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G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818−07−91

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka
ortodoncja
u WA G A !
Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie
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KAMERALNE BUDYNKI
ul. WIARUSÓW 18
www.egrib.pl

Tel./fax 22 879−73−86

ul. Ostrobramska 73
tel. (022) 613 50 33,

(022) 870 27 17

RABAT 
do 37%*

* przy 100% wpłacie

REKLAMA REKLAMA

Kogo zaskoczy
zima?

Nasze ¿ycie sk³ada siê z rytu-
a³ów, skrzêtnie - choæ mo¿e pod-
œwiadomie - przez nas podtrzy-
mywanych. Na prze³omie paŸ-
dziernika i listopada, wraz ze
zmian¹ pogody takim rytua³em
jest przewidywanie, ¿e zima za-
skoczy drogowców. A w grudniu -
potwierdzanie, ¿e oczywiœcie za-
skoczy³a.

Ale nie ma pañstwa, które
stuprocentowo wygrywa³oby ze
œniegiem. W Niemczech i Au-
strii, krajach dobrze zorganizo-
wanych i alpejskich, niczym nie-
zwyk³ym jest zamykanie auto-
strad sparali¿owanych œnie¿n¹
zadymk¹. Bo na takie ekstre-
malne za³amania pogody, nikt
nie wymyœli³ jeszcze sprzêtu
zdolnego natychmiast usuwaæ
nadmiar nawiewanego œniegu.

W Londynie wystarczy trzy
centymetrowy opad, by miasto
by³o kompletnie sparali¿owane.
Tam po prostu od razu siê pod-
daj¹, tym bardziej, ¿e na palcach
jednej rêki mo¿na policzyæ tych,
którzy maj¹ opony zimowe. 

Polskie miasta - generalnie do
zimy s¹ coraz lepiej przygotowa-
ne, mamy coraz lepszy sprzêt,
techniki ³¹cznoœci i siatki powia-
damiania. Gdy sypnie mocno,
problemem nie jest brak p³ugów,
lecz korki, w których te p³ugi
tkwi¹. Bo to teraz nie s³u¿by dro-
gowe s¹ zaskakiwane przez zi-
mê, lecz... my, bo nie potrafimy
tym s³u¿bom w zimie pomóc.
Blokujemy drogi, pasy ruchu,
tkwimy w wielogodzinnych kor-
kach, zamiast siê przesi¹œæ do
publicznego transportu. Gdy
przychodzi noc, na drogach robi
siê pusto i p³ugi za³atwiaj¹ spra-
wê w parê godzin. Zamiast uty-
skiwaæ, nauczmy siê wiêc poma-
gaæ. Ale z tym to zawsze mieli-
œmy k³opot...  Tomasz Szymański
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O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

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

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

W niedzielê 7 listopada o 13.00 zostanie uroczyœcie przekazany mieszkañ-
com nowy „Park nad Balatonem” Znajd¹ siê w nim m.in.: nowoczesny plac
zabaw (a na nim 2 okrêty!), boisko do siatkówki pla¿owej, strumyk z fon-
tann¹ i wodospadem, nowe alejki, mostki, kawiarnia, a nawet przystañ dla
³ódek. Bêdzie mo¿na spróbowaæ wêgierskiego gulaszu (nazwa Balaton zo-
bowi¹zuje), pos³uchaæ Kapeli Staœka Wielanka, a tak¿e wybraæ projekt po-
mnika „Niezale¿nego Kota”, który pojawi siê w parku w przysz³ym roku.
Zapraszamy. (a)

OTWOTWARCIE „BALAARCIE „BALATONU”TONU”
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ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY
SOCZEWKI KONTAKTOWE
LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU
DU¯Y WYBÓR OPRAW

667722−−7777−−7777

Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej
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U NAS NAJTANIEJ!
Nowe oryginalne wzory

obrączek (grawer gratis)!
Ekskluzywna kolekcja 

pierścionków (duże i małe rozmiary)

Nowe wzory brylantów!
Nowe wzory biżuterii!

W ciągłej sprzedaży wyroby 
ze złota – 50%

Atrakcyjne ceny skupu złomu złota
ZAPRASZAMY!

Universam Grochów
I piętro

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

SPRAWDŹ!
Ostatnie dni odliczenia
podatku VAT
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Akcja komendantów
Komendant Rejonowy Policji

Warszawa VII m³. insp. Dariusz
Pergo³, i podinsp. Robert Koko-
szka, Komendant Powiatowy Po-
licji w Miñsku Mazowieckim
wracaj¹c z odprawy w Komen-
dzie Sto³ecznej zatrzymali dwóch
sprawców pobicia.

Przy Rondzie Waszyngtona ko-
mendanci zobaczyli dwóch m³o-
dych mê¿czyzn atakuj¹cych inne-
go. Podjêli interwencjê, szybko
opanowali sytuacjê. Po chwili na
miejscu pojawili siê jeszcze za-
stêpcy komendanta po³udniowo-
praskiej policji, podinsp. Marcin
Borowiñski i nadkom. Jacek
Pi¹tkowski. Sprawcy zostali prze-
wiezieni do komendy, komendan-
ci z³o¿yli zeznania, a kryminalni
i dochodzeniowcy przyjêli zawia-
domienie od pokrzywdzonego
i zajêli siê 21-letnim Patrykiem S.
i 23-letnim Arielem M. Obaj za-
trzymani byli ju¿ w przesz³oœci
notowani przez policjê m.in. za
kradzie¿e, kradzie¿e z w³ama-
niem i narkotyki.

Kradli kable 
telefoniczne

Policjanci z patrolówki wspól-
nie z funkcjonariuszami Biura
£¹cznoœci i Informatyki Komen-
dy G³ównej Policji zatrzymali
dwóch sprawców kradzie¿y ka-
bla telefonicznego. 46-letni Ro-
bert £. i 41-letni Andrzej K.
ukradli oko³o 50 metrów prze-
wodu, a t³umaczyli stró¿om pra-
wa, ¿e demontowali jedynie nie-
aktywne kable telefoniczne. Za
kradzie¿ grozi im do 5 lat wiê-
zienia. 

Ukradli 
sprzêt p³ywaj¹cy

Policjanci wydzia³u do walki
z przestêpczoœci¹ przeciwko mie-
niu wspólnie z funkcjonariusza-

mi z komisariatu w Rembertowie
zatrzymali dwóch sprawców kra-
dzie¿y ³odzi motorowej, dwóch
silników i pieniêdzy. 41-letni,
Robert J. i Tomasz Æ. poczynili
straty rzêdu 290 tysiêcy z³otych.
Obaj zostali tymczasowo areszto-
wani na okres 3 miesiêcy. £ódŸ
wróci³a ju¿ do w³aœcicielki. 

Do komisariatu w Remberto-
wie zg³osi³a siê w³aœcicielka fir-
my, która powiadomi³a funkcjo-
nariuszy o kradzie¿y z w³ama-
niem do jednej z hal, sk¹d zginê³y
odzyskane póŸniej przedmioty
i pieni¹dze. £ódŸ zosta³a znale-
ziona pod Piasecznem. Policjant
z posterunku w Pra¿mowie zwró-
ci³ uwagê na stoj¹c¹ pomiêdzy
posesj¹ a parkingiem sklepowym
przyczepkê, na której zamocowa-
na by³a ³ódŸ motorowa. Mia³a nu-
mery poszukiwanego sprzêtu
wodnego.

Poszukiwany chcia³
wy³udziæ kredyt

Policjanci z wydzia³u do wal-
ki z przestêpczoœci¹ gospodar-
cz¹ zatrzymali poszukiwanego
od 14 lat listem goñczym 55-let-
niego Bogus³awa K. Mê¿czyzna
usi³owa³ wy³udziæ z banku 17
tysiêcy z³otych kredytu. Wpad³
w rêce policjantów tu¿ przed
podpisaniem umowy kredyto-
wej. Po sprawdzeniu jego ¿ycio-
rysu, okaza³o siê, ¿e jest poszu-
kiwany.

Pobili i wpadli
Policjanci z Rembertowa za-

trzymali dwóch sprawców pobi-
cia. 20 letni Bartosz Z. i 18-letni
Robert zaatakowali siedz¹cego
na skwerku m³odego mê¿czyznê,
bo zwi¹za³ siê z by³¹ dziewczyn¹
Bartosza.  Sprawcy s¹ znani poli-
cjantom. Obaj byli zatrzymywani
niespe³na dwa tygodnie temu. 18-
latek za pobicie, 20-latek za
uszkodzenie mienia. toms

Radny Sejmiku Mazowieckiego
Jaros³aw Jankowski

dziêkuje
Mieszkañcom 

Wawra
za udan¹ kadencjê

Wielgolas Brzeziñski 30a, tel. 22 760-40-16, 22 760-40-34 – Trasa Warszawa-Miñsk Maz.
Sulejówek, ul. Kombatantów 59, tel. 22 783-10-30; Halinów, ul. Jana Paw³a II 18, tel. 22 610-46-32

OKNA TYPOWE
OD RĘKI!

RABAT 35%
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NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Miñska 38
tel. 813 99 55
www.metal-market.pl

w³asny 
parking
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Metal−Market

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

SALON URODY
LADY VENA

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

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

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

„Gdy gaœnie pamiêæ ludzka, dalej mówi¹ ka-
mienie” – mówi³ Kardyna³ Stefan Wyszyñski
Prymas Tysi¹clecia. Jak¿e trafny cytat, gdy
patrzymy na nekropolie. Co jednak z tymi,
po których pozosta³a w³aœciwie tylko na-
zwa? Sporo ich na prawym brzegu Wis³y. 

Na przyk³ad na Bródnie zosta³a jeszcze kolumna choleryczna. To
pozosta³oœæ po dawnym cmentarzu, który za³o¿ono jeszcze na po-
cz¹tku XVIII wieku w G³odnej Wsi. Grzebano tu ofiary zarazy. Po-
zosta³ po nim tylko jeden z najstarszych nagrobków w Warszawie.
Kolumna z krzy¿em z 1708 roku z napisem „Tu Micha³ Walember-
ger powietrzem ruszony z synem i córk¹ le¿y, który od swey ¿ony te
pami¹tkê odbiera, prosz¹c mijaj¹cych do Boga o westchnienie za
dusze le¿¹cych, w dzieñ drugi wrzeœnia wieku skoñczy³, doczeka³
w rok Pañski tysi¹c siedemsetnyósmy” 

Niedaleko zabudowañ Nowej Pragi znajduje siê kolejna mogi³a
ofiar zarazy. Utworzona w latach 1908-09, znajduje siê dok³adnie po-
œrodku nasypów dawnych Kolei Nadwiœlañskiej i Obwodowej. Mogi-
³a jest odciêta od wszelkich dróg, dlatego aby do niej dotrzeæ trzeba
przekroczyæ nasyp kolejowy równoleg³y do ulicy Starzyñskiego, na
wysokoœci kompleksu basenów przy ulicy Namys³owskiej. To dziœ
ca³kowicie zapomniane i zdewastowane miejsce. W³aœciwie niewiel-
ki pagórek, z niewysokim murkiem. Do tego wykonany z piaskowca
monument zwieñczony krzy¿em, który od wielu lat jest przewrócony.
Krzy¿ zaœ po³amany na wiele kamiennych kawa³ków. S³abo czytelny
napis g³osi: „Tu spoczywaj¹ szcz¹tki 478 ofiar zarazy cholerycznej
z lat 1872-73, zebrane pod wspóln¹ mogi³¹ po zniesieniu cmentarza
cholerycznego przy budowie wêz³a kolejowego w 1908 roku”.

Bo to w³aœnie w 1908 roku rozpoczêto zakrojone na szerok¹ ska-
lê prace ziemne przy przebudowie wêz³a kolejowego. Cmentarz
sprzed 30 lat by³ ju¿ wtedy zapomniany. Po rozpoczêciu prac ³opa-
ty robotników natrafi³y na koœci ludzkie. Reporter jednej z gazet
donosi³, ¿e nie spodziewano siê ca³ego cmentarzyska. „Pierwsze
koœci posz³y wraz z ziemi¹ pod wa³ nasypowy. Teraz dopiero dzie-
siêtnik pilnuje, aby zbieraæ ka¿d¹ kostkê i do do³u zanosiæ. Kopa-
cze maj¹ ju¿ wprawê w okreœlaniu dok³adnem miejsca mogi³y. Co
chwila ³opata natrafia na wieko trumny, na ¿ó³tym piasku le¿¹ ju¿
sute piramidy z piszczeli i czaszek ludzkich.” Wszystkie szcz¹tki
zdecydowano siê pochowaæ we wspólnej mogile obok dawnego
cmentarza na koszt w³adz kolejowych. 

Równie¿ niedaleko ZOO przy Ratuszowej, ko³o koœcio³a MB
Loretañskiej w czasach Potopu Szwedzkiego za³o¿ony zosta³
cmentarz dla ofiar wojny. Dziœ jedynym œladem jest kamieñ wspo-

minaj¹cy postaæ fikcyjn¹, czyli… Rocha Kowalskiego, bohatera
Potopu Henryka Sienkiewicza. 

Najstarszym cmentarzem na prawym brzegu jest cmentarz na
Kamionku. Powsta³ na prze³omie XIII i XIV wieku przy nieistnie-
j¹cym ju¿ dziœ koœciele œw. Stanis³awa Biskupa w ówczesnej wsi
Kamion. Gdy w XVII wieku sta³ siê zbyt ciasny, zaczêto grzebaæ
zmar³ych na nowym cmentarzu parafialnym przy koœciele w nieda-
lekim Skaryszewie. Cmentarz na Kamionku by³ u¿ytkowany do ro-
ku 1887, kiedy to utworzono cmentarz Bródnowski. Na przestrzeni
dziejów sta³ siê miejscem ostatniego spoczynku dla uczestników
bitwy ze Szwedami w roku 1656, powstañców koœciuszkowskich,
w tym miêdzy innymi genera³ów Tadeusza Korsaka i Jakuba Jasiñ-
skiego, uczestników bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹ w roku 1831
oraz ¿o³nierzy obu wojen œwiatowych. Mogi³y z okresu Powstania
Koœciuszkowskiego po 1831 zosta³y zniszczone i dopiero póŸniej
zosta³y odtworzone. Dziœ cmentarz to zaledwie kilka nagrobków,
na których napisy zatar³ czas. Kamienie mówi¹ coraz mniej, dlate-
go historii tych nekropolii trzeba szukaæ w archiwach.  (MKP)
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wiceprzewodniczący rady dzielnicy Praga Południe
radny niezależny

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

ul. Czapelska 46 godz. 18.00−19.00
www.ozdzenski.waw.pl

WWOOJJCCIIEECCHH  OOŻŻDDŻŻEEŃŃSSKKII

Wykonujemy dekoracje okien:
firany, zas³ony, story rzymskie
i austriackie
monta¿ karniszy, pomiary i projekty
pokrowce na meble i narzuty
du¿y wybór tkanin

ul. Igañska 2 lok. 6
tel. 22 810-24-73; 0503-679-679
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 1100-1800

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

zaprasza 
codziennie w godz. 800-2200

nauka dla dzieci i doros³ych 
challange turnieje

www.tenis-olszynka.pl

PRZYJMUJEMY ZAPISY
NA SEZON ZIMOWY

POD BALONEM!

Radny Dzielnicy Praga Po³udnie

MAREK BORKOWSKI
zaprasza wszystkich mieszkañców 

na dy¿ur w każdy poniedziałek w godzinach 16.30−17.30
w siedzibie Prawa i Sprawiedliwoœci 

ul. Waszyngtona 30/36 
Na miejscu oferowane s¹ równie¿  

BEZPŁATNE porady prawne w godzinach 17.30−18.30

REALIZUJEMY: KARTY KLIENTA SPO£EM z 3%
rabatem oraz BONY SODEXO

„Spo³em” WSS 
Praga Po³udnie

zaprasza do

NOWEGO SKLEPU PRZEMYS£OWEGO
przy ul. P³owieckiej 66

usytuowanego obok ogólnospo¿ywczego
sklepu ca³odobowego.

W SPRZEDA¯Y:
artyku³y gospodarstwa domowego, 
porcelana, szk³o
chemia gospodarcza
artyku³y kosmetyczno-higieniczne
upominki

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

Przypomnijmy, ¿e na Go-
c³awiu pod jednym dachem po-
wstan¹ trzy placówki. Znajdzie
siê tam ¿³obek, przedszkole in-
tegracyjne, a tak¿e oœrodek dla
seniorów. - Jest to inwestycja
wa¿na dla ca³ej Stolicy, gdy¿
wpisuje siê w g³ówne kierunki
polityki spo³ecznej, któr¹ od 

4 lat staramy siê jak najlepiej
realizowaæ. W tej polityce dwie
grupy spo³eczne zajmuj¹ szcze-
gólne miejsce. Pierwsza z nich
to dzieci, druga to seniorzy.
Umieszczenie tych 3 placówek
w jednym budynku, jest moim
zdaniem, genialnym pomys³em
– mówi³ obecny podczas uro-
czystoœci Bogdan Jasko³d, dy-
rektor Biura Polityki Spo³ecz-
nej Urzêdu Miasta Sto³ecznego
Warszawy.

- Patrz¹c na to, w jakim tem-
pie rozwija siê Praga Po³udnie,
¿a³ujê, ¿e nie mieszkam w tej
dzielnicy i bardzo siê cieszê, ¿e
powstaj¹ kolejne placówki dla
najm³odszych. Szczególnie cen-
ne jest równie¿ to, ¿e w³adze
dzielnicy myœl¹ o seniorach.
Dwa lata temu, gdy zrobiliœmy
eksperyment i wpuœciliœmy ich
do Pa³acu M³odzie¿y dochodzi-
³o nawet do k³ótni o miejsca na
zajêciach - mówi³ W³odzimierz
Paszyñski, wiceprezydent War-
szawy.

Brak miejsc w przedszkolach
i ¿³obkach to problem ca³ej
Warszawy. Na Pradze Po³udnie
brakuje prawie tysi¹ca miejsc
w placówkach dla najm³od-
szych. Centrum Edukacyjno-
Opiekuñcze zmniejszy znacz-
nie kolejkê oczekuj¹cych.
W ¿³obku bêdzie 120 miejsc,

w czterooddzia³owym przed-
szkolu 100, a oœrodek dla se-
niorów przewidziany jest z my-
œl¹ o 40 osobach. O tym jak
wa¿na dla dzielnicy bêdzie no-
wa placówka mówi³ Tomasz
Kucharski, Burmistrz Dzielnicy
Praga Po³udnie. - Œmia³o mo¿na
powiedzieæ, ¿e na tê inwestycjê
czeka ca³y Goc³aw. Wszystkie
grupy wiekowe. Seniorzy, dzieci
i ich rodzice. W tym miejscu bê-
d¹ siê spotykali najm³odsi
z najstarszymi. Wa¿ne jest to, ¿e
na wzajemnym kontakcie sko-
rzystaj¹ zarówno seniorzy jak
i dzieci. Dziêkujê wszystkim,
którzy przyczynili siê do po-
wstania tego niezwyk³ego pro-
jektu.

Budynek wyposa¿ony zosta-
nie we wszystko, co niezbêdne
dla funkcjonowania takiego
obiektu. Bêdzie opieka me-
dyczna, pomieszczenia dla per-
sonelu i administracji oraz za-
plecze gastronomiczne. Kom-
fortowe warunki zapewnione

zostan¹ zarówno seniorom jak
i dzieciom. Uk³ad budynku za-
projektowano w formie kaska-
dowej. Bêd¹ 4 kondygnacje
o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-
wej blisko 3800 m kw. Na ka¿-
dym piêtrze znajdowaæ siê bê-
dzie os³oniêty taras. ¯³obek
oraz przedszkole bêd¹ mia³y

podwójne pokoje zabaw i od-
dzielne sypialnie. Atrakcj¹ dla
przedszkolaków niew¹tpliwie
bêdzie ogród z nowoczesnym,
spe³niaj¹cym wszelkie standar-
dy bezpieczeñstwa placem za-
baw. Inwestycja realizowana
jest w systemie „Projektuj bu-
duj”, jej koszt to ponad 9 mln
z³. Generalnym wykonawc¹
jest firma Polimex-Mostostal
S.A.

Podczas uroczystoœci w mury
powstaj¹cego Centrum wmuro-
wano, zamkniêty w ozdobnej
tubie, Akt Erekcyjny. Doku-
ment podpisali miêdzy innymi:
W³odzimierz Paszyñski – z-ca
Prezydenta m.st. Warszawy,
Tomasz Kucharski – burmistrz
Dzielnicy Praga Po³udnie, obe-
cni radni miasta i dzielnicy. Ko-
lejny ¿³obek na Pradze Po³u-
dnie powstanie ju¿ 15 grudnia
przy ulicy Prochowej 49. Znaj-
dzie siê w nim miejsce dla 55
dzieci. 
AS 2010 Olga Kamionek

Dla seniorów i maluchów
W pi¹tek, 15 paŸdziernika wmurowano kamieñ wêgielny pod budowê
Centrum Edukacyjno-Opiekuñczego na Goc³awiu. Budowa przy ulicy
Pawlikowskiego zakoñczy siê ju¿ 31 maja 2011 roku. Jak pisaliœmy
w poprzednim numerze „Mieszkañca”, takiego obiektu jeszcze w War-
szawie nie by³o. Z pewnoœci¹ jest to inwestycja na miarê XXI wieku. 

U zbiegu ul. Paryskiej, Wersal-
skiej i Brukselskiej powstaje
filia dzielnicowego Centrum
Promocji Kultury. Lada mo-
ment obiekt bêdzie w stanie
surowym zamkniêtym.

Budowê rozpoczêto w grudniu ubieg³ego ro-
ku. – Z koñcem listopada budowa filii CPK osi¹gnie
surowy stan zamkniêty – informuje „Mieszkañca”
wiceburmistrz dzielnicy Marek Karpowicz.

Wg specjalistów nowoczesna bry³a budynku
wpisuje siê w krajobraz Saskiej Kêpy. A¿ trudno
uwierzyæ, ¿e ledwie pó³ roku temu prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i burmistrz
Pragi Po³udnie Tomasz Kucharski wspólnie
wmurowywali akt erekcyjny pod budowê tej in-
westycji… – Prace id¹ ³adnie, szybko i solidnie –
ocenia radny Ryszard Kalkhoff. – Zagl¹dam na
budowê ca³y czas. Z racji zasiadania w Komisji
Kultury i, ¿e tak powiem, w spadku po Marzen-
ce… Ryszard Kalkhoff by³ najbli¿szym wspó³pra-
cownikiem zmar³ej w tym roku Marzenny Kora-
szewskiej, wieloletniej radnej, „matki chrzestnej
CPK”, inicjatorki wielu kulturalnych dzia³añ
i dzielnicowych inwestycji.

Filia CPK-u bêdzie na miarê XXI wieku i na
miarê kulturalnej Saskiej Kêpy.

Pozyskanie funduszy na tê inwestycjê nie by³o
³atwe, ale uda³o siê. Zaanga¿owali siê lokalni ra-
dni, mieszkañcy, œrodowiska kulturalne. Ma to
byæ miejsce spotkañ ze sztuk¹, literatur¹, muzyk¹
i szeroko pojêt¹ kultur¹.

Budynek bêdzie mia³ ponad pó³tora tysi¹ca me-
trów kwadratowych powierzchni. Na trzech kon-

dygnacjach (w tym jednej podziemnej) powstan¹
kawiarnie, galerie, pracownie artystyczne, sale
widowiskowe i wyk³adowe. Przesuwane i sk³ada-
ne œciany pozwol¹ na regulacje powierzchni
w zale¿noœci od potrzeb. Natomiast otwierane
œciany zewnêtrzne pozwol¹ m.in. stworzyæ „plac
miejski” na pikniki czy festyny. Miêdzy pozioma-
mi pierwszego i drugiego piêtra usytuowana bê-
dzie sala wyk³adowo – widowiskowa, która po-
mieœci blisko 140 osób. Spadek dachu zaprojek-
towano jako miejsce do siedzenia, a jego czêœæ
p³aska, w zale¿noœci od potrzeb, bêdzie pe³niæ
funkcjê sceny, ogrodu lub kawiarni plenerowej.
Na poziom tarasu bêdzie mo¿na wejœæ schodami
wewnêtrznymi, ramp¹ lub wjechaæ wind¹.

Nadzoruj¹ce inwestycjê w³adze dzielnicy do-
k³adaj¹ starañ, aby filia Centrum Promocji Kultu-
ry by³a oddana do u¿ytku w kwietniu 2011 roku.
Priorytetem dla Zarz¹du Dzielnicy Praga Po³u-
dnie jest nie tylko jego budowa, ale tak¿e dobór
doœwiadczonej i wysoko wykwalifikowanej ka-
dry, która sprawi, ¿e to miejsce bêdzie wzorcow¹
placówk¹, kuŸni¹ m³odych talentów i przyjaznym
miejscem nie tylko dla mieszkañców Pragi Po³u-
dnie i Warszawy.

Wagê doboru kadry i kierownictwa sasko-kêp-
skiej filii potwierdza Barbara Wasiak, dyrektor
CPK: - Za³o¿enia merytoryczne tego klubu ju¿
dawno zosta³y opracowane i pod te za³o¿enia po-
wstaje obiekt. Najwa¿niejsze teraz jest to, abyœmy
we w³aœciwym momencie, rozstrzygaj¹c konkurs
na kierownika tej filii, jako komisja, wybrali naj-
w³aœciwsz¹ osobê. To kierownik nadaje ton ca³ej
instytucji. Potrzebny jest dobry program, du¿o in-
nowacji i animowania Saskiej Kêpy…
AS 2010 borek

Kultura na Saskiej Kępie
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Jak zawsze przy okazji wy-
borów s³ychaæ powodowane
g³êbok¹ trosk¹ apele o pójœcie
do urn. Ale czy wiemy, kogo
wybieramy? Badania w War-
szawie prowadzone kilka lat
temu wskaza³y, i¿ olbrzymia
wiêkszoœæ warszawiaków nie
umie wymieniæ nazwiska na-
wet jednego radnego ze swego
okrêgu. Wybieraj¹c radnych
ludzie zmuszeni s¹ kierowaæ
siê szyldami partyjnymi, ale
dla wielu taka przes³anka nie
jest wystarczaj¹ca, szczególnie
w wyborach lokalnych. Trudno
siê dziwiæ, ¿e frekwencja
w wyborach czy to do parla-
mentu czy do w³adz miejsco-
wych jest w Polsce coraz ni¿-
sza. Czy za nazwiskami na li-
stach s¹ autentyczni dzia³acze
czy zapobiegliwi aparatczycy;
fachowcy czy elokwentni i wy-
raziœci demagodzy i krzykacze.
Wiem, ¿e jest rozmaicie, ale
w historii warszawskiego sa-
morz¹du, którego obserwacjê
od wewn¹trz i od zewn¹trz
prowadzê od blisko 20 lat, nie-
stety zbyt czêsto widzia³em au-
tentycznych spo³eczników, lu-
dzi wra¿liwych, uczynnych
i kompetentnych, którzy l¹do-
wali na miejscach „niemanda-
towych”, albo w ogóle poza li-
stami ustêpuj¹c miejsca mier-
nym, biernym, ale wiernym.
Dotyczy to wszelkich partii.
Wielu lokalnych spo³eczników
w ogóle nie startuje, bo prze-
pychanki na partyjnych listach
ich nie interesuj¹, a przebiæ siê
samodzielnie jest bardzo trud-
no. Swego czasu czyta³em re-
porta¿ o pewnym osiedlu na
Ursynowie, które chcia³o na
kandydata do rady dzielnicy
wystawiæ bardzo aktywnego
w³asnego lokalnego dzia³acza.
W praktyce okaza³o siê to nie-
mo¿liwe. Musz¹ byæ pe³ne li-
sty,  komitety, obsadzenie in-
nych okrêgów, aby uzbieraæ
wymagane minimum g³osów
w ca³ej dzielnicy. Oczywiœcie
mog¹ powstaæ i powstaj¹ lo-
kalne komitety, ale bardzo nie-
licznym udaje siê przebiæ ze
swoim pos³aniem i skutecznie

konkurowaæ z kandydatami
spod szyldów partyjnych. Dla-
tego z wielk¹ nadziej¹ przyj¹-
³em zapowiedŸ prezydenta
Bronis³awa Komorowskiego,
¿e zamierza zrealizowaæ wysu-
niêty ju¿ 9 lat temu przez PO
postulat jednomandatowych
okrêgów wyborczych w wybo-
rach do samorz¹dów lokal-
nych. Przypomnijmy, ¿e jedno-
mandatowy okrêg oznacza nie-
wielkie okrêgi, g³osowanie na
jednego swojego kandydata
a nie na listê, czyli pewnoœæ, ¿e
mój g³os nie przejdzie na inne-
go, jak to siê czêsto dzieje przy
g³osowaniu na listy. Kandyda-
ta mo¿na lepiej poznaæ i sku-
teczniej rozliczyæ. Partie, które
bêd¹ wystawiaæ kiepskich lu-
dzi po prostu przegraj¹, bo sam
szyld partyjny ju¿ nie wystar-
czy. Szanse bêd¹ mieli kandy-
daci niezale¿ni, nawet indywi-
dualnie startuj¹cy. 

Oby Prezydent zd¹¿y³ swoj¹
zapowiedŸ przeprowadziæ
przed nastêpnymi wyborami
samorz¹dowymi. Nie bêdzie to
zadanie proste. Pamiêtam zma-
gania, jakie toczy³em w latach
90-tych o bezpoœredni, a nie
przez rady, wybór przez wy-
borców prezydentów, wójtów
i burmistrzów. Uchwa³ê w tej

sprawie przyjêli jednog³oœnie
prezydenci 11 wielkich miast
zgromadzeni w Unii Metropo-
lii Polskich, po czym zostali
wezwani na dywaniki partyjne,
gdzie musieli siê gêsto t³uma-
czyæ ze swej inicjatywy. Na
szczêœcie w koñcu ustawa
przesz³a i od 2002 roku mamy
bezpoœrednie wybory najwy¿-
szych przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych z wyj¹tkiem
marsza³ków województw.
Dziêki temu w Warszawie,
Krakowie, Wroc³awiu, Pozna-
niu, Rzeszowie i setkach in-
nych miast mamy wielu nie-
partyjnych kandydatów na pre-
zydentów i burmistrzów,
z których czêœæ ma powa¿ne
szanse na wybór. Po prostu s¹
znani, ludzie wiedz¹ kogo
i dlaczego wybieraj¹. Oby tak
by³o z wyborem radnych
wszystkich szczebli od nastêp-
nych wyborów samorz¹do-
wych. Rozszerzenie mo¿liwo-
œci konkurowania o g³osy wy-
borców nie mo¿e zaszkodziæ
demokracji. A tymczasem, mi-
mo wszystko, wzywam do
obywatelskiego obowi¹zku.  

Marcin Święcicki
Prezydent Warszawy 1994-1999,

Radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego 2006-2010

Oby ostatnie takie wybory
Po koniec ubieg³e-

go roku prasa szu-
mnie donosi³a
o tymczasowym
otwarciu ulicy Stra-
¿ackiej, z Remberto-
wa na Targówek.
Bra³em w tym
udzia³, jako radny
Warszawy bo to jak-
by moje dziecko,
walczy³em z w³adza-
mi Warszawy je-
szcze poprzedniej
kadencji o tê inwe-
stycjê, a to nie by³o
pieniêdzy na projekt,
a jak by³o to za ma³o
i trzeba by³o powta-
rzaæ przetarg na do-
kumentacjê, potem
by³y k³opoty z niele-
galnym wysypi-
skiem i pod³¹czeniem pr¹du. Tak to ju¿ jest
z praskimi inwestycjami, powstaj¹ latami, a jak
ju¿ s¹ to okazuje siê, ¿e projektant nie przewi-
dzia³ takich deszczy i kanalizacja deszczowa
jest niewydolna, trzeba poprawiaæ, bo zalewa
ca³¹ jezdniê. Miasto obiecuje nowe odwodnie-
nie ulicy i szybkie prace. Mnie te¿ krew zalewa,
bo to jedyna droga ³¹cz¹ca obydwie dzielnice. 

Dobrze, ¿e we wrzeœniu 2009 roku uda³o siê
na wniosek radnych SLD wpisaæ do bud¿etu
miasta przebudowê ulicy Marsa z wiaduktem
nad torami kolejowymi i dalej do granicy mia-
sta ulic¹ ¯o³niersk¹, to przecie¿ najwa¿niejsze
po³¹czenie z miastem dla mieszkañców Rem-
bertowa i czêœci Weso³ej, bez tego trudno stoj¹c
w korkach korzystaæ z wêz³a Marsa, który na li-
stopadowe œwiêta ma byæ otwarty. O ile in¿y-

nier ruchu zatwierdzi organizacjê ruchu na
Marsa. Komisja Inwestycji i Infrastruktury,
której w radzie miasta przewodniczê, wizyto-
wa³a w sobotê 9 paŸdziernika tego roku wêze³
Marsa, oceniaj¹c tê inwestycjê. Moje w¹tpliwo-
œci, które zg³asza³em zwi¹zane s¹ z brakiem in-
formacji dla kierowców, co do organizacji ru-
chu na tzw. „turbinowym” rondzie Marsa, mu-

sz¹ byæ oznaczenia
jak wjechaæ i jak
wyjechaæ, a ca³y
wêze³ musi byæ wy-
raŸnie oznaczony
(du¿e drogowskazy
i znaki drogowe),
aby nie by³o po-
wtórki z otwarcia
Trasy Siekierkow-
skiej po drugiej
stronie Wis³y, gdzie
dopiero œmiertelny
wypadek zmusi³
urzêdników miasta
do prawid³owego
oznakowania. 

Komisja otrzy-
ma³a te¿ obietnicê
ze strony miasta

w sprawie terminowej realizacji samej ulicy
Marsa wraz z wiaduktem, ale jak znam te za-
pewnienia i stan miejskiej kasy, o to wszystko
prascy radni bêd¹ musieli stoczyæ jeszcze
niejedn¹ bitwê.

Dariusz Klimaszewski
radny Warszawy

(kandyduje do Rady Warszawy z listy SLD z terenu
dzielnic Rembertów, Weso³a, Wawer i Targówek)

Strażacka do poprawki
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Pan Kazimierz G³ówka powita³ swego kole¿kê, Eustachego
Mordziaka, banalnie dosyæ: robi siê zimno – ni to stwierdzi³, ni
to zapyta³… 

- Ano taka pora, panie Kaziu. Powiem panu zreszt¹, ¿e co do
tej pogody, to ja mam z³e przeczucie.

- Mianowicie.
- Coœ mi siê zdaje, ¿e zima zacznie siê wczeœnie i póŸno skoñ-

czy. A jak zima tak siê ci¹gnie, to nie wszyscy j¹ przetrzymaj¹,
niestety. WeŸmy, dajmy na to, tych metalurgów, o tam, widzisz
ich pan? 

- Widzê dwóch d¿entelmenów i niewiastê z wózkiem.
- To s¹ w³aœnie metalurdzy. Metale zbieraj¹: star¹ siatkê, wy-

rzucon¹ lodówkê, puszki po piwie, jakieœ metalowe s³upki – ka¿-
de barach³o, byle na skupie przyjêli. Widzisz pan, ¿e ju¿ teraz to
s¹ cherlaki piwkiem pêdzone. A jak przyjd¹ mrozy, to kapota. 

- Mo¿e jednak przetrzymaj¹. Rz¹d przecie¿ mówi, ¿e nie jest
Ÿle, a jak podniesie nam podatki, to bêdzie jeszcze lepiej. Wiê-
cej pieniêdzy wp³ynie do pañstwowej kasy, a ona, ta kasa zna-
czy siê, tylko marzy, ¿eby nam wieka uchyliæ.

- Jak s³yszê wieko, to mam z³e przeczucie. Zreszt¹ w ogóle,
jak s³yszê, ¿e pan premier coœ obiecuje, to mam z³e przeczucie.
Obiecywa³ nam drug¹ Irlandiê? 

- Fakt faktem, panie Eustachy, ¿e obiecywa³. Powiem panu,
¿e ja mu nawet uwierzy³em i angielskiego trochê siê nauczy³em,
¿eby melepet¹ ostatni¹ nie byæ, jak ju¿ ta Irlandia u nas bêdzie. 

- No i po co to panu by³o? Wyrzucone pieni¹dze. O, idŸ pan
do tego, co kartofle sprzedaje i powiedz pan, ¿e potrzebujesz

kupiæ potatoes. W g³owê siê postuka. A jak pan powiesz: kar-
tofle proszê, to zapyta: ile? Bez angielskiego naprawdê ³atwiej
siê ¿yje. Jak ktoœ mi mówi, ¿e siê go uczy, to ja od razu mam
z³e przeczucie. Potem on bêdzie mówi³, ¿e jest wykszta³cony,
ale na jego zasi³ek to ja bêdê buli³ kasê z tych podatków, co to
je Krysia p³aci od ka¿dej sprzedanej pary majtek. Choæby
i stringów? 

- Co to jest?
- To s¹ takie majtki, których nie ma. To znaczy one s¹, ale ta-

kie kuse, ¿e w niczym nie przeszkadzaj¹.
- I od takiego nic p³aci siê podatek?
- Rz¹d nie popuœci nawet stringom. Dlatego jak mi mówi¹,

¿e planuj¹ jakieœ ulgi, to ja od razu mam z³e przeczucie i py-
tam siê: ile mnie te ulgi bêd¹ kosztowa³y? 

- To prawda – nie ma darmowego lunchu, za ka¿dy ktoœ
musi zap³aciæ. Ale wszêdzie tn¹ wydatki – we Francji, w An-
glii…

- Dlatego, jak mi Tusk mówi, ¿e jesteœmy zielon¹ wysp¹, to
ja od razu mam z³e przeczucie.   

- Z³e przeczucie i z³e przeczucie. Wie pan chocia¿, kto pierw-
szy to powiedzia³?

- No, kto?
- Adam.
- ¯e niby jak? 
- No przychodzi do niego pan Bóg i mówi: Adam potrzebu-

jê ¿ebro, bo chcê ju¿ mieæ fajrant. Daj mi jedno. 
- Nie dam.
- Adam nie wyg³upiaj siê. 
- Nie.
- Dlaczego mi odmawiasz? 
- Bo mam z³e przeczucie. 

Szaser 

Co tam panie na Pradze...

Z³e przeczucie

kiem. Maluchy z trudem przy-
wykaj¹ do braku mamy, Ÿle
znosz¹ rozstania z domem.
Rozpacz, strach i bezradnoœæ
wyra¿aj¹ p³aczem. Nie s¹
wszak pozostawione same so-
bie - opiekuje siê nimi wy-
kwalifikowana kadra uwa¿-
nych pañ wychowawczyñ,
ciesz¹cych siê zaufaniem

i rodziców, którzy powierzaj¹
im swoje skarby na wiele go-
dzin dziennie i prze³o¿onych,
którzy, co rzecz naturalna,
dobieraj¹ kadrê, sprawn¹,
pe³n¹ ciep³a i opiekuñczoœci.
Dlatego trudno mi zrozu-
mieæ, jak to mo¿liwe, ¿e
w jednym z po³udniowopra-
skich przedszkoli ulubionym

„œrodkiem uspokajaj¹cym”,
maj¹cym przekonaæ do
przedszkola zrozpaczone
dzieci, jest komunikowanie
trzylatkom, ¿e jeœli nie prze-
stan¹ „piszczeæ”, zostan¹…
zamkniête w „pokoju p³a-
czu”!!! Pokoju, z którego
„bêd¹ wypuszczone, gdy siê
same uspokoj¹”. Doprawdy,
bardzo to pedagogiczne i nie-
zwykle humanitarne… Wstyd,
wstyd, wstyd! 

Ech, gdzie¿ czasy s³ynnej
pani Heni i pani Basi z przed-
szkola na Jarociñskiej… Czy
trzeba kochaæ swoj¹ pracê?
Nie, bo nikt nie p³aci za to, ¿e
j¹ „lubisz” tylko za to, ¿e j¹
kompetentnie i odpowiedzial-
nie wykonujesz.

Ale jeœli ju¿ sobie nie ra-
dzisz do tego stopnia, ¿e za-
straszasz bezbronne maluchy,
pomyœl o zmianie zajêcia na
takie, w którym upodobanie
do terroryzowania innych mo-
¿e siê przydaæ. Albo lepiej -
idŸ na zielon¹ trawkê i kon-
templuj krajobraz. Wówczas
nie skrzywdzisz nikogo… żu

Kobiecym okiem

Lubiê, gdy pan Waldemar
myje mój samochód. Pracuje
szybko, dok³adnie i nie zwal-
nia tempa mimo zmêczenia.
Kroplisty pot na czole nie po-
woduje, ¿e pan Waldek pracu-
je wolniej albo nie dopatrzy
wszystkiego jak nale¿y. Nie
wiem, czy jest to jego wyma-
rzona praca - myjnia na wol-
nym powietrzu - ale mam dla
niego wiele szacunku. Zdecy-
dowa³ siê na takie w³aœnie za-
jêcie i od dawna wykonuje je
perfekcyjnie. Nie stroi fochów
ani min, nie jest nieprzyjemny
dla wszystkich dooko³a na
przyk³ad dlatego, ¿e mo¿e wo-
la³by robiæ coœ innego. Jest po
prostu odpowiedzialnym face-
tem. Nie o ka¿dym mo¿na to
powiedzieæ.

Oto coroczne problemy
przedszkoli z nowym naryb-

Lubiê, gdy pan
Waldemar… JJJJ uuuubbbb iiii llll eeeeuuuusssszzzz     
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

„Szanowny Panie Ambasadorze – Drogi Adasiu-Pawe³ku:
Zawsze Ciê bardzo lubi³em//Ale Ciê teraz tym bardziej lubiê // ¯e mogê Ciê po-

witaæ // W Osiemdziesiêciolatków Klubie // I cieszê siê, ¿e siê automatycznie bro-
nisz – I ¿e mnie w jubileuszowym wyœcigu nigdy nie dogonisz”. 

Tymi rymami – niech bêdzie „czêstochowskimi” – rozpocz¹³em sw¹ oracjê na czeœæ
Adama Paw³a Cieœlara, wieloletniego polskiego dyplomaty, na uroczystym obiedzie 
8 paŸdziernika 2010 roku z okazji jego 80-lecia. (Ja skoñczy³em 85 lat te¿ w bie¿¹cym
roku, wiêc z dogonieniem mnie, ambasador rzeczywiœcie nie ma szans).  

Adam Pawe³ Cieœlar by³ w czasie swej dyplomatycznej kariery m. in. radc¹
w Londynie oraz ambasadorem w Szwecji i w Indonezji. I to w³aœnie w Szwecji po-
znaliœmy ich – liczba mnoga w obu przypadkach jest usprawiedliwiona, poniewa¿
w przypadku Jubilata chodzi o jego ¿onê, Irminê, a w moim – o moj¹ œlubn¹ – El¿-
bietê – obie na jubileuszowym obiedzie by³y. W czasie naszego wspólnego pobytu
w Sztokholmie, w pamiêæ wbi³o siê  szczególnie wydarzenie z prze³omu lat siedem-
dziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku – ja tam pracowa³em wówczas jako
sta³y korespondent „Trybuny Ludu”. Wydarzeniem tym by³o przyznanie w 1980 ro-
ku literackiej nagrody Nobla Czes³awowi Mi³oszowi (nota bene, w roku bie¿¹cym
przypada 30. rocznica tego wydarzenia). Nagroda ta, jak wiadomo, zostaje entu-
zjastycznie powitana przez spo³eczeñstwo w Polsce, ale wywo³uje wiele grymasów
dezaprobaty w partyjnym „betonie” we w³adzach PRL-u. Adam Pawe³ oczywiœcie
wie, ¿e je¿eli bêdzie przyjmowa³ Mi³osza ze zbyt wielkimi honorami, to odpowiednie
raporty przeciwko niemu od zwolenników owego „betonu” wœród jego w³asnego
personelu w Sztokholmie do MSZ-u w Warszawie pop³yn¹. Cieœlar trzyma siê jednak
zasady, ¿e reprezentuje w Szwecji PAÑSTWO polskie i odnosi siê do noblowskiego
laureata nie tylko oficjalnie ale i nieoficjalnie, osobiœcie, z ca³ym nale¿nym mu sza-
cunkiem, a nawet wrêcz ciep³o, bo w ogóle tak¹ ma naturê. 

Fundacja Nobla oraz oficjalne w³adze szwedzkie respektuj¹ protokó³. W publika-
cji tej pierwszej („Nobel Foundation Directory”) narodowoœæ Mi³osza okreœlona jest
jako „USA and Poland”, ale tak siê sk³ada, ¿e Polska, w roku 1980, reprezentowa-
na jest przez AMBASADORA, a USA – przez Charge d’Affaires (Williama S. Hamil-
tona). A wiêc na uroczystej tradycyjnej kolacji noblowskiej w ratuszu sztokholm-
skim, niemal bezpoœrednio po wrêczeniu nagród w Filharmonii Sztokholmskiej,
„przydzia³ miejsc” kszta³tuje siê tak oto. Cieœlar siedzi miêdzy ¿on¹ ministra kultu-
ry Szwecji, pianistk¹ Inger Wikstroem, a pani¹ Marguerite Nobel, nazywan¹ ¿eñ-
skim dziekanem rodziny Noblów, poniewa¿ jest ona wdow¹ po bratanku Alfreda
Nobla. Pani Marguerite mieszka na sta³e w Pary¿u i co roku na uroczystoœci noblow-
skie do Sztokholmu przybywa. A ¿ona ambasadora Cieœlara? Ona siedzi z jednej
strony Czes³awa Mi³osza, który z drugiej strony ma za s¹siadkê siostrê króla Karo-
la XVI Gustawa, ksiê¿n¹ Krystynê. Zaœ przedstawiciel USA, poniewa¿ ambasadorem
nie jest, siedzi, biedak, doœæ daleko od tej noblowskiej elity. 

Swoj¹ nastêpn¹ ambasadê – tê w Indonezji - obejmuje Cieœlar po „³adnych” kil-
ku latach (wspomniane raporty „betonu” zrobi³y swoje), ale jeszcze w PRL-u. Nato-
miast swoj¹ misjê w Indonezji koñczy ju¿ w RP, po zmianie nazwy pañstwa w koñ-
cu grudnia 1989 roku z „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” na „Rzeczpospolit¹ Pol-
sk¹”. W nieco podobnej sytuacji jest tak¿e obecny na jubileuszu Cieœlara reprezen-
tant prawego brzegu Wis³y, Eugeniusz Noworyta, mieszkaniec Saskiej Kêpy, który
w 2008 roku, tak¿e na Saskiej Kêpie, promowa³ swoj¹ ksi¹¿kê pt. „Polityka i dy-
plomacja – Wspomnienia ambasadora”. On te¿ w swojej karierze dyplomatycznej
reprezentowa³ Polskê zarówno w PRL-u (jako ambasador w Chile, w Hiszpanii,
w Nowym Jorku, gdzie by³ Sta³ym Przedstawicielem czyli ambasadorem przy ONZ),
jak równie¿ w Trzeciej Rzeczypospolitej jako ambasador w Argentynie w latach
1996-2001. Tak wiêc, i Cieœlar i Noworyta, dobrze siê przys³u¿yli Polsce – bez
wzglêdu na nazwê, jak¹ nosi³a. Zygmunt Broniarek

KRYNICA ZDRÓJ
– przyjedŸ po zdrowie i relaks!

Tylko teraz 
i tylko dla czytelników „Mieszkañca”

14-dniowy 
turnus profilaktyczny z zabiegami
w terminach 17.11–30.11.2010  – 1120 z³

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

dla czytelników „Mieszkañca” 5% rabatu

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

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „Redom” ul. Walecznych 76,

tel./fax 617-23-33

WYKONUJE:
renowacjê wszystkich 

mebli tapicerowanych, 
nowoczesnych i stylowych

nowe meble na wymiar, wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki itd. 

wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta
szycie kurtyn, kotar, 

zas³on, firan
³¹cznie z monta¿em karniszy

zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce
posiadamy wybór tkanin 

i transport

ZZ AA PP RR AA SS ZZ AA MM YY ::   
ww  ggooddzz..  770000−−11880000,,    ssoobb..  990000−−11440000

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

Profesjonalna Oprawa Obrazów
Warszawa, ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%

TELEFONY
KOMÓRKOWE

skup sprzeda¿
sim-locki
akcesoria
naprawy

www.krasphone.pl
CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311,
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333−23−11; 0501 51 66 60
e−mail: sklep@krasphone.pl

Radny Pragi Po³udnie Marek Borkowski
serdecznie zaprasza na spotkanie z pos³em 

dr Arturem Górskim
nt. „Porozmawiajmy o Polsce, Warszawie i Pradze”, 

które odbêdzie siê w poniedzia³ek 8 listopada o godz. 19.15
w Domu Parafialnym parafii p.w. Nawrócenia œw. Paw³a

Aposto³a przy ul. Kobielskiej 10.

OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA



8888    MMMMIIIIEEEESSSSZZZZKKKKAAAANNNNIIIIEEEECCCC

W œrodê 20 paŸdziernika,
Urz¹d m.st. Warszawy zdoby³
pierwsze miejsce w organizo-
wanym przez Zwi¹zek
Miast Polskich konkur-
sie „Samorz¹dowy li-
der zarz¹dzania 2010.
Wspó³praca jednostek
samorz¹du terytorialnego
z organizacjami pozarz¹do-

wymi”. Równorzêdn¹, pierw-
sz¹ nagrodê ZMP przyzna³
równie¿ miastu Poznañ.

Na sesji Rady Dzielnicy Pra-
ga Po³udnie m.st. Warszawy -
19 paŸdziernika dosz³o do prze-
tasowañ w sk³adzie klubów
radnych. Dotychczasowy klub
Lewica i Demokraci, zmieni³
nazwê na klub SLD. W zwi¹z-
ku z tym wiceprzewodnicz¹cy
rady Wojciech O¿d¿eñski, wy-
st¹pi³ z klubu. Od tej pory bê-
dzie jedynym radnym niezale¿-
nym. Klub SLD pozosta³ w 3
osobowym sk³adzie: Marta Sy-
bilska, S³awomir Koz³owski
i Bart³omiej Wichniarz, pe³ni¹-
cy funkcjê przewodnicz¹cego.

  
10 paŸdziernika w Domu Kul-

tury „Orion” SBM „Ateñska”
odby³ siê uroczysty koncert
z okazji Dnia Seniora, w którym
uczestniczy³o 140 osób. W spo-
tkaniu udzia³ wziêli przedstawi-
ciele w³adz samorz¹dowych
i spó³dzielczych. Obecni byli
m.in.Tomasz Kucharski, bur-
mistrz dzielnicy Praga Po³udnie
i przewodnicz¹ca Rady Nadzor-
czej Ewa Cydorowicz i prezes
SBM „Ateñska” Jaros³aw Ma-
chlewski. W czêœci artystycznej
wyst¹pi³a Ewa Kukliñska
z Wojciechem D¹browskim

  
Nowy wzór wniosku oraz z³o-

¿enie tylko jednego zdjêcia – to
zmiany, jakie zosta³y wprowa-
dzone w ubieganiu siê o pa-
szport. Obowi¹zuj¹ od 21 paŸ-
dziernika. Nowy wniosek wpro-
wadza kilka u³atwieñ, m.in. za-
wiera oœwiadczenie zgody rodzi-
ców na wydanie paszportu dla
dziecka, które dotychczas by³o

dostêpne na oddzielnym formu-
larzu. Wzór poprawnie wype³-
nionego wniosku paszportowego
znajduje siê na stronie interneto-
wej Mazowieckiego Urzêdu
Wojewódzkiego – www.mazo-
wieckie.pl – pod banerem „Pa-
szporty”. Informacje mo¿na uzy-
skaæ tak¿e pod numerem 22
695-73-88 - automatyczn¹ info-
lini¹ paszportow¹, czynn¹
24h przez 7 dni w tygodniu.
W odpowiednich godzinach (po-
niedzia³ek 8.00–17.30, wtorek,
œroda, czwartek 8.00-15.30, pi¹-
tek 8.00-14.00) mo¿liwe jest tak-
¿e po³¹czenie z konsultantem,
który udzieli informacji.

  
Zakoñczy³ siê kurs Wiedzy

o Warszawie „Mazowieckim szla-
kiem Fryderyka Chopina” organi-
zowany w 200. rocznicê urodzin
Kompozytora i w zwi¹zku z Ro-
kiem Chopinowskim. 

W kursie uczestniczy³o 61
uczniów z piêciu szkó³ Pragi
Po³udnie. Przez dwa miesi¹ce
uczniowie wraz z opiekunami
uczestniczyli w wycieczkach –

prelekcjach poœwiêconych
miejscom zwi¹zanym z Chopi-
nem. Podczas podsumowania
kursu, które odby³o siê 20 paŸ-
dziernika w Gimnazjum Nr 24,
uczestnicy otrzymali nagrody –
ksi¹¿ki o Chopinie, zeszyty
edukacyjne „Fryderyk Cho-
pin”. Organizacj¹ kursu zajmo-
wa³ siê grochowski Oddzia³ To-
warzystwa Przyjació³ Warsza-
wy i Gimnazjum Nr 24. 

Chyba nigdy nie widzieliœcie
tylu uœmiechniêtych, serdecz-
nych dzieci jak przy ul. Królo-

wej Aldony 13! To podopieczni
Fundacji œw. Jana Jerozolimskie-
go, która od 20 lat charytatywnie
i profesjonalnie otacza opiek¹
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
i dotkniêtych ubóstwem (prezes
fundacji Joanna Radziwi³³, jest

aktywnym psychologiem). 15
paŸdziernika br. mia³o tu miejsce
wrêczenie nagród im. Œw. Jana,
przyznawanych przez kapitu³ê
(m.in. prof. Jerzy Woy-Wojcie-
chowski, Ilona £epkowska, Piotr
Adamczyk) za wielkie serce:
wœród 3 laureatów znalaz³ siê
po³udniowopraski Wydzia³
Spraw Spo³ecznych i Zdrowia –
partner fundacji w realizacji pro-
gramów na rzecz zaniedbanych
praskich dzieci, a wœród goœci
nie zabrak³o burmistrza Pragi
Po³udnie Tomasza Kucharskiego
i radnego Ryszarda Kalkhoffa. 

ZTM u³atwi pasa¿erom do-
jazd na warszawskie cmentarze
- do 29 paŸdziernika oraz 2 listo-
pada zostanie wyd³u¿ona trasa
linii 500, natomiast od 25 paŸ-
dziernika linia 409 kursuje co-
dziennie. Dodatkowe wozy wy-
jecha³y na trasy linii 110, 127,
147, 156, 169, 173, 180, 181,
183, 189, 191, 409, 500, 509 i
727. Dodatkowe kursy bêd¹
mia³y tramwaje linii 4 i 25 – na
Bródno i 27 na Pow¹zki i do
Cm. Wolskiego (je¿d¿¹ co 7-8
min). Dodatkowo ZTM prze-
d³u¿y³ trasê kursuj¹cej z Bródna
linii 500 od dawnego ronda
Babka do Cmentarza Wojsko-
wego na Pow¹zkach. Autobusy
409 (Cmentarz Pó³nocny/Brama
Zachodnia – Centrum Handlo-
we „Arkadia”) spotkamy na uli-
cach codziennie do 2 listopada. 

  
25 paŸdziernika rozpoczê³a
siê trzecia ods³ona kampanii

spo³ecznej ZTM pod ha-
s³em „Przyjacielu,
ust¹p miejsca”. War-
szawiacy, tak jak

wszyscy mieszkañcy
Polski, s¹ coraz starsi.

Przybywa osób w wieku po-
wy¿ej 60 lat – w stolicy senio-
rów jest ju¿ ponad 350 tysiêcy.
Spotykamy ich na co dzieñ
w autobusach, tramwajach, me-
trze. Tak niewiele potrzeba, by
pomóc. ¯yczliwoœæ nic nie ko-
sztuje, a jest bezcenna. Etap tej
kampanii potrwa do 7 listopada
br., a skierowany jest przede
wszystkim do osób m³odych,
w wieku 16-25 lat, by im prze-
kazaæ, ¿e szacunek dla starszych
to nie prze¿ytek, ale postawa
„zawsze na czasie”.

  
W Klubie Kultury „Zastów”

trwaj¹ przygotowania do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Tradycyj-
nie ju¿ organizowane s¹ kon-
kursy plastyczne – „Pocztówka
do Œwiêtego Miko³aja” i „Oz-
doba choinkowa”- konkursy
adresowane s¹ do dzieci i m³o-

dzie¿y od lat 3 do powy¿ej 17.
Prace nale¿y sk³adaæ do 24 li-
stopada br. do godz.19.00. Re-
gulamin dostêpny na stronie:
www.kkzastow.com

  
Caritas Diecezji Warszaw-

sko-Praskiej organizuje projekt
„W Rodzinie Si³a – rozwijanie
zró¿nicowanych form wsparcia
rodziców w sprawach opiekuñ-
czo-wychowawczych”. Spotka-
nia bêd¹ siê odbywa³y w Sa-
skim Centrum Rodziny przy ul.
Francuskiej 34 w dniach: po-
niedzia³ki, œrody i czwartki
w godz. 12.00-18.00, wtorki
i pi¹tki w godz. 9.00-15.00. In-
formacje i zapisy – El¿bieta
Matras tel. 781-298-103; sa-
skie.centrum@caritas.pl 

(ab) (ego)

ZZZZ MMMM IIII AAAA SSSS TTTT AAAA Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskar-
biñska 2 – 02.11. godz. 18.00 – „2374 Vladwysotski”- koncert
pieœni W³odzimierza Siemionycza Wysockiego w wykonaniu
Miros³awa Czy¿ykiewicza, Aleksandra Tr¹bczyñskiego, Hadria-
na Tabêckiego i Wojciecha Olszañskiego, wstêp wolny; 03.11.
godz. 17.00 – spotkania ze sztuk¹ – wyk³ad „Etruskowie i po-
cz¹tki Rzymu” przedstawi Edyta Rubka-Kostyra, wstêp wolny;
godz.17.00 – wieczorek taneczny, wstêp 10 z³; godz. 19.00 – Ja-
nusz Horodniczy zaprasza na „Spotkanie z histori¹ II Konspiracji
RP (45–56)”. W programie pokaz filmu „Gdzie ch³opaki z tam-
tych lat”, wstêp wolny; 04.11. godz. 18.00 – „M³oda wra¿li-
woœæ”- wieczór literacki, w którym udzia³ wezm¹ Joanna We-
rbrodt – poezja œpiewana i Karol Samsel – poeta i eseista, wstêp
wolny; 05.11. godz. 19.00 – Grzegorz Walczak – „Treny Mojej
Matce” program poetycko-muzyczny. Wystêpuj¹: Olgierd £uka-
szewicz i Autor. Maria Pomianowska – instrumenty dawne,
œpiew. Anna Mleczko – saksofony, wstêp wolny; 07.11. godz.
18.00 – Koncert „Pieœni ze Œpiewnika Polskiego” w wykonaniu
Lucyny Zbroziñskiej, wstêp wolny; 8.11. godz. 18.30 - Staszek
Œnie¿ko Prezent Show i goœcie Joanna Mioduchowska – laureat-
ka OPPA i Janusz Kondratiuk – re¿yser, wstêp wolny;

Klub Kultury „Goc³aw” Filia Centrum Promocji Kultury
ul. Abrahama 10 – 8.11. godz. 19.00 - „Pamiêæ w nas wiecznie
trwa…” – koncert pieœni ¿o³nierskich i patriotycznych z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci w wykonaniu chóru z Zespo³u Szkolno –
Gimnazjalnego w Wi¹zownie, wstêp wolny; 15.11. godz. 18.00 –
„Maski – cz³owiek maska” – wernisa¿ wystawy masek wykona-
nych przez uczestników warsztatów ceramicznych z Osiedlowego
Centrum Plastyki „Wilga”; godz. 18.45 – „Ró¿ne oblicza maski”
– zbiór etiud w wykonaniu zespo³u teatralnego KKG prowadzo-
nego przez Annê Getkê; godz. 19.00 – „Fryderyk Chopin – mi³oœæ
i twórczoœæ” – z cyklu „Sto pytañ do…”, spotkanie z Krzysztofem
Kalczyñskim i Halin¹ Rowick¹ poprowadzi dziennikarz radiowy
i aktor Miros³aw Rzoñca. W programie fragmenty przedstawienia
w wykonaniu zaproszonych goœci, wstêp wolny;

Koœció³ œw. £ucji ul. Paderewskiego 42, Warszawa Rem-
bertów – 7 listopada br. - uroczyste obchody 92. rocznicy odzy-
skania przez Polskê niepodleg³oœci: godz. 17.00 - Msza Œwiêta
w intencji Ojczyzny; godz. 18.00 – koncert Orkiestry „Victoria”; 

Sala Parafialna przy koœciele œw. Brata Alberta, ul. Szero-
ka 2 Warszawa Weso³a - 6.11. godz. 19.00 – Zawirowania
Piórnonsensu – czyli jest teœciowa i ziêæ. Spektakl na podstawie
tekstów Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego w wykonaniu ak-
torów Towarzystwa Teatralnego Pod Górkê – Katarzyny £aniew-
skiej i Stanis³awa Górki; Dzielnicowe Obchody Œwiêta
Niepodleg³oœci – 10.11. godz. 13.00 - Msza Œwiêta w Koœciele
Œw. Brata Alberta, ul. Szeroka 1; godz. 14.00 - przemarsz ucze-
stników uroczystoœci ul. Brata Alberta pod Pomnik Polskiej
Organizacji Wojskowej, godz. 14.30 - uroczystoœci pod Pomni-
kiem: Apel Poleg³ych, Salwa Honorowa, z³o¿enie wieñców,
wspólne œpiewanie pieœni patriotycznych.

Koœció³ Opatrznoœci Bo¿ej Warszawa Weso³a ul. Ks. Piotra
Skargi 2 – 11.11. godz. 13.00 – Pomn¹c na dalsz¹ Polaków s³a-
wê, czas dla mi³oœci Ojczyzny. Koncert polskiej muzyki patrio-
tycznej z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci;

Oœrodek Kultury w Dzielnicy Weso³a ul. Starzyñskiego 21,
2.11. godz. 18.00 – Gdy wszyscy Œwiêci id¹ do nieba. Zaduszki
jazzowe w wykonaniu OLD JAZZ QUARTET pod kierunkiem
Lecha Szprota. Zespó³ tworzy czterech profesjonalnych muzyków
z wieloletnim, miêdzynarodowym doœwiadczeniem estradowym –
Tomasz Wachowski, Lech Szprot, Andrzej Owczynnikow oraz
Edward Tomczyk; 7.11. godz. 16.00 – Ma³a Królewna. Przedsta-
wienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Kufer; 10.11.  godz.  17.00
- +/- CZTERDZIESTOLATEK. Spotkanie Klubu Seniora; 

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II
25 – 4.11. godz. 19.00 – Wieczorne Spotkanie Artystyczne. Bi-
¿uteria artystyczna. Iloœæ miejsc ograniczona. Zapisy do 2 listo-
pada; 7.11.  godz. 19.00 – Kabaretowy Projektor. Wyst¹pi Kaba-
ret NO NAME. 

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 - 28.10. godz. 19.00
„Spotkanie z ksi¹¿k¹” – Morderstwo w alei Ró¿ Pasjonuj¹cy kry-
mina³ Tadeusza Cegielskiego, historyka, wielbiciela kultury po-
pularnej i znawcy dziejów Warszawy. Akcja toczy siê w 1954 ro-
ku. Tytu³owa aleja Ró¿, ulubione miejsce zamieszkania wysokich
rang¹ urzêdników PZPR, powstaj¹ce kino „Moskwa”, plac budo-
wy PKiN – to newralgiczne miejsca stolicy, z których niejedno
stanie siê grobem dla ludzi i tajemnic. Fragmenty powieœci prze-
czyta Krzysztof Janczar. 

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax. 879−89−54

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET
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Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Prezydent m. st. Warszawy informuje, ¿e na tablicach
og³oszeñ w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nierucho-
moœciami Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Rembertów
przy al. Gen. Chruœciela 28 oraz na stronie internetowej Urzê-
du – www.rembertow.waw.pl, zosta³o podane do publicznej
wiadomoœci og³oszenie o organizowanym konkursie ofert na
wydzier¿awienie czêœci nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej
w Warszawie, w Dzielnicy Rembertów przy ul. Wa³ Koœciu-
szkowski (u/zbiegu z ul. Che³m¿yñsk¹), oznaczonej jako dz.
ewid. nr 122 z obrêbu 3-09-22 o powierzchni 1000m2. 

Dodatkowe informacje na temat organizowanego konkur-
su ofert mo¿na uzyskaæ w Delegaturze Biura Gospodarki Nie-
ruchomoœciami Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Rember-
tów od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-16.00, pok.
402 tel. (22) 51 51 702 w okresie od ukazania siê og³oszenia
do dnia przetargu.

T.Bagan L.Pasadyn
Filia Kliniki Ma³ych Zwierz¹t „WAWER” 

Dzia³amy od 1989 roku.
Zaufaj doœwiadczonym specjalistom.

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

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

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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
REKLAMA REKLAMA
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- Du¿o pan teraz jeŸdzi po
mieœcie, odwiedza Pan wszy-
stkie dzielnice Warszawy. To
sposób na lepsze poznanie
stolicy?

- Chcê jak najwiêcej zoba-
czyæ na w³asne oczy, „dotkn¹æ”
problemów poszczególnych
dzielnic i miasta.  Bo tylko tak
mo¿na naprawdê poznaæ ludzi,
ich problemy, a póŸniej wraz
z w³adzami dzielnic staraæ siê
je kompleksowo rozwi¹zywaæ.

- Dlaczego kandyduje pan
na prezydenta Warszawy? 

- Bo Warszawa dosz³a ju¿ do
momentu, kiedy potrzeba jej
nowego impulsu do rozwoju,
zbudowania wizji nowoczesne-
go przyjaznego mieszkañcom
miasta. Tê myœl oddaje to moje
has³o: „Energia dla Warsza-
wy”.

- Ale nie jest pan rodowi-
tym warszawiakiem.

- Faktycznie, jak wiêkszoœæ
warszawiaków, jak na przyk³ad
prezydent Stefan Starzyñski
nie urodzi³em siê w Warsza-
wie... Do szko³y chodzi³em
w £owiczu, no, ale póŸniej
w³aœciwie przez ca³y czas
zwi¹zany ju¿ by³em ze stolic¹,
choæ z krótk¹ przerw¹ na Bru-
kselê... Czujê siê,  warszawia-
kiem i myœlê o swoim mieœcie
jak warszawiak. A moja droga
przez Parlament Europejski
pewnie jest handicapem, bo da-
je ca³oœciowe i wieloaspektowe
spojrzenie na problemy stolicy. 

- Na jakie?
- Chocia¿by na sprawy zwi¹-

zane z ochron¹ œrodowiska, ko-
munikacj¹ zbiorow¹, ochron¹
zdrowia, edukacj¹. Mam wra-
¿enie, ¿e obecne w³adze od-
wracaj¹ siê od ludzi, od natury,
od œrodowiska. Powielaj¹ tech-
nokratyczne b³êdy, jakie pope³-
nia³y w³adze zachodnich aglo-
meracji w latach 60 i 70 ubie-
g³ego wieku. Musimy zacz¹æ
traktowaæ Warszawê jak jeden
¿yj¹cy organizm.  Ta wieloa-
spektowoœæ i wzajemne zale¿-

noœci, to elementy, o których
nale¿y pamiêtaæ podejmuj¹c
decyzje zwi¹zane np. z komu-
nikacj¹, tak, aby nie naruszaæ
równowagi ca³ego miasta.

- Co proponuje pan war-
szawiakom? 

- Moje priorytety programo-
we, które sk³adaj¹ siê na nowo-
czesne miasto, na miasto przy-
sz³oœci to: 

Dojazdy bez stresu. 
Pe³na edukacja dla wszy-

stkich dzieci. 
Rozwój mieszkalnictwa.
Europejska s³u¿ba zdro-

wia. 
Ochrona œrodowiska w

tym recykling. 
Konkurencyjnoœæ i inno-

wacyjnoœæ w tworzeniu miejsc
pracy.

- Ma pan pomys³ na roz³a-
dowanie korków zw³aszcza
po praskiej stronie Wis³y?

- Tak. Trzeba dokoñczyæ ob-
wodnicê wschodni¹ œródmiej-
sk¹, która urywa siê na Pradze.
Jako gospodarz miasta bêdê siê
stara³ zmieniæ mentalnoœæ
urzêdników i s³u¿b odpowie-
dzialnych za in¿ynieriê ruchu
w stolicy, którzy od lat s¹ nie-
zmiennie przekonani, ¿e
w uk³adzie komunikacyjnym
Warszawy nic siê nie da zmie-
niæ. Chcê tak¿e, aby komunika-
cja miejska by³a w Warszawie
co najmniej na takim poziomie,
jak w innych europejskich sto-
licach. Nowoczesne autobusy,
tramwaje i poci¹gi, kursuj¹ce
z dogodn¹ dla pasa¿erów czê-
stotliwoœci¹, ³atwe przesiadki -
bez biegania po kilkadziesi¹t
metrów z jednego przystanku
na drugi. I bardzo wa¿na rzecz:
dostêpnoœæ tych przystanków
dla wszystkich pasa¿erów. I dla
osób starszych, i rodziców
z ma³ymi dzieæmi, a tak¿e
i przede wszystkim dla osób
niepe³nosprawnych. Wszyscy
oni musz¹ mieæ mo¿liwoœæ
bezproblemowego i bezpiecz-
nego wejœcia do autobusu czy

tramwaju. Transport publiczny
musi mieæ priorytet, bo korzy-
sta z niego wiêkszoœæ mie-
szkañców miasta. Trzeba wiêc
rozbudowywaæ sieæ linii tram-
wajowych, doprowadzaj¹c je
do dzielnic peryferyjnych, bo
tramwaj to w znacznym stop-
niu œrodek bezkolizyjny. I pa-
miêtam równie¿ o dalszych
planach rozwoju metra ale przy
obecnym poziomie zad³u¿enia
miasta, to nie ma tu zbyt du¿e-
go pola manewru, mo¿na jedy-
nie myœleæ o dokoñczeniu II li-
nii i ewentualnym przed³u¿eniu
I linii.   

- A ma ju¿ pan rozpoznane
problemy na Pradze Po³u-
dnie?

- Pewnie, mam ca³¹ listê: Na
wstêpie mieszkania komunalne

- niektóre wci¹¿ bez osobnej to-
alety czy centralnego ogrzewa-
nia, z nieuporz¹dkowanym sta-
nem prawnym, prowadz¹ce do
nich nieutwardzone drogi i ko-
œlawe chodniki. Katastrofalnie
wygl¹da ochrona obiektów za-
bytkowych - pere³ architektury
na Saskiej Kêpie czy Grocho-
wie, jak np. budynek „Or³a”,
skandaliczne potraktowanie
mieszkañców osiedla „Dudziar-
ska”... Do tego dochodz¹
podobne problemy jak w in-
nych silnie zurbanizowanych
dzielnicach Warszawy: korki,
dziurawe drogi, brak miejsc
w ¿³obkach i przedszkolach,
przepe³nienie w szko³ach itp.

-  Pan wie, ¿e wiêkszoœæ
mieszkañców naszej dzielnicy
jest przekonanych, ¿e mie-

szkamy w czêœci miasta po
macoszemu traktowanej
przez w³adze sto³eczne, tej
gorszej, bardziej zaniedba-
nej?

- S¹dzê, ¿e takie stereotypy
zanikaj¹ zw³aszcza u m³odego
pokolenia. Ja patrzê na Pragê
jako obszar o bardzo du¿ym
potencjale rozwoju, ze swoim
unikalnym kolorytem, który
w pozytywnym wymiarze trze-
ba zachowaæ. Jednak¿e, gdy
spojrzymy na bud¿et miasta, to
mo¿na niektórych decydentów
podejrzewaæ o niezbyt powa¿-
ne traktowanie praskiej czêœci
miasta. Sposób podzia³u œrod-
ków miejskich dla Pragi jest co
najmniej zastanawiaj¹cy, zw³a-
szcza wobec kwot przeznaczo-
nych na rewitalizacjê budyn-
ków komunalnych, czy œrod-
ków na pomoc spo³eczn¹.

- Jakie pan ma zdanie
w sprawie prywatyzacji Sto-
³ecznego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej?  

- Jestem zdecydowanie prze-
ciw. Nie mo¿e byæ tak, ¿e dla ³a-
tania bie¿¹cych finansów, sprze-
daje siê per³ê w koronie firm za-
rz¹dzaj¹cych warszawsk¹ infra-
struktur¹. SPEC dysponuje
praktycznym monopolem, który
po przejœciu w rêce prywatne,
narazi warszawiaków na dyktat
prywatnej firmy. Tego nigdy nie
da siê odbudowaæ. 

- Pañska diagnoza dotycz¹-
ca szeroko rozumianej infra-
struktury spo³ecznej?

- Myœlê, ¿e chodzi tak na-
prawdê o zmianê filozofii my-
œlenia o edukacji, zdrowiu,
sprawach spo³ecznych. War-
szawa ma bud¿et wynosz¹cy
13 mld z³. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
miasto sk¹pi kilku milionów
z³otych na budowê przedszko-
la, szko³y, czy remont przycho-
dni. Miasto ma pe³niæ funkcjê
us³ugow¹ wobec mieszkañców.
Trzeba koniecznie odrzuciæ
spojrzenie ortodoksyjnego
ksiêgowego. Nie wydaje mi siê
normalne, aby w stolicy Pañ-
stwa bêd¹cego cz³onkiem Unii
Europejskiej, najbogatszego
miasta Polski, kilka tysiêcy
dzieci czeka³o na miejsca
w przedszkolach czy ¿³obkach,
chodzi³o w systemie zmiano-
wym do ponad 30 osobowych

klas w szko³ach, zaœ w przy-
chodniach by³o wytarte lino-
leum i zbutwia³e okna pamiêta-
j¹ce czasy XXX-lecia PRL. 

- Co z ochron¹ œrodowiska?
- Dziœ miasto wylewa po³o-

wê swoich œcieków do Wis³y,
budowa oczyszczalni „Czajka”
jest powa¿nie opóŸniona, zaœ
zgodnie z przepisami Unii Eu-
ropejskiej mo¿e nam groziæ od
nowego roku gigantyczna kara
w wysokoœci 1,4 mld z³otych,
co mo¿e zrujnowaæ miejskie fi-
nanse.  Warszawa tak¿e wyra-
Ÿnie odstaje od europejskich
miast w dziedzinie recyklingu,
promocji technologii przyja-
znych œrodowisku czy wreszcie
d³ugoœci oraz sieci po³¹czeñ
œcie¿ek rowerowych.     

- Jak¹ ma pan receptê na
uzdrowienie finansów mia-
sta?

- W Warszawie mamy pro-
blem z tym, ¿e kilkaset tysiêcy
osób mieszka w stolicy, korzy-
sta z jej infrastruktury drogo-
wej, szkó³ itp., ale nie ³o¿y na
ich utrzymanie, bo nie p³aci tu
podatków. Do tej pory nikt nie
wymyœli³, jak skutecznie za-
chêciæ te osoby do zameldowa-
nia siê w Warszawie. Mo¿na
wprowadziæ ulgi dla osób no-
wo zamieszka³ych, przyznaæ
okresowe rabaty w op³atach za
us³ugi komunalne, s³owem za-
chêciæ, by warto by³o zameldo-
waæ siê w Warszawie i p³aciæ tu
podatki. Na tym skorzystamy
wszyscy. 

- Gdzie mo¿na zapoznaæ
siê z pana planami i sposoba-
mi rozwi¹zania problemów
Warszawy?

- Zachêcam do zapoznania
z moimi materia³ami wybor-
czymi, gdzie dosyæ szczegó³o-
wo przedstawiam swój program
dla Warszawy, w tym miê-
dzy innymi sposoby rozwi¹za-
nia przedstawionych przeze
mnie problemów. Zapraszam
tak¿e na stronê internetow¹
www.zmienimywarszawe.pl,
gdzie ka¿dy mo¿e zapropono-
waæ co chcia³by zmieniæ
w Warszawie, w swojej najbli¿-
szej okolicy. To œwietna forma
konsultacji spo³ecznych. Je-
stem ciekaw ka¿dej propozycji.

(ams)

Komitet Wyborczy SLD

ENERGIA NA PRADZE
Rozmowa z Wojciechem Olejniczakiem kandydatem
Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy 
Demokratycznej na Prezydenta m.st. Warszawy.

Tuwimiada u „Kuby”
„Mimozami jesieñ siê zaczyna, 
z³otawa, krucha i mi³a, 
To ty, to ty jesteœ ta dziewczyna, 
która do mnie na ulicê wychodzi³a”

18 paŸdziernika w gmachu XXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Gen. Henryka Jankowskiego „Kuby”, odby³o siê spotkanie z poezj¹
Juliana Tuwima. To w³aœnie w Aninie poeta ¿y³ i tworzy³ w latach
1948-1953. Na terenie szko³y znajduje siê g³az upamiêtniaj¹cy artystê
i Jego twórczoœæ, a tutejsza biblioteka nazwana zosta³a Jego imieniem. 

Tegoroczna Tuwimiada rozpoczê³a siê w³aœnie przy kamieniu po-
œwiêconym poecie. Podczas czêœci oficjalnej, nauczyciele, ucznio-
wie oraz zebrani goœcie, swoj¹ obecnoœci¹ uczcili pamiêæ Mistrza. 

Dyrektor Lidia Szczytowska (na zdjêciu z lewej) wraz z m³odzie-
¿¹ z³o¿y³a pod pomnikiem kwiaty i po krótkiej przemowie zaprosi-
³a do gmachu szko³y na kolejn¹ czêœæ obchodów.

Na sali gimnastycznej powita³y goœci uczennice klas pierwszych,
które w jesiennej scenerii, recytatorsko przybli¿y³y twórczoœæ Tu-
wima. Dziewczêta przystrojone w liœcie, korale i kapelusze zabra³y
wszystkich przyby³ych w poetyck¹ podró¿.

Po ich wystêpie zabra³a g³os Danuta Rosner (na zdjêciu z prawej)
– od bardzo dawna zwi¹zana z aniñskim liceum. Jako absolwentka
„Kuby” oœmielam siê twierdziæ, ¿e poœród obecnych i by³ych
uczniów XXVI LO, nie ma chyba takiej osoby, która nie zna Pani
Danuty i Jej ogromnego zaanga¿owania w budowanie patriotyzmu
wœród szkolnej spo³ecznoœci. Poetycki wieczór zakoñczy³ siê wspól-
nym poczêstunkiem i pogawêdkami w gronie przyjació³ szko³y.

Aninianie maj¹ o czym rozmawiaæ, wszak w tym roku obchodzi-
my 100-lecie jego istnienia. W tym okresie ¿y³o i tworzy³o tu wie-
lu artystów. Id¹c œladem poetów, poza Julianem Tuwimem, w histo-

rii Anina poetyckim piórem zapisali siê równie¿ m.in. Konstanty Il-
defons Ga³czyñski, ks. Jan Twardowski i Jerzy Zaruba. 

Specyficzny, przepe³niony urokiem zak¹tków aniñski klimat,
niew¹tpliwie s³u¿y artystycznemu natchnieniu. Zapewne w gronie
obecnych licealistów szko³y na Alpejskiej, znajd¹ siê nastêpcy mi-
strzów, operuj¹cy s³owem tak lekko i subtelnie, niczym powiew
wiatru poœród tutejszych lasów ukochanych.

„Rozsyp, rozsyp siê liœæmi z³ocistymi po ziemi, 
Ja tak proszê, tak p³aczê pod oknami twojemi”.

Katarzyna Zielińska−Witek
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Urz¹d Dzielnicy Praga –
Po³udnie dysponuje wieloma
lokalami u¿ytkowymi. Na linii
ulicy Grochowskiej jest ich
oko³o 300. W trakcie konsulta-
cji spo³ecznych, mieszkañcy
mogli pomóc urzêdnikom okre-
œliæ, jakie funkcje powinny pe³-
niæ te miejsca. Badanie trwa³o
na prze³omie wrzeœnia i paŸ-
dziernika. W tym czasie, za po-
moc¹ ankiet, zbierano informa-
cje od mieszkañców dzielnicy.

Ogó³em wypowiedzia³o siê po-
nad 300 osób. 

„Szara, chaotyczna, smutna”
– to niektóre z epitetów, który-
mi okreœlano Grochowsk¹.
Podkreœlano, ¿e ulica, mimo i¿
posiada potencja³, to brak jej
blasku. Wp³yw na to maj¹ nie-
dopracowane, smutne witryny
sklepowe oraz ogólny nie³ad
przestrzeni. Brak us³ug o cha-
rakterze spo³eczno – kultural-
nym to bez w¹tpienia g³ówny

zarzut formu³owany przez ba-
danych. Wed³ug nich Urz¹d
Dzielnicy powinien bardziej
anga¿owaæ siê w zagospodaro-
wanie ulicy, tak by powstawa³y
miejsca, w których warto siê
zatrzymaæ. Ankietowani z du-
¿ym uznaniem wypowiadali siê
natomiast o zadbanych terenach
zielonych, modernizowanych
parkach, czy obiektach sporto-
wych. Mieszkañcy Pragi Po³u-
dnie, bez w¹tpienia zauwa¿aj¹

pozytywne zmiany zachodz¹ce
w ich s¹siedztwie.

Na spotkaniu, 21 paŸdzierni-
ka trwa³a o¿ywiona dyskusja.
Obecny, w CPK-u, Adam Grze-
grzó³ka, z-ca Burmistrza Dziel-
nicy Praga Po³udnie (na zdjê-

ciu), zapowiedzia³, ¿e w³adze
Dzielnicy uwzglêdni¹ zdanie
mieszkañców przeznaczaj¹c do
wynajêcia nowe lokale. Bur-
mistrz podkreœla³ te¿ przydat-
noœæ konsultacji spo³ecznych
dla pracy Urzêdu Dzielnicy. 

Pe³en raport dotycz¹cy badania
przedstawiony zostanie na stro-
nach internetowych: www.um.
warszawa.pl/konsultacjespole-
czne oraz www.pragapld.waw.pl.
Tam te¿, w przysz³oœci, znaleŸæ
bêdzie mo¿na informacje doty-
cz¹ce bie¿¹cych konsultacji
spo³ecznych na terenie naszej
dzielnicy.

Badania przeprowadzone zo-
sta³y przez Centrum Komuni-
kacji Spo³ecznej Urzêdu m.st.
Warszawy oraz Urz¹d Dzielni-
cy Praga-Po³udnie w ramach
projektu „Wzmacnianie mecha-
nizmu partycypacji spo³ecznej
w m.st. Warszawie” realizowa-
nego dziêki wsparciu udzielo-
nemu przez Norwegiê poprzez
dofinansowanie ze œrodków
Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego.

Olga Kamionek

Ko³o Polskiego Zwi¹zku Niewidomych
Warszawa Praga Po³udnie dzia³a ju¿ 50
lat. I to jak dzia³a! Jego historiê cieka-
wie zreferowa³ 15 paŸdziernika pan Jan
Cedro, gospodarz jubileuszowego spo-
tkania Ko³a w goœcinnych progach Cen-
trum Promocji Kultury. 

Dopisali cz³onkowie Ko³a, a tak¿e goœcie: przyjaciele i sponso-
rzy Ko³a, przedstawiciele w³adz PZN a tak¿e Kó³ z po³udnia i z pó³-
nocy Polski, z ¿yczeniami, ciep³ymi s³owami i zaproszeniem: przy-
jedŸcie do nas!

Szkoda, ¿e choæ Ko³o zrzesza osoby z dysfunkcj¹ narz¹du wzro-
ku z Rembertowa, Wawra, Weso³ej i Pragi Po³udnie, na uroczy-
stoœæ jako jedyny przedstawiciel w³adz z czterech dzielnic przyby³
serdecznie witany burmistrz Tomasz Kucharski. W uznaniu zas³ug
i wieloletniej, dobrej wspó³pracy z Ko³em otrzyma³ z³ot¹ odznakê
PZN, któr¹ s¹ honorowani szczególnie aktywni dzia³acze zwi¹zku
oraz jego zas³u¿eni przyjaciele. Zaskoczony i wzruszony, bur-
mistrz dziêkuj¹c, wyrazi³ szacunek dla dzia³alnoœci Jubilatów, ini-

cjatyw i niestrudzonej aktywnoœci w³adz po³udniowopraskiego
Ko³a PZN.

- Potraficie dbaæ o potrzeby tego œrodowiska. Jestem pod ogrom-
nym wra¿eniem Pañstwa dzia³alnoœci. Tak prê¿nie dzia³aj¹cych
organizacji niewiele jest w naszej dzielnicy - powiedzia³ Tomasz
Kucharski. Doda³, ¿e niebawem rusza strona internetowa Urzêdu

Dzielnicy Praga Po³udnie, przygotowana przez specjalistów w taki
sposób, by mog³y z niej korzystaæ tak¿e osoby niepe³nosprawne.

Program uroczystoœci by³ urozmaicony: wœród braw odznaczono
grupê lokalnych dzia³aczy PZN, dziêkowano przedstawicielom
sponsorów, otaczaj¹cych opiek¹ praskie Ko³o, a poza tym - œwiet-
nie siê bawiono przy muzyce, piosence i rozmowach.

Ciekawym akcentem by³a prezentacja 50 lat dzia³alnoœci Ko³a -
kilkadziesi¹t wycieczek, m.in. Toruñ, ¯elazowa Wola, Zuzela,
Czersk, skanseny w Sierpcu i Ciechanowcu; pielgrzymki do Liche-
nia, Czêstochowy, Loretto; ponad pó³ tysi¹ca spotkañ z ciekawymi
ludŸmi: artystami (Hanuszkiewicz, Kobuszewski, Gajos, Bielicka,
Szpilman, Broniarek, Kapuœciñski, Sznuk), dostojnikami koœciel-
nymi, w³adzami dzielnicy. Teatr, warsztaty artystyczne - aktywnoœæ
do pozazdroszczenia!

Pan Cedro zapowiedzia³ tak¿e w najbli¿szym czasie spotkanie
z lekarzem okulist¹, który nie tylko udzieli pomocy i istotnych in-
formacji (tak¿e na temat jaskry), ale te¿, jak powiedzia³, „z takich
spotkañ, organizowanych dziêki sponsorom, nikt nie wychodzi
z pust¹ rêk¹”.

Uroczysty ten dzieñ zakoñczy³ siê smutnym akcentem: w wieku
106 lat w Oœrodku dla Niewidomych w Laskach zmar³a Zofia Mo-
rawska, przez 80 lat dzia³aj¹ca na rzecz niewidomych, a od roku
1930 w Towarzystwie Opieki nad Ociemnia³ymi w Laskach.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ by³a odznaczona orderem Or³a Bia³ego jako
pierwsza Polka w historii orderu.

Katarzyna Jasiek

Grochowska bez blasku
Fina³ konsultacji spo³ecznych, o których pisaliœmy w poprzednim
numerze „Mieszkañca”, ju¿ za nami. O tym, jak wygl¹da ulica Gro-
chowska oczami Pra¿an mogliœmy dowiedzieæ siê 21 paŸdziernika
w Centrum Promocji Kultury (ul.  Podskarbiñska 2). Pytanie brzmi,
czy ta wiedza oka¿e siê u¿yteczna dla w³adz dzielnicy? 

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI
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SASKA KĘPA 
W ramach programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopraski

Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje informa-
cje dot. historii dzielnicy. Dziœ krótka historia Saskiej Kêpy.

Teorie na temat powstania dzisiejszej Saskiej Kêpy mo¿emy podzie-
liæ na trzy grupy. Zwolennicy pierwszej uwa¿aj¹, ¿e w œredniowieczu
Saska Kêpa le¿a³a po lewej stronie Wis³y, jako czêœæ Solca. Z biegiem
lat zosta³a oderwana od brzegu i sta³a siê wysp¹. St¹d w³aœnie wywo-
dzi³a siê jej pierwsza nazwa, czyli Kêpa Wiœlana. Zwolennicy drugiej
teorii uwa¿aj¹, ¿e
Kêpa zawsze znaj-
dowa³a siê na pra-
wym brzegu, nato-
miast jakiekolwiek
po³¹czenia l¹dowe
z Solcem nie istnia-
³y. Wed³ug trzeciej
teorii Kêpa od po-
cz¹tku by³a wysp¹,
która ³¹czy³a siê
z l¹dem jedynie
podczas suszy. 

Z ca³¹ pewnoœci¹
mo¿emy stwierdziæ,
i¿ pod wzglêdem urzêdowym, s¹dowym oraz parafialnym Kêpê trakto-
wano jako czêœæ Solca. St¹d te¿ wziê³a siê kolejna jej nazwa tj. Kêpa
Solecka. 

Pod koniec XIV wieku Solec zosta³ administracyjnie przy³¹czony do
Warszawy. Jednak z uwagi na zalewowy charakter Kêpa nie by³a popu-
larnym miejscem do osiedlenia siê. Dopiero pod koniec XVI w. zosta-
³a oddana do darmowego u¿ytkowania emigruj¹cym ze swojego kraju
z powodu wojny Holendrom. W 1628 r. zostali oni zarejestrowani na
Kêpie przez magistrat. St¹d wywodzi siê kolejna nazwa tego miejsca tj.
Kêpa Holenderska. 

Dzisiejsz¹ nazwê Saska Kêpa zawdziêcza królowi Augustowi III Sa-
sowi, który by³ jej dzier¿awc¹. To w³aœnie pod jego rz¹dami miejsce to
nabra³o zupe³nie nowego charakteru, staj¹c siê centrum rekreacji i wy-
poczynku. Z Solca na Kêpê urz¹dzano wyœcigi na ³y¿wach, a król by³
czêstym goœciem usytuowanego na terenie dzisiejszego Parku Skary-
szewskiego Pa³acu Myœliwskiego. Na pocz¹tku XIX w. na Kêpie za-
czê³y powstawaæ pierwsze drewniane zabudowania, g³ównie domy
parterowe a tak¿e obiekty rekreacyjne takie jak karczmy, boiska czy
strzelnice. Saska Kêpa sta³a siê miejscem zabawy, rozrywki i wypo-
czynku.

W 1864 r. dziêki staraniom osadników, którzy chcieli unikn¹æ p³ace-
nia podatków na rzecz miasta Saska Kêpa zosta³a wydzielona z War-
szawy, staj¹c siê wsi¹ podmiejsk¹ przydzielon¹ do gminy Wawer. Do-
piero w 1916 r. ponownie znalaz³a siê w administracyjnych granicach
Warszawy. 

Okres miêdzywojenny by³ dla Saskiej Kêpy czasem ogromnego roz-
woju g³ównie za spraw¹ pojawiaj¹cej siê eleganckiej zabudowy willo-
wej. Niestety, dzia³ania zbrojne prowadzone podczas II wojny œwiato-
wej na jej terenie doprowadzi³y do zniszczenia niemal 20% cennej za-
budowy. Dominika Adamska

Ma³¹, bo jak pokazuje ¿ycie, ka¿da
iloœæ miejsc parkingowych jest do zago-
spodarowania przez zmotoryzowanych.
W poprzednim numerze pisaliœmy o pro-
blemie parkowania w okolicy Szpitala
Grochowskiego, a wczeœniej o k³opotach
z zostawianiem pojazdów przy Galerii
„Wiatraczna”. Jest szansa, ¿e w tym rejo-
nie Grochowa trochê siê polepszy.

U zbiegu ul. Grenadierów i al. Stanów
Zjednoczonych znajduje siê du¿y parking
wykorzystywany g³ównie przez mie-
szkañców ul. Majdañskiej, Grenadierów,
I Praskiego Pu³ku i Fundamentowej.
W³adze SBM „Grenadierów” chc¹, aby
w tym miejscu stan¹³ nowoczesny, wielo-
poziomowy parking, który zaspokoi nie
tylko potrzeby mieszkañców, ale tak¿e
odwiedzaj¹cych ten rejon. Na przeszko-
dzie inwestycji stoi to, ¿e zajmowana pod

parking dzia³ka jest w³asnoœci¹ miejsk¹.
Od po³owy lat 90. ubieg³ego wieku o tê
dzia³kê toczy siê spór s¹dowy pomiêdzy
spó³dzielcami, a Miastem. – Przy podzia-
le terenów, w okresie transformacji – wy-
jaœnia Stanis³aw Ga³¹zka, prezes spó³-
dzielni „Grenadierów” (na zdjêciu). 
– gmina nie uwzglêdni³a tej dzia³ki, jako
terenu spó³dzielczego, pomimo tego, ¿e tu

by³ zbudowany parking dla Osiedla Maj-
dañska. Faktycznie, ten parking powsta³
ju¿ w 1985 r. Zosta³ zorganizowany
i zbudowany spó³dzielczymi nak³adami
przez RSM „Osiedle M³odych”, z które-
go póŸniej wyodrêbni³a siê spó³dzielnia
„Grenadierów”. Osiedlowy parking prze-
widziany by³ na 355 miejsc. Obecnie po-
trzeby s¹ znacznie wiêksze. W najbli¿-
szej okolicy jest ok. 800 lokali mieszkal-
nych i ok. 50 lokali u¿ytkowych. 

Prócz s¹dowego sporu trwa równie¿
wymiana pism pomiêdzy spó³dzielni¹,
a urzêdem miasta. Z tej wymiany, do tej
pory, niewiele wynika³o. Od niedawna
widaæ, ¿e nast¹pi³ prze³om. Kilkakrot-
nie w³adze spó³dzielni spotka³y siê
z zarz¹dem dzielnicy Praga Po³udnie.
Rada Nadzorcza Spó³dzielni proponuje
zakoñczenie sporu s¹dowego i przeka-
zanie Dzielnicy ul. Stockiej, która obe-
cnie le¿y na terenie osiedlowym. W za-
mian chc¹ wzi¹æ w wieloletni¹ dzier¿a-
wê teren obecnego parkingu i przy
udziale trzeciego podmiotu wybudo-
waæ tu wielopoziomowy obiekt. „Ge-
neralnie stanowisko Burmistrza jest
nam przychylne” – spó³dzielcy pisz¹
w liœcie do prezydent Warszawy, Hanny
Gronkiewicz-Waltz, jednak za³atwienie
tej sprawy le¿y w gestii Miasta. – Za-
rz¹d Dzielnicy obradowa³ nad propozy-
cj¹ SBM „Grenadierów” – mówi „Mie-
szkañcowi” wiceburmistrz Marek Kar-
powicz. – Uznaliœmy, ¿e to sprawa roz-
wojowa i skierowaliœmy j¹ do zaopinio-
wania przez stosown¹ komisjê rady
Pragi Po³udnie.

Teraz nad propozycj¹ pochyl¹ siê
dzielnicowi radni. – Zróbmy coœ razem
dla wspólnego dobra! – namawia pre-
zes Ga³¹zka. – Przecie¿ mieszkañcy
spó³dzielni „Grenadierów” s¹ tak¿e
mieszkañcami dzielnicy… Gdyby uda³o
siê wypracowaæ kompromis i doprowa-
dziæ do budowy wielopoziomowego
parkingu, to znacznie u³atwi³oby ¿ycie
nie tylko mieszkañcom tej czêœci Gro-
chowa, ale tak¿e odwiedzaj¹cym oko-
liczne obiekty (np. Szpital Grochowski,
czy Galeriê „Wiatraczna”). Wa¿nym
aspektem sprawy jest tak¿e fakt, ¿e
„spó³dzielcza” ul. Stocka, któr¹ „Gre-
nadierów” oferuje Miastu, mo¿e
w przysz³oœci stanowiæ drogê do plano-
wanej hali sportowej. Przypomnijmy,
¿e w tym rejonie ma powstaæ tzw. Tor-
war Bis (hala plus lodowisko).   

Magda Kato 

Wyższy poziom parkowania
Parkingowy problem dotyczy ca³ej Warszawy. Dlate-
go na ³amach „Mieszkañca” czêsto poruszamy ten
temat. Jest szansa na ma³¹ poprawê na Grochowie…

Wyremontowany w 2008 r. budynek
ul. Obroñców 1
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To naprawdê zdarza siê bardzo rzadko, ¿eby z osiedla dla bied-
nych ludzi zrobiæ atrakcjê turystyczn¹. Chodzi o osiedle na Du-
dziarskiej, o którym ju¿ w „Mieszkañcu” pisaliœmy (14.10.2010 r.)
Osiedle powsta³o w latach 90. i przeznaczone by³o dla eksmitan-
tów. Faktycznie s¹ tu osoby, którzy nie radz¹ sobie z ¿yciem i pro-
wadz¹ siê, jak to mówi¹ – ró¿nie. Poza nimi s¹ jednak ci, którzy
staraj¹ siê utrzymaæ na powierzchni, ¿yæ godnie. S³owem to osie-
dle, to nasze ¿ycie po prostu – z jego blaskami i cieniami. Czy to
ma byæ jednak powód, ¿eby robiæ tu swoisty skansen i prowadziæ
wycieczki? ¯e niby co – polskie slumsy, rodzime favele? Chyba
tak w³aœnie myœl¹ w³adze miasta, bo dla wiêkszej atrakcji szarpnê-
³y siê i pomalowa³y ludziom bloki na czarno (na zdjêciu poni¿ej)!

Taki wyraz artystyczny… Mieszkañcy Dudziarskiej czytali nas
i dziêkuj¹ za „obiektywny i rzetelny artyku³”. Miejscy notable,
organizatorzy krajoznawczych wycieczek do ludzkiego ZOO, 
w ostatniej chwili je odwo³ali. 

Œlepa i g³ucha jest tak¿e nasza ulubiona stra¿ miejska. Na Ron-
dzie Waszyngtona bandy œniadolicych, pos³uguj¹cych siê para-ro-
syjskim handlarzy, przejœæ nie daj¹, wciskaj¹c przechodniom: pa-
pirosy, papirosy, spiritius… Ca³e paki tego przemytniczego towa-
ru schowane s¹ w baga¿nikach zaparkowanych w pobli¿u samo-
chodów. Bazar na stadionie znikn¹³, szemrany handel wokó³, nie.
Ale stra¿y miejskiej jest to najwidoczniej obojêtne. 

Gdy czytamy listy od Pañstwa nie raz ogarnia nas po prostu
irytacja. WeŸmy ten: „Zwracamy siê z proœb¹ o interwencjê” - pi-
sz¹ mieszkañcy domków jednorodzinnych w gminie Rembertów,
którzy za s¹siadów maj¹ firmê transportow¹. Tiry je¿d¿¹ ca³¹ do-
bê, przyje¿d¿aj¹ w nocy, odje¿d¿aj¹ nad ranem, s¹ remontowane
– co te¿ nie odbywa siê w ciszy, bynajmniej. Niszcz¹ chodniki,
p³oty, zrywaj¹ kable telefoniczne, przewracaj¹ s³upy. „Oczywi-
œcie wszystkie naprawy pokrywamy my, podatnicy, a nie rzeczy-
wisty sprawca zniszczeñ, który nie poczuwa siê do obowi¹zku
rekompensaty”, czytamy w liœcie. Gmina, owszem, interweniuje,
ale marnie i raz na cztery lata – w rytmie wyborów samorz¹do-

wych. „Czy podatki p³acone przez tê firmê powinny byæ wa¿niej-
sze ni¿ spokój mieszkañców?”, pytaj¹ nas retorycznie udrêczeni
ludzie. 

A my siê pytamy, gdzie s¹ radni z tamtego terenu? Po co w³aœci-
wie zostali wybrani? Pytamy w³adze dzielnicy, czy to nie zakrawa
na bezczelnoœæ, ¿e interwencjê – i to na odczepnego – podejmuj¹
raz na cztery lata, trzeba trafu wtedy, gdy zbli¿aj¹ siê wybory sa-
morz¹dowe? 

W naszej dzielnicy wrêcz rozpleni³ siê obyczaj nieliczenia siê
z prawami mieszkañców do spokoju i wygody. Dzielnica przedk³a-
da nad nie interes w³aœcicieli firm, czy deweloperów. Wystarczy
pojeŸdziæ po uliczkach Grochowa, by zobaczyæ, ile domków i do-
mów zosta³o otoczonych przez apartamentowce. Ludziom, którzy
¿ycie spêdzili we w³asnych czterech œcianach zbudowanych nieraz
kosztem wielkich wyrzeczeñ, przes³oniêto s³oñce, zak³ócono spo-
kój, z ich domów zrobiono nêdzne przybudówki do neo-kamienic.
Namawiam wiêc mieszkañców domków w Rembertowie, w Waw-
rze i na Pradze, wszystkich opuszczonych i bezradnych w obliczu
wilczych praw rynku, zapytajcie tych, którzy chc¹ ponownie kan-
dydowaæ do lokalnych zaszczytów – gdzie, do cholery, byliœcie
przez minione cztery lata? 

O kolejnym byæ mo¿e skandalu uprzedza nasz czytelnik z Rado-
œci. Mieszka niedaleko od otuliny Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego. Od lat stara siê o pozwolenie na wybudowanie domu mie-
szkalnego i ci¹gle mu siê odmawia. Tymczasem w tej samej okoli-

cy buduje siê jak¹œ wielk¹ kolubrynê z lanego betonu (na zdjêciu
powy¿ej). Otulina Mazowieckiego Parku Krajobrazowego inwesto-
rowi najwyraŸniej nie przeszkadza. Urzêdnikom te¿ nie, bo prze-
cie¿ pozwolenie na tak¹ budowê samo siê nie napisa³o.

Drodzy Mieszkañcy, pamiêtajcie, ¿e 21 listopada s¹ kolejne wy-
bory samorz¹dowe, dzieñ zap³aty. Wtedy, korzystaj¹c z tego, ¿e
¿yjemy w kraju demokratycznym, wystawmy im rachunek. Przy-
najmniej tyle mo¿emy. Red.

Ludzie listy pisz¹... a               czyta Park „Leśnika”
Jest na Grochowie niewielkie, ale urokli-
we i przyci¹gaj¹ce optymistyczn¹ ziele-
ni¹ miejsce. To park u zbiegu ulic: Gro-
chowskiej, Kwatery G³ównej, Osowskiej,
Trembowelskiej i Bitwy Grochowskiej. 

Nie ka¿dy z nas wie, ¿e nazwa parku zwi¹zana jest z cz³owie-
kiem zas³uguj¹cym w pe³ni na miano bohatera walki o wolnoœæ
i niepodleg³oœæ naszej Ojczyzny - pu³kownikiem Janem Szypow-
skim. W parku znajduje siê g³az z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ jego czy-
ny. W³aœnie w tym miejscu 17 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ upa-
miêtniaj¹ca walkê stoczon¹ przez oddzia³ pu³kownika z Armi¹
Czerwon¹ 25 wrzeœnia 1939 roku pod Zamoœciem. 

Podczas uroczystoœci, zebrani mieli okazjê poznaæ szczegó³ow¹
historiê „Leœnika”, przedstawion¹ przez Miros³awa Szypowskiego
– syna pu³kownika oraz Juliusza Kuleszê – historyka wojskowoœci
i podkomendnego „Leœnika”. Kilka s³ów na temat historii parku
i powodów dla których nosi on obecn¹ nazwê, powiedzia³ z-ca bur-
mistrza dzielnicy Praga Po³udnie – Marek Karpowicz. 

Jak siê dowiedzieliœmy, skwer od koñca lat piêædziesi¹tych do ro-
ku 1990 mia³ nazwê 13 wrzeœnia 1944 roku, nastêpnie im. Piotra
Wierzbickiego. W roku 2005 na wniosek Rady Dzielnicy Praga Po-
³udnie zosta³ przemianowany i od tamtego czasu nosi obecn¹ na-
zwê. Sam patron parku by³ zwi¹zany z okolic¹, gdy¿ mieszka³ na
Grochowie, niedaleko miejsca w którym dziœ stoi tablica z Jego
imieniem.

P³k Jan Szypowski urodzi³ siê w 1889 r. w S³upcy. Od roku 1919
by³ majorem w Departamencie Uzbrojenia Ministerstwa Spraw
Wojskowych a od 1936 r. dyrektorem wytwórni amunicji nr 3.
W kampanii wrzeœniowej walczy³ w rejonie Zamoœcia. Tam jego
oddzia³ zosta³ rozbity przez armiê sowieck¹. By³ jednym z nielicz-
nych, którzy nigdy siê nie poddali, jednym z walcz¹cych póki broñ
w rêkach. 

P³k Jan Szypowskiego mianowano szefem uzbrojenia Komendy
G³ównej ZWZ i Armii Krajowej. Zorganizowa³ zgrupowanie bojo-
we „Leœnik” w sile 800 ¿o³nierzy. W tym czasie unieszkodliwi³ co
najmniej dwie niemieckie miny samobie¿ne goliat, przecinaj¹c ka-
bel steruj¹cy. Zdobycie tej potê¿nej broni umo¿liwi³o mu zapozna-
nie siê z zasadami jej dzia³ania i stworzenie instrukcji zwalczania
goliatów. Za swoj¹ dzielnoœæ zosta³ odznaczony m.in. orderem Vir-
tuti Militari V klasy a tak¿e Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Oficerskim
Krzy¿em Francuskiej Legii Honorowej. Do kraju wróci³ we wrze-
œniu 1945 roku. Zmar³ w Warszawie w roku 1950. Spoczywa na Po-
w¹zkach. 

Park na Grochowie jest wa¿nym miejscem pamiêci „Leœnika”.
Tutejsze drzewa w swoich koronach szumi¹ pieœni o heroizmie p³k
Szypowskiego i innych Jemu podobnych, walcz¹cych w imiê wol-
noœci, walcz¹cych o Polskê i polskoœæ. enigma

Czas wyborczy. Kandydatów na prezydenta Warsza-
wy przybywa szybciej ni¿ objazdów. O ile bowiem w po-
przednich latach okres kampanii by³ czasem zaniecha-
nia jakichkolwiek remontów („bo ludzie siê wkurz¹”),
o tyle Pani Prezydent wysz³a najwyraŸniej z za³o¿enia,
¿e warszawiacy wol¹ ulice wyremontowane ni¿ niewyre-
montowane i pozamyka³a, co siê da. W po³¹czeniu
z rozpoczêciem budowy drugiej linii metra – zaczê³o siê
pandemonium.  

Rada Warszawy zosta³a natomiast zasypana projek-
tami „strategii”. Wiêkszoœæ z przekazanych dokumen-
tów do tej pory mia³a w Ratuszu status „yeti”: wielu
o nich mówi³o, ale nikt nie widzia³. Po blisko trzech la-
tach prac, radni zapoznali siê wiêc z propozycj¹ rozwo-
ju sto³ecznego sportu. Dokument okaza³ siê pasjonuj¹cy,
zw³aszcza gdy wp³ynê³a do niego… autopoprawka do-
tycz¹ca kilkudziesiêciu b³êdów, które autorzy zauwa¿y-
li… po z³o¿eniu dokumentu. Kolejnych kilkadziesi¹t
wytknêli im radni proponuj¹c, by projekt poszed³ do ko-
misji i spokojnie poczeka³ na now¹ radê. Zg³oszony w tej
sprawie przez SLD wniosek poleg³ jednak g³osami…
koalicyjnej PO. W tej sytuacji… pe³en b³êdów projekt
przyjêto w myœl zasady „lepszy z b³êdami ni¿ ¿aden”. 

Rada przyjê³a tak¿e strategiê ochrony œrodowiska.
Dokument przygotowywano kilka lat, wydaj¹c na ten
cel okr¹g³¹ sumkê. Okaza³ siê gniotem. Odes³any do ko-
misji zosta³ poprawiony przez zespó³ radnych kierowa-
ny przez Adama Kwiatkowskiego (PiS). Okaza³o siê, ¿e

za darmo i w kilka tygodni da siê zrobiæ wiêcej ni¿ przez
lata za kasê. 

Czas wyborczy ma swoje prawa. Niektórzy ju¿ rozpo-
czêli wyborcz¹ kampaniê. Baczni obserwatorzy odnoto-
wali, ¿e na przyk³ad wiceburmistrz Bielan Marek Keller,
który dot¹d prosto z samochodowego gara¿u wje¿d¿a³
prawie do sekretariatu, zacz¹³ pojawiaæ siê miêdzy
urzêdnikami w hollu. A to poczeka na windê. A to do ko-
goœ zagada… Fajnie jest. 

Mniej fajnie jest natomiast skarbnikowi miasta. Facet
do samorz¹du trafi³ z powa¿nych firm i s¹dzi³, ¿e w mie-
œcie jak w korporacji: jak prezes zarz¹dzi to dyrektorzy
wykonaj¹ (tu: jak prezydent powie, burmistrzowie siê
zastosuj¹). Oszuka³ siê biedak. Rok temu, tworz¹c bu-
d¿et na 2010 rok przekaza³ burmistrzom tzw. „limity”
na rok 2011. Mieli wiêc w³odarze dzielnic czas, by siê na
przepisy nowej ustawy przygotowaæ i troszkê apetyty
przyci¹æ. O ile bowiem do koñca 2010 roku wydatki bie-
¿¹ce miasta mog³y byæ kredytowane, o tyle od 2011 nie
mog¹ przekraczaæ realnych przychodów. I zaczê³a siê
zabawa, bo kasy brakuje. Panowie burmistrzowie zaœ
(nie wszyscy na szczêœcie) wyszli z za³o¿enia, ¿e „jakoœ
to bêdzie” i „na pomoc spo³eczn¹ to skarbnik bêdzie
musia³ znaleŸæ” i… zaplanowali kasê na nagrody, fol-
dery i inne niezwykle istotne tematy, ale na pomoc spo-
³eczn¹ i remonty domów komunalnych ju¿ im nie wy-
starczy³o. Strach siê baæ co bêdzie, bowiem skarbnik za-
powiedzia³, ¿e siê nie ugnie… PODPATRYWACZ

YETI A WYBORY
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
Przed Tob¹ sprzyjaj¹ce dni na za³atwienie kilku
wa¿nych spraw. Chocia¿ mo¿esz poczuæ siê tro-
chê zmêczony skokami ciœnienia i zmiennoœci¹ je-
siennej aury, to pomyœl, ¿e jednak nie jest tak Ÿle
i warto siê cieszyæ tym, co niesie ¿ycie. Niewyklu-
czone, ¿e w sprawach materialnych nie powinie-
neœ mieæ wiêkszych problemów, to co zainwestu-
jesz mo¿e zwróci siê podwójnie. Samopoczucie
powinno byæ dobre, bo jak zwykle bêdzie Ci dopi-
sywaæ szczêœcie w sprawach osobistych.

BYK 22.04-21.05
Ci¹g³e odk³adanie wszystkiego na póŸniej mo¿e
okazaæ siê bardzo zgubne w skutkach, zw³aszcza
dla Ciebie. Ju¿ czujesz oznaki tego w sprawach
zawodowych. Spiêtrzenie ich ze sprawami pry-
watnymi mo¿e doprowadziæ do niepotrzebnych
zadra¿nieñ. Postaraj siê wiêc opanowaæ swoje
roztargnienie i opracuj w³aœciw¹ strategiê dzia³a-
nia. Najbardziej doceni¹ to twoi bliscy i przyjacie-
le, którym bêdziesz móg³ poœwiêciæ wiêcej czasu.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Zapowiada siê ciekawie. Mo¿liwoœæ nowej pracy,
wiêksze szanse na awans - oto, co mo¿e spotkaæ
Ciê w najbli¿szym czasie. Niewykluczone, ¿e mo-
¿esz zmieniæ miejsce zamieszkania, a nawet
spotkaæ osobê, z któr¹ zwi¹¿esz swoje dalsze lo-
sy. Szykuje siê sporo zmian, ale podchodŸ do te-
go z dystansem i nie zamartwiaj siê, ¿e nie dasz
sobie rady. Wa¿ne jest, abyœ uwierzy³ w siebie.

RAK 22.06-22.07
Samopoczucie bêdziesz mia³ dobre, nastrój te¿
dopisze. Mog¹ nachodziæ Ciê ró¿ne myœli i bê-
dziesz siê waha³, jak¹ masz podj¹æ decyzjê.
Spróbuj poradziæ siê przyjaznej  osoby, która bê-
dzie umia³a spojrzeæ na problem obiektywnie.
Aby poprawiæ lekko depresyjny nastrój wybierz
siê na szalone zakupy lub do kina z przyjació³mi.
Twoim wielkim problemem jest to, ¿e za bardzo
przejmujesz siê nieistotnymi sprawami.

LEW 23.07-23.08
W pracy mo¿esz mieæ wiêcej zajêæ, ale przy Two-
im nastawieniu i chêci na pewno poradzisz sobie
bez trudu. Natomiast w sprawach domowych od-
czuwasz pewne zniechêcenie. Mo¿na to przypi-
saæ tylko zmiennej pogodzie i skokom ciœnienia.
Musisz popracowaæ te¿ nad swoim zachowa-
niem, bo zbyt ³atwo unosisz siê gniewem. Na ra-
zie nabierz dystansu do kilku spraw i odprê¿ siê.

PANNA 24.08-23.09
Nie powinieneœ siê zamartwiaæ ma³ymi niepowo-
dzeniami. Mo¿liwe, ¿e czeka Ciê wiele mi³ych
chwil i naprawdê mo¿esz liczyæ na uœmiech fortu-
ny. ¯yczliwoœæ otaczaj¹cych Ciê ludzi bêdzie
mia³a niema³y wp³yw na to, co zrobisz. W pracy
szykuj¹ siê ciekawe propozycje, wzrosn¹ Twoje
dochody i bêdziesz mia³ wiêksz¹ mo¿liwoœæ wp³y-
wania na swoje ¿ycie. Temperatura uczuæ te¿
mo¿e wzrosn¹æ, mimo jesiennej aury.

WAGA 24.09-23.10
W najbli¿szych dniach szykuje siê sporo zamie-
szania, bêdziesz zapraszany i goszczony. W pra-
cy mo¿liwe wyjazdy. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wyst¹-
pisz w roli mentora lub wyroczni. W sprawach
pieniêdzy – to okazji do ich wydawania Ci nie za-
braknie. Dlatego trzeba bêdzie narzuciæ sobie
wiêkszy re¿im. W zwi¹zku z zimnymi i wilgotnymi
dniami Twój organizm mo¿e zacz¹æ kaprysiæ, dla-
tego pamiêtaj o szaliku i czapce. 

SKORPION 24.10-23.11
W najbli¿szym czasie wszystko bêdzie sprzyjaæ
porz¹dkom i zaprowadzeniu ³adu – poczynaj¹c
od w³asnej szuflady a¿ po uregulowanie spraw fi-
nansowych, urzêdowych i osobistych. To bêdzie
równie¿ dobry moment, aby coœ zrobiæ ze swoimi
pieniêdzmi np. ubezpieczyæ siê na ¿ycie lub
ubezpieczyæ mienie. Potem mo¿esz o tym zapo-
mnieæ w nawale obowi¹zków.

STRZELEC 24.11-22.12
Przed Tob¹ w miarê spokojny miesi¹c – bêdziesz
powoli realizowaæ swoje plany. Mo¿e postano-
wisz coœ zmieniæ w swoim ¿yciu – schudn¹æ lub
nauczyæ siê angielskiego. A mo¿e pomo¿esz
przyjacielowi wypl¹taæ siê z osobistych k³opo-
tów? W pracy czekaj¹ Ciê nowe wyzwania. To
bêdzie dobry czas na realizowanie zadañ wyma-
gaj¹cych namys³u i konsekwencji.

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
W najbli¿szym czasie równie gor¹co bêdzie
w Twoim sercu i wyobraŸni – gdy¿ w³aœnie teraz
ktoœ zacznie Ci siê podobaæ. Kolejne dni mog¹
przynieœæ chwile rozterek i duchowych huœtawek.
Jest na to sposób, przestañ traktowaæ ¿ycie zbyt
powa¿nie i korzystaj z atrakcji. Wybieraj towarzy-
stwo osób, które pozytywnie na Ciebie dzia³aj¹.
Dotychczasowe k³opoty nied³ugo siê skoñcz¹
i stwierdzisz, ¿e nie warto by³o o tym tyle myœleæ.

WODNIK 21.01-19.02
Jeœli nawet nie zrealizujesz jakichœ swoich „wiel-
kich” planów. To na pewno uda Ci siê zamieniæ je
na pieni¹dze. To chyba nie bêdzie najgorsza per-
spektywa? Jeœli do tej pory ceni³eœ wolnoœæ, te-
raz mo¿esz doceniæ poczucie bezpieczeñstwa
p³yn¹ce z zatrudnienia na etacie. Jeœli do tej po-
ry wydawa³eœ pieni¹dze na prawo i lewo, teraz
zaczniesz oszczêdzaæ, maj¹c na uwadze jakiœ
wa¿ny cel. Kieruj siê zasad¹ „Lepszy wróbel
w garœci, ni¿ go³¹b na dachu”. 

RYBY 20.02-20.03
W Twoim ¿yciu mog¹ siê zacz¹æ zmiany na lep-
sze, sporo nowych znajomoœci i wynikaj¹ce st¹d
konsekwencje bêd¹ pozytywnie wp³ywaæ na Two-
je samopoczucie. Postaraj siê nie robiæ ¿adnych
zaleg³oœci i trzymaæ nad wszystkim kontrolê.
Sprawy, które wydaj¹ siê byæ niedokoñczone
znajd¹ swój pomyœlny koniec. Teraz skup siê na
swoich sprawach, nie daj siê wci¹gn¹æ w ¿adne
personalne „gierki”. Merlin

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 18/2010: „D³ug nie ma nóg”. Nagrodê ksi¹¿kow¹
wylosowa³a p. Janina Nowakowska z ul. Lizboñskiej. Po odbiór zapraszamy do
redakcji. Wa¿ne do 05.11.br.

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

ŚŚwwiieeżżee  jjeeddzzeenniiee  −−  ttoo  lluubbiimmyy  nnaajj−−
bbaarrddzziieejj..  CCoo  zzrroobbiićć,,  bbyy  zzaawwsszzee
mmiiaałłoo  śśwwiieettnnyy  wwyygglląądd  ii ssmmaakk??

PPiieecczzyywwoo − najlepiej mrozić
w szczelnej torebce póki bar−
dzo świeże, lecz nie gorące
i nie pokrojone, rozmrażać
w miarę potrzeby.

MMaassłłoo − póki zimne, wyjąć
z papierka i przełożyć do ma−
selnicy, a następnie zalać zim−
ną wodą tak, by je całkowicie
przykryła. Wodę należy codzien−
nie wymieniać na świeżą. Uwa−
ga! W braku maselniczki głębo−
kiej, nadającej się do przecho−
wywania masła w przeciwień−
stwie do maselniczek stoło−
wych, płytkich, można skorzy−
stać z miseczki, przykrywanej
małym talerzykiem. Tak prze−
chowywane masło − przykryte
wodą i osłonięte od światła −
zachowuje długo świeżość, nie
musi zajmować miejsca w lo−
dówce i świetnie się smaruje!

Przed sporządzeniem sałatki
lub soku, warzywa takie, jak mmaarr−−
cchheeww,,  rrzzooddkkiieewwkkaa,,  śśwwiieeżżee  ooggóórrkkii,,
bbuurraakk  cczzyy  sseelleerr należy po umyciu
zanurzyć w zimnej wodzie, najle−
piej z dodatkiem lodu. Po ok. 2
godz. będą jędrne i chrupiące. 

SSaałłaattaa: podobnie, jak kwiaty
(świeżo przyciętym ogonkiem
do dołu) wstawiona do zimnej
wody, po godzinie przebywania
w lodówce odzyska wigor!

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Fasolowo czyli zdrowo!

✓✓ Purée z zielonego groszku: groszek z puszki zagoto-
waæ, odcedziæ i starannie zmiksowaæ lub lepiej - przetrzeæ,
dodaj¹c ³y¿eczkê œwie¿ego soku z cytryny, odrobinê soli
i œwie¿e mas³o (1-2 ³y¿ki) tak, by purée by³o doœæ gêste i da-
wa³o siê formowaæ. Przy pomocy praski do dekorowania
ozdabiaæ mo¿na nim dania czy zapiekanki, lub te¿ dekora-
cyjnie podawaæ do miês i ziemniaków. Mo¿na te¿ rozcieñczyæ je roso³em dopra-
wionym odrobin¹ curry, œmietan¹ oraz siekanym szczypiorkiem i oto zupa - krem
z zielonego groszku, podawana z grzankami lub groszkiem ptysiowym.

✓✓ Kotlety z cieciorki, zwanej te¿ ciecierzyc¹: s³oik lub puszkê cieciorki zmikso-
waæ, po odlaniu p³ynu, na g³adko wraz z jedn¹ œredni¹ cebul¹ i dwoma z¹bkami
czosnku. Dodaæ sól, pieprz, jedno ca³e jajo, dwie ³y¿ki natki pietruszki i tyle tartej
bu³ki, by da³o siê formowaæ placuszki - kotleciki. Kto lubi, mo¿e daæ inne przyprawy
(np. mielon¹ paprykê), albo ³y¿eczkê koncentratu pomidorowego czy musztardy lub
2 ³y¿ki ostrego, tartego ¿ó³tego sera. Ka¿dy kotlecik panierowaæ w tartej bu³ce
i sma¿yæ na oliwie z dodatkiem ³y¿ki mas³a, po obu stronach, na rumiano. Podawaæ
gor¹ce, z surówkami - najlepiej mizeri¹ albo z sa³aty lub œwie¿ej kapusty.

✓✓ Zapiekanka z czerwonej soczewicy: rozgotuj powoli szklankê czerwonej
soczewicy w dwóch szklankach wody. Na patelni rozgrzej olej lub dobry smalec,
sma¿ na rumiano dwie œrednie tarte cebule, piêæ z¹bków czosnku przeciœniêtego
przez praskê lub roztartego z sol¹, dwie niedu¿e tarte marchewki i æwiartkê tarte-
go selera. Gdy gotowe, utrzyj warzywa z soczewic¹ na g³adk¹ masê, dodaj¹c 
3-4 ³y¿ki gêstego koncentratu pomidorowego, 2 p³askie ³y¿ki curry i ew. ³y¿eczkê
kurkumy, 4 ca³e jaja, sól, pieprz, paprykê s³odk¹ i ostr¹ (mielon¹). Gdy gotowe,
wlej do przygotowanej (mas³o+bu³ka tarta) foremki keksowej lub innej, w¹skiej
blaszki. W masie zanurz ca³kowicie ugotowane jaja na twardo, uk³adaj¹c je
wzd³u¿ foremki tak, by ledwo dotyka³y czubkami. Zamiast jaj mo¿na zapiec u³o-
¿one podobnie dobre, œwie¿e parówki lub œliwki suszone uprzednio zawiniête
w chudy boczek i upieczone (przed w³o¿eniem do masy wyjmij wyka³aczki!).
Piecz 3-4 kwadranse w 150-180°C. Wyjmuj z formy gor¹ce, serwuj ciep³e lub zim-
ne. Pycha! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy

ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Męskie rozmowy przy piwie: − Zauważyli−

ście, że kobiety wszystkie filmy pornogra−
ficzne oglądają zawsze do końca? − mówi
jeden.

− Rzeczywiście… Ciekawe, dlaczego?! 
− Ja wiem! − mówi inny. − Bo każda z nich jest głębo−

ko przekonana, że tak czy owak, to musi zakończyć się
ślubem…

☺ ☺ ☺
Sala pooperacyjna. Na łóżku spoczywa pacjent. Podcho−

dzi do niego zatroskany lekarz i mówi: − Proszę pana,
operacja się udała, wycięliśmy co trzeba, wszystko w po−
rządku. Nie zaszkodziło nawet to, że przed operacją tak
się pan szarpał, wrzeszczał, wyrywał, klął, kopał, gryzł
i wyzywał personel… 
Na to pacjent, słabym głosem: − Panie, bo ja tu mia−

łem tylko okna umyć…
☺ ☺ ☺

− Mamo, dla kogo ten wielki kawał tortu?!
− Dla ciebie, synku…
− Jak to?! Taki mały?!!!  WWeessoołłyy  RRoommeekk

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
Wakacyjny sezon zdrad za nami. Ale warto wiedzieć, dlaczego

każda z płci inaczej rozumie zdradę a zwłaszcza − inaczej przeży−
wa poczucie winy „post fatum”. Live Science na podstawie badań
w Toronto donosi, że kobiety zazwyczaj mają najsilniejsze poczucie

winy, gdy zdradziły partnera w sferze emocjonalnej, uczuciowej. Z kolei mężczyźni czu−
ją się najmocniej winni wówczas, gdy zdrada dotyczyła sfery cielesnej, seksualnej. Wyni−
ki zinterpretowano w ten sposób, że choć kobiety wiedzą, iż dla mężczyzn ważniejsza
jest sfera seksu, bardziej winne czują się, gdy przekroczyły „kobiece” priorytety, czyli
sferę uczuć. Mężczyźni, choć karmieni lekturami o tym, kto jest z Marsa a kto z Wenus
(choć prawdę mówiąc wszyscy jesteśmy z Ziemi) i − przynajmniej teoretycznie − świetnie
wiedzący, co jest najważniejsze dla pań, najmniej komfortowo czują się po zdradzie fi−
zycznej. Co ciekawe, „skonsumowanie” przez kobietę zdrady, czyli dołączenie sfery se−
ksualnej do sfery emocjonalnej o wiele silniej motywowało panie do zerwania dotych−
czasowego związku. CCiieekkaawwsskkaa
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ADMINISTROWANIE

RAMKA
ADOM obs³uga Wspólnot

Mieszkaniowych. 
Tel. 813-02-22, 602-622-345,

mail:adom_bc@vp.pl

FINANSE

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

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

Ksiêgowoœæ – fachowo, rze-
telnie, dyskretnie, osobiœcie
poprowadzê. Tel. 606-763-006; 

22 810-83-60
Us³ugi Ksiêgowe 

www.korkowabiuro.pl
Tel. 696-052-708

INNE

Meble na wymiar kuchen-
ne, szafy i inne. Producent. 

Tel. 607-595-327

KUPIĘ

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

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

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

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

SPRZEDAM

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

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

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal.

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

NAUKA

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

Angielski – doroœli, dzieci,
z dojazdem Tel. 608-128-930

Fizyka, matematyka, matury,
doje¿d¿am. Dr. 

Tel. 606-154-798
Francuski – nauczyciel. 

Tel. 22 673-69-26; 
609-490-406 

Liceum dla doros³ych.
Tel. 22 517-77-40; 

602-232-879
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045

Matematyka – liceum, stu-
dia. Tel. 603-239-612

Opiekunka dzieciêca – szko-
³a policealna, kursy. 

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

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

602-232-879
Szkolenia BHP. 

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

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Gara¿ do wynajêcia ul. Za-
mieniecka. Tel. 601-93-74-57

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

M2 – komfort, balkon, wy-
posa¿one, dobry dojazd, gara¿. 

Tel. 606-348-026
Pokój z widn¹ kuchni¹ ul.

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

lub 604-444-976

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Tanie dzia³ki wiejskie. 
Tel. 600-249-226

DAM PRACĘ

Biuro Rachunkowe (Grochów)
zatrudni osobê ze znajomoœci¹
zasad ksiêgowoœci i dobr¹ obs³u-
g¹ programów biurowo-ksiêgo-
wych. Tel. 601-177-247

Dorywcza 1/2 etatu – obs³u-
ga parkingu. Tel. 515-116-107

Emerytowi renciœcie. 
Tel. 505-710-689

Pomocnika do instalacji sy-
stemów alarmowych, najlepiej
sprawnego rencistê. 

Tel. 501-121-788
RAMKA
Zatrudniê do Punktu Gastrono-
micznego
przy ul. Korkowej (Wawer) 
Wymagania: Ksi¹¿eczka Sani-
tarno-Epidemiologiczna. 
Wynagrodzenie: 9z³/h netto
(160-165 h). 
Kontakt: 502-084-811

SZUKAM PRACY

Ksiêgowa z wieloletnim do-
œwiadczeniem na stanowisku
g³ównej ksiêgowej poprowadzi
osobiœcie, rzetelnie i fachowo
ksiêgowoœæ. Tel. 662-749-625

KPiR, VAT, ZUS - osobiœcie
poprowadzê – wystawiam fak-
tury VAT. Tel. 608-512-705

OGRODNICZE

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

Zak³adanie i pielêgnacja
ogrodów, porz¹dki. 

Tel. 888-906-138

PRAWNE

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

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

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

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

Tel. 0509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252 

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

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

Nieruchomoœci 
– www.azdom.pl

RAMKA
Kancelaria Prawna Pietruk s.c. 
Pe³ny zakres us³ug. Konkuren-
cyjne ceny. 
ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2 Warszawa 
Tel. 22 879-92-29; 502-27-51-
94 
www.pietruk.eu

RÓŻNE

Sól drogowa i mieszanka
piaskowo-solna w workach po
50 kg. Na terenie Pragi trans-
port gratis. Tel. 697-104-304

SPORT

Si³ownia, ping-pong. ul. Pod-
skarbiñska 7B. Najtaniej na
Grochowie! Tel. 22 870-52-72

TURYSTYKA

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

USŁUGI

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

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

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

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

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

ANTENY - CYFRA+, Polsat,
N-ka oraz satelity bez op³at, 900
programów, w tym 20 polskich
(TRWAM, TVP1, TVP2 i TVN),
anteny TV – naziemne. Sprze-
da¿, monta¿, naprawa, gwaran-
cja!  www.lemag-tvsat.waw.pl 
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 

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

604-506-278
ANTENY, TELEWIZORY

– naprawa. Tel. 22 818-07-17
Automatyczne pralki – na-

prawa, tanio. 
Tel. 22 810-67-92; 0605-404-132

Cyklinowanie, lakierowanie
– Jacek Szpakowski. 

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

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

609-542-545; 
Cyklinowanie, lakierowanie,

malowanie. Tel. 510-727-201
CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki – KAR-
CHEREM. TEL. 694-825-760

DEZYNSEKCJA, skutecz-
nie. Tel. 22 642-96-16

Elektryczne (uprawnienia).
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813

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

504-61-88-88
Elektryk – uprawnienia. 

Tel. 502-443-826; 
22 813-77-82

Futra – ko¿uchy, odzie¿
skórzana – us³ugi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy.
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05
RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h,
naprawa pieca, termy, kuch-
ni, pod³¹czenia, uprawnienia
gazowe. Tel. 22 610-18-53;
662-065-292

Gaz, hydraulika 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, pod³¹-
czenia, przeróbki, naprawy. 

Tel. 22 610-88-27; 
604-798-744 

GEODEZJA. 
TEL. 609-240-602

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

Glazurnik-profesjonalista, 20
lat praktyki. 

Tel. 22 783-24-28;
501-805-046

Glazura, hydraulika, malo-
wanie - tanio. Tel.518-562-380 

G³adŸ, malowanie, glazura,
terakota. Tel. 606-181-588

Hydrauliczne - G³owacki. 
Tel. 22 428-35-53; 

504-61-88-88
Hydrauliczne, gazowe – soli-

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

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

660-51-60-10
Hydraulik. 

Tel. 502-031-257, 
22 815-66-60

Hydraulika wod.-kan. gaz.,
piece, przegl¹dy kominiarskie,
gazowe, remonty. 

Tel. 696-321-228
LODÓWKI, PRALKI, TE-

LEWIZORY – NAPRAWA. 
TEL. 694-825-760

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

695-679-521
Malowanie, tapetowanie.

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

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

501-028-073
Malowanie, g³adŸ gipsowa. 

Tel. 22 612-01-95; 
510-711-163

Malowanie, tapetowanie,
g³adŸ – doœwiadczenie. 

Tel. 22 810-90-22
Malowanie, drobne remonty. 

Tel. 601-203-313
Meble kuchenne, szafy

wnêkowe, garderoby na wy-
miar, projekt, wycena, mon-
ta¿. Tel. 792-093-410

NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – dojazd. 

Tel. 602-216-943
Naprawa telewizorów

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

Naprawa - pralki, lodówki. 
Tel. 603-047-616; 

502-562-444

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿y-
ty sprzêt AGD, z³om, makula-
turê, st³uczkê. Sprz¹tanie
piwnic i strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62 

Pralki, lodówki. 
Tel. 601-361-830, 

22 671-80-49, 604-910-643
Pranie chemiczne, renowa-

cja odzie¿y skórzanej, pranie
dywanów, magiel. Zak³ad
Pralniczy ul. Igañska 22. 

Tel. 22 870-09-54
Przeprowadzki. 

Tel. 669-834-024
SPRZ¥TANIE piwnic, wy-

wóz mebli. Tel. 694-977-485
STOLARZ - wykona soli-

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

Tapicerskie. 
Tel. 22 612-53-88

Transport, przeprowadzki,
czyszczenie podwórek, piwnic
– tanio. Tel. 514-547-042

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

Us³ugi remontowe. 
Tel. 0602-58-75-13

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

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

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

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

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

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

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

USŁUGI/budowlane

Geodeci. Tel. 783-640-323
HYDRULIK, SOLIDNIE

I TANIO. TEL. 514-076-212 

USŁUGI/komputerowe

WOJTEK-WWK NAPRA-
WA KOMPUTERÓW. 

TEL. 603-650-090

USŁUGI/remontowe

Cyklinowanie bezpy³owe, la-
kierowanie, uk³adanie parkie-
tów – solidnie. 

Tel. 503-630-035

ZIELARSTWO

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

Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA

„Trzy Pieski” – strzy¿enie,
fryzury jesienno-zimowe. 
Tel. 22 610-80-08; 501-591-901
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

ul. Olszynki Grochowskiej
11/15 lok. 2 Warszawa 

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

www.pietruk.eu

ADOM obs³uga Wspólnot
Mieszkaniowych. 
Tel. 813-02-22, 602-622-345, 

mail: adom_bc@vp.pl

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

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

Zatrudniê do 
Punktu Gastronomicznego
przy ul. Korkowej (Wawer) 

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

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

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

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

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O
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Nieodp³atnie odbieram zu-
¿yty sprzêt AGD, z³om, ma-
kulaturê, st³uczkê. Sprz¹ta-
nie piwnic i strychów. Wy-
wóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

KANCELARIA PRAWNA
Lex – Fin
Porady prawne

Zastêpstwo procesowe
Podania, umowy, wnioski itp.

Warszawa-Rembertów
al. gen. A. Chruœciela 44

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

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

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

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

tel. (22) 615 80 05  (22) 615 80 06 
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W si³owni TKKF „Gro-
chów” odby³ siê III turniej te-
nisa sto³owego. 

Po fina³ach poprzedniego
turnieju (wrzesieñ 2009 r.) To-
masz Kucharski, burmistrz
dzielnicy Praga Po³udnie za-
skoczony znakomit¹ gr¹ nasto-
letniego Adama W³adysiuka,
skontaktowa³ go z dzia³aj¹cym
przy hali sportowej i szkole
przy ul. Siennickiej Stowarzy-
szeniem SCK Hals. Stowarzy-
szenie to zajmuje siê m.in.
szkoleniem m³odych ping-po-
ngistów. Rok pracy W³adysiuka
pod okiem trenera Roberta D¹-
browskiego da³ niesamowity
efekt. W turniejowym finale ju-
niorów, identycznie, jak w po-
przedniej edycji, Adam W³ady-
siuk (na zdjêciu) zmierzy³ siê
Dominikiem £uczakiem. Jed-
nak, o ile przed rokiem mo¿na
by³o mówiæ o w miarê wyrów-
nanej walce, to tym razem zdo-
bywanie pojedynczych punk-

tów, przez równie¿ utalentowa-
nego £uczaka, sprawia³o mu
nie lada trudnoœæ. W³adysiuk
g³adko wygra³ trzy sety fina³u.
To w³aœnie jest efekt profesjo-
nalnego szkolenia! – Wszystko
zawdziêczam swojemu trenero-
wi – skromnie „Mieszkañcowi”
skomentowa³ sukces „ping-po-
ngowy dominator”. W meczu
o trzecie miejsce w kategorii ju-
niorów Kacper Paluch pokona³
Miko³aja Rybczyñskiego. 

Niespodziank¹ tej edycji tur-
nieju by³ udzia³ pierwszej kobie-
ty w kategorii seniorów. Jolanta
Drozda o ma³y w³os walczy³aby
w du¿ym finale o Puchar Burmi-
strza. Nie ³atwo by³o j¹ pokonaæ.
– O turnieju dowiedzia³am siê
z og³oszenia w „Mieszkañcu” –
powiedzia³a naszemu reportero-
wi. – Szukam miejsc, ¿eby siê
trochê poruszaæ, wiêc przysz³am
i zagra³am. Pani Jolanta trzy la-
ta temu przeprowadzi³a siê 
z Dolnego Œl¹ska do Warszawy.

Teraz mieszka w rejonie ul. Tar-
nowieckiej i £ukowskiej. Chwa-
li atmosferê, jaka panowa³a
w si³owni podczas zawodów.
Zapytana sk¹d u niej taka znajo-
moœæ tenisa sto³owego przyzna-
³a siê, ¿e przed laty trenowa³a tê
dyscyplinê. W kategorii „open”
turniej wygra³ Robert D¹brow-
ski, wspomniany wczeœniej tre-
ner Adama W³adysiuka. Kolej-
ne miejsca zajêli: Antoni Mali-
szewski, Jolanta Drozda i Kry-
stian Marek. Nagrody w imieniu
burmistrza Tomasza Kuchar-
skiego wrêcza³ radny dzielnicy
Bogdan Jeziorski. Magda K.

Ping−pong w siłowni

Od pokazowych zajêæ
„szczypiorniaka” rozpocz¹³
siê w Szkole Podstawowej 
Nr 143 cykl „Akademia Mi-
strzów”. Uczniów odwiedzi³a
kobieca dru¿yna pi³karek
rêcznych AZS-AWF.

„Akademia Mistrzów” to
wspólny projekt AZS-AWF
Warszawa i Agencji Marketin-
gu Sportowego SPORT EVO-
LUTION. W ramach cyklu za-
wodnicy AZS-u bêd¹ spotykali
siê z uczniami sto³ecznych
szkó³ podstawowych i gimna-
zjów. Pierwsze takie spotkanie
odby³o siê 21 paŸdziernika
w SP Nr 143 im. Stefana Sta-
rzyñskiego. Szko³ê odwiedzi³a
akademicka dru¿yna „szczy-
piornistek”. Sportsmenki po-
prowadzi³y profesjonaln¹ roz-
grzewkê, pokazywa³y uczniom
specjalistyczne æwiczenia
i wprowadza³y w arkany ligo-
wej pi³ki rêcznej. – Bardzo nam
siê podoba³o – szóstoklasiœci

zgodnie ocenili pokazowe lek-
cje. Uczniowie prosili zawo-
dniczki o autografy, wspólne
fotografie i zadawali bardzo
wa¿ne pytania o sportow¹ die-
tê. – Spotkania z prawdziwymi
zawodnikami s¹ bardzo moty-
wuj¹ce dla naszych uczniów –
mówi „Mieszkañcowi” Marek
Pyra nauczyciel wychowania
fizycznego ze szko³y goszcz¹-
cej „szczypiornistki”. Niew¹t-
pliwie tego typu akcje s¹ bar-
dzo atrakcyjne i potrzebne.
– Celem projektu „Akademia
Mistrzów” jest propagowanie
sportu wœród dzieci i m³odzie¿y,
promocja ró¿nych dyscyplin
sportowych i budowanie wize-
runku AZS-AWF Warszawa, ja-
ko klubu otwartego i wychowu-
j¹cego mistrzów sportu – wyja-
œnia koordynatorka projektu
Kamila Mazur. Za³o¿enie pro-
jektu jest takie, ¿e ró¿ni spo-
rtowcy bêd¹ siê spotykali
z uczniami ró¿nych szkó³. 

W najbli¿szej przysz³oœci
jedn¹ z placówek odwiedz¹
rugbiœci AZS-u. W projekt za-
anga¿owa³y siê m.in. takie s³a-
wy polskiego sportu, jak Pawe³
Korzeniowski, czy Tomasz Ma-
jewski. – W³aœnie szukamy
szko³y, w której móg³by wyst¹-
piæ Pawe³ Korzeniowski – do-
daje Kamila Mazur. – Ale musi

to byæ szko³a z basenem. Byæ
mo¿e bêdzie to grochowska
podstawówka nr 215 przy ul.
Kwatery G³ównej, przy której
znajduje siê basen „Szuwarek”?
Tym bardziej, ¿e w tym roku
szko³a obchodzi pó³wiecze ist-
nienia, a od trzech lat organizo-
wane s¹ w niej klasy o profilu
p³ywanie. ar

Szczypiornistki w Starzyńskim Radość tuż 
przed Drukarzem

W lidze okrêgowej grupy Warszawa I wynikami 2 do 1 PKS Ra-
doœæ pokona³ drugi sk³ad zespo³u Dolcan Z¹bki, a KS Drukarz wy-
gra³ ze ¯bikiem Nasielsk. 

Mecz PKS-u z Dolcanem obfitowa³ w ostre sytuacje i interwencje
sêdziny. W pierwszej po³owie pani sêdzia, ku wielkiej radoœci kibi-
ców Radoœci, odgwizda³a rzut karny dla wawerczyków, ale po konsul-
tacji z sêdzi¹ liniowym zmieni³a decyzjê. Po tej sytuacji zarówno sê-

dzina, jak i sêdzia liniowy dowiedzieli siê od rozemocjonowanych ki-
biców PKS Radoœæ wiele ciekawych rzeczy o sobie i swoich rodzi-
nach… Zwyciêstwo Radoœci dwoma celnymi strza³ami zapewni³ jej
najlepszy strzelec Daniel Zdzieszyñski (na zdjêciu po prawej stronie).

Po ostatniej kolejce zespó³ zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a tu¿
za nim plasuje siê KS Drukarz. Dru¿yny oddziela jedynie punkt
ró¿nicy. Dlatego du¿e znaczenie bêdzie mia³ najbli¿szy mecz,
w którym Radoœæ zetrze siê z Drukarzem (sobota, 30 paŸdziernika,
godz. 11.00, boisko przy ul. Wielowiejskiej). Ada M.

Wesoła
liderem!

KS Weso³a wreszcie zosta³a
liderem warszawskiej grupy
A-klasy! Sta³o siê tak po zwy-
ciêstwie (3:2) nad Rz¹dz¹ Za-
³ubice. Pi³karzom z KS Weso-
³a pomog³a wygrana Legionu
II Warszawa nad Bobrem
T³uszcz, dotychczasowym,
niekwestionowanym liderem
tabeli. Niestety, raczej bez
szansy na awans jest AON
Rembertów, który w miniony
weekend zremisowa³ (1:1)
z Rotavi¹ Nieporêt. AON zaj-
muje co prawda wysok¹, pi¹t¹
pozycjê w tabeli, ale pi³karzy
z Rembertowa dzieli od We-
so³ej a¿ 10 punktów. W naj-
bli¿sz¹ sobotê KS Weso³a
spotka siê z Dêbem Wieli-
szew (godz. 10.30), a AON
Rembertów z Legionem II
Warszawa (godz. 17.00).

rosa 

Karate 
w Wawrze

W miniony weekend
w Falenicy odby³y siê VI
Otwarte Mistrzostwa Polski
Karate Tsunami. W impre-
zie brali udzia³ przedstawi-
ciele innych stylów walk.

W hali dzielnicowego
OSiR-u przy ul. Poezji 5 go-
œci³o 120 zawodników ró¿-

nych sportów walki. Rywalizowali w siedmiu kategoriach wiekowych
i w dziewiêciu konkurencjach. Na poprzednich Mistrzostwach Polski
dru¿yna z Wawra zajê³a pierwsze miejsce i zgodnie z panuj¹cym zwy-
czajem przyznano jej prawo organizacji kolejnych zawodów.

W imprezie wziê³o udzia³ wielu utytu³owanych zawodników. Nie
zabrak³o równie¿ m³odzie¿y, która ju¿ mo¿e siê poszczyciæ znacz¹-
cymi sukcesami. Jak np. prezentuj¹cy ¿artobliwie zwan¹ pozycjê
„kulawego kota” wicemistrzyni œwiata Anna Nolewajka i finalista
Daniel „Wafel” Wrodarczyk (na zdjêciu), którzy do Falenicy przy-
jechali a¿ z Bytomia wraz z klubowym narybkiem Œl¹skiego Cen-
trum Tsunami. rosa

OG£OSZENIE                                                                                                                       REKLAMA
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WARSZAWA

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

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

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

Ryszard Miko³ajewski: -
Tak, z ca³¹ pewnoœci¹ takie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porada laryngologa 

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

PARTNER OTICON

Osoby, które zdecyduj¹ siê zakupiæ
dwa aparaty s³uchowe otrzymaj¹ 

500 z³ upustu!
Iloœæ aparatów w promocji

ograniczona. 
Promocja potrwa 
do 11 listopada.

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

Zapraszamy 
do naszych gabinetów:

ul. Ostro³êcka 4 
(przychodnia specjalistyczna)

tel. 22 498 74 80
ul. Bronis³awa Czecha 39 

tel. 22 353 42 50
Posiadamy sieæ 12 gabinetów

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

22 392 76 19.

APARATY S£UCHOWE

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

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

Stomatolog
od poniedzia³ku do pi¹tku

10.00 - 19.00
Ginekolog

od poniedzia³ku do pi¹tku
16.00-19.00

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

16.00-18.00
Urolog

wtorek 14.00-16.00

CARIDENTCARIDENT
GGaabbiinneett

SSttoommaattoollooggiicczznnyy
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32, 
610−50−31

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

ppoonniieeddzziiaałłeekk,,  cczzwwaarrtteekk  ––  11330000−−11990000

wwttoorreekk  ––  993300−−11770000

ssoobboottaa  ––  990000−−11330000

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

Okulary 49,−*

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

Soczewki 
z antyrefleksem

99,−*

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

HURTOWNIA OPTYCZNA

H U R T  –  D E T A L

DIETETYKA
ODCHUDZANIE

Bezp³atny pomiar 
tkanki t³uszczowej 

i p³ynów ustrojowych
ul. £ukowska 1 (Grochów)

tel. (22) 251 28 36 lub 519 193 981

Realizacja zleceñ NFZ
Akcesoria do aparatów
Dobór i badanie s³uchu bezp³atne
Wizyty domowe u osób niepe³nosprawnych
Fachowa pomoc protetyków s³uchu

S P R Z E D A Ż  N A R A T Y
tel. 022 812−49−09

www.eesmil.pl
W-wa ul. Bielszowicka 15 (Miêdzylesie)

codziennie w godz. 10.00-18.00 
(bez sobót i ost. poniedzia³ku miesi¹ca)

APARATY S£UCHOWE
Elektronika Elektromech. Sprzêtu Med. i Lab.

Ma³gorzata Lech
Rok za³o¿enia 1986

AUDIO SERVICE
SIEMENS
OTICON

BELTONE

XXI wiek
w Praskim

Losy mojej rodziny od czasów przedwojen-
nych zwi¹zane s¹ ze stolic¹. Tu pradziadek pe³ni³
obowi¹zki pos³a m³odej Rzeczpospolitej, tu uro-
dzili siê, mieszkali i studiowali medycynê w War-
szawskiej Akademii Medycznej moi rodzice.

Posiadam du¿e doœwiadczenie w skutecznym
zarz¹dzaniu w s³u¿bie zdrowia, poparte sukcesa-
mi. Wspólnie z wieloma ludŸmi uda³o mi siê
przywróciæ dobr¹ kondycjê i rozbudowaæ znacz-
nie szpital powiatowy w P³oñsku – z 4 oddzia³o-
wego Powiatowego Szpitala powsta³ 11 oddzia³o-
wy nowoczesny szpital z oddzia³em ratunkowym
i l¹dowiskiem dla helikopterów oraz 13 nowymi
poradniami specjalistycznymi. To doœwiadczenie
pozwoli³o mi aspirowaæ do funkcji dyrektora
Szpitala Praskiego, który jest obecnie najbardziej
dynamicznie rozwijaj¹cym siê szpitalem publicz-
nym w Warszawie.

Od czasu objêcia przeze mnie funkcji uda³o siê
uruchomiæ nowy budynek szpitalny, zwiêkszyæ
liczbê oddzia³ów, rozszerzyæ dostêpnoœæ zaawan-

sowanych us³ug medycznych dla mieszkañców
prawobrze¿nej Warszawy. W latach 2007-2010
Szpital zacz¹³ realizowaæ zabiegi kardiochirur-
giczne, ortopedyczne i neurochirurgiczne. Liczba
hospitalizowanych pacjentów zwiêkszy³a siê
z 14,8 tysi¹ca w 2007 roku do 17,5 w roku 2010.
Wzros³a te¿ o ponad 20% liczba wykonywanych
zabiegów. Szpital skutecznie realizuje „Program
Opieki Zdrowotnej nad Kombatantami”, wspo-
magaj¹c kombatantów z Pragi w zakresie opieki
medycznej. Uda³o siê zachêciæ do pracy w Szpi-
talu najlepsz¹ kadrê w Warszawie. Szpital sku-
tecznie w³¹czy³ siê w europejskie programy ba-
dawcze w zakresie medycyny. Wspólnie z innymi
jednostkami medycznymi i placówkami badaw-
czymi z ca³ej Europy bierze udzia³ w badaniu
urazów mózgowych.

Zabiegam o stworzenie w Szpitalu Mazowiec-
kiego Centrum Toksykologii. Szpital Praski jako
jedyny w Warszawie i na Mazowszu dysponuje
Oddzia³em Toksykologicznym i powinien
w przysz³oœci staæ siê oœrodkiem ratuj¹cym ¿ycie
ofiarom wypadków i katastrof z ca³ego woje-
wództwa. Planujemy te¿ udzia³ Szpitala w reali-
zacji EURO 2012 w Warszawie. Dziêki realizacji
moich planów w ci¹gu kilku miesiêcy Szpital
Praski ma szanse staæ siê najnowoczeœniejszym
Szpitalem w Warszawie.

Szpital dla ka¿dej spo³ecznoœci lokalnej jest
miejscem bardzo istotnym i niezbêdnym. War-
szawska Praga, to oczywiœcie nie tylko nasz
Szpital, to przede wszystkim jej mieszkañcy, na
co dzieñ borykaj¹cy siê z wieloma problemami.
W ich rozwi¹zywaniu powinny pomagaæ w³a-
dze samorz¹dowe gminy, dzielnicy i wojewódz-
twa.

Kandydujê do Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego z listy SLD miejsce 1, bo chcê tak-
¿e na tym forum pokazaæ problemy warszawskiej
Pragi, która jest mi bliska, a jej problemy znane
z codziennych rozmów m.in. z pacjentami Szpita-
la Praskiego, z których absolutna wiêkszoœæ to
mieszkañcy dzielnicy.

Oprócz doœwiadczenia w zarz¹dzaniu s³u¿b¹
zdrowia posiadam wieloletnie doœwiadczenie
w pracy w samorz¹dzie. W kadencji 2002-2006
pe³ni³em ju¿ funkcjê radnego wojewódzkiego.
Znam kompetencje i zasady dzia³ania Sejmiku.
Wiem jak wype³niaæ mandat dla dobra ogó³u,
a nie tylko pe³niæ funkcjê. Wiem te¿, w jakim za-
kresie radny województwa mo¿e wspieraæ rozwój
Pragi przy wspó³pracy z lewobrze¿n¹ Warszaw¹
i reszt¹ województwa mazowieckiego.

Paweł Obermeyer

Komitet Wyborczy SLD

Pawe³ Obermeyer – lat 44, ¿ona Agnie-
szka, córki Marta 17 lat i Aleksandra 15
lat. Lekarz specjalista medycyny ro-
dzinnej, dyrektor Szpitala Praskiego
pw. Przemienienia Pañskiego.
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W gronie najwy¿ej ocenia-
nych placówek s³u¿by zdrowia
znalaz³y siê a¿ dwie z Pragi Po³u-
dnie. W kategorii „Kliniki i od-
dzia³y” praskie szpitale, mimo sil-
nej konkurencji, otrzyma³y a¿
dwie per³y. Piêkne, strzeliste sta-
tuetki wrêczono przedstawicie-
lom Kliniki Kardiologii i Chorób
Wewnêtrznych Centralnego Szpi-
tala Klinicznego MON Wojsko-
wego Instytutu Medycznego czyli
popularnych „Szaserów” (1 miej-
sce) oraz Szpitalowi Dzieciêcemu
im. prof. Jana Bogdanowicza SP-
ZOZ w Warszawie, Oddzia³ Chi-
rurgii Dzieciêcej z pododdzia³em
urologicznym i pododdzia³em
oparzeniowym, czyli naszej „Nie-
k³añskiej” Pe³na nazwa jest tu
istotna, poniewa¿ wskazuje, jaki
obszar dzia³alnoœci placówki za-
s³u¿y³ na taki zaszczyt.

Pani Ma³gorzata Stachurska- 
-Turos (lekarz, dyrektor szpitala
na Niek³añskiej - na zdjêciu dru-
ga z prawej) wœród owacyjnych
oklasków odebra³a ponadto wy-
ró¿nienie dla szpitala w kategorii
„Szpitale wielospecjalistyczne
poni¿ej 400 ³ó¿ek”.  Zapytana, ja
siê czuje jako laureatka, pani dy-

rektor powiedzia³a: - Jestem bar-
dzo, bardzo szczêœliwa, ¿e mój
szpital, mój oddzia³ chirurgiczny
zwyciê¿y³, choæ przyznam, ¿e
bior¹c pod uwagê wyj¹tkowoœæ

mojej kadry i mojego szpitala,
nie jestem bardzo zaskoczona…
Nagrodê, tê piêkn¹ Per³ê Medy-
cyny, a tak¿e wyró¿nienie, dedy-
kujê wszystkim moim pracowni-
kom, dziêkuj¹c za ich zaanga¿o-
wanie i profesjonalizm. Ta na-
groda, wyraz uznania dla moje-
go personelu i jego poœwiêcenia,
zaanga¿owania w wykonywan¹

pracê, zmotywuje nas wszystkich
do jeszcze lepszego dzia³ania, te-
go jestem pewna, znam mój ze-
spó³. To wa¿ne tak¿e dla dzieci -
naszych pacjentów, poniewa¿
nasz pododdzia³ leczenia opa-
rzeñ jest jedyny na Mazowszu. 

Miejmy nadziejê, ¿e nawet
najtrudniejsze przypadki, jak 
8-letnia Jessica, któr¹ przez 
2 miesi¹ce leczono (skutecznie!)
na grypê A/H1N1, bêd¹ ukoro-
nowaniem wiedzy i umiejêtno-

œci medyków z „Niek³añskiej”.
Oby tylko NFZ w porê refundo-
wa³ poniesione przez szpital
koszty, bo za Jessicê nie zap³a-
ci³ do dziœ…

Wróæmy jednak do Gali.
Laureatów by³o oko³o dwustu,
st¹d samo wrêczanie trwa³o…
kilka godzin! Kto wytrwa³,
móg³ pos³uchaæ samby brazylij-

skiej - tak, pos³uchaæ, bo przy
tysi¹cu zaproszonych sprawi³o,
¿e widzia³a go ledwie garstka
najbli¿ej siedz¹cych, reszta mo-
g³a tylko z dala podziwiaæ
barwne pióropusze pañ, wi-
doczne ponad g³owami goœci. 

Nie by³a to jedyna wpadka
organizatorów: przy wejœciu
by³y problemy z zaproszenia-
mi, co stawia³o niektórych go-
œci w ma³o komfortowej sytua-
cji „oficjalnie zaproszonego in-
truza”. Szwankowa³y telebimy,
ustawione obok sceny. Po wrê-
czeniu nagród i wyró¿nieñ dla
firm budowlanych, zaserwowa-
no ma³o taktowny przerywnik
w postaci jegomoœcia, który na
scence parodiowa³ „prostych
budowlañców” w bereciku. Ale
goœcie nie dali sobie popsuæ do-
brego nastroju, przy sto³ach to-
czy³y siê o¿ywione rozmowy,
wymieniano gratulacje, witano
dawno nie widzianych znajo-
mych z ca³ej Polski, cieszono
z nagród i wyró¿nieñ.

Mimo wszystko - wa¿ne, ¿e
uhonorowano pracê i wysi³ek
tak wielu osób z tak ró¿nych
obszarów dzia³alnoœci, dopin-
guj¹c tym samym innych do
lepszego dzia³ania. Kolejna ga-
la - za rok. Mo¿e warto skorzy-
staæ z tegorocznych doœwiad-
czeñ i nie staraæ siê biæ rekordu
Guinessa w iloœci godzin nie-
przerwanego honorowania lau-
reatów. eGo

TWOJE CIAŁO
Dbasz o nie, karmisz, poisz, pielêgnujesz. Nie-
rzadko tak¿e postanawiasz, ¿e mo¿e ono rato-
waæ ludzkie ¿ycie i zdrowie: transplantacj¹. 

Œwiatowy Dzieñ Transplantacji obchodzono w ostatni¹ nie-
dzielê w Centrum Zdrowia Dziecka. Na konferencji, inauguruj¹cej
kampaniê promowania idei transplantacji, z udzia³em t³umu dzieci,
którym transplantacja da³a nowe ¿ycie, a tak¿e z udzia³em ich ro-
dzin oraz z dawcami narz¹dów, premier Donald Tusk, wyraŸnie

wzruszony, dziêkowa³ lekarzom za ich wk³ad w rozwój transplan-
tologii. Podkreœli³, ¿e ofiarowanie czêœci siebie, by ratowaæ ¿ycie
drugiego cz³owieka, to dobro nie tylko dla obdarowanego, ale i dla
obdarowuj¹cego.

Minister Ewa Kopacz poinformowa³a, ¿e do roku 2020 - zgodnie
z przyjêtym Narodowym Programem Rozwoju Medycyny Trans-
plantacyjnej - corocznie bêdziemy przeznaczaæ na transplantologiê
45 mln z³, w sumie blisko pó³ miliarda. 

Na terenach wokó³ CZD czeka³o mnóstwo atrakcji: od marszo-
biegu z udzia³em nawet ca³ych rodzin, po grê miejsk¹ w… podzie-
miach szpitala. Na trawnikach rozstawiono namioty z atrakcjami,
pokazami medycznymi. Przeszczepy - nadal mówimy o nich zbyt
ma³o. Dzielmy siê sob¹, dzielmy siê ¿yciem! kaja

Orły, perły i coś jeszcze
W ostatni¹ sobotê, w najwiêkszej sali konferencyj-
nej w Warszawie, odby³a siê gala rozdania z³otych,
srebrnych i br¹zowych Or³ów oraz Pere³: nagród
i wyró¿nieñ w a¿ 5 konkursach: Mazowiecka Fir-
ma/Powiat/Gmina Roku, Per³y Medycyny, Samorz¹d
Przyjazny Przedsiêbiorczoœci, Gmina Atrakcyjna
Turystycznie, Or³y Polskiego Budownictwa.




