką i już.

 Baranina z kapustą: młodą, chudą baraninę bez kości gotuj z włoszczyzną, 
jak na rosół (ale daj mało wody, by ledwo przykrywała zawartość garnka), aż będzie 
półmiękka. Mięso wyjmij, pokrój w grube plastry w poprzek włókien, układaj warstwami 
na ósemkach włoskiej kapusty, podlanej nieco (!) olejem. Ostatnią warstwą powinna 
być kapusta, a każdą kolejną warstwę posypuj odrobiną mielonego kminku, cząbru 
i ew. innych ziół. Gdy garnek wypełniony, całość zalej rosołem z baraniny i dobrą 
szklanką białego wina. Duś, aż kapusta będzie zupełnie miękka. Podając sos można 
zagęścić mąką. Doskonałe do opiekanych ziemniaczków i zimnego piwa!

 Jabłka kwaskowe zapiekane w bezie: jabłka jednakowej wielkości przekroić 
na pół, wydrążyć gniazda nasienne i ogonki, ugotować (około 10 minut) w szerokim 
rondlu, koniecznie ułożone skórką do dołu. Pod koniec gotowania każdą połówkę 
skropić sokiem z cytryny i dodać kilka kropelek płynnego miodu. Trudno określić 
czas gotowania, zależy on bowiem i od wielkości jabłek, i od ich odmiany. Ważne, 
by nie zaczęły się rozpadać. Gdy gotowe i ostudzone, układamy (również skórką do 
dołu) w wysmarowanym masłem naczyniu. Na każdej połówce kładziemy łyżeczkę 
powideł lub kwaśnego dżemu żurawinowego. Całość przykrywamy pianą z białek 
z dodatkiem cukru, ubitą bardzo mocno, wierzch leciutko wygładzamy i trochę 
posypujemy grubym cukrem. Pieczemy w piekarniku przynajmniej pół godziny 
w niskiej temperaturze. Podając, możemy oprószyć kolorowym cukrem. Pycha!
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ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
C A Ł O D O B O W O

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Grochowska 156 
tel. 22 610-48-74; 667 051 700

 ul. Floriańska 12 
tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19

 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-053-943

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny:  Barbara Morawska-Nowosielska. Sekretarz 
redakcji: Adam Rosiński. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 22 813-43-83, e-mail: 
redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. Druk: „ODDI”.  Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

DAM PRACĘ

n Emeryci, renciści, osoby poszu-
kujące pracy w miłej atmosferze, 
czas pracy nienormowany do 
udzielania pożyczek. Szkolenie 
bezpłatne. Nie czekaj. Dzwoń 
668-681-912. Na pewno będziesz 
zadowolony.

n Pokojowa w hotelu DEDEK 
PARK Zieleniecka 6/8.  
Tel. 502-330-084

n Poszukuję emerytowanej 
nauczycielki. Dyspozycyjna. Bez 
nałogów. Popołudniowa opieka 
i lekcje z 10-letnią dziewczynką 
na Saskiej Kępie.  
Tel. 601-933-166

n Przychodnia medyczna Bora-
med, poszukuje pani do sprzątania. 
Praca w godzinach wieczornych, 
bądź porannych od poniedziałku do 
soboty. Poszukujemy osoby odpo-
wiedzialnej, sumiennej i uczciwej. 
Prosimy o kontakt telefoniczny 
534-795-121. Boramed, ul. Bora- 
-Komorowskiego 21 lok. 307.

FINANSE

n Chwilówki, pożyczki, kredyty. 
Tel. 663-470-713

n Pożyczka do 25 000 zł.  
Tel. 663-271-508 

n POŻYCZKI Inkaso City do 
2000 zł. Tel. 792-307-229 

n Pożyczki w 24 h (także z komor-
nikiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, platery. 
Płacę gotówką.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

n A A A Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale. Tel. 516-400-434

MEDYCZNE

n Alkoholowo-narkotykowe odtru-
cia, Esperal.  
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

n Masaż – leczniczy, relaksacyjny, 
wyszczuplający. Doświadczenie. 
Dyspozycyjność. Dojazd.  
Tel. 501-106-632

NAUKA

n Angielski, niemiecki – nauczy-
ciel. Tel. 601-20-93-41

n Chemia, fizyka, dojazd.  
Tel. 500-580-017

n Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.  
Tel. 607-690-614

n Korepetycje – matematyka 
i fizyka. Bezstresowo i skutecznie  
– z dojazdem do ucznia.  
Tel. 692-095-060

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

n Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze – promocja! Student.  
Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI – Kupię

n Kupię za gotówkę mieszkanie 
– może być zadłużone. Pomogę 
załatwić wszelkie formalności.  
Tel. 666-979-366

NIERUCHOMOŚCI – Mam 
do wynajęcia

n Pawilon handlowy w CH 
Szembeka 30 m kw., samodzielny, 
regały, gorąca woda, toaleta. Super 
miejsce. Tel. 662-143-152

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio 2 przyległe do 
siebie działki budowlane z moż-
liwością podziału na 4 działki 
w Nowym Koniku gm. Halinów.  
Tel. 728-925-966

PRACA

n Opieka Niemcy Legalnie.  
Tel. 725-248-935

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

n Kancelaria Prawna – specjaliza-
cja: prawo pracy i spadkowe.  
Tel. 505-168-398

n Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. al. Waszyngtona 146 
lok. 212 (wejście jak do Agen-
cji Rynku Rolnego). Kancelaria 
została przeniesiona z Universamu 
Grochów. Tel. 509-959-444,  
www. kancelariaosica.pl 

SPRZEDAM

n Drzewo opałowe pocięte  
– worek 12 zł. Tel. 721-002-710

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

n Wózek głęboki ze spacerówką, 
granat, stan dobry, używany.  
Tel. 501-619-194

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 
Tel. 721-002-710

n Przeprowadzki 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań i piwnic. 
Tel. 607-66-33-30

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

n Transport – przeprowadzki  
– samochód o wymiarach  
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny.  
Tel. 502-904-764

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputerowy 
Dojazd i Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

n AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachodnie. 
Naprawa. Tel. 609-105-940

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Najwyż-
sza jakość usług. Ul. Igańska 32. 
Tel. 604-506-278, 22 813-60-33

n Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa.  
Tel. 22 815-47-25, 501-123-566, 
lemag-tvsat.waw.pl

n ANTENY, TELEWIZORY  
– NAPRAWA. TEL. 602-216-943

n Cyklinowanie, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, lakiero-
wanie, przekładanie parkietów  
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, wykładzin, tapicerki.  
Tel. 694-825-760

n Dezynsekcja – skutecznie.  
Tel. 22 642-96-16

n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n Futra – kożuchy, odzież skórza-
na – usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy, ul. Zamieniec-
ka 63. Tel. 22 610-23-05

n Gaz, hydraulika – 24h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. Tel. 22 610-18-53, 
662-065-292

n GAZ, HYDRAULIKA. NA-
PRAWY, MONTAŻ, PRZERÓBKI 
– 24 H. TEL. 22 610-88-27, 
604-798-744

n Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22 610-81-21, 607-773-106

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

n Hydrauliczno-gazowe.  
Tel. 505-65-85-23

n HYDRAULIK. TEL. 502-031-257

n Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazowe, 
kominiarskie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM.  
TEL. 606-763-006

n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 22 842-97-06, 602-272-464

n Lodówki, pralki, telewizory  
– naprawa. Tel. 694-825-760

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

n Odbieram zużyty sprzęt agd, 
złom, makulaturę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62

n Opieka nad seniorami przez 
doświadczone opiekunki z Ukrainy. 
Tel. 575-754-440

n PANELE, UKŁADANIE.  
TEL. 504-618-888

n PRALKI NAPRAWIAM  
– EMERYCI 50% TANIEJ.  
TEL. 22 672-95-50, 503-846-135

n Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n Rolety antywłamaniowe i napra-
wy. Tel. 602-228-874

n Rolety, żaluzje, verticale, rolety 
antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa. Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDO-
WY, GARDEROBY I PAWLACZE. 
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Zabudowa balkonów, daszki.  
Tel. 514-165-445

n Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery – naprawy, pranie verticali. 
Tel. 22 610-54-19

USŁUGI – Budowlane

n Usługi: koparko-ładowarką  
– wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot – kucie. Konkurencyjne stawki. 
Tel. 502-904-764

USŁUGI – Komputerowe

n AAA Tani Serwis Komputerowy 
18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

n Serwis. Tanio. Tel. 602-849-614

USŁUGI – Porządkowe

n Pranie dywanów, wykładzin, 
mebli tapicerowanych. Osobiście. 
Tel. 512-247-440

n Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodo-
wej. Tel. 500-753-803

n Sprzątanie nagrobków od 49 zł, 
pranie dywanów. Tel. 664-676-664

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl  
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl

USŁUGI – Remontowe

n Cyklinowanie 3x lakierowanie. 
Układanie. Remonty mieszkań. 
Tanio. Tel. 662-745-557

n Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 518-562-380

n Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 606-181-588

n Glazura, panele, elektryka, 
hydraulika, sufity i ściany GK, 
montaże, szpachlowanie, malowa-
nie. Tel. 692-885-279 

n Glazura, remonty, malowanie 
f-VAT. Tel. 792-43-78-83

n Malowanie, panele, wykładziny. 
Tel. 601-20-33-13

n MALOWANIE, TAPETOWANIE, 
GLAZURA. GŁOWACKI.  
TEL. 504-618-888

n Malowanie, tapetowanie, panele. 
Tel. 22 615-76-97, 695-679-521

n Malowanie, tapetowanie, 
remonty.  
Tel. 501-028-073, 22 612-21-74

n Remonty kompleksowo i solidnie.  
Tel. 501-868-930, 502-218-778 
www.remonty4u.pl

n Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg.  
Tel. 663-51-17-71

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK, GOCŁAW,  
UL. F. ZNANIECKIEGO 8.  
TEL. 22 672-07-75

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wymiarów klienta  
* 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. Znanieckiego 8   

Tel. 612-53-88
0-691-75-50-50

TAPICER

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05



REKLAMA REKLAMA

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498-74-80

ul. Korkowa 119/123 
tel. 22 353 42 50

Wojskowy Inst. Med.
ul. Szaserów 128 

(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245 59 93 
tel. 882 190 636

  
 
  

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby na bezpłatne badanie słuchu 
i konsultację protetyka słuchu. Osobom 
niepełnosprawnym proponujemy wizyty 
domowe. Z uwagi na duże zaintereso-
wanie naszymi usługami, prosimy 
o telefoniczne umawianie wizyt.

ul. Dąbrowszczaków 5A
1 piętro, gab. 26 
tel. 22 392 05 67

Około 500 milionów ludzi na 
całym świecie cierpi w wyniku 
ubytku słuchu.

Problem najczęściej doty-
ka osoby starsze, skutecznie 
utrudniając im funkcjonowanie 
w stale pędzącym świecie, prze-
szkadzając w codziennej komu-
nikacji oraz narażając na bolesne 
uczucie wstydu. Ubytki słuchu 
różnią się między sobą, jednak 
zdecydowana ich większość ma 
charakter obuuszny. Większość 
osób nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że jeśli mają ubytek obu-
uszny, a nie decydują się na no-
szenie aparatu lub decydują się 
tylko na zaaparatowanie jednego 
ucha, to następuje deprywacja 

słuchu w obu albo w pozosta-
wionym samemu sobie uchu. 

Deprywacja słuchu polega 
na stopniowym traceniu przez 
mózg umiejętności przetwarza-
nia informacji w wyniku trwałego 
braku pobudzania ucha bodźcem 
akustycznym. Im wcześniej zde-
cydujemy się na noszenie aparatu 
słuchowego na dotkniętym ubyt-
kiem słuchu uchu, tym mniejsze 
ryzyko wystąpienia deprywacji 
słuchu oraz tym większa korzyść 
z noszenia aparatów słuchowych. 
Nosisz aparat, ale…
Masz trudności z rozumieniem 
mowy? 
Masz problem z rozpoznaniem 
kierunku skąd dochodzi dźwięk?

D l a t e g o 
osoby mające 
ubytek słuchu 
w każdym uchu 
powinny nosić 
dwa aparaty 
słuchowe. 
 
 
 

W dwóch aparatach słucho-
wych dźwięki są przyjemniejsze 
do słuchania, nie trzeba się wy-
silać, aby je usłyszeć. W natu-
ralny sposób są odbierane czy-

sto, z odpowiednim poczuciem 
głośności i przestrzenności. 
Uzyskanie takiego efektu z jed-
nym aparatem słuchowym nie 
jest możliwe w przypadku osób 
dotkniętych ubytkiem słuchu 
w obu uszach. Hałas otoczenia 
utrudnia rozumienie mowy. 

Dla osób, które nie słyszą 
oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrębnienie poszcze-
gólnych głosów jest trudne. 
Mózg potrzebuje informacji 
z obu uszu, aby skutecznie roz-
różniać dźwięki w trudnych sy-
tuacjach słuchowych, takich jak 
rozmowa w zatłoczonej kawiar-
ni lub w pomieszczeniu, do któ-
rego dobiegają hałasy przejeż-

dżających ulicą pojazdów. Dwa 
aparaty słuchowe pozwalają 
wspomóc naturalną zdolność 
mózgu do „filtrowania” hałasów 
dochodzących z tła.

Mając niedosłuch obu-
uszny nie aparatując uszu lub 
aparatując jedno ucho, drugie 
ucho pozostawiając same so-
bie, narażamy się na zmniej-
szenie komfor tu i satysfakcji 
płynącej z życia. Nienaturalny 
odbiór może wywierać nega-
tywny wpływ na relacje rodzin-
ne. Tak jak w przypadku wady 
wzroku nie nosi się szkiełka na 
jedno oko tylko okulary by do-
brze widzieć, tak w przypadku 
niedosłuchu obuusznego po-
winno nosić się dwa aparaty, 
aby prawidłowo słyszeć.  

(AS)

APARAT SŁUCHOWY – JEDEN CZY DWA?

L E C Z E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

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

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

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

     informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

tel. 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l
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Zapraszamy  
na konsultacje  

Neurolog 
dziecięcy

Neurochirurg

ul. Meissnera 7
(Gocław)

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl 

„Zimowy Narodowy” ru-
szył 5 listopada i będzie trwał 
aż do 5 marca! Ponad 5 ty-
sięcy metrów kwadratowych 
lodowiska (dokładniej trzech 
lodowisk), górka lodowa do 
zjeżdżania w pontonach i tor do 
curlingu, to już znane atrakcje.

– W tej edycji mamy nie 
tylko nowych partnerów, ale 

także nową atrakcję –„bum-
per cars”, gdzie dzieci mogą 
z rodzicami lub same pojeź-
dzić i pozderzać się – mówiła 
na konferencji prasowej inau-
gurującej lodowe szaleństwa 
na PGE Narodowym Kata-
rzyna Ziemska z CEO Testa 
Communications, organizato-
ra „Zimowego Narodowego”.

W dawnych czasach, gdy 
wybudowano most, to dla 
sprawdzenia jego bezpieczeń-
stwa konstruktorzy pokony-
wali go pierwsi. W nawiąza-

niu do tej zasady Jakub Opa-
ra, prezes spółki PL.2012+ 
(operatora PGE Narodowego) 
wraz z rzecznik Moniką Borz-
dyńską, postanowili osobi-
ście sprawdzić bezpieczeń-
stwo zjazdu z górki lodowej. 
I pojechali. – Ale adrenalina!  
– skomentował nam po zjeź-
dzie prezes. 

Zapraszamy mieszkań-
ców do poczucia takich sa-
mych emocji i do aktywnego  
wypoczynku pod kopułą  
PGE Narodowy. 

W ubiegłej edycji „Zimo-
wego Narodowego” z atrakcji 
skorzystało ponad pół miliona 
osób. „Zimowy Narodowy” 
to nie tylko lodowe atrakcje, 
a także największy w Polsce 
skatepark. Można tu pojeździć 
na rolkach, wrotkach, desko-
rolkach i longboardach. 

(ar)

NArODOWY ruSZYł 
Z POŚLIZgIEM…

Uspokajamy, że nie chodzi o poślizg w rozumieniu 
opóźnienia, ale o frajdę, jaką mali i duzi mieszkańcy 
mogą uzyskać z największego w Polsce lodowiska 
na PGE Narodowym.

Prezes Jakub Opara sprawdza bezpieczeństwo zjazdu z górki lodowej.

Osiem drużyn z sześciu 
klubów, czyli trzydziestu na-
stoletnich szermierzy, walczy-
ło o punkty i zwycięskie miej-
sca w turnieju, który odbył 
się pod hasłem „Przywróćmy 
blask polskiej szermierki”. 
Emocji było co niemiara.

Zawody rozgrywano w kate-
gorii indywidualnej i grupowej. 
Finałowym walkom kibicowała 
publika, która licznie wypełniła 
halę szermierczą przy dawnym 
Technikum Łączności, a obec-
nym ZS nr 37 (al. Stanów Zjed-
noczonych 24).

Kibiców szczególnie wcią-
gnęły finały drużynowe po-
między PKSzerm Warszawa 
I i MKS Gryf Mielec. Choć 
gospodarze (w składzie Jakub 
Cieślik, Max Górski, Antoni 
Nossarzewski i Jan Socha) 
potrafili w czasie walki odsko-
czyć nawet na kilka trafień, 
to pojedynek rozstrzygnął się 
dopiero w ostatnich sekun-
dach. Szermierze z Mielca 
ulegli tylko jednym punktem 
(36:35). Kolejne miejsca zaję-
ły drużyny UKS MDK Olimp 
Lubin i MKS Kusy Szczecin I.  

Dalej były drugie składy 
PKSzerm i szczecinian oraz 
KSZ Warszawianka i Zerwi-
kaptur Kraków.

W indywidualnej klasy-
fikacji trzecie miejsce za-
jęli zawodnicy gospodarzy  
– Max Górski i Jakub Cieślik. 
W finałowej walce Jan Socha 
(PKSzerm) pokonał Piotra 
Urbana (Gryf Mielec). 

– Doświadczenie w oby-
ciu turniejowym, ciężka pra-
ca i umiejętności – przepis na 
sukces wyjaśniał „Mieszkań-
cowi” zwycięzca. Czterna-
stoletni Janek, który ostatnio 
zajął 11. miejsce na Pucharze 
Polski do lat 20, już jest przez 

wielu postrzegany jako nasza 
olimpijska nadzieja. 

Podobne nadzieje pokłada-
ne są w starszym Bartku Zbie-
radzie (16 l.), który na finałach 
stoczył pokazową walkę ze 
srebrnym medalistą IO w Pe-
kinie, Adamem Wierciochem.

O artystyczną oprawę turnie-
ju zadbała grupa „NORA” z tu-
tejszego Zespołu Szkół nr 37. 

– Fantastyczny turniej 
i świetna organizacja – po 
imprezie powiedział „Miesz-
kańcowi” gość honorowy, 
minister sportu Witold Bańka. 
Minister razem z wiceburmi-
strzem Pragi-Południe Piotrem 
Żbikowskim i dyrektorem 
Michałem Kuczmierowskim 
z PKO BP (sponsor turnieju) 
wręczał szermierzom puchary, 
dyplomy i nagrody.

Organizatorzy planują, 
aby turniej stał się impre-
zą cykliczną. – Chcemy, aby 
za dwa lata, na stulecie od-
zyskania przez Polskę Nie-
podległości zawody mia-
ły rangę międzynarodową  
– wyznał Marek Poznański, 
prezes PKSzerm. Turniej 
odbył się pod patronatem 
medialnym „Mieszkańca”.   

(rosa)

fANtAStYCZNY 
TurnIeJ pkSzerm!

Szermierka, to szlachetny i piękny sport. Potwier-
dził to turniej z okazji 98. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Zawody zorganizował w mi-
niony weekend Polski Klub Szermierczy.

Patronat Medialny

Drużyna PKSzerm pod opieką „Mieszkańca”

Ceremonia wręczenia nagród zwycięskim drużynom
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Wieści z Wawra

Budowa ulic Wiązanej  
i Jeziorowej

Przed nami dwie duże inwestycje dro-
gowe w Wawrze, tak oczekiwane przez 
mieszkańców. Zarząd Dzielnicy podpi-
sał umowy na budowę ul. Wiązanej na 
odcinku od Zwoleńskiej do Lebiodowej  
i ul. Jeziorowej na odcinku od ul. Wał 
Miedzeszyński do ul. Przygodnej.

Prawie kilometrowy odcinek ulicy Wią-
zanej zostanie zmodernizowany: powstanie  
2-metrowy chodnik, oświetlenie i odwodnienie. 
Na skrzyżowaniu Wiązanej i Kombajnistów 
planowane jest rondo. Budowa ul. Jeziorowej 
obejmie budowę kilometrowego odcinka ulicy, 
a także karczowanie drzew, wykonanie chod-
ników z płyt betonowych, wjazdów do posesji 
z kostki betonowej, ogrodzenia, progów zwal-
niających, budowę oświetlenia i telekomunika-
cyjnej kanalizacji kablowej. 

 Równolegle do obu inwestycji, Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji planuje budowę na poszczególnych 
odcinkach sieci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej. Zakończenie inwestycji planowane 
jest na grudzień 2017 r. 

W podpisaniu umów z wykonawcami 
(firmy Instal-Nika w przypadku ul. Wiąza-
nej i Dowbud-C w przypadku Jeziorowej), 
uczestniczyli burmistrz dzielnicy Wawer 
Łukasz Jeziorski, zastępcy burmistrza Le-
szek Baraniewski i Zdzisław Gójski oraz 
radni dzielnicy Wawer Michał Żebrowski 
i Monika Laskowska-Ludwiczak. 

Nowe możliwości  
teleinformatycze  

w wawerskich szkołach
Wawer jest pierwszą dzielnicą w War-

szawie, która przeprowadziła moderniza-
cję sieci teleinformatycznych we wszystkich 
dzielnicowych szkołach, a także w przed-
szkolach przy ul. Kadetów i Krupniczej. 
Wawerskie placówki oświatowe zyskają 
dzięki temu dostęp do jednej, miejskiej sie-
ci Internetu – Urzędu Miasta st. Warszawy. 
Da to możliwość rezygnacji z ponoszenia 
kosztów zewnętrznych dostawców dostępu 
do sieci www, a także korzystania z telefo-
nii IP. Wraz z nową infrastrukturą w bu-
dynkach oraz dzięki przekazaniu szkołom 
przez Urząd Dzielnicy Wawer i Urząd Mia-
sta w sumie 350 komputerów, nauczyciele, 
uzyskali bieżący dostęp do dziennika elek-
tronicznego w każdej sali lekcyjnej.

Działania mające na celu dostosowanie 
stanu infrastruktury do obecnych standardów 
rozpoczęły się w 2015 roku i obję-
ły Szkoły Podstawowe nr 109, 138, 
218, Zespoły Szkół nr 70, 114, 115 
i XXV Liceum Ogólnokształcące. 
W kolejnym etapie w 2016 roku mo-
dernizację wykonano w Szkołach 
Podstawowych nr 124 i 216 oraz 
Zespołach Szkół nr 111,116 i 124. 
W Szkole Podstawowej nr 138 sieć 
teleinformatyczna została zmoderni-
zowana z ramach budżetu partycy-
pacyjnego, a prace prowadzone były 
w koordynacji z wydziałem infor-
matyki Urzędu Dzielnicy, tak by we 
wszystkich placówkach zachowany 
był jednolity standard. 

Wawer jest pierwszą dzielnicą Warszawy, 
w której we wszystkich szkołach zmodernizowa-
no i ujednolicono sieć teleinformatyczną dając 
tym samym możliwość wprowadzania nowych 
technologii. Kilka placówek już korzysta z tele-
fonii IP (wykorzystującej mechanizm transmisji 
głosu w tzw. postaci pakietowej, podobnie jak 
ma to miejsce w przypadku transmisji danych 
i korzystającym z tej samej sieci, która wyko-
rzystywana jest do transmisji danych). W trzech 
lokalizacjach działa cyfrowy monitoring terenu 
wokół szkół z bezpośrednim podglądem w ko-
misariacie policji.

Modernizację sieci teleinformatycznych sfi-
nansował Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Nowe budynki uży-
teczności kulturalnej 
przy ul. Błękitnej/Solid-
nej, Powojowej i Wal-
cowniczej/Patriotów 
powstaną w wawerskich 
osiedlach Radość, Fale-
nica i Wawer. Pomiesz-
czą Filie Wawerskiego 
Centrum Kultury, Bi-
blioteki Publicznej i or-
ganizacje pozarządowe.

Nowe budynki za-
pewnią lokalnym bi-
bliotekom i filiom WCK 
większą powierzchnię, 
możliwość urządzenia 
czytelni, nawet w ple-
nerze i dostęp do kom-
puterów. Po sąsiedzku, 
często na tych samych 
kondygnacjach, będą się 
znajdować pracownie 

plastyczne, muzyczne 
i sale służące występom, 
jakich np. w Radości 
w filii WCK praktycznie 
nie było. Będą odpo-
wiednie szatnie, miejsca 
w których zaoferowana 
zostanie gościom kawa, 
herbata, ciastka. Kultu-
roteka w Falenicy stanie 
się integralną częścią 
Centrum Lokalnego, 
obejmującego także ba-
zar i jego otoczenie.

Budynki są w fazie 
koncepcyjnej, budowa 
rozpocznie się w przy-
szłym roku. 14 listopa-
da w Falenicy odbyło 
się pierwsze spotkanie 
warsztatowe z projektan-
tami budynków. 

Nowe budynki użyteczności 
kulturalnej powstaną w Wawrze

Śmierdzący problem: z radiowa na targówek?

Póki co, wysypisko i cała 
instalacja będą normalnie dzia-
łać. Strach potęgują też pla-
ny rozbudowy kompostowni 
przez firmę „Byś” przy ul. 
Wólczyńskiej. A tymczasem 
nad problemem smrodu za-
czynają zastanawiać się miesz-
kańcy Targówka, gdzie za ja-
kiś czas przeniesione zostanie 
„śmieciowe centrum” miasta.

Od kilku lat mieszkańcy ul. 
Arkuszowej i całej okolicy wal-
czą o poprawę jakości powietrza. 
Smród z wysypiska nie pozwala 
im normalnie funkcjonować.

– Tu nie chodzi o dyskom-
fort spowodowany smrodem. 
To co mamy w powietrzu jest 
niebezpieczne dla zdrowia. 
Mamy tu wiele przypadków 
popuchniętych oczu, wysypek, 
a wręcz dziwnych ran na cie-
le. To nie smród – to trucizna 
– skarży się mieszkanka ul. 
Arkuszowej i dodaje, że od lat 
urzędnicy pozostają nieugięci, 
pomimo wielu rozmów, prote-
stów i pisanych petycji.

Stowarzyszenie „Czyste 
Radiowo” prowadzi prawdziwą 
batalię z „urzędniczym murem”. 
Wyglądało na to, że sprawa 
w końcu ma swój szczęśliwy fi-

nał, ale... zagłębiając się w urzęd-
nicze pisma trudno o radość:

„Ostatnia kontrola insta-
lacji do mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania odpa-
dów prowadzonej przez MPO 
została przeprowadzona przez 
WIOŚ w okresie od 16 czerw-
ca do 16 lipca 2015 r. Stwier-
dzone nieprawidłowości: brak 
pozwolenia zintegrowanego 
do mechaniczno-biologiczne-
go przetwarzania odpadów 

komunalnych. MWIOŚ decy-
zją z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
wstrzymał użytkowanie in-
stalacji do mechaniczno-bio-
logicznego przetwarzania 
odpadów prowadzonej przez 
MPO, zlokalizowanej przy ul. 
Kampinoskiej 1 w Warszawie. 
Termin bezpiecznego dla śro-
dowiska wstrzymania użytko-

wania instalacji określono na 
31 grudnia 2016 r.”. 

MPO odwołało się do 
Głównego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, który podtrzy-
mał decyzję poprzedniego 
urzędu. To jednak nie koniec. 

– 28 października MPO 
wniosło skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
na decyzję Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska wraz 
z wnioskiem o wstrzymanie wy-

konania decyzji – mówi Wie-
sława Rudzka, rzecznik MPO.

Na Radiowie zatem jak 
śmierdziało, tak – póki co  
– śmierdzieć będzie, a poja-
wiła się dodatkowa groźba: 
rozbudowa kompostowni 
przy Wólczyńskiej. Tutaj 
prace będzie prowadzić fir-
ma „Byś”. Jak zapewniają jej 

przedstawiciele, z tego powo-
du uciążliwości nie będzie.

– Inwestycja związana z bu-
dową zautomatyzowanej kom-
postowni w systemie bio-fix nie 
wiąże się ze zwiększeniem mocy 
przerobowych. Jest to moderni-
zacja procesu kompostowania – 
dotychczasowy zamierzamy za-
stąpić rozwiązaniem na miarę 
XXI wieku. W skrócie, projekt 
obejmuje zamkniętą szczelnie 
halę kompostowni, połączoną 
z sortownią. W kompostowni 
pracować będą wyłącznie auto-
maty, bez codziennej ingerencji 
człowieka. Proces taki jest nie-
zwykle efektywny i w całości 
przyjazny okolicznym miesz-
kańcom (zupełnie bezwonny na 
zewnątrz). Uzyskany w procesie 
produkt to kompost nadający 
się do ponownego wykorzysta-
nia – wyjaśnia Karol Wójcik 
z firmy „Byś”.

To nie koniec „śmierdzą-
cych problemów” mieszkań-
ców. MPO planuje na Tar-
gówek przenieść „centrum 
unieszkodliwiania odpadów”. 
Czego tu możemy się spodzie-
wać? Czy Targówek stanie się 
drugim Radiowem? 

Polskie prawo dopuszcza 
dwie metody unieszkodliwia-
nia odpadów: mechaniczno-
biologiczne przetwarzania 
oraz termiczne przekształca-
nie. Pierwsza wiąże się nie-
stety z uciążliwościami zapa-
chowymi, dlatego MPO, jak 

twierdzi, odchodzi od tego 
sposobu unieszkodliwiania 
odpadów i stawia na termicz-
ne przekształcanie. 

– Rozbudowana instalacja 
będzie przyjazna i bezpieczna 
dla otoczenia. Jej funkcjono-
wanie objęte zostanie stałym 
monitoringiem, a wyniki prze-
syłane będą do instytucji kon-
trolnych i dostępne będą dla 
mieszkańców – mówi Wiesła-
wa Rudzka z MPO i dodaje, 
że po zrealizowaniu projektu, 
proces zagospodarowania od-
padów w zakładzie na Radio-
wie zostanie zakończony. Od-
pady będą wyłącznie kierowa-
ne do segregacji i recyklingu 
oraz przekształcane w prąd 
i ciepło w nowo powstałej 
instalacji. Specjalne systemy 
podciśnienia panujące w hali 
rozładunkowej zapobiegać 
będą wydostawaniu się odo-
rów na zewnątrz instalacji. 

– Rozbudowa instalacji 
termicznego przekształca-
nia odpadów na Targówku 
jest strategicznym projektem 
dla Warszawy. Inwestycja 
ma być gotowa na przełomie 
2018/2019 roku i będzie naj-

większą i najnowocześniejszą 
tego typu inwestycją w Polsce. 
Realizacja przedsięwzięcia 
przebiega zgodnie z założo-
nym harmonogramem. Spółka 
ma już podpisane 4 umowy 
dotyczące wyboru projektanta, 
pomocy technicznej, inżyniera 
kontraktu oraz firmy odpowie-
dzialnej za działania promo-
cyjne i informacyjne. Wartość 
całej inwestycji wyniesie oko-
ło 1,1 miliarda złotych – doda-
je rzeczniczka MPO, a władze 
Targówka zapewniają, że już 
teraz bacznie przyglądają się 
całej inwestycji. 

– U nas nie będzie kompo-
stowni, a to ważne. Będziemy 
przyglądali się spalarni i dba-
li o przestrzeganie najbar-
dziej wyśrubowanych norm. 
W europejskich miastach ta-
kie rozwiązania działają i nie 
stwarza to problemów. Doło-
żymy wszelkich starań, aby ze 
śmieci powstała u nas czysta 
energia, w sposób nieuciążli-
wy dla mieszkańców – zapew-
nia rzecznik Urzędu Dzielnicy 
Targówek, Rafał Lasota. (KS)
Na zdjęciach: 
wysypisko na Radiowie

Główny Inspektor Ochrony Środowiska podtrzymał 
decyzję o zamknięciu wysypiska śmieci w Radiowie. 
Czy to oznacza koniec problemów mieszkańców 
Bielan? Niestety, nic bardziej mylnego. 

Fot. policja.pl

Fot. Stow. Czyste Radiowo 

Wizualizacja planowanego budynku wielofunkcyjnego w Radości

Budowa parkingu  
przy PKP Miedzeszyn

 Ruszyła budowa, długo oczekiwanego, 
tymczasowego parkingu przy stacji PKP 
Miedzeszyn. Powstanie ponad 100 nowych 
miejsc parkingowych.

Budowa parkingu powinna rozwiązać 
problem bardzo licznej grupy mieszkańców 
naszej dzielnicy, korzystających z SKM i od-
wiedzających centrum handlowe w Miedze-

szynie u zbiegu ulic Patriotów i Lawinowej. 
Powinien zniknąć także problem parkowania 
w pobliskich wąskich uliczkach Miedzeszyna, 
co dotychczas było ogromnym problemem 
mieszkańców pobliskich ulic, a także problem 
ogromnych rozlewisk wodnych powstających 
w tej okolicy po deszczach.

 Jeszcze w tym roku planowana jest budo-
wa tymczasowego parkingu przy stacji PKP 
Falenica dla ok. 80 samochodów, który będzie 
usytuowany po zachodniej stronie torów ko-
lejowych.

Treny

-w 150  lecie Gminy Wawer
Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Proboszcz 

Parafii Św. Benedykta  zapraszają 
na uroczysty koncert  oraz modlitwę za zmarłych 

i poległych mieszkańców Wawra

Zaduszki 
Wawerskie

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BENEDYKTA - PATRONA EUROPY

NIEDZIELA, 20 LISTOPADA 2016, GODZ. 16:30
WARSZAWA, UL. LUCERNY 95

 
sALDONA KRAUS - łowa

JERZY CEMBRZYŃSKI - muzyka

JUSTYNA RECZENIEDI  sopran

KRZYSZTOF BEDNARCZYK  trąbka

ZESPÓŁ CON PASSIONE
CHÓR ARS CHORI

Wstęp wolny
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W moc napisanych słów 
w mickiewiczowskim wierszu 
wierzyły kolejne pokolenia. 
Mój ojciec Maciej Piekarski 
we wrześniu 1939 roku, jako 
7-letni chłopczyk, nauczył się 
„Reduty Ordona” na pamięć. 
Dla niego był to wtedy wiersz 
nie o odległym powstaniu 
sprzed przeszło wówczas stu 
lat, ale o walce polskich żoł-
nierzy w obronie Warszawy 
i to na pobliskim forcie czer-
niakowskim. Dopiero jego 
dziadek, a mój pradziadek 
Ludwik Piekarski, musiał mu 
wszystko prostować. 

Nie wszyscy jednak pew-
ne mity „odkłamywali”. Do 
dziś wielu wierzy, że Julian 
Konstanty Ordon wysadził się 
w powietrze wraz z redutą. Dla 
nich Cmentarz Łyczakowski 
we Lwowie, na którym spo-
czywa zmarły śmiercią samo-
bójczą dowódca z Powstania 
Listopadowego, to spory szok. 
Jak to? Nie wysadził się? 

Kilka lat temu upadł kolej-
ny powstańczy mit, ale i coś 

z mitów zostało potwierdzone. 
Oto reduta Ordona nie była 
tam, gdzie wcześniej sądzono, 
że była. Odkrycia archeolo-
giczne przy ulicy Na Bateryj-
ce sprawiły jednak, że fakty 
wręcz zmieszały się z mitami 
i pokazały, że coś z prawdy 
historycznej w wierszu mic-

kiewiczowskim jednak było. 
Przede wszystkim okazało się, 
że naprawdę zarówno polscy, 
jak i rosyjscy żołnierze spo-
czywają w jednym grobie. 

Mickiewicz pisał o tym  
tymi słowami:

Spojrzałem na redutę – wały, 
palisady,
Działa i naszych garstka, 
i wrogów gromady;
Wszystko jako sen znikło. 
– Tylko czarna bryła
Ziemi niekształtnej leży 
– rozjemcza mogiła.
Tam i ci, co bronili 
– i ci, co się wdarli,
Pierwszy raz pokój 
szczery i wieczny zawarli.
Choćby cesarz Moskalom 
kazał wstać, już dusza
Moskiewska, tam raz 
pierwszy, cesarza nie słusza.
Tam zagrzebane tylu set 
ciała, imiona:
Dusze gdzie? nie wiem; 
lecz wiem, gdzie dusza 
Ordona.

Odkryte splątane szkiele-
ty polskich i rosyjskich żoł-
nierzy pokazały też straszną 
prawdę historyczną o tamtych 

czasach. W pierwszej połowie 
XIX wieku prawie nie było 
wojennych szpitali. Żołnierz 
po to miał bagnet na końcu 
karabinu, by skrócić rannemu 
koledze mękę konania. Ran-
nych z pola walki znoszono, 
ale… rzecz dotyczyła dowód-
ców. Szeregowcy ginęli od kul 
wroga, a zaledwie ranni – do-
bijani byli bagnetami fronto-
wych przyjaciół. Reduta nr 54, 
czyli ziemny wał zwalony na 
skutek prawdopodobnie przy-
padkowego wybuchu amu-
nicji, przechowała szkielety. 
Zwinięte w kłębek, wtopione 

w siebie, tkwiły w ziemi przez 
ponad 170 lat. Jeden z nich re-
duty bronił, drugi się do niej 
wdarł. 

Rzadko kiedy we współ-
czesnych rodzinach przecho-
wywana jest pamięć o Powsta-
niu Styczniowym z 1863 roku, 
a co dopiero Listopadowym. 
Często nie wiemy, jak nazy-
wała się z domu babcia czy 
prababcia, a co dopiero, co 
robili antenaci i to tyle poko-
leń wstecz? Nie wiemy, ilu na-
szych przodków zginęło bezi-
miennie w okopach Powstania 
Listopadowego. 

Zdarzają się jednak wyjąt-
ki. Czasami coś odkrywamy. 
Wspomniany już przeze mnie 
Ojciec, jako dorosły człowiek 
dowiedział się, że na drugie 
imię ma Paweł po swoim pra-
pradziadku dlatego, że ten był 
członkiem gwardii narodowej 
podczas Powstania Listopa-
dowego. Wiedział, że imię po 
prapradziadku, ale co ten pra-
pradziadek takiego zrobił? 

Dokument wystawiony 
w Powstaniu Listopadowym 
na imię i nazwisko prapra-
dziadka dostał od jednej ze 
stryjecznych babek. Tak więc 
pojawił się poświadczony na 
piśmie historyczny fakt. Są 
jednak i mity. Narastają w ra-
mach bliższej i dalszej rodzi-

ny. Dalekim krewnym ciotki 
mojego Ojca Stefanii z Rusz-
czykowskich Krosnowskiej 
był Jan Zygmunt Skrzynec-
ki. Ciotki matka Zofia była 
z domu Skrzynecka. Jej Oj-
ciec Antoni Skrzynecki – pi-
sarz i dziennikarz – był synem 
Adama Skrzyneckiego, a co za 
tym – jak napisała sama ciot-

ka w swoich wspomnieniach: 
bratankiem dalszego stop-
nia generała Jana Zygmunta 
Skrzyneckiego. Babka jego 
Marianna z Gorczyńskich Woj-
ciechowa Skrzynecka z ojcem 
jego podówczas czternasto-
letnim Adamem Skrzyneckim 
w okresie Powstania Listopa-
dowego odwiedziła generała 
w obozie wojennym przywożąc 
dotacje na cele Powstania. 

Były w rodzinie listy generała 
do Wojciecha Skrzyneckiego 
pisane przez „stryj” z podzię-
kowaniami. Natomiast Adam 
Skrzynecki zapytany przez ge-
nerała czy w przyszłości chce 
zostać oficerem – nie śmiał 
mówić stryjecznemu bratu 
po imieniu, odpowiedział: 
– Ja się wolę uczyć panie  
generale.

W nas Powstanie Listo-
padowe nie budzi już takich 
emocji. W większości nie 
wiemy, gdzie wtedy byli nasi 
przodkowie. Nie zastanawia-
my się też nad losem poległych 
w nim zwykłych żołnierzy. 
I tylko wzruszenie nas ogar-
nia np. podczas rekonstrukcji 
walk o Olszynkę Grochowską. 
Bitwa nie była rozstrzygnięta, 
bo zmusiła zarówno wojska 
polskie, jak i rosyjskie do wy-
cofania się, ale uniemożliwiła 
wojskom rosyjskim zdoby-

cie Warszawy. Poległo w niej 
ok. 6800 żołnierzy polskich 
i 9400 rosyjskich. Powstanie 
Listopadowe przypominają 
nam nazwy ulic na Grochowie 
i dworek Grochowski, który 
według legendy był kwaterą 
gen. Józefa Chłopickiego.

Po upadku Powstania Li-
stopadowego cesarz Mikołaj 
I powiedział: 

Nie wiem, czy będzie jesz-
cze kiedy jaka Polska, ale tego 
jestem pewien, że nie będzie 
już Polaków. 

A my jakby jemu na złość! 
Jesteśmy i obchodzimy kolej-
ną, bo 186. rocznicę tamtych 
wydarzeń. 

Małgorzata  
Karolina Piekarska

zaułki historii

NAJBArDZIEJ rOMANtYCZNE 
POWStANIE, CZYLI fAKtY I MItY

Przez lata czytania o Powstaniu Listopadowym nawet nie zauważyliśmy, 
jak mocno wgryzło się w naszą świadomość. Ktoś nie wierzy, że tak jest? 
A kto nie słyszał o reducie Ordona? Kto nie czytał wiersza Adama Mickie-
wicza o podtytule „opowiadanie adiutanta”? Wszyscy czytali! A kto wie,  
że Ordon powstanie przeżył? Nieliczni. 

Powstanie Listopadowe 1830-1831 było powstaniem narodo-
wym wymierzonym przeciw Rosji. Trwało od 29 listopada 1830 
do października 1831. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, 
Litwę, część Ukrainy i Białorusi. Sprowokowane zostało m.in.  
łamaniem konstytucji Królestwa z 1815 oraz represjami wobec  
tajnych związków i organizacji. Jego klęska spowodowała ograni-
czenie autonomii Królestwa Polskiego i nasilenie ucisku narodowego  
we wszystkich zaborach.

MAR PLAST

BRAMY garażowe
ROLETY, PARAPETY

WIELGOLAS BRZEZIŃSKI 30A, 05-074 Halinów
tel. 22 760 40 16, e-mail: biuro@okna-marplast.pl

www.okna-marplast.pl
Na hasło „KUPUJ Z MIESZKAŃCEM” dodatkowe RABATY!

Pod miastem najtaniej.
SPraWdŹ!!!

P.P.H. „Kotwica”
Zapraszamy do sklepów firmowych

Oferujemy:
- pierogi ręcznie robione

- ryby smażone i w galaretach
- wyroby garmażeryjne

- wędliny wykonane wg tradycyjnych receptur
- dania obiadowe, zupy, flaki

i wiele innych wyrobów

Do spożycia na miejscu i na wynos.
Wyroby garmażeryjne na przyjęcia okolicznościowe.
W ofercie półprodukty dla restauracji i cateringu.

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
    (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
    (róg ul. Potockich, Marysin)

REKLAMA REKLAMA

Tablica pamiątkowa w miejscu symbolicznego pochówku powstańców 
1831 roku w Olszynce Grochowskiej

Odkrycia archeologiczne przy ulicy Na Bateryjce

Dworek Grochowski, który wg legendy był kwaterą gen. Józefa Chłopickiego

Dokument wystawiony w Powstaniu Listopadowym

Bitwa pod Olszynką Grochowską. Karta pocztowa (ok. 1925 r.)


