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Przyjemnie
jest – czas
na wygodê

Rady wybrane, teraz przed
nimi najgorszy okres - jeszcze
nie opad³ bitewny kurz, a tu trze-
ba zawieraæ koalicje, budowaæ
wiêkszoœæ, wybieraæ zarz¹dy.
Mieszaæ siê bêd¹ interesy par-
tyjne, œrodowiskowe i prywatne
- ten siê z tym nie lubi, choæ po-
litycznie s¹ sobie bliscy...

To jednak minie i ¿ycie wymu-
si zajêcie siê tym, co najwa¿-
niejsze. Bud¿ety zawsze s¹ wie-
lokrotnie mniejsze od z³o¿onych
w trakcie wyborów obietnic.
Trzeba bêdzie zacz¹æ wybieraæ
i zacz¹æ dzia³aæ... nad powiêk-
szeniem tych bud¿etów. Naj-
wiêkszym Ÿród³em wci¹¿ mog¹
byæ œrodki europejskie. W ci¹gu
najbli¿szych czterech lat trzeba
bêdzie z tego Ÿród³a wyci¹gn¹æ
jak najwiêcej. Bo powoli wysy-
cha. Có¿ wiêc przed Warsza-
w¹? Myœlê, ¿e przez minion¹
kadencjê zrobiono wiele, by wy-
budowaæ lokalne Ÿród³a radoœci
i zadowolenia; parki, place, uli-
ce. ¯yje siê przyjemniej. Teraz
czas na to - by wygodniej.

A to s¹ najdro¿sze inwesty-
cje. Wiêc mniej efektowne, bo
nie bêdzie ich du¿o. Ale skon-
centrowa³bym œrodki na budo-
wê obwodnic, tras komunikacyj-
nych, metra. Na remonty kamie-
nic czynszowych. A z rzeczy
efektownych doprowadzi³bym
wreszcie do zabudowy Placu
Defilad. To by³aby prawdziwa
wizytówka do chwalenia siê
przed wyborcami, choæ tak na-
prawdê wa¿niejsze bêdzie do-
koñczenie inwestycji komunika-
cyjnych. Tomasz Szymański

Nr 23(520) ROK XX 25.11.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny

Mieszkañcy ul. Jana Styki na Saskiej Kêpie od
lat borykaj¹ siê z koœlawym chodnikiem i dziu-
raw¹ jezdni¹. Uda³o siê znacznie im pomóc…
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W listopadzie do naszej re-
dakcji wp³yn¹³ list od grupy
osób mieszkaj¹cych przy ul.
Styki. Mieszkañcy prosili
o pomoc w rozwi¹zaniu pro-
blemu, z jakim borykaj¹ siê
od kilku lat. Chodzi³o o re-
mont chodnika i nawierzchni
ulicy. 

Faktycznie, chodnik, po
parzystej stronie ulicy przed-
stawia³ stan op³akany. Wiêcej
tu po³amanych i pokruszo-
nych p³yt, ni¿ tych dobrych.
Zniszczenia potêgowane s¹
przez system korzenny ro-

sn¹cych tu drzew, które roz-
sadzaj¹ i wybrzuszaj¹ bardzo
w¹ski chodnik. Reszty dope³-
niaj¹ parkuj¹ce samochody.
Poprosiliœmy o interwencjê
burmistrza Pragi Po³udnie
Tomasza Kucharskiego. Tym
bardziej, ¿e list przes³any
nam przez Mieczys³awa Wol-
skiego by³ znakomicie udo-
kumentowany koresponden-
cj¹, jak¹ od trzech lat mie-
szkañcy prowadz¹ z dzielni-
cowym urzêdem. – Wiem, ¿e
stan tej ulicy jest bardzo z³y,
ale urz¹d ma bardzo ograni-
czone œrodki – powiedzia³
burmistrz. Niemniej, w dro-

dze wyj¹tku, po naszej inter-
wencji burmistrz poinformo-
wa³, ¿e nazajutrz rozpoczyn¹
siê prace nad poprawie-
niem fragmentu chodnika 
ul. Styki.

Nastêpnego dnia po tej in-
formacji pojechaliœmy spraw-
dziæ, jak siê sprawy maj¹.
I rzeczywiœcie, na miejscu
pracowa³a ekipa remontowa
(zdjêcie na str. 1). Robotnicy
uk³adali nowe p³yty chodni-
kowe, a przy ul. Zwyciêzców
ju¿ czeka³ samochód z roz-
grzanym asfaltem. – Mie-
szkam tu od trzydziestu lat
i nigdy wczeœniej ta ulica nie

by³a remontowana – mówi³
Adam Rozmys³owicz z ul.
Styki 8. – Dziury, ka³u¿e, s¹-
siadka nawet sobie nogê z³a-
ma³a. Robotnicy zaœ obiecali
„Mieszkañcowi”, ¿e prace po-
trwaj¹ góra trzy, cztery dni.
Teraz po parzystej stronie ul.
Styki, od numeru 6 do ul.
Zwyciêzców, chodnik i jez-
dnia ciesz¹ równoœci¹. „Mie-
szkaniec” te¿ siê cieszy, ¿e
uda³o siê choæ trochê pomóc
Czytelnikom. Ech, ¿eby
w tym trybie wyremontowaæ
ca³¹ ul. Styki i jeszcze kilka
innych ulic na Pradze Po³u-
dnie… Adam Rosiński
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KRONIKA POLICYJNA
VII Komendy Rejonowej

Wpad³ na rusztowaniu 
Gdy policjanci podje¿d¿ali pod dom, jeden ze sprawców zbiega³

w³aœnie z rusztowania, a drugi wybieg³ z mieszkania. 25-letni Pa-
we³ W. i 39-letni Krzysztof W. w³amali siê do mieszkania, sk¹d
ukradli miêdzy innymi, kolekcjê znaczków, obraz i lustro. Byli pi-
jani. W chwili zatrzymania 25-letni Pawe³ W., mia³ 1,5 promila 
alkoholu we krwi, a 39-letni Krzysztof W., 2,8 promila. Grozi im
do 10 lat pozbawienia wolnoœci.

Zatrzymani za rozbój
Kobieta zosta³a zaatakowana, kiedy sz³a ulic¹. „Ktoœ” uderzy³ j¹

w g³owê i próbowa³ wyrwaæ torebkê, wywi¹za³a siê szarpanina...
Policjanci wytypowali sprawców napadu.  Tomasz H., Artur Z.
i Maciej N. zostali zatrzymani. Okaza³o siê, ¿e zatrzymani s¹
sprawcami jeszcze jednego rozboju, do którego dosz³o kilka dni
wczeœniej. Ofiar¹ te¿ by³a kobieta, a ³upem pad³a jej torebka. Za
rozbój podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolnoœci.

Rysopis doprowadzi³ do sprawcy
22-letni Kamil K. dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do firmy,

z której wyniós³ laptopy, kamerê internetow¹ i gotówkê. £¹czna
wartoœæ strat wynios³a 7 tysiêcy z³otych. Ca³y ³up od razu przejê³a
od niego jego towarzyszka, która odpowie za paserstwo umyœlne.
Wobec w³amywacza s¹d zastosowa³ tymczasowy areszt na okres 
3 miesiêcy. Na trop Kamila K. policjanci wpadli w ci¹gu kilkuna-
stu minut - szybko uda³o siê ustaliæ rysopis w³amywacza. W chwi-
lê potem policjanci zauwa¿yli mê¿czyznê o takim wygl¹dzie, który
szed³ w towarzystwie kobiety. 

Nieudany napad
Policjanci z Pragi Po³udnie otrzymali informacjê o usi³owaniu

rozboju. Do punktu kredytowego na Grochowie wtargn¹³ z atrap¹
broni zamaskowany mê¿czyzna. Za¿¹da³ pieniêdzy. Gdy ich nie
dosta³... uciek³. Pracownik punktu zawiadomi³ policjê. Wywiadow-
cy rozpoczêli poszukiwania. Znaleziono telefon komórkowy, który
zgubi³ napastnik. Ustalenie nazwiska w³aœciciela aparatu nie trwa-
³o d³ugo. Zatrzymanym okaza³ siê znany policji, 22-letni Damian
Ch. Podczas jego przeszukania odnaleziono atrapê broni krótkiej,
dwie kominiarki oraz oko³o 40 g amfetaminy.  Zatrzymano równie¿
podejrzewanego o wspó³udzia³ w usi³owaniu rozboju 23-latka. 

Nie by³o kradzie¿y mercedesa
Policjanci patroluj¹cy okolice jednego z centrów handlowych zo-

stali poinformowani przez  kobietê, ¿e w czasie,  gdy robi³a zaku-
py ktoœ ukrad³ jej z parkingu mercedesa. Wartoœæ strat oszacowa³a
na kwotê 100 tysiêcy z³otych. Policjanci przeanalizowali zeznania
pokrzywdzonej, potem przeprowadzili kilka operacyjnych spraw-
dzeñ i... okaza³o siê, ¿e kobieta ok³ama³a policjantów. Nie by³o ¿ad-
nej kradzie¿y mercedesa. 37-letnia Agnieszka T. przyzna³a siê do
z³o¿enia fa³szywego zawiadomienia i nieprawdziwych zeznañ.

toms
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Jeziorko Goc³awskie przed
wieloma laty stanowi³o dla
mieszkañców Pragi Po³udnie
wa¿ne miejsce rekreacji i wy-
poczynku. Czy mo¿na przy-
wróciæ akwenowi tê funkcjê?

Jeziorko znajduje siê przy
Trasie £azienkowskiej w pobli-
¿u Przyczó³ka Grochowskiego.
„Mieszkaniec” otrzymuje wiele
listów z proœb¹ o interwencjê
w sprawie op³akanego stanu te-
renu wokó³ jeziorka. 

Wyjaœnialiœmy ju¿, ¿e jezior-
ko znajduje siê na terenie nale-
¿¹cym do spó³ki Dom Develop-
ment, która w pobli¿u buduje
Osiedle „Saska”. W³adze samo-
rz¹dowe nie mog¹ inwestowaæ
publicznych œrodków na pry-
watnym terenie. Niemniej Dom
Development obieca³ przy-
wrócenie ¿ycia jeziorku i jego
brzegom. Na razie jednak
wszystko dooko³a wygl¹da jak
wygl¹da. Akwen jest zaroœniê-

ty, alejki wokó³ siê rozpadaj¹,
³awki s¹ w stanie szcz¹tkowym,
pozosta³oœci czterdziestoletniej
œcie¿ki zdrowia wyginaj¹ siê 
w konwulsjach, a na gnij¹cej
zieleni ³atwo wpaœæ w poœlizg… 

W ostatni¹ niedzielê „Mieszka-
niec” sprawdzi³, ¿e na tym terenie
nic siê nie zmieni³o. Spotkaliœmy
tam jedynie grupê wêdkarzy,

którzy najpierw nie chcieli, by ich
fotografowaæ, a nastêpnie, gdy
dowiedzieli siê, ¿e chodzi o arty-
ku³ w „Mieszkañcu” ochoczo
zgodzili siê i na zdjêcia i na roz-
mowê. Œwiadczy to o du¿ym zau-
faniu do naszego tytu³u, za które
dziêkujemy nie tylko wêdkarzom.

- Trafia siê i szczupak i san-
dacz, ale najczêœciej przycho-

dzi siê tutaj, aby odpocz¹æ i dla
towarzystwa – mówi wêdkarz
siedz¹cy najbli¿ej tafli wody. -
To jeziorko wymaga sta³ego
oczyszczania i zarybiania. Inny
ze spotkanych dodaje, ¿e trzeba
wybraæ „brejê” z kana³ku ³¹-
cz¹cego jeziorko z odnowio-
nym niedawno „Balatonem”. 
– Dawno temu mia³em tu kajak
– wspomina pan Andrzej, który
teraz mieszka przy ul. Wia-
tracznej, a czterdzieœci lat temu
mieszka³ w pobli¿u, w rejonie
ul. Roz³uckiej i Kinowej. 
– Swobodnie sobie p³ywa³em
nawet na jeziorko Kamionkow-
skie… Czy piêkna idea szlaku
wodnego ³¹cz¹cego trzy naj-
wiêksze jeziorka jest realna?
Trudno powiedzieæ, ale „Mie-
szkaniec” na pewno bêdzie
przygl¹da³ siê stanowi i ewen-
tualnym zmianom jeziorka Go-
c³awskiego.

rosa

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

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

MATERIA£Y
BUDOWLANE I WYKOÑCZENIOWE

MIESZALNIA FARB
Doradztwo i TRANSPORT

Atrakcyjne ceny

BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ

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

RABARABAT T nawet donawet do 40%40%
Szyba termoizolacyjna k=1,0

Maty bambusowe ¯aluzje Verticale

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

Licencjonowany Zakład Produkcyjny

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

PRODUCENT PRODUCENT 
OKIEN PCV I ROLETOKIEN PCV I ROLET

MMiieejj  ffaannttaazzjjęę  ––  łłaapp  ookkaazzjjęę!!
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OKNA PCVOKNA PCV

Żaluzje
Roletki
materiałowe
Moskitiery
Verticale
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MONTAŻ GRATIS
tel./fax 879−89−54

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

Kampania wyborcza by³a
ma³o zaskakuj¹ca. Szczególnie
na ulicach. Falstartem rozpo-
cz¹³ j¹ Adam Godus³awski
(PO) kandyduj¹cy do rady
Wawra, który wiesza³ swoje
plakaty jeszcze przed przyzna-
niem limitów wydatków. Mo-
g³o to mieæ znacz¹ce skutki
prawne. PóŸniej pojawi³y siê
bilboardy liderki listy PiS do
Sejmiku Mazowieckiego, Jani-
ny Rogg oraz samorz¹dowców
lewicy Adama Cieciury i Bar-
t³omieja Wichniarza. Choæ
spodziewano siê wysypu bilbo-
ardów z ubiegaj¹c¹ siê o reelek-
cjê prezydent Hann¹ Gronkie-
wicz-Waltz, to nad warszawski-
mi ulicami dominowa³ Donald
Tusk. Premier przekonywa³, ¿e
Platforma wszystko buduje
z dala od polityki. A tydzieñ
przed wyborami garstka z bli-
sko tysi¹ca kandydatów na rad-
nych z „mieszkañcowych”

dzielnic ubarwi³a swoimi podo-
biznami s³upy, tablice i elewa-
cje budynków.

No¿em, lodami
i CBA

Oby³o siê bez wiêkszych za-
k³óceñ kampanii i g³osowania.
Co prawda, jak zwykle, najbar-
dziej zagorzali zwolennicy
swoich opcji stosowali metody
nie fair. Na plakatach kandyda-
tów PiS pojawi³y siê naklejki
„CBA”, a na posterach Platfor-
my doklejano przerobione ha-
s³o „Nie robimy polityki – krê-
cimy lody”. Startuj¹cemu z Sa-
skiej Kêpy do rady Pragi Po³u-
dnie, by³emu burmistrzowi,
Mateuszowi Mrozowi (PiS)
nieznani sprawcy przebili opo-
ny w samochodzie, na którym
zawiesi³ swój baner wyborczy.
Problemy zdarza³y siê tak¿e
w dniu g³osowania. Ale innej
natury. W kilku lokalach na

Pradze Po³udnie przepe³ni³y siê
urny. Na szczêœcie odpowie-
dzialny za wybory urz¹d dyspo-
nowa³ zapasowymi urnami.

Dojrzewa 
samorz¹dnoœæ

Potwierdzaj¹ siê wyniki ba-
dañ, ¿e wyborcy czêsto czekaj¹
do ostatniej chwili z decyzj¹, na
kogo oddadz¹ swoje g³osy. 
– Nie wie Pani na kogo g³oso-
waæ? Pani weŸmie „Mieszkañ-
ca” i sobie poczyta… – przy-
padkiem, tu¿ przed cisz¹ wy-

borcz¹ us³yszeliœmy w jednym
ze sklepów, w którym klientka
szuka³a porady u ekspedientki.
Ale byli te¿ tacy, którzy wcho-
dz¹c do lokalu wyborczego je-
szcze nie byli zdecydowani. 
– Dlaczego przy nazwiskach
kandydatów nie ma ich wieku?
Dla mnie to wa¿na sprawa… 
– pyta³ komisjê wyborcz¹ jeden
z mieszkañców. Niemniej wy-
daje siê, ¿e znaczna czêœæ wy-
borców g³osowa³a na konkret-
nych kandydatów. W lokalach,
co pocieszaj¹ce, widaæ by³o

sporo m³odych osób. Dojrzewa
nam samorz¹dnoœæ…

Radoœæ i smutek
A jednak zwyciêsko w tych

wyborach wysz³y du¿e partie.
Platforma Obywatelska zdoby-
³a przewagê w radzie Warsza-
wy i w wiêkszoœci dzielnic. 
– Teraz bêd¹ mogli rz¹dziæ sa-
modzielnie… – skomentowa³
„Mieszkañcowi” wyniki S³a-
womir Kalinowski, lider dziel-
nicowej listy PiS z okrêgu Gro-
chów Pó³nocny. Co jednych
smuci, to innych cieszy. 

– Choæ nie uda³o mi siê wejœæ
do rady Wawra, to jestem bar-
dzo zadowolony, ¿e PO bêdzie
mog³a samodzielnie rz¹dziæ
dzielnic¹ – powiedzia³ nam Ja-
ros³aw Jankowski. Adam
Kwiatkowski (PiS), który po
raz kolejny zasi¹dzie w radzie
Warszawy, uwa¿a, ¿e jego for-
macji zaszkodzi³y ostatnie, bar-
dzo medialne dyskusje wokó³
roz³amowego stowarzyszenia
pos³anki Joanny Kluzik-Rost-
kowskiej.

PO rz¹dzi
Faktem jest, ¿e w licz¹cej 60

rajców radzie Warszawy wiêk-
szoœæ zdoby³a PO. Szczegó³o-
we wyliczenia jeszcze trwaj¹
(a „Mieszkaniec” musi siê wy-
s³aæ do druku), ale PiS mo¿e li-
czyæ na 17, a SLD na maksi-
mum 10 mandatów. Podobnie
przedstawia siê sytuacja
w „mieszkañcowych” dzielni-
cach. Najwiêkszy sukces

(w skali Warszawy) PO odnio-
s³a na Pradze Po³udnie. Zdoby-
³a 15 na 25 mandatów. Platfor-
ma wygra³a te¿ w Wawrze
i Weso³ej. Ale samodzielnie bê-
dzie mog³a rz¹dziæ tylko
w Wawrze. Koalicja z lokalny-
mi komitetami niezbêdna jest
w Weso³ej. W Rembertowie zaœ
zwyciê¿y³a „czysta samorz¹d-
noœæ”. Lokalne komitety „Dla
Rembertowa” i „Lepszy Rem-
bertów” pozostawi³y w tyle PO,
PiS i lewicê.

S³owna prezydent
- Ponad dziesiêæ tysiêcy g³o-

sów, jakie otrzyma³em w dziel-
nicy, w której jestem burmi-
strzem, to znakomity wynik!
Dziêkujê mieszkañcom i czujê
brzemiê odpowiedzialnoœci –
z ponownie zdobytego manda-
tu do Sejmiku Mazowieckiego
cieszy siê Tomasz Kucharski.
Wyborczym sukcesem cieszy
siê równie¿ Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. W pierwszej turze
wyborów zdystansowa³a kontr-
kandydatów i ponownie zosta³a
prezydentem stolicy. – Bêdê
prezydentem przez dwie kaden-
cje – obieca³a cztery lata temu
Gronkiewicz-Waltz. I tej obiet-
nicy dotrzyma³a. Gratulujemy
wszystkim wybranym i przy-
pominamy, ¿e ju¿ od teraz mu-
sz¹ pracowaæ zarówno dla lep-
szego jutra Miasta i Dzielnic,
jak i… na wynik w kolejnych
wyborach. Cztery lata szybko
zlec¹…

Adam Rosiński

W integracyjnym Zespole Szkó³ Nr 5 im. Stefana Kisielew-
skiego uczono, jak pracowaæ z dzieæmi niepe³nosprawnymi.
Nied³ugo zostanie tu otwarta poradnia pedagogiczno-psycholo-
giczna.

Na pocz¹tku listopada w „Kisielu” przy ul. Szczawnickiej zor-
ganizowano konferencjê i warsztaty ucz¹ce nauczycieli, jak praco-
waæ z dzieæmi niepe³nosprawnymi. To bardzo wa¿ne gdy¿ coraz
czêœciej „dzieci z problemami” ucz¹ siê nie w szko³ach specjal-
nych, czy integracyjnych, ale w zwyk³ych szko³ach masowych. Na
podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów dzieci z orzeczeniem o po-
trzebie kszta³cenia specjalnego mog¹ uczyæ siê w ka¿dej szkole,
któr¹ wybior¹ rodzice. Problemem jest to, ¿e zdecydowana wiêk-
szoœæ nauczycieli nie jest przygotowana do pracy z klasami,
w których „dzieci z problemami” mog¹ siê znajdowaæ. – Nauczy-
ciele maj¹ przygotowanie merytoryczne, ale brak im wiedzy
i umiejêtnoœci, jak pracowaæ z uczniami, którzy nie s¹ w pe³ni
sprawni – mówi pedagog Iwona Kulczyk, g³ówna inicjatorka kon-
ferencji.  

W warsztatach wziê³o udzia³ ok. 60 nauczycieli. Warto, aby takie
warsztaty odbywa³y siê czêœciej i zosta³y poszerzone. Praktyczn¹

wiedzê na te tematy winni zdobywaæ nie tylko szkolni pedagodzy
i psycholodzy, ale ka¿dy nauczyciel przedmiotowy. Konferencjê,
przy udziale muzycznego zespo³u gospodarzy otworzyli wspólnie
dyrektor szko³y Jan Pilczuk, dyrektor grochowskiej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej Bogumi³a Szmidt oraz wspomniana
pedagog Iwona Kulczyk (na zdjêciu). Imprezê objêli patronatem
Mazowiecki Kurator Oœwiaty, burmistrz Pragi Po³udnie oraz rekto-
rzy SWPS i APS.

Wspó³organizator konferencji dyrektor Bogumi³a Szmidt, zapre-
zentowa³a „Mieszkañcowi” pomieszczenia w „Kisielu”, w których
powstaje filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 16. Pora-
dnia mieœci siê przy ul. Kordeckiego. Niestety, nie ma tam warun-
ków, aby prowadziæ zajêcia z ma³ymi dzieæmi. – To bardzo wa¿ne,
aby dzieci dostawa³y pomoc, jak najszybciej od wykrycia niepe³no-
sprawnoœci. ¯eby ich problemy zosta³y jak najbardziej zminimali-
zowane jeszcze przed rozpoczêciem nauki w szkole podstawowej -
wyjaœnia dyrektor. Sale dla poradni zosta³y wyremontowane ze
œrodków szko³y. Dzielnica finansuje wyposa¿anie gabinetów. W fi-
lii w „Kisielu” bêd¹ m.in. gabinety psychologa, logopedy, du¿a sa-
la do terapii grupowej. 

Kolejn¹ dobr¹ wiadomoœci¹ z zespo³u szkó³ przy ul. Szczawnic-
kiej jest to, ¿e uda³o siê kupiæ i zainstalowaæ windê. Urz¹dzenie la-
da moment zacznie s³u¿yæ uczniom. – W integracyjnej szkole by³o
to niezbêdne – powiedzia³ „Mieszkañcowi” wiceburmistrz Jaros³aw
Karcz. Magda K.

.... .... .... iiii     PPPPOOOO    wwwwyyyybbbboooo rrrr aaaacccchhhh !!!!
Zwyciêstwo PO, pora¿ka lewicy, 
strata PiS-u – tak mo¿na ogólnie
okreœliæ wyniki wyborów samorz¹do-
wych w Warszawie. Mieszkañcy po-
nownie wybrali Hannê Gronkiewicz-
-Waltz na prezydenta Stolicy. I to ju¿
w pierwszej turze wyborów.
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Dzieci z problemami w „Kisielu”



S¹ wœród nich podwójne
rocznice – jak choæby 11 li-
stopada 1918 roku - z jednej
strony dzieñ zakoñczenia
wielkiej wojny œwiatowej
(nie nazywanej I-sz¹, bo nie
by³o wiadomo, ¿e bêdzie na-
stêpna), z drugiej Œwiêto
Odzyskania Niepodleg³oœci.
Nim jednak do tego dosz³o,
nasi pradziadowie musieli po
wielekroæ zmagaæ siê z licz-
nymi wrogami, najpierw
w wojnach napoleoñskich, li-
cz¹c na uwolnienie ojczyzny,
któr¹ krótko zast¹pi³o nam
utworzone z czêœci teryto-
rium Ksiêstwo Warszawskie,
potem w dwóch krwawych
powstaniach, wcale nie zwy-
ciêskich.

W odleg³ym 1830 roku,
w s³otny, ch³odny i mglisty
wieczór – z 29 na 30 listopada
– o godz. 18 wybuch³o pierw-
sze ze wspomnianych po-
wstañ, nazywane listopado-
wym. Sygna³em mia³ byæ po-
¿ar potê¿nego m³yna na Sol-
cu, na skutek padaj¹cego de-
szczu niezbyt wyraŸnie siê
pal¹cego, tak i¿ dym nie by³
widoczny we wszystkich
punktach Warszawy, bo ogieñ
sam zgas³. Widzieli go jedy-
nie podchor¹¿owie oczekuj¹-

cy na komendê w Parku £a-
zienkowskim na mostku
w Agrykoli. Powstanie rozpo-
cz¹³ atak na Belweder, ówcze-
sn¹ siedzibê carskiego brata
w. ks. Konstantego (1779-

1831). Niestety, zamach na
rosyjskiego satrapê siê nie po-
wiód³. Wielki Ksi¹¿ê w prze-
braniu niewieœcim, jak g³osi
przekaz, w towarzystwie ¿ony
- Polki, Joanny Grudziñskiej
(1791-1831), nosz¹cej tytu³
Ksiê¿nej £owickiej i niewiel-
kiej eskorty oddanych sobie
¿o³nierzy wymkn¹³ siê zama-
chowcom. Przemkn¹wszy
w zamkniêtym pudle karety
przez podwarszawski wów-
czas Mokotów dotar³ do
karczmy w Wierzbnie (dziœ
czêœæ Mokotowa), gdzie
z uwagi na rozwijaj¹c¹ siê
chorobê ma³¿onki zatrzyma³
siê na noc i czeka³ na dalszy
bieg wypadków. W tym cza-
sie powstanie objê³o ju¿ ca³¹
Warszawê. Z pomoc¹ uzbro-
jonej w³asnym sumptem lud-
noœci stolicy zdobyty zosta³
Arsena³, pod którym zaraz za-
czê³y toczyæ siê walki roz-
przestrzeniaj¹c siê na inne re-
jony miasta m.in. ulice: D³u-
g¹, Miodow¹, Krakowskie
Przedmieœcie, Bielañsk¹, T³o-
mackie, Leszno a¿ po Wolê
i Pow¹zki. Otworzy³y siê
wszystkie koszary, w których
stacjonowali polscy ¿o³nierze,
a do nich spontanicznie przy-
³¹cza³y siê coraz potê¿niejsze

rzesze mieszkañców stolicy.
Wygl¹da³o na to, ¿e szczêœcie
sprzyja powstañcom. Dnia 4
grudnia utworzono Rz¹d
Tymczasowy z ksiêciem Ada-
mem Jerzym Czartoryskim

(1770-1861), na czele, a na-
stêpnego dnia dyktatorem po-
wstania zosta³ wybitny strateg
i dowódca gen. Józef Ch³opic-
ki (1771-1854), dysponuj¹cy
ok. 57 tys. polskich ¿o³nierzy.
25 stycznia 1831 roku Sejm
uchwali³ detronizacjê zniena-
widzonego cara Aleksandra I.
Wtedy Rosjanie rzucili na
krn¹brnych Polaków 80 ty-
siêczn¹ armiê dowodzon¹

przez feldmarsza³ka Iwana
Dybicza Zaba³kañskiego
(1785-1831), która 5 lutego
1831 roku przekroczy³a grani-
cê Królestwa Polskiego. Jede-
naœcie dni póŸniej dosz³o do

pierwszej regularnej bitwy
pod Stoczkiem, w której zwy-
ciêstwo odnios³a strona pol-
ska – powstañcza, pod rozka-
zami gen. Józefa Dwernickie-
go (1779-1857). Inny polski
oddzia³, kierowany przez gen.
Jana Zygmunta Skrzyneckie-
go (1787-1831) - 17 lutego
star³ siê z wojskami rosyjski-
mi pod Dobrem. Arena walk
przesuwa³a siê szybko w kie-
runku Warszawy. Ju¿ 19 lute-
go walki toczy³y siê pod
Wawrem, by w tym samym
dniu przejœæ pod Olszynkê
Grochowsk¹. Dnia 24 lutego
polscy ¿o³nierze bili siê pod
Bia³o³êk¹, a nastêpnego dnia
– 25 lutego – znowu pod
Olszynk¹ Grochowsk¹, tym
razem w cieniu praskich for-
tyfikacji. Wypadki bieg³y tak
szybko, ¿e trudno za nimi na-
d¹¿yæ – wymieniaj¹c miejsca
bezustannych, niestety krwa-
wych potyczek. 26 lutego po-
wstaje Rz¹d Narodowy z gen.
Skrzyneckim, jako prezesem,
s¹ te¿ nowe zwyciêstwa – 31
marca – pod Wawrem i Dê-
bem Wielkim. Kolejne 10
kwietnia pod Iganiami – by³o
sukcesem gen. Ignacego Pr¹-
dzyñskiego (1792-1850). Nie-
spodziewanie 25 maja przy-
chodzi klêska pod Ostro³êk¹,
rozpoczynaj¹ca z³¹ passê. No-
wy rosyjski dowódca feld-
marsza³ek Iwan Paskiewicz
(1782-1856), w lipcu pod
Osiekiem przeprawia potê¿n¹

armiê przez Wis³ê i rusza na
Warszawê. Rz¹d Narodowy
og³asza pospolite ruszenie,
jednak nie na wiele to siê zda,
bo 6 wrzeœnia Paskiewicz
zdobywa ostatecznie Wolê
i wkracza do Warszawy. To
zaledwie garœæ nazwisk „ak-
torów” tamtego czasu, nie
sposób wymieniæ wszystkich,
opowiedzieæ o sporach poli-
tycznych, a i niestety o zdra-
dach, które zawa¿y³y na lo-
sach patriotycznego zrywu
maj¹cego szanse na pozytyw-
ny fina³, nawet spektakularne
zwyciêstwo.

Pomiêdzy datami historycz-
nych wydarzeñ narodowych –
mieszcz¹ siê te¿ wa¿kie listo-
padowe daty mej rodziny, to
jakby jej wk³ad w ten osobli-
wy miesi¹c. W listopadzie
urodzi³y siê: moja siostra
i mama, co podajê w kolejno-
œci (8 i 22), a zmarli mój pra-
dziadek, babcia i mama,
w wieloletnich odstêpach cza-
sowych. Tymczasem w s³yn-
nej historycznej bitwie pod
Olszynk¹ Grochowsk¹ wal-
czy³ mój w prostej linii pra-
dziad – por. Micha³ Œwi¹tek,
¿o³nierz 3 pu³ku piechoty li-
niowej, za co 10 marca 1831
roku zosta³ odznaczony Sre-
brnym Krzy¿em Virtuti Mili-
tari. Nie jest to jedyna pami¹t-
ka pozosta³a po tamtej epoce.
W rodzinie mojej mamy,

której pradziad Bernard Filip
Rode (1796-1900), potomek
królewskich aptekarzy: Augu-
sta III i kolejnego monarchy
Stanis³awa Augusta Ponia-
towskiego, bra³ udzia³ w obu
historycznych powstaniach –
listopadowym i styczniowym
- przechowywany jest praw-
dziwy rarytas - bilet wizyto-
wy Wielkiego Ksiêcia Kon-
stantego. Sk¹d on siê wzi¹³
w rêkach rodziny, nikt ju¿ dzi-
siaj nie wie. Klucz do wyja-
œnienia zagadki tkwi³ w nigdy
niezg³êbionych zapiskach ro-
dzinnych, zaginionych pod-
czas którejœ z kolejnych rewi-
zji, po aresztowaniu mego oj-
ca w 1948 roku. Pozosta³y na
pr¹¿kowanej karcie zamaszy-
sty podpis z fantazyjnym za-
krêconym ogonem, wykona-

ny tuszem, uzupe³niony tytu-
³em cesarzewicz, intryguje
kolejne ju¿ pokolenie rodu,
a ja sam, przynajmniej na ra-
zie, nie mam ci¹gle czasu na
rozwik³anie zagadki, chocia¿
niew¹tpliwie jest arcycieka-
wa.

Corocznie na terenie samej
tylko Warszawy odbywa siê
co najmniej kilka inscenizacji
historycznych bitew, w tym
tej w Olszynce Grochowskiej,
do której mam osobist¹ esty-
mê. Historyczna Olszynka,
jak zapamiêta³em to po odle-
g³ej ju¿ w latach wizycie,
dawno ju¿ przesta³a byæ la-
skiem olchowym, a raczej zo-
sta³a zdominowana przez na-
sadzone tam brzozy. Pewnie
³adniejsze i trwalsze, bardziej
malownicze, silniejsze, od-
porne na robactwo, ale nie
bardzo nawi¹zuj¹ce do nazwy
tego miejsca i wielkiej histo-
rii.

Koñcz¹c wspomnienia
o Powstaniu Listopadowym,
które w sumie trwa³o do 21
paŸdziernika 1831 roku,
w tym dniu bowiem skapitu-
lowa³a twierdza Zamoœæ, nie
sposób nie przypomnieæ, i¿
podczas gdy w Królestwie
trwa³o Powstanie Listopado-
we, w Pary¿u – by³y oficer ar-
mii napoleoñskiej, niegdyœ
stacjonuj¹cy w Warszawie –
Casimir François Delavigne

(1793-1843), napisa³ s³ynn¹
„Warszawiankê” do melodii
skomponowanej przez wybit-
nego polskiego kompozytora
Karola Kurpiñskiego (1785-
1857). Francuski tytu³ tej pie-
œni brzmi „La Varsovienné”,
przek³adu na jêzyk polski do-
kona³ poeta i historyk Karol
Sienkiewicz (1793-1860),
wspó³twórca Biblioteki Pol-
skiej w Pary¿u. Prawykonanie
jej mia³o miejsce 5 kwietnia
1831 roku w Teatrze Narodo-
wym w Warszawie. Trafiaj¹ca
do serc i umys³ów tysiêcy Po-
laków piêkn¹ melodi¹ i g³êbo-
kimi s³owami pieœñ, sta³a siê
symbolem zwyciêstwa, które-
go wówczas – w Powstaniu
Listopadowym ostatecznie
nie odnieœliœmy.

Tadeusz Wł. Świątek
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ZAU£KI HISTORII

POWSTANIE LISTOPADOWE

Bilet wizytowy w. ks. Konstantego. Zbiory rodzinne autora (1831).

W. ks. Konstanty. Karta pocztowa ze zbiorów autora (1910).

Bitwa pod Olszynk¹ Grochowsk¹. Karta pocztowa (ok. 1925).

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%

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!

TTTTAAAA DDDD EEEE XXXX
OOOOPPPPOOOONNNNYYYY

Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT

Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
Prostowanie felg 

Warszawa, 
ul. Ostrobramska 38b

tel. 610 60 05

PP

NNAARRZZYYNNKKII GGWWIINNTTOOWWNNIIKK II

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

w³asny 
parking

NNAARRZZÊÊDDZZIIAA ŒŒRRUUBBYY LL IINNKKIIZZAAMMKKII

HHUURRTT  HHUURRTT  DDEETTAALLDDEETTAALL
Metal−Market

Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak
bogatym w wydarzenia miesi¹cem jest listo-
pad. Niemal ka¿dy jego dzieñ jest wype³nio-
ny wa¿kimi dla nas Polaków datami. 

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

REKLAMA REKLAMA

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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Weso³a360.pl jest to jedyny 
w kraju portal ³¹cz¹cy fenomen
mediów spo³ecznoœciowych 
z interaktywn¹ fotografik¹
i dziennikarstwem oby-
watelskim. A wszystko
to krêci siê wokó³ jed-
nej ze sto³ecznych
dzielnic – spokojnej i zie-
lonej Weso³ej. Najwiêksz¹
innowacj¹ serwisu s¹ liczne
zdjêcia panoramiczne i tzw.
wirtualne wycieczki. Dziêki
technologii fotografii sferycznej
internauci mog¹ zobaczyæ dane
miejsce w pe³nej 360-stop-
niowej perspektywie.

Z koñcem bie¿¹cego roku mi-
ja okres wymiany pieniêdzy bê-
d¹cych w obiegu przed denomi-
nacj¹, która mia³a miejsce
w 1995 r. Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej w³¹cza siê
w ogólnopolsk¹ akcjê pod na-
zw¹ „Wymieñmy siê”. Osoby
posiadaj¹ce jeszcze dawne
banknoty i bilon, mog¹ przeka-
zaæ je na cele charytatywne. Na-
rodowy Bank Polski gwarantuje
do koñca bie¿¹cego roku wy-
mianê pieniêdzy zgromadzo-
nych przez Caritas na obecnie
obowi¹zuj¹ce. Uzyskane œrodki
bêd¹ przeznaczone na pomoc
najubo¿szym dzieciom w ra-
mach programu „Skrzyd³a” oraz
na leczenie i rehabilitacjê dzieci.

Ju¿ po raz drugi w Przed-
szkolu Nr 331 „U S³onia Szczê-

œciarza” przy ul. Szaserów
67a obchodzono Dzieñ ¯yczli-
woœci. Dzieñ ¯yczliwoœci zo-
sta³ ustanowiony w 1973 roku
i jest obchodzony 21 listopada
jako World Hello Day. Jest to

œwiêto „dla ka¿dego”, bo ¿eby
wzi¹æ w nim udzia³ wystarczy
zrobiæ coœ mi³ego dla osób ze
swojego otoczenia. W tym roku
mo¿emy okazaæ ¿yczliwoœæ po-
przez udzia³ w akcji „Marzy-
cielska poczta”. Krótki list lub
kartka wys³ana do chorego
dziecka mo¿e sprawiæ mu wiele
radoœci i daæ nadziejê w trud-
nych chwilach. Wiêcej szcze-
gó³ów na stronie www.marzy-

cielskapoczta.pl Aby rozœwie-
tliæ nam redakcyjn¹ codzien-
noœæ – w bury listopadowy
dzieñ do „Mieszkañca” przy-
wêdrowa³ sam S³oñ Szczêœciarz
z dyrektor Przedszkola Marze-
n¹ Nowak (na zdjêciu).

W poniedzia³ek 6 grudnia br.
na parkingu przed Medyczn¹
Szko³¹ Policealn¹ Nr 4 przy ul.
Grenadierów 30a odbêdzie siê
pobór krwi w ramach akcji „Kro-
pla krwi dla Miko³ajka”. W tym
dniu na terenie parkingu przed
szko³¹ stanie autobus do poboru
krwi. Warto, by do akcji w³¹czyli
siê równie¿ mieszkañców dzielni-
cy i wszyscy chêtni, którzy ze-
chc¹ podzieliæ siê tak drogocen-
nym lekiem jakim jest krew. 

7 listopada Klub Kultury
„Zastów” zamieni³ siê w mu-
zyczn¹ krainê. Przy dŸwiêkach
muzyki Fryderyka Chopina
Klub obchodzi³ swój jubileusz
XV-lecia wznowienia dzia³al-
noœci. Laureaci konkursów

„Cztery pory roku, lato inspiro-
wane muzyk¹ Fryderyka Cho-

pina” i „Pocztówka z waka-
cji” otrzymali w tym

dniu nagrody i dyplo-
my. Na zakoñczenie
wieczoru francuskie

piosenki  zaœpiewa³ Ja-
cek Boñczyk. Ostatni¹

niespodziank¹ by³ ogromny

tort dla wszystkich goœci,
którzy przyszli wspólnie œwiê-
towaæ XV-lecie klubu. 

Dom Development S.A., wio-
d¹cy deweloper na polskim ryn-
ku, przekaza³ Miejskiemu
Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów
i Kanalizacji S.A. wybudowany
przez Spó³kê na terenie Bia³o³ê-
ki w rejonie osiedla Miasteczko
Regaty odcinek kolektora sani-
tarnego o d³ugoœci 6,5 km, dziê-
ki któremu nie tylko mieszkañcy
tego osiedla, ale równie¿ oko³o
100 tysiêcy mieszkañców pó³-
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Centrum Promocji Kultury Praga Po³udnie ul. Podskarbiñ-
ska 2 – 25.11. godz. 18.00 – Wieczór poetycki Piotra Kupczaka
z prezentacj¹ „Poezji luster” i jego dwóch tomów: „Nieba otwar-
te” i „Uko³ysz przeœnieniem”, wstêp wolny; godz. 19.00 – Kaba-
ret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i jego goœcie, wstêp wolny;
27.11. godz. 18.00 - Koncert Chopinowski Stanis³awa Drzewiec-
kiego; 29.11. godz. 18.30 - W cyklu Swing Club wyst¹pi Warsza-
wa-Kijev Express, wstêp wolny; 01.12. godz.17.00 – „Gotyk miê-
dzynarodowy” – wyk³ad w ramach cyklu „Spotkanie ze sztuk¹”
przedstawi Barbara Tichy, wstêp wolny; godz. 18.00 – „Mi³oœæ
czy sport”, „Mi³oœæ czy pieni¹dze” – promocja ksi¹¿ek oraz reci-
tal Ryszarda Makowskiego, wstêp wolny; 2.12. godz. 18.00 –
„S³owo i obraz w przestrzeni przedœwi¹tecznej”. Podwójne spo-
tkanie autorskie Joanny Pucis – poetki oraz Barbary Medajskiej –
plastyczki, filmowca, poetki, wstêp wolny; 03.12. godz. 19.00 –
„Groteskowy recital Sebastiana Madejskiego na fortepian i g³os”,
wstêp wolny; 04.12. godz. 17.30 – „Miko³ajkowy Chopin na jaz-
zowo”, wstêp wolny; 05.12. godz. 13.00 – „Warszawskie wigilie”.
W programie: warsztaty robienia tradycyjnych œwi¹tecznych
ozdób, opowieœæ o zwyczajach bo¿onarodzeniowych na œwiecie,
koncert prawos³awnych pieœni œwi¹tecznych w wykonaniu duetu
„Angelicus”, koncert ¿ydowskich pieœni œpiewanych z okazji
œwiêta Chanuka w wykonaniu chóru „Clil”, koncerty kolêd w wy-
konaniu chóru gospel – „Soul Connection”, wstêp wolny; 6.12.
godz. 17.00 – „Miko³ajki” – spektakl dla dzieci w wykonaniu ar-
tystów teatru „Wariacja”, wstêp wolny;

Klub Kultury „Goc³aw” Filia CPK ul. Abrahama 10 –
29.11. godz. 19.00 – „Eksperyment Paradox” – Etiudy – spektakl
warsztatowy Teatru Harcerskiego Paradox. Po spektaklu wieczór
Andrzejkowy, wstêp wolny; 

Oœrodek Dzia³añ Twórczych „Pogodna” ul. Jana Paw³a II
25 – 25.11. godz. 19.00 – „Wikingowie w Ameryce”. Pokaz slaj-
dów i prelekcja Marka £asisza - kulturoznawcy cywilizacji staro-
¿ytnych;. 26.11. godz. 20.00 - Persona (Non) Grata. Spektakl
z cyklu „Powrót Kobry” przedstawi¹ aktorzy Teatru Hybrydy;
28.11. godz. 16.00 – „Zagubieni Przyjaciele”. Przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu Teatru Dobrego Serca; 30.11. godz. 19.30 –
Andrzejki. Wieczór magii i czarów. (Iloœæ miejsc ograniczona.
Zaproszenia do odbioru w ODT „Pogodna”).

Aula Gimnazjum Nr 120 ul. Armii Krajowej 39, Warszawa
Weso³a – wystawa finalizuj¹ca 90. rocznicê urodzin prof. Lud-
wika Maci¹ga „Sygnowano L. Maci¹g”. Dzie³a Profesora pocho-
dz¹ z kolekcji prywatnych i muzeów. Wystawê mo¿na ogl¹daæ od
29.11. do 3.12. br. w godz.12.00-20.00, wstêp wolny;

Dom Spotkañ z Histori¹ ul. Karowa 20 – 26.11. godz. 18.00
- promocja ksi¹¿ki Ostañce. Kamienice warszawskie i ich mie-
szkañcy. W programie pokaz filmu Jasna 10. Kamienica war-
szawska, wstêp wolny; do 20.02. 2011 r. – wystawa multimedial-
na Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Brya-
na 1936–74.

ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW

OG£OSZENIE                                                                                                                                                                                  REKLAMA

nocno-wschodniej Bia³o³êki bê-
dzie mog³o pod³¹czyæ siê do ka-
nalizacji odprowadzaj¹cej œcieki
do oczyszczalni Czajka. 

18 listopada Jacek Koz³ow-
ski, wojewoda mazowiecki wy-
da³ zezwolenie na budowê
I etapu drogi wojewódzkiej nr
631 (Warszawa – Nowy Dwór
Mazowiecki). Decyzja ma ry-
gor natychmiastowej wykonal-
noœci, co oznacza, ¿e inwestor -
m. st. Warszawa – mo¿e przy-
st¹piæ do prac. Zezwolenie do-
tyczy odcinka od ul. Naddnie-
przañskiej do skrzy¿owania
Marsa – Rekrucka – ¯o³nier-
ska. Projekt zak³ada budowê
dwujezdniowej drogi z dwoma
pasami ruchu w ka¿dym kie-
runku. Niezale¿nie od procesu
przejmowania dzia³ek przez in-
westora, w urzêdzie wojewódz-
kim bêd¹ toczy³y siê postêpo-
wania odszkodowawcze. 

Od 6 do 10 grudnia br. na te-
renie dzielnicy Weso³a odbê-

dzie siê akcja charytatywna pt.
„Weso³a Paczka”, która ma na
celu wsparcie najm³odszych
mieszkañców dzielnicy z ubo¿-

szych rodzin podczas tegorocz-
nych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Zbierane bêd¹ zabawki, pomo-
ce szkolne, nowe ubrania, pro-
dukty ¿ywnoœciowe, s³odycze.
Organizatorem akcji jest M³o-
dzie¿owa Rada Dzielnicy We-
so³a we wspó³pracy z Urzêdem
Dzielnicy Weso³a i lokalnym
Oœrodkiem Pomocy Spo³ecz-
nej. W akcjê w³¹czy³y siê rów-
nie¿ wszystkie szko³y gimna-
zjalne z tego terenu.           (ab)
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Hanko, o tobie marzê wœród bezsennych nocy
Hanko, ja bez ciebie nie potrafie ¿yæ
I wci¹¿ bym siê wpatrywa³ w twoje oczy
I przy twym boku ja tylko chcia³bym byæ.
- Ho, ho! Panie Eustachy. S³yszê, ¿e w nowej rzeczywi-

stoœci czuje siê pan jak ryba w wodzie…  Kazimierz
G³ówka ucieszywszy siê, ¿e jego kolega, Eustachy Mor-
dziak, nadal w dobrym zdrowiu i przy czerstwym wygl¹-
dzie od razu przyst¹pi³ do rzeczy. 

- Jaka tam ona nowa, panie Kaziu. Hanka ta sama,
wszystko to samo. 

- Co prawda, to prawda. Jak pan myœli, dlaczego na-
sza prezydentowa znów wygra³a?

- Po pierwsze, panie Kaziu, ludzie nie lubi¹ zmian. Jak
coœ idzie, to niech idzie. A w Warszawie idzie. Hanka siê
nie wyg³upia, zajmuje siê miastem, a nie pierdo³ami.
Rozkopa³a nam Warszawê niemo¿ebnie, ale mo¿e dlate-
go, ¿e to kobita, mo¿e dlatego, ¿e ludzie sami wiedz¹, ¿e
ju¿ d³u¿ej nie sz³o czekaæ, w ka¿dym razie kln¹ w korkach
na czym œwiat stoi, ale Hankê oszczêdzaj¹.

- Nawet buspasy w koñcu zaakceptowali.
- Na ten przyk³ad. Zaakceptowali, ale jednak i ona tro-

chê wyhamowa³a – pamiêtasz pan, ¿e po Trasie £azien-
kowskiej chcia³a zabuspasiæ ca³¹ Warszawê?

- Pan Bielecki te¿ niczego sobie. Architekt, na mieœcie
siê zna. A powodzenia nie uzyska³, nie licz¹c tego, ¿e
w kozi róg zagna³ ch³opaka z SLD. Swoj¹ drog¹ cieka-
wostka, co nie? Bielecki dawno z polityk¹ zerwa³, projek-
towaniem domów siê zaj¹³, w przeciwieñstwie do tego
³adnego, w telewizji siê nie pokazywa³, nie wym¹drza³
siê w „œniadaniach” i „kawach na ³awach”, a wygra³
z nim bezapelacyjnie. 

- Mo¿e dlatego, ¿e ³adnego w³aœnie przez jego wystêpy do-
brzeœmy poznali. Cz³owiek go tak s³ucha i s³ucha i s³ucha…
i za cholerê nie wie, co powiedzia³, o co mu chodzi, co myœli. 

- Znaczy nie ma regu³y?
- Jest, panie Kaziu. Taka mianowicie, ¿e ludzie s³u-

chaj¹, a potem wyci¹gaj¹ wnioski. Pan Bielecki dajmy
na to koniecznie chce zgruzowaæ Pa³ac Kultury. Mówi
o tym g³oœno, nie po k¹tach. Tyle, ¿e ludziom Pa³ac
akurat siê podoba, uwa¿aj¹ go za jeden z symboli War-
szawy. Jakby siê panu Bieleckiemu w¹troba z tego po-
wodu nie wywraca³a, tak jest i koniec. No to, po co ma-
j¹ poprzeæ goœcia, który chce im takie coœ zrobiæ?  

- Znaczy z Hank¹ na zawsze. 
- Siê zobaczy. Na dziœ mo¿e byæ. Dziury ³ata, skandali

¿adnych nie wywo³uje, buduje, to niech zasuwa dalej.
A potem? Zobaczymy za cztery lata. Na razie zaœ:  

Hanko, o tobie marzê wœród bezsennych nocy
Hanko, ja bez ciebie nie potrafie ¿yæ
I wci¹¿ bym siê wpatrywa³ w twoje oczy
I przy twym boku ja tylko chcia³bym byæ.

Szaser

Co tam panie na Pradze...

Nic nowego

mieszkanie w Warszawie, dru-
gie w £odzi, wiêc st¹pa po
polskiej ziemi, oddycha tym
samym powietrzem, co my… 

Bo ta Polska wydawa³a jej
siê jakaœ taka… zaœciankowa.
Wszyscy st¹d wyje¿d¿aj¹ a po-
tem wpadaj¹ na moment z an-
gielskim narzeczonym, szkoc-
k¹ dziewczyn¹, amerykañski-
mi dzieæmi (ale to po kilku la-
tach) czy niemieck¹ teœciow¹.
Czyli z kawa³kiem „lepszego”

œwiata. Jak to mo¿liwe, ¿e ktoœ
bardzo s³awny i bardzo bogaty
dobrowolnie chce tu mieszkaæ,
choæby przez kilka tygodni lub
miesiêcy w roku?! Czy mo¿li-
we, by z w³asnej woli zdecydo-
waæ siê na tê ca³¹ Polskê, za-
miast p³awiæ w blasku „lep-
szego œwiata”?! 

A jednak! Œwiatowej s³awy
skrzypek, Nigel Kennedy, w³a-
œnie koñczy budowê swego
piêknego, obszernego domu

pod lasem, na malowniczym
zboczu opodal Szczawnicy.
Ma tam wygodne studio do
æwiczeñ, dos³ownie kilka kro-
ków do niezwyk³ego rezerwa-
tu Bia³ej Wody, œwietny mikro-
klimat i ten nieopisany urok
polskich pejza¿y, które inspi-
rowa³y tylu muzyków przed
Nigelem Kennedym…

Mo¿e wiêc my sami patrzy-
my na tê nasz¹ Polskê ze zbyt
bliska, by dostrzec jej uroki
i niew¹tpliw¹ atrakcyjnoœæ,
któr¹ widz¹ inni? Wzdychamy,
ogl¹daj¹c zdjêcia znajomych,
ciê¿ko pracuj¹cych na obczy-
Ÿnie. Irlandia, Stany, Szkocja,
a nawet Grecja i Cypr… Tam
siê ¿yje! To przypomina syn-
drom cudzego mê¿a, który
zwykle wydaje siê lepszy
i atrakcyjniejszy, ni¿ w³asny,
znany a¿ nazbyt dobrze… Ale
tylko do czasu, gdy na tym na-
szym zawiesi oko jakaœ obca
pani! Ech, cudze chwalicie,
swego nie znacie; sami nie
wiecie, co posiadacie, jak pi-
sa³ przed blisko 200 laty Sta-
nis³aw Jachowicz. żu

Kobiecym okiem

¯ycie jest pe³ne niespodzia-
nek. Nie mam na myœli nieo-
czekiwanych dziur w jezdni czy
znalezienia stówki na chodni-
ku. Chodzi mi raczej o ludzi.

Pewnego dnia w centrum
Warszawy sz³am sobie ulic¹
z pewn¹ znajom¹, która rap-
tem wyda³a krótki pisk, a na-
stêpnie niemal nie wyzionê³a
ducha! Pojawi³ siê bowiem
przed ni¹ z nag³a szalenie mê-
ski i przystojny aktor z uwiel-
bianego przez znajom¹ seria-
lu „Sex w wielkim mieœcie” -
szalenie hollywoodzki Max
Ryan! We w³asnej osobie!
W dodatku na moment zawie-
si³ na niej wzrok! 

Niestety, zanim odzyska³a
oddech, piêkny Max odp³yn¹³
samochodem w sin¹ dal. Usia-
d³yœmy wiêc przy kawie, by
dosz³a do siebie. Drugi szok
prze¿y³a, gdy j¹ poinformowa-
³am, ¿e Max Ryan kupi³ sobie

¯ycie jest… 22229999     llll aaaa tttt     tttt eeeemmmmuuuu     
––––     jjjj aaaakkkk     tttt oooo     bbbbyyyy ³³³³ oooo
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Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi

Tak, nie ulega to ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e zbli¿a siê DWUDZIESTA DZIEWI¥TA
rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku, i ¿e
w roku przysz³ym minie od tego dnia, a raczej od tej nocy lat TRZYDZIEŒCI. Z tej
okazji odby³a siê 9 listopada 2010 roku w Akademii Humanistycznej im. Ale-
ksandra Gieysztora w Pu³tusku konferencja naukowa, dotycz¹ca innego wyda-
rzenia z 1981 roku. Nast¹pi³o ono 4 listopada i przesz³o do historii jako „Spo-
tkanie Trzech” – genera³a Wojciecha Jaruzelskiego, prymasa Józefa Glempa
i przywódcy „Solidarnoœci”, Lecha Wa³êsy. Spotkanie to zakoñczy³o siê niepowo-
dzeniem, a konferencja w Pu³tusku, której przewodniczy³ rektor Akademii, pro-
fesor dr hab. Adam Koseski, zastanawia³a siê nad tym, czy, gdyby spotkanie za-
koñczy³o siê sukcesem, mo¿na by³oby unikn¹æ stanu wojennego. Historia zde-
cydowa³a inaczej.  

Ja, w latach 1977-82, by³em sta³ym korespondentem „Trybuny Ludu”
w Sztokholmie, a wiêc zarówno wiadomoœci o „Spotkaniu Trzech” jak i o wpro-
wadzeniu stanu wojennego prze¿y³em w Szwecji. Szwecja by³a szczególnym
krajem, je¿eli chodzi o reakcjê na sytuacjê w Polsce, a to ze wzglêdu na dwie
okolicznoœci – na ruch bezwizowy miêdzy obu krajami, wprowadzony porozu-
mieniem miêdzy Edwardem Gierkiem, I sekretarzem KC PZPR, a Olofem Palme,
premierem Szwecji. Oraz ze wzglêdu na psychikê Szwedów. Otó¿ uwa¿aj¹ oni,
¿e ich ojczyzna jest krajem nudnym. Nic siê tam szczególnie sensacyjnego nie
dzieje, ¿ycie jest ustabilizowane. I nagle, za morsk¹ „miedz¹”, w Polsce, zaczy-
naj¹ rozgrywaæ siê wydarzenia dramatyczne, wrêcz historyczne, trzêsie siê
w posadach komunizm, a oni, Szwedzi, mog¹ to obserwowaæ nie tylko w tele-
wizji, ale p³yn¹æ tam promami bez wiz i nawet w tych wydarzeniach uczestni-
czyæ. Jeszcze nie ma stanu wojennego, a wiêc wielu Polaków do Szwecji przy-
je¿d¿a i osobiste wra¿enia ze sob¹ przywozi. W grudniu 1980 roku Czes³aw Mi-
³osz otrzymuje literack¹ nagrodê Nobla, co sprawia, ¿e Polska siê znowu Szwe-
dom przybli¿a. Nie zapominajmy te¿ o tych wielu wyprawach „alkoholowo-ro-
mansowych” do Polski z lat poprzedzaj¹cych historyczne wydarzenia, które to
wyprawy te¿ zosta³y u³atwione bezwizowym ruchem. 

Tak wiêc, Szwecja Polsk¹ „¿yje”. Ale „Spotkanie Trzech” uchodzi ogólnej
uwadze. Natomiast, gdy zostaje wprowadzony stan wojenny, staje siê on cen-
tralnym punktem zainteresowania zarówno Szwedów jak i obcokrajowców
przebywaj¹cych w Szwecji, zw³aszcza dziennikarzy i dyplomatów. I oto w cza-
sie mojej korespondenckiej „kadencji” w Sztokholmie nawi¹za³em kontakt
z radc¹ ambasady RFN, Peterem Hoffmannem.  Spotykaliœmy siê co trzy-czte-
ry tygodnie na obiadach. Na poniedzia³ek 14 grudnia 1981 roku umówiliœmy
siê kilka tygodni wczeœniej, nie przeczuwaj¹c w ogóle, ¿e w niedzielê, 13 gru-
dnia rano, genera³ Jaruzelski og³osi, i¿ o godzinie 12 w nocy z soboty na nie-
dzielê, zosta³ w Polsce wprowadzony stan wojenny. Kiedy wiêc w poniedzia³ek,
14 grudnia, o ustalonej godzinie zjawi³em siê w uzgodnionej przez nas restau-
racji w samym centrum Sztokholmu, radca Hoffmann przywita³ mnie s³owami:
„By³em przekonany, ¿e pan nie przyjdzie”. „Dlaczego?” – zapyta³em. „No, po
takim wydarzeniu?”. „To chyba tym powa¿niejszy powód, ¿eby przyjœæ” – od-
par³em. 

O „Spotkaniu Trzech” ju¿ w ogóle nie by³o mowy. Ale charakterystyczne by-
³o to, ¿e Hoffmann mia³ tylko jeden powa¿ny zarzut pod adresem genera³a Ja-
ruzelskiego za wprowadzenie stanu wojennego: ¿e nie zawiesi³ PZPR-u, jak to
uczyni³ wobec innych partii politycznych. Ale chyba dobrze odczyta³em uczucie,
jakie rysowa³o siê na jego twarzy – by³a to po prostu... ulga.  „¯e (jak stwier-
dzi³) „zrobiliœcie to w³asnymi rêkami”.                                                         

Zygmunt Broniarek

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

WYKONUJE:
renowacjê wszystkich mebli 

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

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

zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

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

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

przy GROCHOWSKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

Tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

TAPICER

Profesjonalna Oprawa Obrazów
ul. Saska 16

www.galeriaram.pl

info@galeriaram.pl

tel. 508 122 254

KUPON RABATOWY
10%

Informacje i rezerwacje miejsc: 
tel. 18 471 20 76, 471 56 35
e-mail: s-zgoda@pro.onet.pl

F A L E N I C A
do wynajêcia

lokal biurowy 34 m kw.
atrakcyjna lokalizacja
miejsca parkingowe

tel. 606 591 047

F A L E N I C A

sprzedam dzia³kê
pod gara¿

tel. 606 591 047

„Niezapomniane wczasy 
w œwi¹tecznej scenerii

Krynicy-Zdroju”
TYLKO U NAS I TYLKO TERAZ 

WYJ¥TKOWO ATRAKCYJNE CENY!

04.12.2010 do 17.12.2010 – 1120 z³
20.12.2010 do 02.01.2011 – 1540 z³

Specjalnie dla czytelników „Mieszkañca”
5% RABATU!

Turnusy z zabiegami i ca³odziennym wy¿ywieniem

AUTO
SZKO£A

ROZPOCZĘCIE 25.11 i 8, 15.12
tel. 613−63−53, 

672−80−50, 813−65−05, 
Uczymy z sukcesem!Uczymy z sukcesem!

KAT. „A” „B” „C” „E”

Fot. Jan Goliñski
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Ten rok nale¿a³ do niej. Za-
gra³a w trzech filmach: „Huœ-
tawka”, „Trzy minuty”, „Zwer-
bowana mi³oœæ”. W telewizji
Joannê Orleañsk¹ mo¿emy
ogl¹daæ w trzech serialach:
„Licencji na wychowanie”,
„Szpilkach na Giewoncie”
i „Z³otopolskich”. I tu od razu
jesteœmy winni wyjaœnienie –
Joanna Pierzak i Joanna Orleañ-
ska to ta sama osoba. Po prostu
w zesz³ym roku aktorka posta-
nowi³a w 10. rocznicê œlubu
przyj¹æ nazwisko mê¿a. Taki
niezwyk³y prezent!

Pawe³ Orleañski, choæ zdecy-
dowanie mniej zajêty prac¹ na
planie ni¿ ¿ona, te¿ nie mia³ po-
wodów do narzekañ. Jest pre-
zenterem programu popularno-
naukowego „Galileo”. Jest lek-
torem w programie „Dekorator-
nia” i produkcjach kana³u Disco-
very, Gra w reklamach i ma w³a-
sn¹ firmê – Fabrykê DŸwiêków
Ró¿nych, ma wiêc, co robiæ.
Mieszkaj¹... na Saskiej Kêpie.

– To by³ jeden z powodów, ¿e
w ogóle zdecydowaliœmy siê
zamieszkaæ w Warszawie –
mówili. Tu jest studio postpro-
dukcyjne Paw³a, tu ich córka
chodzi do przedszkola, ma swój
ulubiony plac zabaw, a ca³a ro-
dzina najpiêkniejszy z war-
szawskich parków – Park Ska-
ryszewski. Tu maj¹ knajpki do
których lubi¹ zagl¹daæ, piekar-
nie z pachn¹cym pieczywem
i ciasteczkami, sklepy. Jednym
s³owem tu po dniu pe³nym za-
jêæ, gdzie ka¿d¹ minutê maj¹
wype³nion¹, wracaj¹, by odzy-
skaæ energiê na nastêpny dzieñ.
Tak samo pracowity. Dlaczego
zapewne jeszcze lubi¹ Sask¹
Kêpê? Bo ta dzielnica, jak ¿ad-
na inna w Warszawie, przypo-

mina im niewielkie miasto,
gdzie czas p³ynie wolniej. Ona
urodzi³a siê w Bytomiu, on we
Wroc³awiu, ale oboje lubi¹ nie-
œpieszne tempo, klimat ma³ego
miasta, gdzie ludzie maj¹ czas
dla siebie, mijaj¹c siê pozdra-
wiaj¹, albo przystaj¹ pogadaæ.

Poznali siê na studiach we
wroc³awskiej PWST. Od pierw-
szego roku byli par¹. Pobrali siê
11 lat temu. Rówieœnicy. Maj¹
po 36 lat. S¹ rodzicami 4-letniej
Antoniny Heleny. Po studiach
w 1998 roku oboje zwi¹zali siê
z Teatrem Polskim we Wroc³a-
wiu. Dziœ ona gra w sto³ecznym
Teatrze Studio. On nie ma etatu
w teatrze. Szybko zaczêli te¿

graæ w serialach.  W którymœ
momencie to kariera Joanny na-
bra³a szybszego tempa. Dzisiaj
chyba oboje czuj¹ siê na swoich
miejscach. W ka¿dym razie sta-
raj¹ siê, by do ich ¿ycia nie za-
krad³a siê zazdroœæ zawodowa.

Ich mi³oœæ zaczê³a siê od
wspólnego zadania aktorskiego.
Swoj¹ drog¹ mo¿na mówiæ
o swoistej intrydze, albo palcu
Bo¿ym. Na roku wiedziano, ¿e
tych dwoje nie darzy siê specjal-
n¹ sympati¹. W zwi¹zku z tym
musieli razem przygotowaæ
fragment sztuki na zajêcia. Mie-
li zagraæ... scenê poca³unku.
Spodoba³o im siê. Do tego stop-
nia, ¿e postanowili dojœæ do per-

fekcji. Poza scen¹. Na pierwsz¹
randkê umówili siê, oczywiœcie,
do kina. By³o zimno. On okaza³
siê szarmancki. Da³ jej swoje rê-
kawiczki. Szybko zostali par¹.
I starannie ten fakt ukrywali.
Dochodzi³o do zabawnych sytu-
acji, bo koledzy na gwa³t usi³o-
wali znaleŸæ im partnerów. Albo
ich wyswataæ. W koñcu stwier-
dzili, ¿e to dziecinada. Wesele,
jak nakazuje obyczaj, odby³o siê
w jej rodzinnym mieœcie – Byto-
miu. W piêknym staropolskim
dworku. W podró¿ poœlubn¹ po-
jechali na Malediwy. Co prawda
za pieni¹dze, które otrzymali
w prezencie œlubnym mieli sp³a-
ciæ samochód, ale wybrali we-
rsjê romantyczn¹. Pieni¹dze za-
miast do banku zanieœli do biura
podró¿y.

I w tej podró¿y ¿ycia s¹ ju¿ 11
lat. Bardzo pilnuj¹, by bêd¹c ra-
zem, zachowali swoj¹ intym-
noœæ i odrêbnoœæ. Uwa¿aj¹, ¿e
danie sobie wolnoœci, w³asnych
stref ¿ycia to dowód zaufania
i mi³oœci w³aœnie. W ich wypad-
ku taki model siê sprawdza.

Odk¹d w 2006 roku zostali
rodzicami Antoniny Heleny, ich
rodzina wesz³a na nowy jako-
œciowo etap ¿ycia. Metodê wy-
chowania maj¹ prost¹: jak naj-
wiêcej czasu, mi³oœci i uwagi.
Ka¿da chwila spêdzona z dziec-
kiem jest bezcenna. Nie da siê
jej powtórzyæ. Oboje uwa¿aj¹,
¿e córka wykazuje zdolnoœci...
aktorskie. 

W wolnych chwilach po-
dró¿uj¹. J¹ pasj¹ poznawania
œwiata zarazi³ ojciec – archeo-
log. Ona mê¿a. S¹ zgodni: –
Nie ma takiego miejsca, które-
go nie warto zobaczyæ. Ju¿ siê
ciesz¹, ¿e swoj¹ pasjê przeka¿¹
córce. KM

Joanna i Pawe³ ORLEAÑSCY
MIESZKAÑCY
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Saska Kępa cd.
W ramach programu Opieki nad Zabytkami po³udniowopra-

ski Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami prezentuje in-
formacje dot. historii dzielnicy. Dziœ cd. historii Saskiej Kêpy. 

Z uwagi na „wartoœæ artystyczn¹ i zabytkow¹” zabudowa frag-
mentu Saskiej Kêpy ograniczona: od wschodu ulicami Sask¹, Zwy-
ciêzców oraz Brukselsk¹, od po³udniowego wschodu ul. Ateñsk¹,
od zachodu ul. Wa³ Miedzeszyñski, od pó³nocy alej¹ Poniatowskie-
go i alej¹ Waszyngtona, decyzj¹ z dnia 02.04.1979 roku zosta³a
wpisana do rejestru zabytków Miasta Sto³ecznego Warszawy.
W uzasadnieniu ówczesny Konserwator Zabytków m.st. Warszawy

napisa³, ¿e „Zabu-
dowa Saskiej Kêpy
wraz z siatk¹ ulic
jest jednolitym ze-
spo³em architekto-
nicznym, który po-
wsta³ w latach miê-
dzywojennych XX
wieku. Wiêkszoœæ
obiektów na tym
terenie to dzie³a
przoduj¹cych ar-
chitektów wów-
czas dzia³aj¹cych.” 

Pierwotna zabu-
dowa Saskiej Kêpy
wyznaczy³a g³ów-
n¹ oœ komunika-
cyjn¹ wzd³u¿ ulicy
Francuskiej. Do
dnia dzisiejszego
to w³aœnie ona sta-
nowi centrum Sa-

skiej Kêpy. Przy niej mieszcz¹ siê liczne kawiarnie, restauracje
i galerie. To na ulicy Francuskiej od kilku lat odbywaj¹ siê uroczy-
stoœci zwi¹zane z Sask¹ Kêp¹. 

Ulica Francuska zosta³a wytyczona ju¿ w latach dwudziestych
ubieg³ego wieku. Jednak z powodu problemów z w³aœcicielem jed-
nej z dzia³ek po³o¿onej na nowo wytyczonej drodze jej budowa
rozpoczê³a siê dopiero w latach trzydziestych. Do dnia dzisiejszego
ulica zabudowana jest domami i willami reprezentuj¹cymi g³ównie
modernizm i jeden z jego nurtów funkcjonalizm. Zak³ada³y one ca³-
kowite odejœcie od wzorów klasycznych, pokazuj¹c, ¿e o piêknie
obiektu stanowi przede wszystkim jego funkcjonalnoœæ. 

Jako przyk³ad funkcjonalizmu mo¿emy wskazaæ wybudowany
w 1934 roku dom wielorodzinny Anny i Wac³awa Lachertów przy
ul. Francuskiej 12, którego projektantami byli Bohdan Lachert
i Józef Szanajca oraz dom przy ul. Francuskiej 26 wzniesiony wg
projektu Stanis³awa Barylskiego. Jako przyk³ad modernizmu mo¿e-
my wskazaæ wybudowan¹ w latach 1934-1935 wg projektu Lucjana
Korngolda i Piotra Marii Lubiñskiego willê rodziny £epkowskich
przy ul. Francuskiej 2. W listopadzie 2010 roku zakoñczy³ siê d³ugo
oczekiwany remont ulicy Francuskiej. Dominika Adamska

Pomnik Agnieszki Osieckiej 
ul. Francuska. F
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REKLAMA REKLAMA

7. listopada, tu¿ po otwar-
ciu Parku nad Balatonem, pre-
zydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zawieziona zo-
sta³a „ogórkiem”, zabytkowym
autokarem, na Sask¹ Kêpê, aby
zobaczyæ, jak wysz³a jedna
z najwa¿niejszych inwestycji
w naszej dzielnicy – rewitaliza-
cja ci¹gu ulic Wersalska, Pary-

ska, Francuska. Prezydent nie
zdecydowa³a siê jednak na ro-
mantyczny spacer najbardziej
znan¹ ulic¹ Pragi Po³udnie.
Mo¿e dlatego, ¿e pierwotnie
obieca³a remont Francuskiej
znacznie wczeœniej, a mo¿e po
prostu dlatego, ¿e mia³a napiêty
program tego dnia. W ka¿dym
razie na spacer Francusk¹ uda³
siê „Mieszkaniec”. 

Odnieœliœmy wra¿enie, ¿e
jest ³adniej, ale artystycznego
klimatu ulicy nie uda³o siê wy-

dobyæ. Poza tym s³usznie, i¿
Francusk¹ otwarto w ciszy i bez
fajerwerków, bo poprawek
i niedoróbek jest jeszcze mnóst-
wo. Ale oddajmy g³os okolicz-
nym mieszkañcom. – Znacznie
siê poprawi³o – skomentowa³a
naszej redakcji remont El¿bieta
Kruszko. – Ale nie wszystko pa-
suje. Mnie najbardziej dra¿ni

prowizorka parkingów znajdu-
j¹cych siê pod Tras¹ £azien-
kowsk¹. Tu nic siê nie zmieni³o
od lat 70. ubieg³ego wieku!
Dzier¿awca tego terenu powi-
nien dostosowaæ siê do zmian
wizerunku ulicy… Uwag do re-
alizacji inwestycji nie szczêdzi³
te¿ Mateusz Mroz, poprzedni
burmistrz Pragi Po³udnie i mie-
szkaniec Saskiej Kêpy. 

- Jest OK., wszystko zosta³o
u³adzone, jest schludnie, ale
Francuska nie ma klimatu, jaki

mo¿na z tej ulicy wydobyæ –
ocenia by³y burmistrz. – Liczy-
³em na nawi¹zanie do okresu
miêdzywojennego. Szczególnie
w ma³ej architekturze tzn. cha-
rakterystyczne ³awki, latarnie,
p³otki okalaj¹ce trawniki...
Dlatego bêd¹c w zarz¹dzie
Pragi Po³udnie spêdzi³em setki
godzin na konsultacjach, spo-
tkaniach z architektami, kon-
serwatorami zabytków. Mroz
podkreœla, ¿e p³yty chodnikowe
powinny byæ u³o¿one w romby,
a nie w kratkê, ¿e mo¿na by³o
zachowaæ oryginalne krawê¿ni-
ki z kolorowego granitu, a gdy-
by parkowaæ prostopadle do
ulicy, to 80. kierowców wiêcej
nie mia³oby problemów ze zna-
lezieniem miejsc postojowych.

„Mieszkaniec” widzi plusy
i minusy. Na pewno jest zdecy-
dowanie ³adniej. Z jednej stro-
ny g³adka jezdnia (na zdjêciu),
dodatkowe pasy do skrêtu i za-
toki autobusowe, dobre oœwie-
tlenie jezdni i szerokich ci¹gów
pieszych, w miarê równe cho-
dniki. Z drugiej zaœ strony pro-
wizoryczne pasy zieleni,
a w zasadzie p³aty pulchnej zie-
mi. K³opoty z odp³ywem wody
deszczowej i problemy z w³a-
œciwym funkcjonowaniem sy-
gnalizacji œwietlnej na skrzy¿o-
waniach. Trudno nie oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e Francuska, której
remont kosztowa³ blisko 26
mln z³, zosta³a oddana w po-
œpiechu, na chybcika, aby zd¹-
¿yæ przed wyborami… Ale ju¿
jesteœmy po wyborach. Teraz,
do po³owy grudnia, bêdzie ³ata-
nie niedoróbek, które Zarz¹d
Miejskich Inwestycji Drogo-
wych okreœla s³owami: prace
wykoñczeniowe i porz¹dkowe.

ar

FRANCUSKA – ŁĄCZNIK
Ulica Francuska, po rewitalizacji, mia³a
byæ swoistym ³¹cznikiem pomiêdzy histo-
ri¹ a wspó³czesnoœci¹. „Mieszkaniec”
sprawdzi³, jak uda³ siê ten zamiar.

Tradycyjnie, w rocznicê
wybuchu Powstania Listopa-
dowego, œrodowiska patrio-
tyczne i mieszkañcy spotkaj¹
siê w Alei Chwa³y (przy ul.
Traczy). Tradycyjnie, a jed-
nak tym razem bêdzie ina-
czej, gdy¿ w uroczystoœciach
nie weŸmie udzia³u ich wie-
loletni, g³ówny moderator,
Stefan Melak, który w kwiet-
niu zgin¹³ w katastrofie lotni-
czej pod Smoleñskiem. Trud-
no sobie wyobraziæ obcho-
dy jakiegokolwiek œwiêta
w Alei Chwa³y bez udzia³u
tego cz³owieka, który ca³e
swoje ¿ycie poœwiêci³ pielê-
gnowaniu pamiêci o bohate-
rach narodowych i walce
o odk³amywanie historii.
Szczególnie walce o prawdê
o Katyniu i Olszynce Gro-
chowskiej. 

Trzy lata temu po¿egnali-
œmy innego g³ównego inicja-
tora niepodleg³oœciowych
dzia³añ, ks. Wac³awa Kar³o-
wicza. By³ego proboszcza pa-
rafii œw. Wac³awa na Goc³aw-
ku, kapelana Powstania War-
szawskiego, katechetê tajnego
nauczania. Dziêki tym dwóm
osobom, które przez dziesi¹t-
ki lat by³y si³¹ napêdow¹ nie
tylko dla mieszkañców Kawê-
czyna, Wygody, Rembertowa
i Pragi Po³udnie przetrwa³a
pamiêæ o Olszynce Grochow-
skiej. I dziêki nim w³aœnie tra-
dycj¹ s¹ rocznicowe uroczy-
stoœci w Alei Chwa³y.

Obchody 180. rocznicy wy-
buchu Powstania Listopado-
wego rozpoczê³y siê w minio-
n¹ niedzielê w koœciele œw.
Wac³awa przy ul. Korkowej.
Zosta³a tam odprawiona uro-
czysta msza œw., po której soli-
œci i Orkiestra Koncertowa
„Victoria” wykonali koncert
pt. „Echa Powstania Listopa-
dowego w muzyce Chopina”.
Zaœ w najbli¿sz¹ niedzielê (28
listopada), o godz. 12.30 roz-
poczn¹ siê uroczystoœci w Alei
Chwa³y. Przy zbiegu ul. Tra-
czy i Che³m¿yñskiej bêdzie
otwarta wystawa pt. „Orze³
Polski – Narodowe God³o na
przestrzeni wieków”, a nastêp-
nie zostan¹ ods³oniête g³azy
pamiêci poœwiêcone w³aœnie

ks. Wac³awowi Kar³owiczowi
i Stefanowi Melakowi. Przy
Mogile Powstañczej zostanie
odprawiona polowa msza
œwiêta. Bêdzie Apel Pole-
g³ych, z³o¿enie ziemi z pól bi-
tewnych Powstania Listopado-
wego oraz Katynia i Smoleñ-
ska oraz wi¹zanka pieœni pa-
triotycznych i wojskowych.

Organizatorami obchodów
s¹ rady i zarz¹dy Pragi Po³u-
dnie i Rembertowa, proboszcz
parafii p.w. œw. Wac³awa, Sto-
warzyszenie Olszynka Gro-
chowska i Kr¹g Pamiêci Na-
rodowej. „Mieszkaniec” za-
chêca do wziêcia udzia³u
w uroczystoœciach przy po-
mniku Bitwy pod Olszynk¹
Grochowsk¹. rosa

OLSZYNKA – BEZ NICH, O NICH
Trwaj¹ obchody 180. rocznicy wybuchu Powstania Listo-
padowego. W najbli¿sz¹ niedzielê odbêd¹ siê uroczysto-
œci przed Pomnikiem Bitwy pod Olszynk¹ Grochowsk¹.
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H O R O S K O PH O R O S K O P

BARAN 21.03-21.04
W Twoim ¿yciu nast¹pi¹ pewne zmiany. Nie
bêd¹ trwa³y d³ugo, bo na to nie pozwolisz. Lu-
bisz zreszt¹ mieæ wszystko pod kontrol¹.
W sprawach prywatnych odezw¹ siê starzy
znajomi. Mo¿e warto wiêc umówiæ siê na spo-
tkanie po latach? Zawodowo mo¿e ponosiæ
Ciê fantazja, ale w tym biznesie warto zacho-
waæ ostro¿noœæ i rozs¹dek, dlatego wskazane
jest umiarkowane „szaleñstwo”. 

BYK 22.04-21.05
Twoje nadzieje na now¹ znajomoœæ mog¹ oka-
zaæ siê z³udne. Zastanów siê, czy warto ryzy-
kowaæ wszystko dla niepewnych planów. Je-
sienne, deszczowe dni mog¹ Ciê nastrajaæ pe-
symistycznie, ale najbli¿sze tygodnie mog¹
przynieœæ nowe i zaskakuj¹ce niespodzianki.
Od nich bêd¹ mog³y zale¿eæ Twoje dalsze pla-
ny Sylwestrowe.

BLI�NIÊTA 22.05-21.06
Nie daj siê ponieœæ emocjom i zachowaj zimn¹
krew. Pewne zmiany, jakie mog¹ zajœæ w Two-
im ¿yciu mog¹ Ciê kosztowaæ trochê zdrowia
i wysi³ku. Dlatego dzia³aj rozwa¿nie i decyzje
podejmuj z namys³em. Nie zaniedbuj swojej
kondycji fizycznej – nawet spacer w deszczu,
w mi³ym towarzystwie mo¿e ukoiæ Twoje nerwy. 

RAK 22.06-22.07
Dopisywaæ Ci bêdzie dobre samopoczucie,
ten pogodny nastrój bêdzie pozytywnie odbie-
rany przez otoczenie. W chwilach kryzysu mo-
¿esz liczyæ na pomoc bliskich lub przyjació³.
Ich pomoc i ¿yczliwoœæ bêd¹ podpor¹ w trud-
nych sprawach, których w ¿yciu nie brakuje. 

LEW 23.07-23.08
Niewiele Ci potrzeba ostatnio do szczêœcia.
Wiêksze k³opoty powinny Ciê omijaæ z daleka.
Masz na wszystko dobr¹ receptê – nie martwiæ
siê zawczasu. Nie zaniedbuj spraw zawodo-
wych, tutaj czekaj¹ Ciê zmiany – na korzyœæ.
Twoje koncepcje roszad organizacyjnych mo-
g¹ spotkaæ siê z przychylnym przyjêciem
wspó³pracowników i chêci¹ wspó³pracy.

PANNA 24.08-23.09
Ostatnio mog³eœ siê czuæ zmêczony i zniechê-
cony, w najbli¿szym czasie Twoje samopoczu-
cie siê polepszy. W pracy chwila ma³ego odde-
chu, w sprawach osobistych – Twoja druga po-
³owa bêdzie czeka³a na dobre s³owo i radê. Je-
œli planujesz wyjazd – sprawdŸ prognozê po-
gody i…lepiej zostañ w domu. 

WAGA 24.09-23.10
Pomimo wahania, dokonasz w³aœciwych wy-
borów i przestaniesz ogl¹daæ siê wstecz. Nie

spodziewaj siê astronomicznych zysków, ale
w przysz³ym miesi¹cu powinieneœ zobaczyæ
owoce swojego wysi³ku. Szczêœcie mo¿e dopi-
saæ Ci w mi³oœci. A mo¿e otrzymasz propozy-
cjê, która Ciê uskrzydli i sprawi, ¿e œwiat zoba-
czysz w weselszych barwach.

SKORPION 24.10-23.11
Dobry czas na nadawanie realnych kszta³-
tów swoim marzeniom. Nie przejmuj siê nie-
porozumieniami z otoczeniem – to nie bê-
dzie nic powa¿nego. Odczujesz spadek for-
my fizycznej i pogorszenie nastroju, ale
przecie¿ potrafisz zadbaæ o siebie. Jedz wi-
taminy, zajmij siê sportem i szukaj towarzy-
stwa weso³ych ludzi, to najlepsze lekarstwo
na chandrê. 

STRZELEC 24.11-22.12
To dobry czas dla osób pe³nych inwencji. Poja-
wi siê okazja do spo¿ytkowania rozpieraj¹cej
Ciê energii. Jakieœ wa¿ne dla Ciebie sprawy
mog¹ siê zbli¿aæ do szczêœliwego koñca, wiêc
miej oczy szeroko otwarte. Wystarczy niewiel-
ki wysi³ek i bêdziesz móg³ œwiêtowaæ zwyciê-
stwo. Oczywiœcie, pod warunkiem, ¿e nie za-
œpisz i niczego nie przegapisz. 

KOZIORO¯EC 23.12-20.01
Coœ, co do niedawna by³o dla Ciebie spraw¹
wa¿n¹, raptem straci na znaczeniu. Mo¿e w³a-
œnie skoñczysz jakieœ bardzo anga¿uj¹ce Ciê
zadanie i wreszcie bêdziesz móg³ trochê pole-
niuchowaæ. Niewykluczone, ¿e zmiêkn¹ Ci
ró¿ki, przestaniesz byæ taki wymagaj¹cy i Two-
je relacje z otoczeniem siê poprawi¹. Jakiœ
zmys³owy Byk zaw³adnie Twoj¹ wyobraŸni¹
i chwilowo zburzy spokój ducha. 

WODNIK 21.01-19.02
Nie b¹dŸ w takiej gor¹cej wodzie k¹pany, gdy
ktoœ wpadnie Ci w oko. Mi³oœæ bywa œlepa –
pamiêtaj o tym, gdy wpl¹czesz siê w trudny
zwi¹zek. Kiedy nadejdzie kryzys, nie
wrzeszcz i nie tup, bo poza tym, ¿e serwis do
kawy bêdzie siê nadawa³ do wymiany, niewie-
le zdzia³asz. Warto siê powa¿nie odnieœæ do
partnerskich nieporozumieñ, nim nie bêdzie
za póŸno. 

RYBY 20.02-20.03
Nie zajmuj siê bzdurami i b³ahostkami. Niech
nic nie odwraca Twojej uwagi od bliskiego ce-
lu. Pieni¹dze bêd¹ do Ciebie p³yn¹æ, ale pa-
miêtaj, ¿e kto „wiele œciga, ma³o dogoni”. Nie
ka¿da okazja jest warta, aby j¹ ³apaæ. Jeœli
masz sk³onnoœci do hazardu – powinieneœ byæ
ostro¿niejszy. 

Merlin

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

Nie przepłacaj! Jak nie wy−
dać fortuny na ogrzewanie do−
mu? Uszczelnij okna, lecz pa−
miętaj o wietrzeniu, by nie do−
puścić do zagrzybienia ścian:
otwieraj okno lub balkon sze−
roko, choć na krótko. Jeśli
masz okna nieszczelne, wy−
mień je, a choćby uszczelnij
oklejając papierową taśmą
z zewnątrz, zaś paskami gąb−
ki od środka. Odsuń od kalory−
ferów stoły, fotele itp., by cie−
pło mogło swobodnie rozpro−
wadzać się po pomieszczeniu.
Na zimę skróć zasłony i firan−
ki, by nie zatrzymywały ciepła
emitowanego przez grzejnik!

Często używaj pokrętła ka−
loryfera, zawsze wyłączając
ogrzewanie na kilkanaście mi−
nut przed opuszczeniem po−
mieszczenia i włączając po
wejściu.

I jeszcze jedno: jeśli masz
zamontowane w domu
podzielniki ciepła (nie liczniki),
dbaj o to, by zapewnić swo−
bodną cyrkulację powietrza
wokół nich. Wówczas pomiar
będzie rzetelny. Jeśli tego nie
zrobisz, podzielnik może
wskazywać większe zużycie,
niż faktyczne, ponieważ tem−
peratura wokół niego była za−
wyżona, gdy ciepłe powietrze
nie mogło znaleźć odprowa−
dzenia na pokój.

ZZAAJJRRZZYYJJMMYY  DDOO  KKUUCCHHNNII
Dzisiaj - coœ na ch³odne, ciemne popo³udnia
i wieczory. Energetyczne, po¿ywne, bardzo
smaczne.

✓✓ Ziemniaki leœne - w garnku do zapiekania, dobrze wy-
smarowanym t³uszczem, uk³adaj warstwami: najpierw pla-
stry surowych, obranych ziemniaków, lekko osolonych, na to
warstwa cienkich plasterków surowych grzybów (mog¹ byæ pieczarki, ale znacz-
nie smaczniejsze s¹ grzyby leœne, tak¿e mro¿one); troszkê soli i œwie¿o mielony
pieprz, na to cieniutkie plasterki cebuli, niezbyt ostrej (bez soli) i ponownie powta-
rzamy warstwy do wyczerpania sk³adników. Zawsze pierwsz¹ i ostatni¹ warstwê
powinny stanowiæ ziemniaki. Gdy u³o¿one, polaæ ca³oœæ gêst¹, kwaœn¹ œmietan¹
i doœæ mocno ucisn¹æ szerok¹ ³y¿k¹. Zapiekaæ do miêkkoœci.

✓✓ Szynka w kapuœcie - chud¹, zgrabn¹, surow¹ szyneczkê trzeba spryskaæ lek-
ko octem jab³kowym i nasoliæ. Przykryæ, w³o¿yæ do lodówki na noc, a przynajmniej
na 5-6 godzin. W garnku, dopasowanym œrednic¹ do szynki, obsma¿yæ miêso na
rumiano z jednej strony. Nastêpnie je prze³o¿yæ na drugi bok i ob³o¿yæ talarkami
posypanej szczypt¹ cukru cebuli, licz¹c ok. 3 cebule na ok. kilo szynki. Zrumieniæ
uwa¿aj¹c, by nie przypaliæ cebuli. Zamieszaæ cebulê wokó³ miêsa i ciasno ob³o¿yæ
szynkê z boków i na wierzchu mocno odciœniêt¹, dobr¹ kapust¹ kiszon¹ (sok zo-
stawiæ do ewentualnego doprawienia potrawy). Wierzch posypaæ kminkiem, ga³k¹
muszkato³ow¹ i mielonym zielem angielskim (mo¿e byæ t³uczone). Dodaæ 2-3 list-
ki bobkowe, podlaæ nieco wod¹ i dusiæ, co jakiœ czas obracaj¹c szynkê i miesza-
j¹c kapustê. Po oko³o godzinie potrawa jest gotowa do jedzenia na gor¹co, jako
danie samodzielne lub z ziemniakami. Miêso jest te¿ znakomite na zimno!

✓✓ Ziemniaki zapiekane - kilka du¿ych, równych ziemniaków ugotowaæ w mun-
durkach tak, by mo¿na by³o wbiæ w nie widelec, lecz nie za miêkko, bo siê roz-
padn¹. Ka¿dy ziemniak przekroiæ wzd³u¿ na pó³ (uwaga, gor¹ce!), spód powsta-
³ych w ten sposób „³ódeczek” lekko œci¹æ na p³asko w taki sposób, by sta³a stabil-
nie w nat³uszczonej brytfannie. Po³ówki p³ytko wydr¹¿yæ ³y¿eczk¹, a powsta³e za-
g³êbienia nape³niæ w 3/4 serkiem homogenizowanym wymieszanym z jajkiem,
czosnkiem, sol¹ i pieprzem. Wierzch posypaæ serem ¿ó³tym, zapiekaæ do zrumie-
nienia. Pycha! PPyysszznnaa  JJóózziiaa

RRaaddyy  
cciioottkkii  

AAggaattyy
ŚŚMMIIEESSZZKKAANNIIEECC
Pracownik wychodzi wzburzony z gabinetu

szefa i mówi do kolegi:
− Jeśli ten nadęty bufon nie cofnie swoich

słów, zwijam się z tej roboty!!!
Kolega patrzy na niego z podziwem i pyta: − A co takie−

go on ci powiedział?!
− „Zwijaj się z tej roboty”!

☺ ☺ ☺
Syn pyta ojca:
− Tato, czy to prawda, że twój ojciec był strasznie paskudny?
− Chyba twój!

☺ ☺ ☺
Wieczór. Mąż jest pochłonięty internetem. Raptem z poko−

ju słyszy szept jego żony:
− Nie, mój słodki, dzisiaj nie mogę…
Wpada do pokoju i krzyczy: − Z kim to tak czule rozmawia

się przez telefon?!
− Z nikim! Rozwiązuję test z pisma kobiecego, popatrz: „Wy−

powiedz szeptem 50 poniższych zdań: 1. Wyrzuć śmieci, 2.
Sprzątnij te skarpetki, 3. Zreperuj wreszcie ten kran, itd. Gdy
dojdziesz do nru 51. Nie, mój słodki, dzisiaj nie mogę, na−
wet najbardziej zajęty mąż je usłyszy”. Widzisz? To działa!

WWeessoołłyy  RRoommeekk

WWaarrttoo  wwiieeddzziieećć
PPooddssttaawwaa  ppoollsskkiicchh  ((ii nniiee  ttyyllkkoo))  oobbiiaaddóóww::  zziieemmnniiaakkii!!  ŚŚlląąsskkiiee  kkaarr−−

ttooffllee,,  kkrreessoowwee  ppaarraabboollee,,  ppoozznnaańńsskkiiee  ppyyrryy,,  ggóórraallsskkiiee  ggrruullee  cczzyy  kkaa−−
sszzuubbsskkiiee  bbuullwwyy  ttoo  ttee  ssaammee,,  ppoocczzcciiwwee,,  zzwwaannee  ddaawwnniieejj  tteeżż  „„ppeerrkkaammii””..  

Im późniejsze, tym bardziej kaloryczne, ale także − im bardziej
ugotowane, tym mają wyższy indeks glikemiczny więc tym mniej korzystne dla zdrowe−
go żywienia. Świat postawił mu już kilka pomników, m.in. w Biesiekierzu, (to najwięk−
szy pomnik na świecie), Poznaniu, USA (Idaho), Austrii (Prinzendorf).

Ziemniak ma kilka muzeów na świecie, w tym internetowe: http://www.potatomu−
seum.com/ ale − co dziwne − choć powszechny, nie stał się inspiracją zbyt wielu przy−
słów. Uprawiany już w czasach prehistorycznych na terenie Peru, w Europie ceniony
w XVI wieku głównie dla pięknych kwiatuszków. Gdy przekonano się o jego plenności
i zasmakowano w bulwach, nakazem carskim wprowadzono powszechność jego upraw
w Rosji i Prusach. CCiieekkaawwsskkaa

Rozwi¹zania nale¿y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania
siê gazety. Rozwi¹zanie krzy¿ówki Nr 21/2010: „Biega jak g³upi”. Nagrodê – bilet do

kina dla 2 osób – wylosowa³a p. Alicja Dobrzycka z ul. Czytelniczej. 
Po odbiór biletów zapraszamy do NoveKino Praha (z dowodem oso-
bistym i egz. „Mieszkañca” nr 23) do 3 grudnia br. po wczeœniejszym
umówieniu siê telefonicznym z dzia³em rezerwacji biletów.

NoveKino Praha ul. Jagielloñska 26, rezerwacja 22 343 03 10, praha@novekino.pl
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Niscar Sp. z o.o.
www.tatawarszawa.pl

sprzedaz@niscar.com.pl
tel. 22 751 84 51

ul. Brukowa 42/44,
05-092 £omianki

REKLAMA REKLAMA

Pó³tora roku temu w³adze
Warszawy odkupi³y od SGGW
teren i zabudowania dawnego
Wydzia³u Weterynarii, o któ-
rym nie raz pisa³ „Mieszka-
niec”. Uratowan¹ przed dewe-
loperem i wpisan¹ do rejestru
zabytków „Weterynariê” Mia-
sto przeznaczy³o na siedzibê

jednej z najlepszych europej-
skich orkiestr symfonicznych –
Sinfonia Varsovia. Mia³o tu po-
wstaæ wielkie centrum kultury
goszcz¹ce ró¿ne dziedziny
sztuki i tysi¹ce odbiorców.
Wiadomo by³o, ¿e stan obiektu
jest tak kiepski, ¿e bêdzie wy-
maga³ jeszcze wielomiliono-
wych nak³adów, aby sta³ siê
miejscem godnym celu. Zdaje
siê, ¿e teraz zrobiono pierwszy
krok do prawdziwej restauracji
terenu „Weterynarii”.

W po³owie listopada poznali-
œmy wyniki konkursu na pro-
jekt sali koncertowej i zagospo-
darowania terenu. Konkurs
og³osi³a kilka miesiêcy temu
prezydent Hanna Gronkiewicz-
Waltz, która uczestniczy³a w je-
go rozstrzygniêciu. Jury, pod
przewodnictwem Bohdana

Paczkowskiego, zdecydowa³o,
¿e zwyciêzc¹ zosta³o austriac-
kie Atelier Thomas Pucher ZT
GMBH. Wybór nie by³ ³atwy,
gdy¿ w szranki stanê³o blisko
140 pracowni z ca³ego œwiata,
a zg³oszone prace by³y bardzo
ró¿norodne. Zwyciêski projekt
jest wyj¹tkowy i st¹d budzi ró¿-
ne odczucia. Najciekawszymi
elementami s¹ sala koncertowa
i mur maj¹cy zast¹piæ przewra-
caj¹ce siê metalowe ogrodze-
nie.

Sala koncertowa przypomina
kosmiczn¹ spiralê, jakby frag-
ment przekroju tornado, choæ
wg autora, to nawi¹zanie do
po³udniowoeuropejskich win-
nic. Patrz¹c na wizualizacjê
wydaje siê, ¿e siedz¹ca pu-
blicznoœæ wiruje w takt wygry-
wanych na scenie akordów. Ca-
³oœæ ma byæ zamkniêta w sze-
œcianie, co wg Eckharda Kahle,
specjalisty od akustyki, zapew-
ni wyj¹tkowy efekt. Okalaj¹cy
zaœ „Weterynariê” betonowy
mur ma byæ uniesiony na wy-
sokoœæ trzech metrów. Jego
faktura równie¿ ma sprawiaæ
wra¿enie falowania. Pod mu-
rem bêdzie swobodne przej-
œcie. Taka konstrukcja ma
przywróciæ murowi pozytywne
znaczenie. Ciekawa to koncep-
cja, choæ w ludzkiej œwiadomo-
œci mur funkcjonuje raczej jako
element dziel¹cy (np. Mur Ber-
liñski, czy mury warszawskie-
go Getta).

Z rozstrzygniêcia konkursu
bardzo zadowolony jest Janusz
Marynowski, dyrektor naczelny
Orkiestry Sinfonia Varsovia. Re-
alizacja inwestycji potrwa do
2016 r. Czy koncepcja zmian
w przesz³o stuletniej „Weteryna-
rii” spodoba siê mieszkañcom
Pragi Po³udnie? Trudno powie-
dzieæ. Do 19 grudnia przy Gro-
chowskiej 272 czynna jest ogól-
nodostêpna wystawa pokonkur-
sowa. A mieszkañcy mog¹ oce-
niæ zwyciêsk¹ pracê, jak i zg³osiæ
swoje uwagi, w czasie publicznej
pokonkursowej debaty, któr¹ za-
planowano ju¿ 4 grudnia o godz.
12.00. Oczywiœcie w „Weteryna-
rii”, która bêdzie nosiæ now¹ na-
zw¹ – Sinfonia Varsovia Cen-
trum. Magda K.

Kosmiczna Sinfonia Veterinaria
Czy na po³udniowopraskim Kamionku sta-
nie koncertowa kosmiczna „winnica”? Czy
teren dawnego Wydzia³u Weterynarii przy
ul. Grochowskiej 272 bêdzie okala³ uno-
sz¹cy siê w powietrzu betonowy mur?

Wielu sto³ecznych kan-
dydatów w wyborach samo-
rz¹dowych robi³o ulotki
i plakaty ze Stadionem Na-
rodowym w tle. Szczególnie
kandydatów rz¹dz¹cej Plat-
formy Obywatelskiej, której
jednym z g³ównych hase³
by³o: Budujemy stadiony.
„Narodowy” na plakatach
i ulotkach mia³ sugerowaæ,
¿e g³ówna arena EURO
2012 TM jest po czêœci ich
zas³ug¹. Choæ tak naprawdê
inwestycja jest rz¹dowa,
a nie samorz¹dowa, a sam¹
decyzjê o budowie Stadionu
Narodowego og³osi³ w 2006
roku na murawie ówczesne-
go Stadionu Dziesiêciolecia
ówczesny premier Jaros³aw
Kaczyñski z PiS. Ale kto
dziœ o tym pamiêta…

Stadionu Dziesiêciolecia
ju¿ dawno nie ma na po-
wierzchni Ziemi. Stadion
Narodowy ju¿ jest. Praca
przy nim, oczywiœcie, zajmie
jeszcze kilka miesiêcy, ale
sam obiekt jest ju¿ od wielu,
wielu miesiêcy. Napawa du-
m¹ za dnia i cieszy nocn¹
iluminacj¹. Ponad rok temu,
29 paŸdziernika 2009 r., rada
Kamionka, na obszarze
którego znajduje siê stadion,
wyst¹pi³a o dokonanie zmia-
ny w Miejskim Systemie In-
formacji. MSI odpowiada
m.in. za drogowskazy i tabli-
ce informacyjne w stolicy.

Nadzoruje go Zarz¹d Dróg
Miejskich. Chodzi³o o to,
aby na tablicach i drogow-
skazach zast¹piæ widniej¹c¹
wówczas nazwê „Stadion X-
lecia”, którego ju¿ nie by³o,

nazw¹ „Stadion Narodowy”.
– To bardzo dobry pomys³ –
mówi³a wtedy Daria Kuliñ-
ska, rzecznik prasowy Naro-
dowego Centrum Sportu,
spó³ki buduj¹cej stadion –
Wiele osób nie mo¿e do nas
trafiæ, bo drogowskazy kie-
ruj¹ je na Stadion Dziesiê-
ciolecia, a nie ma drogow-
skazów na Stadion Narodo-
wy. Samorz¹dowcy z Ka-
mionka otrzymali z ZDM za-
pewnienie, ¿e taka zmiana

zostanie dokonana w pierw-
szym kwartale 2010 r. 

Poczekaliœmy trzy kwarta³y
d³u¿ej i sprawdziliœmy, jak
jest z realizacj¹ tego
przyrzeczenia. Rzeczywi-
stoœæ przeros³a nasze wyobra-
¿enia. Napisy „Stadion X-le-
cia”, i owszem, zgodnie
z obietnic¹ znik³y z przydro¿-
nych tablic, ale w ich miejscu
nie pojawi³o siê nic! Jakby

Stadion Narodowy w ogóle
nie istnia³! S³owo „stadion”
zachowa³o siê jedynie w od-
niesieniu do Dworca Stadion
(na zdjêciu)… – To skandal
i kpina - komentuje Leszek
Iwañczyk z Kamionka. 
– Najwa¿niejsza inwestycja
sportowa w Polsce jest nie-
zauwa¿alna przez w³adze
Warszawy! Po prostu go nie
ma! Czy¿by ZDM i w³adze
Warszawy wstydzili siê Sta-
dionu Narodowego? ar  

Stadion Narodowy to wstyd?
W³adze Warszawy wstydz¹ siê Stadio-
nu Narodowego! Wstydz¹ siê tak bar-
dzo, ¿e znik³ on z warszawskiego Miej-
skiego Systemu Informacji…
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AUTO−MOTO

Auto-Skup. Tel. 795-297-763
S2 Myjnia rêczna, serwis opon

ul. Che³m¿yñska 10B.
Tel. 668-584-097

FINANSE

Biuro Rachunkowe – licencja
MF, OC, ka¿da ksiêgowoœæ, kadry,
p³ace, ZUS. Tel. 601-590-114, 

info@vaana.pl
Ksiêgowoœæ – fachowo, rzetel-

nie, dyskretnie, osobiœcie popro-
wadzê. 

Tel. 606-763-006; 22 810-83-60
Ksiêgowoœæ, tanio.

Tel. 608-475-870
Us³ugi Ksiêgowe

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

KUPIĘ

AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkê oraz znaczki, monety, me-
dale. Tel. 0516-400-434

Antyki, monety, pocztówki,
znaczki, ksi¹¿ki, obrazy, meble
i inne przedmioty. 
Tel. 22 610-33-84; 0601-235-118

Monety, banknoty, odznaczenia.
Antykwariat ul. Andersa 18. 

Tel. 22 831-36-48
Stare prospekty/katalogi samo-

chodów. Tel. 600-817-479

SPRZEDAM

Odkurzacze Rainbow – nowe,
u¿ywane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 0606-742-822; 

www.odkurzaczerainbow.pl

MEDYCZNE

Alkoholowo-narkotykowe od-
trucia, Esperal. 

Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
Doradca laktacyjny, dojazd. 

Tel. 0604-118-774

NAUKA

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

Angielski, rosyjski, niemiecki,
francuski – udziela profesorka, me-
toda przyœpieszona. 

Tel. 22 810-36-30
Fizyka, matematyka – korepety-

cje. 
Tel. 22 615-81-50; 603-581-282
Francuski z dojazdem. 

Tel. 602-276-202
Francuski – t³umaczenia zwyk³e

i przysiêg³e, nauka dzieci od pod-
staw, korepetycje wszystkie pozio-
my, autorska metoda – wieloletni
nauczyciel i t³umacz. 

Tel. 602-744-310
KOREPETYCJE - MATEMA-

TYKA, FIZYKA, PE£NY ZA-
KRES – SKUTECZNIE. 

TEL. 692-095-060  
Liceum dla doros³ych.

Tel. 22 517 77 40; 602 232 879
Matematyka, dojazd. 

Tel. 691-870-045
Matematyka. Tel. 607-163-744
Matematyka. Tel. 604-839-615
Niemiecki. 

Tel. 22 672-94-46; 698-19-48-48

Opiekunka dzieciêca – szko³a
policealna, kursy. 

Tel. 22 310-27-40
Programowanie (C + +) 

Tel. 605-157-774
Szko³a policealna - dekorator

wnêtrz, opiekunka/guwernantka.
Tel. 22 517-77-40; 602-232-879

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

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

Pokój 14 m, Goc³aw. 
Tel. 506-573-731

Pomieszczenie magazynowe –
Otwock, 1200 m kw. w tym 570
m kw., 320 m kw. 

Tel. kontakt. 22 779-30-66

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia

Poszukujê kawalerki w rejonie
ul. Garibaldiego i Grenadierów. 

Tel. 605-157-774

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

Sprzedam do wykoñczenia mie-
szkanie 104 m kw. w Weso³ej – 729
tys. w tym st. gara¿owe. 

Tel. 502-116-990
Tanie dzia³ki wiejskie. 

Tel. 600-249-226

DAM PRACĘ

Pracowników do remontu, Kar-
ton gips, na umowê zlecenie. 

Tel. 0608-086-585
Zatrudnimy zdoln¹ krawcow¹.

Oferujemy ciekaw¹ pracê i dobre
wynagrodzenie. Miejsce pracy
Falenica. Tel. 22 872-44-43

SZUKAM PRACY

Kobieta 55 lat, doœwiadczenie
zawodowe, praca w kadrach, znajo-

moœæ programu Modu³ Kadry - P³a-
ce Symfonia Forte Esage P³atnik –
podejmie pracê w kadrach lub inn¹
pracê administracyjn¹ od zaraz. 

Tel. 603-695-486; 22 879-86-68
Solidna - mycie okien, sprz¹tanie

20% taniej inwalidom, emerytom. 
Tel. 506-573-731

Sprz¹tanie mieszkañ, biur. 
Tel. 515-943-649

OGRODNICZE

Ogrodnictwo – kompleksowo. 
Tel. 0602-58-75-13

PRAWNE

DORADCA PODATKOWY –
porady, k³opoty z urzêdem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spadki, da-
rowizny, aukcje. Warszawa Goc³aw.

Tel. 22 672-34-34; 604-095-656 
www.podatki-doradca.pl

Kancelaria Prawna, przystêpne
ceny, szeroki zakres us³ug. Czynna
codziennie oprócz wtorków, ul.
Grochowska 207 (Universam nad
bankiem), www.kancelariaosica.pl

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

Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. 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. Konkurencyjne
ceny. 
ul. Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2 Warszawa 
Tel. 22 879-92-29; 502-27-51-94 
www.pietruk.eu

RÓŻNE

Meble na zamówienie, kuchen-
ne, ³azienkowe, szafy. 

Tel. 607-595-327 

Pracownia Projektowa (od 1986
r.) wykonuje - projekty, rozbudowy
budynków, zmiany sposobu u¿yt-
kowania, ekspertyzy, nadzory. 

Tel. 602-452-026; 22 810-39-70
Profesjonalne sprz¹tanie biur -

Warszawa. Tel. 513-342-440
Sól drogowa i mieszanka piasko-

wo-solna w workach po 50 kg. Na
terenie Pragi transport gratis. 

Tel. 697-104-304

SPORT

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

TURYSTYKA

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

USŁUGI

Administrowanie nieruchomo-
œciami. Tel. 692-614-577

AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki - krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 22 612-95-23, 

0609 105 940
ALKO – PRZEPROWADZKI. 

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. Sprzeda¿,
monta¿, naprawa, gwarancja! 

www.lemag-tvsat.waw.pl  
Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
Anteny indywidualne, zbiorcze

i satelitarne. Naprawa RTV, naj-
wy¿sza jakoœæ us³ug. Igañska 32. 

Tel. 22 813-60-33, 604-506-278
ANTENY, TELEWIZORY –

naprawa. 
Tel. 22 818-07-17

Automatyczne pralki – napra-
wa, tanio. Tel. 22 810-67-92; 

0605-404-132
Cyklinowanie, lakierowanie –

Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03

Cyklinowanie, lakierowanie,
uk³adanie parkietów ró¿nych - oso-
biœcie. 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

CZYSZCZENIE (9 lat) – dywa-
nów, tapicerki – profesjonalnie
Karcherem. Tel. 22 619-40-13; 

502-928-147
DEZYNSEKCJA, skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
Elektryczne (uprawnienia). 
Tel. 22 870-27-39; 502-208-813
Elektryk – uprawnienia.
Tel. 22 813-77-82; 501-443-826
Elektryczne – G³owacki. 

Tel. 22 428-35-53; 504-61-88-88
Futra – ko¿uchy, odzie¿ skórza-

na – us³ugi miarowe, przeróbki,
wszelkie naprawy. ul. Zamieniecka
63. Tel. 22 610-2305

RAMKA
GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazo-
we. Tel. 22 610-18-53; 662-065-
292

Gaz, hydraulika 24 h, awarie
pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia,
przeróbki, naprawy. 

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

TEL. 609-240-602
Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 22 671-05-82
Glazurnik-profesjonalista, 20 lat

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

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

G³adŸ, glazura, hydraulika.
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 – upraw-

nienia. Tel. 22 611-89-95; 
660-51-60-10

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

Hydraulika wod.-kan. gaz., pie-
ce, przegl¹dy kominiarskie, gazo-
we, remonty. Tel. 696-321-228

LODÓWKI, PRALKI, TELE-
WIZORY – NAPRAWA. 

TEL. 694-825-760
Malowanie, tapetowanie, pane-

le. Tel. 22 615-76-97; 
695-679-521

Malowanie, tapetowanie. G³o-
wacki. 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
Manicure, pedicure, tipsy akryl.

Dojazd do klienta. 
Tel. 603-762-271

NAPRAWA TELEWIZORÓW
– dojazd. Tel. 602-216-943

Naprawa telewizorów u klien-
ta. Tel. 22 671-94-53; 

692-420-605
Naprawa - pralki, lodówki. 
Tel. 603-047-616; 502-562-444

RAMKA
Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. Tel. 22
499-20-62 

Pranie chemiczne, renowacja
odzie¿y skórzanej, pranie dywa-
nów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul.
Igañska 22. Tel. 22 870-09-54

Pranie dywanów – solidnie. 
Tel. 505-624-601

Przeprowadzki. 
Tel. 669-834-024

Remonty A-Z, p³yty GK, glazu-
ra, terakota. Tel. 607-202-507; 

601-745-032
SPRZ¥TANIE piwnic, wywóz

mebli. Tel. 694-977-485
STOLARZ - wykona solidnie -

meble, zabudowy, kuchnie, szafy,
pawlacze i inne. Tel. 22 810-38-04; 

602-126-214
Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
Uk³adanie, cyklinowanie, lakie-

rowanie, renowacja starych pod³óg. 
Tel. 663-511-771

Us³ugi remontowe. 
Tel. 0602-58-75-13

¯aluzje, verticale, rolety - napra-
wy, pranie verticali. 

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

wy. Tel. 602-228-874
Rolety, ¿aluzje, verticale, rolety

antyw³amaniowe – produkcja, na-
prawa. Tel. 602-228-874

WYWÓZ MEBLI, GRUZU,
z³omu, œmieci, liœci, oczyszczanie
piwnic, strychów. Tel. 224 22 63; 

888-651-163
Wywóz gruzu, mebli, liœci, ga³ê-

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

USŁUGI/budowlane

Geodeci. Tel. 783-640-323

USŁUGI/komputerowe

WOJTEK-WWK NAPRAWA
KOMPUTERÓW. 

TEL. 603-650-090

USŁUGI/remontowe

Cyklinowanie bezpy³owe, lakie-
rowanie, uk³adanie parkietów – so-
lidnie. Tel. 503-630-035

ZIELARSTWO

ZIÓ£KO Sklep Zielarsko-Me-
dyczny C.H. Szembeka róg Gdec-
kiej i Komorskiej, paw. 53 D obok
Agencji op³at – Zielarstwo – pe³ny
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813
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Nak³ad: 
40 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli 

Dystrybucji Prasy.

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

ul. Olszynki Grochowskiej 11/15
lok. 2 Warszawa 

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

GAZ, HYDRAULIKA – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuchni,
pod³¹czenia, uprawnienia gazowe. 

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

Zak³ad Pogrzebowy 

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

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

kompleksowa obs³uga
godne warunki ostatniej
pos³ugi 

ZAK£AD 
POGRZEBOWY
,,GENITA”Kurowscy

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

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

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

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

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

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

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

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

www.mpuk.waw.pl

US£UGI POGRZEBOWEZAKŁAD POGRZEBOWY

„„AABBRROOSS””
Usługi kompleksowe

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

C A Ł O D O B O W O

REKLAMA REKLAMA

Nieodp³atnie odbieram zu¿yty
sprzêt AGD, z³om, makulaturê,
st³uczkê. Sprz¹tanie piwnic
i strychów. Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62 

SEGMENT FALENICA 
210 m2 NA DZIA£CE 180 m2

cena – 650 000 PLN

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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REKLAMA REKLAMA

Ca³a historia ludzkoœci to w przewa¿aj¹-
cej mierze walka z niedo¿ywieniem, wizj¹
g³odu lub g³odem. Permanentny lub cza-
sowy niedobór ¿ywnoœci wynika³ z prymi-
tywnych, chocia¿ nieraz pomys³owych
i pracoch³onnych metod jej pozyskiwania.

Praktycznie dopiero w XX wieku ludnoœæ regionów uprzemys³o-
wionych odsunê³a od siebie widmo g³odu. Dopiero przemys³ i prze-
mys³owa produkcja ¿ywnoœci, zapewni³y nam poczucie sytoœci.
I jakby na przekór, ten dostatek pokarmów przyniós³ nam nowe,
nieznane przedtem zagro¿enia. Spo¿ywaj¹c wiêcej pokarmów do-
starczamy organizmowi wiêcej ró¿norodnych sk³adników. Niektóre
z nich korzystne na przyk³ad dla wzrostu roœlin lub chroni¹ce je
przed szkodnikami szkodz¹ nam, gdy kumuluj¹ siê w nadmiarze
w naszych organizmach.

W wyœcigu za wydajnoœci¹ i wielkoœci¹ plonów zapomnieliœmy
o wielu roœlinach lub przestaliœmy dostrzegaæ ich walory zbawien-
ne dla naszego ogólnego zdrowia. I dlatego, gdy nie ci¹¿y nad na-
mi widmo g³odu powinniœmy z wiêkszym rozs¹dkiem patrzeæ na
to, co spo¿ywamy.

Tak jak po ca³orocznej pracy potrzebujemy wypoczynku, aby za-
chowaæ sprawnoœæ tak pozwólmy naszemu organizmowi na chwilê
wytchnienia. Ale nie raz na rok, lecz codziennie. Jak to osi¹gn¹æ?
Nale¿y do swojej diety w³¹czyæ ¿ywnoœæ podobn¹ do tej, jak¹ spo-
¿ywali nasi przodkowi, pozbawion¹ wad produkowanej na skalê
wielkoprzemys³ow¹.

Jeszcze niedawno wiêkszoœæ ¿ywnoœci przetwarzana by³a w do-
mu. Tempo ¿ycia wymusi³o na nas ustêpstwo na rzecz produktów
gotowych.

Ale ile satysfakcji mo¿e nam daæ wykonanie dawno zapomnianej
czynnoœci, jak¹ by³o pieczenie chleba. By³o to zajêcie pracoch³on-
ne, gdy¿ wi¹za³o siê z rozpalaniem i d³ugotrwa³ym nagrzewaniem
pieca chlebowego, my mo¿emy upiec chleb we w³asnym piekarni-
ku znacznie ni¿szym nak³adem pracy. 

Wystarczy tylko:
0,75 kg m¹ki ¿ytniej chlebowej
0,25 kg m¹ki orkiszowej (mo¿e byæ zwyk³a eko-pszenna)
³¹cznie 3/4 szklanki ziaren: amarantusa, s³onecznika, siemienia
lnianego oraz otrêbów pszennych i p³atków owsianych 
2-3 ³y¿eczki soli
1,25 litra przegotowanej wody
zakwas (przepis poni¿ej). 
Wymieszaæ suche sk³adniki, dodaæ wodê z sol¹ i zakwas. Wyrobiæ

ciasto i prze³o¿yæ do dwóch nat³uszczonych foremek „keksówek”
(1/2 s³oika ciasta zostawiæ w lodówce jako rozczyn - zakwas do na-
stêpnego wypieku). Pozostawiæ do wyroœniêcia w ciep³ym miejscu
na 12 godzin. Wierzch posmarowaæ olejem. Wstawiæ do zimnego
piekarnika, pieczemy 1 godz. w temp. 200 st. C.

Zakwas chlebowy: 
25 dkg m¹ki ¿ytniej razowej
0,5 l wody.
Wodê zagotowaæ i przestudziæ do temp. 30 st. C, po czym wymie-

szaæ z m¹k¹ i odrobin¹ cebuli, czosnku, kminku lub ziaren. Pozosta-
wiæ w ciep³ym miejscu przykrywaj¹c gaz¹ lub tkan¹ p³ócienn¹ œcie-
reczk¹ na oko³o jeden dzieñ. Gdy zacznie wydzielaæ charaktery-
styczn¹, lekko kwaskow¹ woñ, wówczas mo¿na przy pomocy tego
zakwasu przyst¹piæ do sporz¹dzania ciasta chlebowego.

W polskiej tradycji ¿ywieniowej podstaw¹ jest pieczywo, a szcze-
gólnie chleb tradycyjny na zakwasie. Dziêki fermentacji kwasu mle-
kowego chleb nabiera wyj¹tkowych walorów od¿ywczych i zdro-
wotnych. Zakwas chlebowy zawiera pomocne naszym systemom:
trawiennemu i immunologicznemu bakterie kwasu mlekowego. Na-
turalna fermentacja wywo³ana ¿ywymi bakteriami kwasu mlekowe-
go eliminuje liczne zwi¹zki rakotwórcze (azotany, azotyny, a przede
wszystkim toksyny pleœniowe). Dziêki temu taki chleb staje siê le-
kiem. Chleb na zakwasie jest idealnym po¿ywieniem.

Ju¿ Hipokrates powiedzia³ „¯ywnoœæ mo¿e byæ lekiem, a lek
¿ywnoœci¹. I dlatego do swojej codziennej diety powinniœmy do³¹-
czaæ produkty z roœlin, które przegra³y z wydajnoœci¹. Do ³ask po-
wraca: ORKISZ, AMARANTUS, PROSO.

Orkisz jest dzik¹ form¹ pszenicy. Ró¿ni siê od tradycyjnego zbo-
¿a budow¹ i w³aœciwoœciami. Ziarno otoczone jest grub¹ ³usk¹,
która chroni je przed zanieczyszczeniami.

Wszystko co cenne kryje siê w niepozornym ziarenku tj. wêglo-
wodany, witaminy z grupy B, bia³ko, b³onnik, nienasycone t³uszcze
oraz bardzo cenne sk³adniki mineralne ¿elazo, potas, wapñ, cynk,
krzem oraz rodamid – substancjê, która wzmacnia odpornoœæ i za-
pobiega niedokrwistoœci.

Amarantus zwany jest szar³atem i nazywany zbo¿em XXI wieku.
Charakteryzuje siê szczególnie wysokimi wartoœciami od¿ywczymi
i zdrowotnymi. Pod wzglêdem zawartoœci ¿elaza nie ma sobie równych.
Jest niezwykle cennym Ÿród³em bia³ka, lepiej przyswajalnego ni¿ z mle-
ka czy soi, nie zawiera glutenu. Nasiona amarantusa zawieraj¹ spore ilo-

œci skwalenu - zwi¹zku hamuj¹cego starzenie siê komórek. Jest ideal-
nym dodatkiem prozdrowotnym miêdzy innymi do wypieku chleba.

Do naszej diety nale¿y w³¹czyæ 
¿ywnoœæ ekologiczn¹

Bo ¿ywnoœæ ekologiczna wytwarzana jest bez syntetycznych na-
wozów sztucznych i syntetycznych œrodków ochrony roœlin, nie
stosuje siê metod in¿ynierii genetycznej (GMO), bez antybiotyków
i hormonów wzrostu oraz w czystym i bezpiecznym œrodowisku.

Warunkiem wprowadzenia jej do handlu jest posiadanie certyfi-
katu zgodnoœci z europejskimi wymaganiami dotycz¹cymi ¿ywno-
œci ekologicznej.

Certyfikat jest jedynym gwarantem 
ekologicznego produktu

Certyfikaty wydawane s¹ przez jednostki certyfikuj¹ce upowa¿-
nione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przeprowadzane s¹ kontrole produkcji ekologicznej ¿ywnoœci
dotycz¹ce sposobu produkcji i s¹ uregulowane w ustawie o rolnic-
twie ekologicznym. Pe³nozakresowa kontrola w gospodarstwach
i przetwórniach odbywa siê przynajmniej raz w roku i przeprowa-
dzaj¹ j¹ upowa¿nione jednostki certyfikuj¹ce.

Certyfikat jest przyznawany na jeden rok. Po tym okresie gospo-
darstwo jest poddawane ponownej kontroli i jeœli spe³nia wymogi,
termin jego wa¿noœci jest przed³u¿any na kolejny rok. Graficznym
odzwierciedleniem tego, ¿e produkt zosta³ wytworzony tym syste-
mem jest wspólnotowy znak „Rolnictwo ekologiczne” umieszcza-
ny na etykiecie produktów.

Do sklepów „Spo³em” WSS Praga Po³udnie ¿ywnoœæ ekologicz-
n¹ wprowadziliœmy do sprzeda¿y w 2005 roku. Od tego czasu
podwoiliœmy iloœæ placówek, w których j¹ sprzedajemy. W ofercie
posiadamy ok. 400 produktów od 18 producentów i importerów. 

Sprzeda¿ produktów ekologicznych prowadzimy w 19 skle-
pach, a najszersz¹ ofertê asortymentow¹ posiadaj¹:

Sklep nr 14, ul. Samolotowa 2
Sklep nr 22, ul. Szaserów 124
Sklep nr 26, ul. Che³m¿yñska 41
Sklep nr 33, al. Dzieci Polskich 17
Sklep nr 36, ul. Trakt Lubelski 163
Sklep nr 40, ul. Kajki 69
Sklep nr 48, ul. Patriotów 172
SDH „Universam Grochów”, ul. Grochowska 207

gdzie do dyspozycji klientów jest ca³a aleja z ¿ywnoœci¹ eko-
logiczn¹. Obecnie k³adziemy du¿y nacisk na ¿ywnoœæ ekologicz-
n¹ œwie¿¹ tj. artyku³y nabia³owe, wêdliny. 

Prawie we wszystkich kategoriach towarowych posiadamy
w sprzeda¿y produkty ekologiczne. Oferujemy m¹ki, kasze, p³atki,
miody, jaja, pasztety warzywne, paprykarze, soki owocowe i wa-
rzywne, cukier, nalewki, napoje, nektary, syropy, ciastka, d¿emy,
czekolady, herbatniki, s³odycze, przetwory owocowe i warzywne,
produkty dla dzieci, bakalie, oliwê z oliwek.

W ostatnim czasie wzbogaciliœmy ofertê asortymentow¹ o ciastecz-
ka orkiszowe, owsiane bezcukrowe z krakowskiej FPH „ANIA” oraz
dodatkowo kawy, herbaty i przek¹ski z firmy Natura Rzeczy. Firma ta
zajmuje siê importem i dystrybucj¹ najwy¿szej jakoœci produktów eko-
logicznych i jednoczeœnie powsta³ych z zastosowaniem zasad Spra-
wiedliwego Handlu (Fairtrade). Od wrzeœnia tego roku rozszerzyliœmy
dostawy pieczywa ekologicznego z piekarni „Stanis³awowska”.
Zapraszamy do naszych sklepów.  Janina Adamkowska

„Spo³em” WSS Praga Po³udnie stawia sobie za cel byæ firm¹ dla której priorytetem
jest troska o zdrowie wszystkich, którzy nam zaufali i troska o œrodowisko.

JAK SMAKUJE CHLEB 
Z WŁASNEGO PIECA 
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Sport to zdrowie, ale te¿
sport to radoœæ. Wiedz¹
o tym wszyscy kibice. Choæ
w przypadku narodowej re-
prezentacji pi³karskiej wie-
dz¹ te¿, ¿e sport to nerwy,
z³orzeczenia i jêki zawodu…

Oddajmy jednak honor –
ostatnie, wygrane (3:1) spotka-
nie naszej reprezentacji z Wy-
brze¿em Koœci S³oniowej
uskrzydli³o zawodników i kibi-
ców. Ale to nic w porównaniu
do tego, jak ze zwyciêstwa po-
trafi¹ siê cieszyæ najm³odsi pi³-
karze, np. dziesiêciolatkowie
z grochowskiego UKS 141,
którzy po ka¿dym sukcesie
wykonuj¹ dru¿ynowy „œlizg”
na murawie.  Jak po ostatnim

meczu II rundy sezonu
2010/2011 o mistrzostwo Ligi
Orlików, w którym a¿ 5 do 0
pokonali zespó³ KS Drukarz II
Warszawa (na zdjêciu). Po
dwie bramki dla UKS-u strzeli-
li Artur Wrzyszcz i Adrian Be-
ta. Celnym strza³em popisa³ siê
te¿ Kacper Noga. W tabeli ligi

gr. III grochowska dru¿yna jest
na czwartym miejscu. Ustêpuje
jedynie Legii, Agrykoli
i Gwardii. Drukarz plasuje siê
na siódmej pozycji. – Tak siê
cieszy, tak siê cieszy – UKS! 
– skandowali po ostatnim me-
czu m³odzi pi³karze i kibicuj¹-
cy rodzice. ar

Szczęsny przebił 
Fabiańskiego?

Wojtek Szczêsny z Grochowa, który od kil-
ku lat broni bramki Arsenalu Londyn podpi-
sa³ z klubem piêcioletni kontrakt. Media sza-
cuj¹, ¿e teraz jest lepiej ceniony od £ukasza
Fabiañskiego…

Wojtek wychowa³ siê na Grochowie. Tu, jako
dziecko kopa³ pi³kê i broni³ strza³ów. Potem gra³
w Agrykoli i Legii. Ju¿ jako czternastolatek zo-
sta³ bramkarzem Arsenalu Londyn, z którym
w 2008 r. podpisa³ zawodowy kontrakt. Zosta³
trzecim bramkarzem „kanonierów” (po Manuelu
Almunia i £ukaszu Fabiañskim). W dochodzeniu
do tej pozycji nie przeszkodzi³o mu nawet nie-
szczêœliwe z³amanie obydwu r¹k w czasie trenin-
gu na si³owni. Polscy kibice mogli go podziwiaæ
w drugiej po³owie meczu inauguruj¹cego nowy
stadion Legii. 

W po³owie listopada Wojtek podpisa³ nowy,
piêcioletni kontrakt z Arsenalem. Wed³ug brytyj-
skiego „The Sun” Szczêsny ma teraz zarabiaæ 30

tysiêcy funtów tygodniowo (ok. 140 tysiêcy z³).
To ponad 7 mln z³otych rocznie! Wysokoœæ kon-
traktu jest oczywiœcie owiana tajemnic¹, ale an-
gielscy publicyœci spekuluj¹, ¿e Szczêsny zarabia
teraz wiêcej od Fabiañskiego. Ciê¿ka praca, sy-
stematycznoœæ, rozs¹dek i talent, to wszystko z³o-
¿y³o siê na sukces bramkarza z Grochowa. Droga
pi³karskiej kariery, któr¹ wybra³ Wojtek okaza³a
siê strza³em w dziesi¹tkê i jest znakomitym przy-
k³adem dla po³udniowopraskich, m³odych spo-
rtowców. rosa

16 listopada w Gimnazjum
nr 119, przy ul. Klimatycz-
nej 1 w Weso³ej, z wielk¹ po-
mp¹ odby³o siê uroczyste
otwarcie dzielnicowej hali
sportowej. 

W uroczystoœci wziêli udzia³
przedstawiciele w³adz Warsza-
wy, dzielnicy Weso³a, prezesi
Polskich Zwi¹zków Sporto-
wych, Ministerstwa Sportu
i Turystyki, Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego, Warszaw-
skich Okrêgowych Zwi¹zków

Sportowych i wielu innych go-
œci, oraz przedstawiciele spo-
³ecznoœci szkolnej. Spotkanie
poprowadzi³ mieszkaniec We-
so³ej - Maciej Kurzajewski.

Ceremonia otwarcia przebie-
ga³a wyj¹tkowo aktywnie. Go-
œcie mieli okazjê przyjrzeæ siê
pokazom sportowych konku-
rencji w wykonaniu uczniów
szko³y. Przemarsz m³odzie¿y
z trofeami w d³oniach, wnie-
sienie œwiate³ka i wywieszenie

logo przypomina³o otwarcie
olimpiady. Jednym s³owem na
sportowo i weso³o otwarto
w Weso³ej sportow¹ halê. 

Rzecz jasna nie oby³o siê
tak¿e bez poœwiêcenia miej-
sca. A trzeba przyznaæ, ¿e by-
³o co œwiêciæ, bo trzykondy-
gnacyjny budynek to przede
wszystkim wspomniana
ogromna hala widowiskowo –
sportowa, wyposa¿ona w try-
buny na 467 miejsc oraz gale-
riê komentatorsk¹. Hala jest

przystosowana do rozgrywa-
nia meczów pi³ki rêcznej, ko-
szykówki, siatkówki, badmin-
tona oraz do æwiczeñ gimna-
stycznych. W sk³ad obiektu
wchodzi tak¿e czêœæ rekrea-
cyjna z³o¿ona z sali fitness, ju-
do i sali do szermierki – istny
sportowy raj. 

Miejmy nadziejê, ¿e od tej
chwili uczniowie gimnazjum
i mieszkañcy Weso³ej, a w szcze-
gólnoœci os. Stara Mi³osna bêd¹

owy raj jak najczêœciej odwie-
dzaæ. 

Burmistrz dzielnicy Weso³a
Edward K³os symbolicznie
przekaza³ obiekt na rêce dy-
rektor gimnazjum Ewy Tu-
cholskiej.

„Jestem przekonany, ¿e ten
nowoczesny obiekt bêdzie miej-
scem wyj¹tkowym, dziêki które-
mu mieszkañcy dzielnicy Weso-
³a bêd¹ prze¿ywaæ wiele spo-
rtowych emocji i wzruszeñ”
– powiedzia³ burmistrz w swo-

im przemówie-
niu. Zastêpca
Prezydenta m.st.
Warszawy Jacek
Wojciechowicz
mówi³ „Jesteœcie
ostatni¹ szko³¹,
która w Weso³ej
ma halê, ale jak
widaæ warto by³o
czekaæ, bo jak to
mówi¹ – ostatni
bêd¹ pierwszymi,
wy jesteœcie dzi-
siaj pierwsi”.

Po czêœci ofi-
cjalnej roztañ-
czeni i rozœpie-
wani m³odzi lu-
dzie przedstawili
wystêpy arty-

styczne. Wiruj¹ce pompony
cheerleaderek i hawajskie stro-
je w po³¹czeniu z talentami
wokalistek zwieñczy³y wtorko-
we uroczystoœci w Gimnazjum
nr 119 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. 

Teraz pozostaje ju¿ tylko
czekaæ na rozwój talentów.
Oby w tym miejscu narodzi³y
siê wielkie sukcesy sporto-
wych mistrzów.

enigma

Wesoło i sportowo

Tak się cieszy UKS!
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- 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 9 grudnia.
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

DIETETYKA
ODCHUDZANIE

Bezp³atny pomiar 
tkanki t³uszczowej 

i p³ynów ustrojowych
ul. £ukowska 1 (Grochów)

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

Gabinet 
Stomatologiczno –

−– Lekarski
Warszawa, 

ul. Grenadierów 21
tel. 813−22−38

oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo  ppiiąąttkkuu  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
pon., 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

Ponad tysi¹c uczestników z ca³ej Polski, blisko
stu prelegentów i panelistów, pos³owie, eksperci,
przedstawiciele rz¹du - tak wygl¹da³y dwa dni
VI Kongresu Rynku Zdrowia w hotelu Sheraton.

26 i 27 paŸdziernika odby³a siê ju¿ po raz szósty
jedna z najwa¿niejszych, ogólnopolskich debat
o kondycji i perspektywach naszej s³u¿by zdrowia
i problemów jej dotycz¹cych. „Bilans 2009/2010”
otwieraj¹cy obrady to próba spojrzenia na system
opieki zdrowotnej w aspekcie dzia³añ podejmowa-
nych i realizowanych przez rz¹d. Równie¿ 26 paŸ-
dziernika odby³o siê w Sejmie pierwsze czytanie
dziewiêciu projektów ustaw zdrowotnych, które Rada

Ministrów przyjê³a 12 i 14 paŸdziernika - zbie¿noœæ
terminów nie pozwoli³a na udzia³ w Kongresie min.
Ewie Kopacz, która musia³a uczestniczyæ w wa¿kich
obradach sejmowych, podczas której omawiano m.in.
planowane regulacje w zakresie funkcjonowania i fi-
nansowania szpitali oraz kszta³cenia lekarzy.

Dwa dni obrad VI Kongresu Rynku Zdrowia wy-
pe³ni³y sesje tematyczne: Sytuacja finansowa pla-
cówek lecznictwa stacjonarnego w Polsce, Zarz¹-
dzanie jednostkami ochrony zdrowia w dobie roz-
woju technologii informacyjnych, Leki w Polsce
2010, Aparatura medyczna w naszych placówkach
ochrony zdrowia i zaka¿enia szpitalne. 

W sesji otwieraj¹cej obrady podkreœlano, ¿e obe-
cny system jest trudny do kontrolowania, g³ównie
z uwagi na niezwykle rozbudowan¹, wieloaspekto-
w¹ sprawozdawczoœæ, której wyników nikt nie jest

w stanie wiarygodnie przeanalizowaæ. To skutkuje
brakiem solidnej bazy do dzia³añ perspektywicz-
nych o przewidywalnej skutecznoœci. Niefunkcjo-
nalny, scentralizowany system obecnie czêsto s³u¿y
temu, by - wed³ug jednego z mówców - na ka¿dego
mo¿na by³o „znaleŸæ haka”.

Pierwszego dnia Forum podczas uroczystej gali
wrêczono wyró¿nienia: Portrety Polskiej Medycyny
2010 w kilku kategoriach, m.in. dla szczególnych
wydarzeñ, lekarzy czy mened¿erów. Czy szeroko
zakrojona, wielow¹tkowa dyskusja na temat kluczo-
wych spraw polskiej bran¿y medycznej wyjdzie
nam na zdrowie? Có¿, póki pozostaje w sferze dys-
kusji - nikomu nie zaszkodzi. My, pacjenci, pocze-
kamy na wdro¿enia praktyczne i dopiero wówczas
dokonamy w³aœciwej oceny. eGo

„Rynek zdrowia” w Sheratonie

Przychodnia Lekarska

Vita Med
Zapisy do lekarzy

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00
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Wed³ug badañ Polskiej Grupy
Ekspertów HCV w Polsce zaka¿o-
nych WZW typu C mo¿e byæ ok. 730
tys. osób czyli 1,9% populacji, przy
czym zdiagnozowanych do tej pory
zosta³o jedynie oko³o 49,5 tys. osób.
Szacuje siê, ¿e w Polsce 80% zaka¿eñ
jest skutkiem zabiegów medycznych,
zw³aszcza drobnych, takich jak za-
strzyki lub pobieranie krwi. Do zaka-
¿enia mo¿e dojœæ równie¿ podczas:
wizyty u fryzjera, kosmetyczki, ma-
nikiurzystki, stomatologa, podczas
tatuowania cia³a czy kolczykowania,
a tak¿e poprzez kontakt z krwi¹ do-
mowników oraz u¿ywanie tej samej
maszynki do golenia czy no¿yczek do
paznokci. 

Podczas spotkania z ekspertem mie-
szkañcy dowiedzieli siê, czym jest
WZW typu C oraz jakie zachowania
i nawyki mog¹ zminimalizowaæ
prawdopodobieñstwo zaka¿enia.  

Zdaniem ekspertów, jedynym sku-
tecznym sposobem walki z WZW
C jest wczesne wykrycie choroby
i rozpoczêcie leczenia w jak najwcze-
œniejszym stadium. Proste badanie
krwi na obecnoœæ przeciwcia³ mo¿na
wykonaæ w wiêkszoœci laboratoriów
analitycznych. W opinii ekspertów,
jedn¹ z podstawowych przyczyn ni-
skiej wykrywalnoœci wirusa jest nie-

wystarczaj¹ca wiedza spo³eczeñstwa
na jego temat. Ludzie nie rozró¿niaj¹
typów wirusowego zapalenia w¹troby
(typy A, B, C wrzucaj¹ do jednego
worka z ¿ó³taczk¹), nie wiedz¹, jak
przenosi siê wirus i w jakich sytua-
cjach mo¿e dojœæ do zaka¿enia lub po
prostu bagatelizuj¹ problem. 

– Zapalenie w¹troby typu C spora-
dycznie ujawnia siê w formie jawnej
klinicznie, np. ¿ó³taczk¹. Bezobjawo-
wy przebieg choroby sugeruje, ¿e nic
z³ego siê z nami nie dzieje. Choroba
potrafi nawet przez kilkadziesi¹t lat
pozostawaæ w ukryciu. W tym czasie
skutecznie niszczy w¹trobê chorej
osoby. Wykrywa siê j¹ czêsto przy-
padkowo po wielu latach w momen-
cie rozpoznania powa¿nych uszko-
dzeñ w¹troby – zaznacza prof. Ro-
bert Flisiak kierownik Kliniki Cho-
rób ZakaŸnych i Hepatologii Uni-
wersytetu Medycznego w Bia³ym-
stoku.

Kampania edukacyjna „WZW C.
Dzia³a w ukryciu. Twoja niewiedza
utrzymuje go przy ¿yciu” to inicjaty-
wa Polskiej Grupy Ekspertów HCV,
Fundacji „Gwiazda Nadziei” oraz
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Po-
mocy Chorym z HCV „Prometeusze”. 

Wiêcej informacji:www.wzwc.pl
(ab)

- Ta budowa to absolutny
priorytet. W wyniku zmian przy-
bêdzie nam minimum sto ³ó¿ek.
To spe³nienie marzeñ pracowni-
ków ca³ego szpitala. Od przy-

sz³ego roku zaczynamy pe³n¹ pa-
r¹. Wystêpujemy ju¿ o pozwole-
nie na budowê. Pierwszych pa-
cjentów chcemy przyj¹æ na po-
cz¹tku 2014 roku – mówi³a pod-
czas spotkania dyrektor Szpitala
Dzieciêcego, Ma³gorzata Sta-

churska-Turos. Nowy czterokon-
dygnacyjny budynek bêdzie
mieœci³ siê pomiêdzy dwoma
skrzyd³ami istniej¹cego szpitala,
od po³udniowej strony komple-

ksu. Przeniesione do niego zo-
stan¹: Szpitalny Oddzia³ Ratun-
kowy, Oddzia³ Intensywnej Te-
rapii, Oddzia³ Pooperacyjny
i Blok Operacyjny. 

Ogó³em powstanie ponad 3750
m kw. nowej powierzchni u¿yt-

kowej. Na tej przestrzeni zlokali-
zowane zostan¹ oddzia³y, które
wymagaj¹ najnowoczeœniejszych
rozwi¹zañ i technologii. Skorzy-
staj¹ na tym przede wszystkim
pacjenci. Przebudowa to dobra
wiadomoœæ dla ca³ej stolicy,
w której brakuje ³ó¿ek pedia-
trycznych. Powstaj¹cy obiekt bê-
dzie mia³ oddzielne wejœcie i co
najwa¿niejsze podjazd dla kare-
tek, przygotowany do równocze-
snego przyjêcia dwóch ambulan-
sów.

Szpital Dzieciêcy przy ulicy
Niek³añskiej jest jedn¹ z najlep-
szych placówek pediatrycznych
w kraju. W tym roku otrzyma³
presti¿ow¹ nagrodê Per³y Medy-
cyny. Mieœci siê tu jedyny na Ma-
zowszu dzieciêcy Oddzia³ Ratun-
kowy, który przyjmuje œrednio
150 ma³ych pacjentów dziennie.
W 2009 roku chirurdzy przepro-
wadzili tu ponad 5300 operacji.
Rocznie hospitalizowanych jest
nawet do 13 tysiêcy dzieci. 

- Niestety budynek szpitala,
który powsta³ w latach 50. nawet
po gruntownej modernizacji nie
by³by w stanie spe³niaæ obowi¹zu-
j¹cych wymogów.  Rozwi¹zaniem
w takiej sytuacji jest budowa no-
wego obiektu. Najwa¿niejsze, ¿e
s¹ œrodki na rozpoczêcie budowy.
W sumie ca³a inwestycja bêdzie
kosztowa³a oko³o 80 mln z³otych
- powiedzia³ wicemarsza³ek Sej-
miku Mazowieckiego Ludwik
Rakowski.        Olga Kamionek

WZW C działa w ukryciu 
W urzêdzie miasta przy pl. Bankowym odby³o siê
spotkanie edukacyjne dla warszawiaków poœwiêco-
ne wirusowemu zapaleniu w¹troby typu C. Spotka-
nie prowadzi³ profesor Janusz Cianciara – cz³onek
Polskiej Grupy Ekspertów HCV. 

Zmiany na Niekłańskiej
Szpital Dzieciêcy przy ulicy Niek³añskiej czekaj¹
du¿e zmiany. Ju¿ w przysz³ym roku ruszy rozbu-
dowa obiektu. W³adze województwa zabezpie-
czy³y na ten cel 8 mln z³ w przysz³orocznym bu-
d¿ecie. 16 listopada odby³a siê konferencja pra-
sowa dotycz¹ca planowanych prac.




