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l  Obiady domowe już  
od 12 zł – kupuj nasze 
zestawy obiadowe  
i ZBIERAJ PUNKTY!

l  KINDERBALE z atrakcjami
l  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

l  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41

➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

Zdziwione 
zdziwiaki

Człowiek to zdziwiak, wiecznie 
się dziwi. Najpierw wybetonuje 
wszystko dookoła, a potem się 
dziwi, że ma powódź. A gdzie ta 
woda lejąca się z nieba ma zna-
leźć ujście?

Miał mleko - jak to mleko pro-
sto od krowy - z terminem ważno-
ści dwóch dni. To mu się zamarzy-
ło półroczne spożywanie. I się dzi-
wi, że jest niesmaczne, mleko nie 
chce się zsiąść, serka z  tego nie 
uformujesz…

Miał warzywa i  owoce, brzyd-
kie, ale zdrowe. Lał chemię na po-
la, truł tym pszczoły, wyhodował 
jabłka śliczniutkie, gruszeczki jak 
marzenie, tyle że wszystkie o jed-
nym smaku. Te niesypane owo-
ce, kiedyś były najtańsze, bo nie-
wiele się przy nich robiło, a che-
miczne były drogie. Teraz jest od-
wrotnie. Te paskudne nazywa się 
ekologicznymi i  kosztują fortunę, 
chemiczne są tanie jak barszcz 
z  terminem przydatności do spo-
życia: dwa lata. A my zaskoczeni: 
dlaczego…

Człowiek robi durne rzeczy, 
a  potem się dziwi, że efekt wy-
szedł piękny, ale mało zdrowy, tru-
jący w dłuższej perspektywie, eks-
terminacyjny dla innych żyjątek. 
Pędzimy za wygodą, niższą ce-
ną i… otwieramy bramę dla przy-
szłych problemów naszych dzieci, 
wnuków, które będą musiały jakoś 
usprawnić te wyhodowane dziwo-
lągi. A że też będą chciały żyć wy-
godnie, więc tak usprawnią, że 
rzeki przestaną przypominać rze-
ki, pomidory - swe dzisiejsze od-
powiedniki, a mleko przecież wca-
le nie musi być białe, bo może 
brązowe lepiej się przechowuje.

Tylko, że natura ma swoją logi-
kę działania. I  jak przywali powo-
dziami, choróbskami, kataklizma-
mi, to się nie pozbieramy. I  tylko 
będziemy się dziwili: dlaczego?
 Tomasz Szymański
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TA OSTATNIA DEBATA...

Dla mieszkańców Wawra bezpieczeństwo jest priorytetem. Udowodnili to 
podczas manifestacji 3 września 2012 roku przed swoim urzędem dzielnicy.   
 czytaj na str. 3

O P T Y K
ul. Siennicka 3
tel. 810-28-18

P O l e c a :
●  pe³en asortyment szkie³  

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

pon.-pt. w godz. 11.00-18.00

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czynne 9-20,  sobota 9-14

Na Przyczółku Grochowskim, zwa-
nym potocznie „Pekinem”, w  jed-
nym pożarze, ucierpiało kilka 
rodzin. Zaraz po dramacie ruszyła 
fala ludzkich serc…

dokończenie na str. 2

Fala ludzkich serc na „Pekinie”

NOWE WZORY BIŻUTERII 
ze złota – próby 585, 333

i srebra w atrakcyjnych cenach!
DUŻY WYBÓR:

« tanich brylantów
«  w ciągłej sprzedaży wyroby ze złota 

– 50%
«  nowe wzory obrączek ze złota  

– próba 585 (na zamówienie)  
– próba 333 dostępna od ręki

«  obrączki ze srebra  
– próba 925 dostępna od ręki

« konkurencyjne ceny skupu złomu złota
ZAPrAsZAmy!

Universam Grochów 
I piętro

„Świat złota”
ul. Grochowska 207

Fot. archiwum
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 Kro ni Ka po li cyj na
Włamywali się do samochodów
Dyżurny komendy przy Grenadierów przyjął 

zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do dwóch 
samochodów. Sprawcy włamania, wybijając szy-
by w samochodach, dokonywali kradzieży przed-
miotów, które znajdowały się w ich wnętrzu. 
Dzień po zdarzeniu, policjanci wydziału zajmu-
jącego się zwalczaniem przestępczości narko-
tykowej (to byli ich „podopieczni”), zatrzymali 
dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonanie 
włamań do samochodów. 31 i 33-latek zostali do-
prowadzeni do policyjnej celi. Jacek M. usłyszał 
trzy zarzuty, a Andrzej K. dwa zarzuty kradzieży 
z włamaniem do samochodów. Zatrzymani męż-
czyźni przyznali się i poddali się dobrowolnie ka-
rze zaproponowanej im przez prokuratora. Kra-
dzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Wpadł „kuzyn”
Policjanci z Wawra zostali poinformowani 

o oszustwie, które miało zostać dokonane meto-
dą na tzw. „krewnego”. Młody mężczyzna, Arka-
diusz P., podając się za kuzyna chciał wyłudzić 
od starszej kobiety pieniądze. Zapowiedział, że 
po pieniądze przyjedzie kolega. Policjanci zorga-
nizowali zasadzkę. W trakcie zatrzymania 19-la-
tek zachowywał się agresywnie i próbował uciec. 
Został obezwładniony i doprowadzony do celi.  
Usiłował oszukać pokrzywdzoną na sumę prawie 
8 tys. złotych i 300 euro. Sąd aresztował Arkadiu-
sza P. na trzy miesiące.

Groził zabójstwem 
Kryminalni z Pragi Południe zatrzymali męż-

czyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karal-
nych. 36-latek poprzez sms-y groził pokrzywdzo-
nemu pobawieniem życia. Podczas zatrzymania 
w mieszkaniu mężczyzny policjanci ujawnili i za-
bezpieczyli broń. Marcin P. usłyszał zarzut kiero-
wania gróźb karalnych, do którego się przyznał. 
Za to przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

Areszt za kradzież Mercedesa
Funkcjonariusze z komendy przy Grenadierów 

przyjęli zawiadomienie o kradzieży samochodu. 
Ofiara - kobieta - wiedziała, kto zabrał jej auto. 
41-latek straszył ją, że w przypadku ujawnienia 

prawdy „nie uniknie noża”. Sławomir K. został 
zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży z wła-
maniem samochodu oraz gróźb karalnych. Sąd 
aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Znieważyła policjantów
Podczas awantury domowej, do której zosta-

li wezwani mundurowi z Grenadierów 35-letnia 
kobieta zachowywała się agresywnie i znieważy-
ła funkcjonariuszy. Policjanci zatrzymali kobietę 
i doprowadzili do komendy. Obywatelka Ukrainy 
miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. 
Wytrzeźwiała w policyjnej celi.

Ukradł złoty łańcuszek 
Dyżurny z południowopraskiej komendy przy-

jął zgłoszenie o kradzieży złotego łańcuszka. Do 
kradzieży doszło w jednym ze sklepów jubiler-
skich. Pokrzywdzony oszacował poniesione stra-
ty na sumę 2 tys. złotych. Z treści zawiadomienia 
wynikało, że sprawcą kradzieży był młody męż-
czyzna. Policjanci wytypowali kogo podejrzewa-
ją o dokonanie tej kradzieży. Okazało się jednak, 
że 23-latek nie przebywa w miejscu swojego za-
mieszkania i ukrywa się przed policją. Faktycz-
nie, miał kryjówkę w jednym z domów na terenie 
naszej dzielnicy. Został zatrzymany. Sąd areszto-
wał Łukasza W. na trzy miesiące.

Starsza pani i fałszywe używki
Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem 

przestępczości gospodarczej i korupcji prowa-
dząc czynności operacyjne w sprawie nielegalnej 
sprzedaży alkoholu uzyskali informację o kobie-
cie, która miała dokonywać tego procederu. Poli-
cjanci po ustaleniu danych kobiety, zatrzymali ją 
i doprowadzili na komendę. W trakcie przeszu-
kania mieszkania 69-latki ujawnili i zabezpieczy-
li 10 butelek i dwa pojemniki plastikowe z zawar-
tością alkoholu oraz 45 paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. Ponadto w mieszkaniu 
policjanci znaleźli ponad 200 sztuk pustych bute-
lek po alkoholu. Zatrzymana kobieta powiedziała 
policjantom, że chcąc sobie dorobić zajmuje się 
handlem papierosami i rozlewanym przez siebie 
alkoholem. Jolanta S. usłyszała zarzut wyrabiania 
i rozlewania alkoholu. 69-latka poddała się do-
browolnie karze zaproponowanej jej przez proku-
ratora. toms
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tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

Centrum Podologii jest jedynym Instytutem w Warszawie, w którym dyplomowani Specjaliści Podolodzy 
są w stanie zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard chodzenia. Centrum zajmuje się  
profilaktyką i pielęgnacją kończyn dolnych. Pomaga w wielu przypadkach problematycznych stóp.  

STAWIAMY LUDZI NA NOGI!

Pożar zawsze jest tragedią. 
Nawet jeśli uda się uniknąć 
ofiar, to pogorzelcy często tracą 
cały swój dobytek. Z dymem idą 
oszczędności, rodzinne pamiąt-
ki, rzeczy osobiste. Po takim 
dramacie trudno się 
pozbierać… 

Poranek, czwartego 
czerwca, był fatal-
ny dla pięciu rodzin 
z Osiedla Przyczółek 
Grochowski. Tego 
dnia zamiast dźwięku 
budzików mieszkań-
ców ulicy Cyrklowej 
obudziły płomienie 
ognia, gryzący dym, 
rozżarzone powietrze 
i wycie strażackich sy-
ren. Niektórzy opusz-
czali swoje lokum 
tylko w pidżamach. 
Spłonęły mieszkania 
w jednym z pionów 
osiedla. Prawdopo-
dobną przyczyną pożaru było 
podpalenie. Południowopraska 
policja zatrzymała nawet trzech 
podejrzanych. – Po ich przesłu-
chaniu zostali wypuszczeni i nie 
postawiono im zarzutów – mówi 
„Mieszkańcowi” asp. Paweł Pła-
wecki. – Ale śledztwo trwa nadal.

Zaraz po pożarze na Przy-
czółku ruszyła fala ludzkich 
serc, spontaniczna akcja pomo-
cy pogorzelcom. Włączyły się 
w nią praktycznie wszystkie śro-
dowiska związane z osiedlem 
zaprojektowanym przez słynną 
parę architektów Zofię i Oskara 
Hansenów. „Pierwszy raz piszę 
do gazety…” – w przesłanym 
nam mailu wyjaśnia Aleksander 

Bartnikiewicz, który jest „poru-
szony” olbrzymią skalą sąsiedz-
kiej pomocy niesionej poszko-
dowanym. Dodaje, że to bardzo 
budujące. Faktycznie, prawie 
natychmiast pomoc zaoferowali 
harcerze i harcerki z działają-
cego tutaj szczepu 82 WDHiZ, 

w osiedlowej podstawówce nr 
279 rozpoczęto zbiórkę darów, 
a Rada Rodziców umożliwiła 
wpłaty pieniężne na rzecz po-
gorzelców. Na klatkach scho-
dowych pojawiły się ogłoszenia 
władz spółdzielczych z prośbą 
o pomoc i spisem potrzebnych 
rzeczy. W akcję zaangażował 
się osiedlowy klub „Groszek”. 
Informację o pomocy rozpo-
wszechniano również poprzez 
profil Osiedla Przyczółek Gro-
chowski na facebooku.

– Władze spółdzielni stanęły 
na wysokości zadania! – komen-
tują mieszkańcy Przyczółka Gro-
chowskiego. Zaraz po zdarzeniu 
na miejscu pojawili się przed-

stawiciele spółdzielczych władz 
i wiceburmistrz Pragi Południe 
Robert Kempa. Spółdzielnia 
zabezpieczyła kanapki i napoje 
dla pogorzelców, obiady w osie-
dlowym barze i zarezerwowała 
pokoje w pobliskim hotelu. – 
Poprosiłam też urząd dzielnicy 
o pomoc Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i o wsparcie psycholo-
gów – mówi „Mieszkańcowi” 
Grażyna Wiśniewska, prezes  
SM „Przyczółek Grochowski”. 
– Chodziło o to żeby po wejściu 
do swoich lokali ci ludzie nie 
przeżyli kolejnego szoku. Prezes 

potwierdza, że odzew na akcję 
pomocy był olbrzymi: – Jestem 
tym bardzo wzruszona! Od ty-
godnia spółdzielnia partycypu-
je w remontach zniszczonych 
lokali. Taka decyzja zapadła na 
nadzwyczajnym posiedzeniu 
Rady Nadzorczej. Widocznym 
efektem działań spółdzielni są 
nowe okna w spalonych i zady-
mionych mieszkaniach. Prawdo-
podobnie dojdzie też do wymia-
ny części okien zniszczonych 
w pionach sąsiadujących z tym, 
który uległ zniszczeniu. ar

Kontakt w sprawie  
pomocy poszkodowanym 

tel. 22 813-00-16, 22 810-40-71

dokończenie ze str. 1

Zak£ad Us£Ug 
Tapicerskich i sTolarskich

d. „Redom” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WyKONuJe:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

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

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON LeTNI!

telefOny  
     kOmórkOwe

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

Fala ludzkich serc  
na „Pekinie”
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W tej dzielnicy, na takim 
spotkaniu, z najwyższymi 
władzami Warszawy, Mazow-
sza, Policji i Straży Miejskiej, 
można było się spodziewać 
tłumów. Wawerczycy poka-
zali w ostatnich latach, że po-
trafią dopominać się o popra-
wę bezpieczeństwa swojego 
i swoich rodzin. Tymczasem 
sala w CZD miała na widow-
ni „przełysienia” większe niż 
gołoborza w Górach Święto-
krzyskich… 

Na spotkaniu więcej było 
funkcjonariuszy i organiza-
torów niż mieszkańców. Aż 
dziwne, że Wawer zupełnie nie 
podołał z promocją tak ważnej 
debaty. Przecież dzielnicowe 
władze mają do dyspozycji 
zarówno stronę internetową, 
jak i urzędowy biuletyn, któ-
ry udaje gazetę oraz bardzo 
dobre relacje z niektórymi lo-
kalnymi wydawnictwami. Na-
rzędzia więc są, a skoro tymi 
narzędziami posługują się 
nieproduktywni „specjaliści”, 
to może czas na zmiany perso-
nalne… W końcu zarówno eta-
ty „specjalistów” od promocji, 
jak i same  debaty, o których 
my piszemy, finansowane są 
z publicznych środków.

– Było coś ciekawego na 
tym spotkaniu? – pyta „Miesz-
kańca” jeden z wawerczyków 
– Bo nie mogłem przyjść, 
a z dzielnicowej strony inter-
netowej niczego nie mogę się 
dowiedzieć… Sprawdziliśmy 
tę informację. Faktycznie, na 

urzędowej stronie widnieje 
tylko wpis, że debata się od-
była i uczestniczyli w niej 
prezydent Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, wojewoda Ja-
cek Kozłowski, burmistrz 
Jolanta Koczorowska i dy-
rektor BBiZK Ewa Gawor. 
I tylko tyle. Plus kilka zdjęć, 
na których, niestety, widać 
marną frekwencję. I te zupeł-

nie kuriozalne – przed wo-
jewodą widać napis „Hanna 
Gronkiewicz-Waltz”, a przed 
prezydent „Ewa Gawor”… 
Kompromitacja w pełni. I to 
w dzielnicy, w której mieszka 
Pani Prezydent! Zdaje się, że 
tydzień to za mało dla dziel-
nicowych „specjalistów”, 
aby przygotować interesującą 
mieszkańców relację z debaty 

(spotkanie odbyło się 6 czerw-
ca, a publikacja na stronie ma 
datę 12 czerwca).

Ale dość już pastwienia się 
nad urzędniczymi niedocią-
gnięciami i spełniamy, w mia-
rę możliwości, prośbę o rela-
cję z debaty. 

– Nie wytrwam do końca… 
– zapowiedziała na początku 
Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

Nie było to jednak wyznanie 
związane z szykującym się 
referendum w sprawie od-
wołania, ale po prostu Pani 
Prezydent musiała wracać do 
Ratusza, aby pomóc rozwią-
zywać „śmieciowy bałagan”.  
Z danych statystycznych wy-
nika, że co czwarty miesz-
kaniec Wawra nie czuje się 
bezpiecznie w swojej dziel-

nicy. – Chciałbym żebyście 
Państwo zaufali dzielnicowym 
i oczekiwali od nich pomocy 
– o intencjach debaty, a także 
o prewencyjnych działaniach 
Policji, mówił komendant Da-
riusz Działo z KSP.

 Burmistrz Jolanta Koczo-
rowska stwierdziła, że „ta 
debata wpisuje się w bardzo 
intensywny dialog pomiędzy 
mieszkańcami, a władzami 
dzielnicy”. Przypomniała też 
o bardzo dużej ilości spotkań, 
jakie w Wawrze przeprowa-

dzono w sprawie bezpieczeń-
stwa. Za największe dziel-
nicowe problemy burmistrz 
uznała te wynikające z trans-
portu drogowego („dzielnica 
tranzytowa do centrum mia-
sta”) oraz „sprawy związane 
z bezpieczeństwem powo-
dziowo-podtopieniowym”. 
Marek Kubicki, naczelnik 
miejscowego oddziału Straży 

Miejskiej, omówił ubiegło-
roczny stan bezpieczeństwa: 
- Mieliśmy 10 tysięcy zgło-
szeń plus podjęliśmy ponad 
6 tysięcy własnych interwen-
cji. Główne problemy, to 
nieprawidłowe parkowanie, 
zgłoszenia dotyczące ładu 
i porządku publicznego, spo-
żywania alkoholu. Ponad 5 
tysięcy zgłoszeń dotyczyło 
ruchu drogowego. Za niebez-
pieczne rejony Straż Miejska 
uznała m.in. okolice ul. Króla 
Maciusia, Korkowej, Alpej-
skiej, Mrówczej, Żegańskiej, 
Lazurowej, Walcowniczej 
i stacji kolejowych.

Ze strony mieszkańców 
najwięcej pytań dotyczy-
ło bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Braki chodni-
ków przy ulicach, nadmier-
na prędkość samochodów, 
sprawiają, że wawerczycy 
nie czują się bezpiecznie. 
Rozwiązania tego drugiego 
problemu prezydent War-
szawy widzi w podniesieniu 
wysokości mandatów: – Ta 
sama osoba, jeśli dostanie 
za granicą 100 lub 150 euro 
mandatu, to trochę inaczej 
do tego podchodzi, a u nas te 
mandaty niestety są niższe… 

O tym, że głównym proble-
mem dzielnicy są piraci drogo-
wi przypomniał jeden z inicja-

torów akcji przeprowadzonej 
po kolejnej, ubiegłorocznej 
śmierci dziecka przy ul. Mrów-
czej. Po tym tragicznym wyda-
rzeniu doszło do pierwszego 
w Warszawie wysłuchania pu-
blicznego i mieszkańcy uznali, 
że priorytetem lokalnej władzy 
winna być właśnie poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Padły pytania o protokół 
ze wspomnianego wysłuchania 
publicznego, była też mowa 
o tym, że samochody Straży 
Miejskiej, w niedozwolony 
sposób omijają progi zwalnia-
jące na ul. Mrówczej, a także 
o fatalnym ulokowaniu ścieżki 
rowerowej, na którą mieszkań-
cy muszą wychodzić wprost 
ze swoich domów. Dyrektor 
ZDM, Grażyna Lendzion, po-
informowała o planowanej 
likwidacji świateł na przej-
ściu na ulicy Lucerny. Emocje 
budziły fotoradary, których 
według jednych jest za dużo, 
a w ocenie innych za mało. 
Wybudowania kładek nad uli-
cami domagali się mieszkańcy 
Osiedla Sadul. Zerzeń zaś skar-
żył się na zalewania i podtopie-
nia (debata odbyła się jeszcze 
przed burzą, która zalała m.in. 
Trasę Toruńską). Ten temat po-
dejmował główny organizator 
spotkania - wojewoda Jacek 
Kozłowski. Adam Rosiński

Za nami ostatnia z dzielnicowych debat w ramach rządowego pro-
gramu „Razem bezpieczniej”. O bezpieczeństwie w Wawrze dys-
kutowano w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

TA OSTATNIA DEBATA...
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CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI ZE SWOJEJ DZIELNICY?
Jest na to proste rozwiązanie!

Wejdź na naszą stronę internetową…  ➡ …zapisz się do newslettera…   ➡  Co DWA TYGODNIE   
 otrzymasz MIESZKAŃCA ON-LINE 

z NAJŚWIEŻSZYMI informacjami 
na swoją SKRZYNKĘ MAILOWĄ!!!

rEKlAMA rEKlAMA  

Dział sprzedaży  
nowo realizowanej inwestycji  

przy ulicy Osowskiej 84  
zaprasza  

w dniach 22 i 23 czerwca  
na DNI OTWARTE w godzinach 10-14.

Biuro sprzedaży tel. 22 509 65 06, 22 509 65 65; 
w w w . t r y b o n p p i . p l

Tegoroczne Święto Saskiej 
Kępy miało bardzo ograni-
czony budżet. – Mniej więcej 
o połowę – wyjaśniał „Miesz-
kańcowi” Tomasz Kucharski, 
burmistrz Pragi Południe. Or-
ganizacja imprezy zamknęła 
się w kwocie poniżej 300 ty-
sięcy złotych. Ale nawet przy 
tak skromnym budżecie udało 
się zgromadzić na Saskiej Kę-
pie licznych gości i publikę. 
Choć, jeśli „spowolnienie 
gospodarcze” potrwa dłużej, 
to warto pomyśleć o tym, aby 
w organizację święta włączyli 
się, także finansowo, sasko-
-kępscy przedsiębiorcy i re-
stauratorzy, którzy na samej 

imprezie i tłumach gości zara-
biają niemało…

Święto Saskiej Kępy rozpo-
częło się tradycyjnym już ko-
rowodem (fot. nr 2) od ronda 
Waszyngtona do sceny usta-
wionej przy rzeźbie Agniesz-
ki Osieckiej (róg ul. Francu-
skiej i Obrońców). W rytmie 
wybijanym przez bębniarzy 
przemaszerowały delega-
cje tutejszych szkół, a także 
dzielnicowe i miejskie wła-
dze samorządowe. Prezydent 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
rytmicznie klaskała i kołysała 
się nie zważając na mijanych 
przedstawicieli Warszawskiej 
Wspólnoty Samorządowej 

i Ruchu Palikota, którzy tuż 
obok zbierali podpisy pod re-
ferendum w sprawie odwoła-
nia jej z najwyższego urzędu 
w stołecznym magistracie.

- Bardzo się cieszę, że udało 
nam się wyremontować i od-
nowić ulicę Francuską i że 
w takich dobrych warunkach 
możecie państwo obchodzić te 
kolejne Święto Saskiej Kępy – 
niech żyje Saska Kępa! – pre-
zydent przywitała gości ze sce-
ny i wraz z burmistrzem Toma-
szem Kucharskim (fot. nr 1) 
i europosłanką Jolantą Hibner 
uroczyście otworzyła imprezę 
śpiewając słynną „Małgośkę”, 
nieoficjalny hymn tego połu-

dniowopraskiego osiedla. Po 
chwili miejsce na scenie za-
jął Chór Cantus Nobilis. Na 
tej scenie, ale znacznie póź-
niej, wystąpił jeszcze kwartet 
smyczkowy „Thelonacja”, 
odbył się koncert muzyki in-
donezyjskiej, a także koncert 
poświęcony m.in. mistrzowi 
Witoldowi Lutosławskiemu.

Choć oficjalne rozpoczę-
cie imprezy odbyło się „przy 
Agnieszce”, to już kilka go-
dzin wcześniej dzieci mo-
gły świętować w „ogródku 
jordanowskim” przy Nobla. 
W zmodernizowanej kilka lat 
temu przestrzeni dzieci (ra-
zem z rodzicami) brały udział 
w licznych grach, zabawach 
i quizie. Różnego rodzaju 
aktywności i wydarzenia od-
bywały się nie tylko przy ul. 
Francuskiej, ale także przy 
sąsiednich uliczkach. Święto 
Saskiej Kępy zaczęło integro-
wać mieszkańców poszcze-
gólnych kamienic. 

– Rodzi się tradycja, że przy 
okazji tej imprezy mieszkańcy 

spotykają się na swoich po-
dwórkach – mówi Wiesław 
z Grochowa, który tego dnia od-
wiedził znajomych przy Obroń-
ców. – Ludzie przynoszą pieczo-
ne przez siebie ciasta, zrobione 
nalewki, sałatki, poznają się, 
rozmawiają, integrują…

Jednak zdawało się, że wszy-
scy czekają na Koncert Galo-

wy, który wieczorem miał się 
odbyć na głównej scenie przy 
rondzie Waszyngtona. Po-
twierdził to gwałtowny, późny 
dopływ publiczności. Ludzi 
przyciągnęła kolumbijska sal-
sa. I to w najlepszym wyko-
naniu! Po ubiegłorocznym 
sukcesie, jakim były występy 
zespołu Swing Latino Tigo, 
Ambasada Republiki Kolum-
bii sprowadziła tancerzy grupy 
Swing Latino (fot. nr 3), pię-
ciokrotnych mistrzów świata 
w salsie. Scena rozgorzała la-
tynoskimi rytmami, a publika 
nie mogła ustać (i usiedzieć) 
w miejscu. Atmosfera udzieli-
ła się prowadzącemu koncert 
Jackowi Kawalcowi, który 

prócz konferansjerki dał pokaz 
swoich wokalno-tanecznych 
umiejętności. Kulminacyjnym 
momentem było porwanie 
przez tancerzy części gości 
na scenę i wspólne „salsowa-
nie”. Wiceburmistrz dzielnicy, 
Jarosław Karcz, już zaprosił 
wszystkich na przyszłoroczne 
święto.

W godzinach nocnych, ko-
neserów kultury czekały jesz-
cze dwie atrakcje w Klubie 
Kultury Saska Kępa. Pierwszą 
była premiera monodramu Za-
charjasza Muszyńskiego „Li-
sty do Skręcipitki” (według 
scenariusza naszej redakcyjnej 
koleżanki Małgorzaty Karoliny 
Piekarskiej), a drugą gościnny 
występ Teatru Powszechnego 
ze spektaklem „Sex, drugs & 
rock’n’roll”. Organizatora-
mi Święta Saskiej Kępy był 
Urząd Dzielnicy Praga Połu-
dnie i dzielnicowe Centrum 
Promocji Kultury. Od kilku lat 
„Mieszkaniec” obejmuje tę im-
prezę patronatem medialnym.
 Adam Rosiński

Czym Kępa bogata
Pod takim właśnie hasłem, 8 czerwca, odbyła się 
ósma edycja Święta Saskiej Kępy. Kulturalne 
życie kwitło przy ul. Francuskiej.

1
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Dzieci uczęszczające do 
czterech południowopra-
skich Ognisk Pracy Po-
zaszkolnej zaprezentowały 
licznie zgromadzonej pu-
bliczności swoje rozliczne 
talenty – muzyczne, tanecz-
ne, sportowe a nawet aktor-
skie. A to wszystko działo się 
podczas „Wieczoru czterech 
Ognisk” pod patronatem 
medialnym „Mieszkańca”.

To było drugie podejście do 
tej imprezy. Zaplanowane na 
25 maja w Parku Skaryszew-
skim wydarzenie, którego peł-
na nazwa brzmi IV Południo-
wopraski Przegląd Kreatywno-
ści Ognisk Pracy Pozaszkolnej 
„Prezentacje 2013”, nie odbyło 
się bowiem z powodu ulewy, 
która tego dnia przeszła nad 
Warszawą. Tym razem orga-

nizatorzy mieli więcej szczę-
ścia. Podczas imprezy, w dniu 
13 czerwca, cały czas świeciło 
słońce.  

Na początek, na scenie zlo-
kalizowanej na terenie Ogni-

ska Pracy Pozaszkolnej nr 2 
przy ulicy Nobla, zaprezento-
wali się najmłodsi uczestnicy 
Przeglądu – przedszkolaki 
z OPP nr 4, przyjaciele OPP 
nr 2.

- Maluchy uwielbiają wy-
stępować i bardzo się cie-
szą z kontaktu z publiczno-
ścią. Są pogodne i zawsze 
uśmiechnięte, czarują pozy-
tywną energią, przenosząc 
nas w dziecięcy świat fanta-
zji – stwierdziła prowadząca 
imprezę dziennikarka Joanna 
Dukaczewska.

Rzeczywiście dzieciaki 
„rozbujały” publiczność. Naj-
bardziej dumni byli ich rodzi-
ce, którzy nagrywali  wystę-
py, robili zdjęcia i oczywiście 
gorąco oklaskiwali swoje po-
ciechy. Tak też było podczas 
kolejnych występów. Flesze 
błyskały niczym na uroczy-
stości rozdania Oscarów. 

Duży aplauz wzbudziły 
także grupy – taneczna i gim-
nastyki artystycznej z OPP nr 

3 i sekcji tai-chi z Ogniska Nr 
1 „Jordanek”. Przygotowanie 
się do tych występów z pew-
nością kosztowało wiele wy-
siłku i samodyscypliny. Efekt 
był jednak olśniewający.

Następnie, na dłuższy czas, 
sceną zawładnęły osoby 
z OPP nr 2. Ich występy na-
wiązywały do kultur z całego 
świata. Na początek grupa 
taneczna „Cowboy” przenio-
sła widzów na Dziki Zachód, 
gdzie tańcząc zaprezentowała 
zwyczaje jego mieszkańców. 
Z kolei grupa teatralna „Ta-
bor cygański”, nie tylko tań-
cem, ale i śpiewem, opowie-
działa o tradycjach romskich. 
Później świetny pokaz dał 
zespół „Salsa samba show” 
i śpiewające oraz tańczące 
grupy. 

Tego dnia wspaniale za-
prezentowali się również 
reprezentanci OPP4 (woka-
liści, pianiści i gitarzyści), 
przedstawiciele OPP nr 1 
(chór) oraz dzieci z OPP nr 
3 (śpiew, gitara, pokaz gim-
nastyczny i sztuki walki). 
Pokazy sceniczne trwały 
kilka godzin, a uczestników 
było tylu, że trudno wszyst-
kich wymienić. Wszyscy 
prezentowali wysoki poziom 
i każdemu z nich należą się 
ogromne brawa. 

Nie były to jedyne atrakcje 
przygotowane przez organiza-
torów. Podczas imprezy wszy-
scy chętni mogli wziąć udział 
w warsztatach plastycznych, 
rękodzielniczych i kulinar-
nych oraz pobawić się przy ul. 
Nobla w ogródku jordanow-
skim. Organizatorami Prze-
glądu są południowopraskie 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
nr 1, 2, 3, 4.  ank.

Przeniosły widzów w dziecięcy świat

Będą realizować 
duchowy testament

Jej wiersze poznali i umiłowali ludzie nie tylko 
w  Polsce, ale i  na całym świecie. Jej twór-
czość pokochała też społeczność szkolna 
z Zespołu Szkół Prywatnych – SP nr 63 i Gim-
nazjum nr 5, która postanowiła, że ich placów-
ka, jako pierwsza w Polsce, będzie nosiła imię 
Wisławy Szymborskiej. 

Uroczystość nadania imienia noblistki odbyła się 15 czerwca 
w budynku szkoły przy Wale Miedzeszyńskim 141. Jak pod-
kreśliła dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych Ewa Rogoń dys-
kusja o wyborze patrona trwała kilka lat. Pojawiały się różne 
propozycje, w końcu zdecydowano nadać szkole imię Wisławy 
Szymborskiej. Tę kandydaturę bowiem wybrali zgodnie ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice. Stwierdzili m.in., że jest to postać 
szczególnie ceniona, o niepodważalnym autorytecie i nie ma ta-
kiej drugiej na świecie oraz, że można powiedzieć, iż „była jak 
z kosmosu”.

– Wisława Szymborska to postać, która reprezentuje takie 
wartości, jak: odwaga, mądrość, tolerancja, pracowitość, nie-
zwykły dowcip i miłość oraz poszanowanie drugiego człowieka. 
Jej życie stanowi niewyczerpane źródło inspiracji. Jej poglądy 
utrwalone w dorobku literackim wnoszą twórcze wartości do 
współczesnych koncepcji pedagogicznych – podkreśliła podczas 
uroczystości pani dyrektor. – Wybór tej wybitnej poetki na pa-
trona naszej szkoły to hołd złożony wielkiemu człowiekowi – Wi-
sławie Szymborskiej. Nauka w szkole noszącej jej imię to powód 
do dumy, ale i zobowiązanie do solidnej nauki i pracy, tak, aby 
zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia życiowe-
go sukcesu.

Uczniowie do tego święta przygotowywali się od roku. W tym 
czasie poznali życie i twórczość damy polskiej poezji. Podczas 
sobotniej uroczystości kilkoro z nich zaprezentowało jej biogra-
fię. Oprócz oficjalnego biogramu podali kilka ciekawostek. Ze-
brani dowiedzieli się, że pani Wisława kochała kicz, skrzydełka 
z KFC i miała słabość do Andrzeja Gołoty. Wybrani uczniowie 
zaprezentowali także różne formy jej twórczości, w tym wier-
sze, limeryki, moskaliki i lepieje. Odczytali też jej epitafium 
„(…)  Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy i nad lo-
sem Szymborskiej podumaj przez chwilę”.  Podkreślili również, 
że będą starali się realizować jej duchowy testament. 

Tego wyjątkowego dnia zaprezentowano także nowy sztandar 
szkoły.

– Pragniemy, aby słowa widniejące na naszym sztandarze – 
honor, nauka, ojczyzna, tolerancja – stały się wartościami po-
nadczasowymi całej społeczności szkolnej. Stosując je w swoim 
życiu każdy z Was ma szansę zostać prawym, mądrym i szano-
wanym człowiekiem tak jak Wisława Szymborska – stwierdziła 
pani dyrektor. Krzan
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W poniedziałek 17 czerw-
ca przy pomniku Grenadierów 
na skrzyżowaniu al. Stanów 
Zjednoczonych i ul. Gre-
nadierów zabrzmiał 
sygnał trąbki ,,Uwa-
żajcie wszyscy’’ 
i hymny narodowe 
Polski i Francji. Co ro-
ku w ten sposób rozpoczy-
na się  uroczystość uczczenia 
pamięci Dywizji Grenadierów 
- pierwszej wielkiej jednost-
ki polskiej na obczyźnie utwo-
rzonej przez  gen. Władysła-
wa Sikorskiego. Przy pomni-
ku spotkali się przedstawiciele 
kombatantów, żołnierzy i sa-
morządowców. Po przywitaniu 

przybyłych na uroczystość go-
ści, wśród których znaleźli się 
senator Marek Borowski i wi-
ceburmistrz Pragi Południe Ja-
rosław Karcz, delegacje złoży-
ły wieńce i kwiaty i uczciły po-
ległych zmarłych Grenadierów 
minutą ciszy.

z�z�z
Decyzją radnych Bemowa 

z dnia 10 czerwca br. Jarosław 
Dąbrowski, obecny wicepre-
zydent m.st. Warszawy, prze-
stał oficjalnie pełnić funkcję 
burmistrza dzielnicy Bemo-
wo. Radni Bemowa powołali 
także Zarząd Dzielnicy. No-
wym burmistrzem został Al-
bert Stoma, dotychczasowy 
wiceburmistrz. W skład nowe-
go zarządu weszli także Boh-
dan Szułczyński, Krzysztof 
Zygrzak, Paweł Bujski i Ma-
rek Karpowicz. 

z�z�z
W piątkowy wieczór 14 

czerwca mieszkańcy lewo-
brzeżnej części Warszawy 
tłumnie przekraczali Wisłę, 
aby wziąć udział w najwięk-
szej praskiej imprezie czy-
li Nocy Pragi. Głównym or-

ganizatorem wydarzenia jest 
Urząd Dzielnicy Praga-Pół-
noc, a dzięki zaangażowaniu 
niemalże wszystkich praskich 
klubów, galerii, pracowni ar-
tystycznych, restauracji i Ki-
na Praha wydarzenie miało 
ogromnie bogaty program kul-
turalny i każdy przybyły gość 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Koncerty, spektakle, wystawy 
i pokazy filmowe, a nawet za-
kład fryzjerski czynny w nocy 
oferowały niezapomniane wra-
żenia i przyciągały gości. Im-

prezy rozpoczynały się póź-
nym popołudniem, a zakoń-
czyły się w sobotę rano.

z�z�z
W niedzielę 16 czerwca na 

Stadionie Narodowym od-
był się zorganizowany przez 
SLD Kongres Lewicy Polskiej. 
W wydarzeniu wzięło udział 
blisko 2 tysiące osób repre-
zentujących prawie sto orga-
nizacji lewicowych z całego 
kraju. W czasie kongresu szef 
SLD - Leszek Miler zapowie-
dział, że lewica rozpoczyna 
marsz, który zakończy się suk-
cesem w 2015 roku. Podkreślał 
też, że lewica zainteresowana 
jest zwycięstwem w wyborach 
i zmienianiem Polski, a nie 
,,rolą przystawki czy przybu-
dówki”.

z�z�z
Prawie dwa tygodnie po 

Dniu Dziecka - mali wawer-
czycy doczekali się prezentu 
od urzędu dzielnicy. We wto-
rek 11 czerwca w Międzylesiu 
przy ul. Pożaryskiego został 
oddany do użytku plac zabaw. 

Prezent kosztował 440 tys. zło-
tych – bo tyle wydał urząd na 
sfinansowanie budowy pla-
cu. To już kolejny nowocze-
sny plac zabaw uruchomiony 
w Wawrze w ostatnim czasie. 
W kwietniu odbyło się otwar-
cie podobnego placu w osiedlu 
Aleksandrów.

z�z�z
Wszystkie 314 gmin pod-

jęło uchwały dotyczące od-
bioru i gospodarowania od-
padami. Większość z nich bę-
dzie naliczać opłatę według 
liczby mieszkańców. W 40%  
gmin zakończono już przetar-
gi. Spodziewanym skutkiem 
ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach bę-
dzie też niewywożenie śmieci 
do lasów. Wdrażanie jej posta-
nowień monitoruje powołany 
przez wojewodę mazowieckie-
go zespół.  

z�z�z
Zbliża się półmetek akcji 

zbierania podpisów pod wnio-
skiem o referendum w sprawie 
odwołania prezydent Warsza-
wy Hanny Gronkiewicz-Waltz. 
Warszawska Wspólnota Samo-
rządowa – inicjator akcji – po-
informowała, że przekroczono 

próg 133,5 tys. podpisów po-
trzebnych do przeprowadzenia 
referendum. Podpisy zbierane 
będą jeszcze przez niecały mie-
siąc.

z�z�z
Od 17 czerwca rozpoczęto 

przebudowę ulicy Chrzanow-
skiego na odcinku od ul. Wia-
tracznej do ul. Mycielskiego. 
Utrudnienia na tym etapie prac 
potrwają do połowy lipca. Póź-
niej prace przeniosą się na od-
cinki bliżej ul. Podskarbińskiej 
i potrwają do końca roku. Kur-
sujący tą trasą autobus 123 zo-
stał skierowany na trasę zmie-
nioną, przebiegającą od skrzy-
żowania ulic Wiatraczna/Sza-
serów/Dwernickiego ciągiem 
ulic: Dwernickiego, Podskar-
bińską, Mińską i dalej swoją 
trasą.

z�z�z
19 czerwca uroczyście prze-

kazano przystanek kolejowy 
Warszawa-Zacisze-Wilno, po-
łożony na linii kolejowej mię-
dzy Warszawą Wileńską a Ząb-
kami. Jego budowa została sfi-
nansowana w całości przez de-
welopera Dom Development, 
który wybudował pobliskie 
osiedle mieszkaniowe. Koszt 
budowy przystanku to 6,5 mln 
zł. Dzięki niemu, mieszkańcy 
osiedla mają teraz zapewniony 
lepszy dojazd do centrum War-
szawy. Jest to pierwsza tego ty-
pu inwestycja powstała przy 
osiedlu mieszkaniowym finan-
sowana przez prywatną firmę. 
Przystanek posiada dwa pero-
ny z przejściem podziemnym 
łączącym Zacisze z osiedlem 
Wilno, windami dla niepełno-
sprawnych i automatami bile-
towymi. 

z�z�z
Kompleks boisk sportowych 

przy ul. Skalicowej w wawer-
skim osiedlu Nadwiśle został 
oficjalnie otwarty. Uroczy-
stość z udziałem władz dziel-
nicy Wawer i parlamentarzy-
stów odbyła się w niedzielę 

16 czerwca. Nie zabrakło wy-
stępów artystycznych i zawo-
dów sportowych. W uroczy-
stości udział wzięli m.in. po-
słowie RP, a wśród nich Mar-
cin Kierwiński, wiceprezydent 
Warszawy Michał Olszewski, 
przewodniczący komisji spor-

tu i rekreacji Rady miasta st. 
Warszawy – Paweł Lech oraz 
burmistrz dzielnicy Wawer 

Jolanta Koczorowska.
z�z�z

W niedzielę 30 
czerwca możemy ba-
wić się na Pikniku Ro-

dzinnym – inaugurują-
cym organizowaną przez 

Urząd Dzielnicy Praga-Północ 
akcję „Lata w mieście”. Tego-
roczna impreza ma hasło prze-
wodnie „Bezpieczne wakacje” 
i jest wzbogacona o elemen-
ty prewencyjne takie jak poka-
zy straży pożarnej, profesjonal-
ny pokaz ratownictwa medycz-
nego, prezentację policyjnych 
radiowozów. Będzie można 
m.in. posłuchać występu „Ka-
peli Praskiej”, zespołu „Fun-
ky Szayka”, a w wiosce rycer-
skiej uczestniczyć w biesiadzie 
i turnieju. Piknik odbędzie się 
w Parku Praskim, a wymienio-
ne atrakcje to tylko początek 
niespodzianek…  

z�z�z
Wystawa portretów Macie-

ja Kłosia to prawdziwy powrót 
po latach asa fotografii praso-
wej. Artysta jest laureatem wie-
lu nagród i wyróżnień za por-
trety i fotoreportaże. Dyrektor 
Domu Pracy Twórczej Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Radziejowi-
cach zaproponował Maciejowi 
Kłosiowi stworzenie stałej ga-
lerii portretu „Artyści Radzie-
jowiccy”. I właśnie z tej galerii 
pochodzą prace, które można 
oglądać w Klubie Kultury Sa-
ska Kępa przy ul. Brukselskiej 
23 od piątku 21 czerwca do 12 
lipca br. Wstęp wolny.  

z�z�z
W niedzielę 23 czerwca w go-

dzinach 10.00-17.00 na Saskiej 
Kępie odbędzie się na kilku uli-
cach wyprzedaż garażowa. Peł-
ne informacje o tym wydarze-
niu pod adresem: http://saska-
kepa.info/2013-06-23-wyprze-
daz-garazowa-na-kepie/

z�z�z
We wtorek 25 czerwca 

w Parku Skaryszewskim przy 
ogrodzie różanym odbędzie się 
piknik dla warszawskich senio-
rów. Wśród zieleni, pod chmur-
ką, będzie można porozma-
wiać, zatańczyć i wziąć udział 
w konkursach. Główną wygra-
ną jest aparat fotograficzny. 
Do tańca rówieśnikom zagra 
słynna didżejka Wika Szmyt. 
Udział w pikniku jest bezpłat-
ny, zgłoszenia chęci do udziału 
pod numerem tel. 801-005-801 
do 24 czerwca. 

 z�z�z
Tegoroczna ósma już edy-

cja Filmowej Stolicy Lata roz-
pocznie się 2 lipca. Można bę-
dzie zobaczyć za darmo ponad 
80 filmów. Jak co roku, seanse 
będą podzielone na cykle tema-
tyczne. I tak np. w Parku Ska-
ryszewskim będą wyświetla-
ne przedwojenne melodramaty, 
a w bemowskim amfiteatrze - 
seria o Batmanie. Filmy emito-
wane będą pięć dni w tygodniu. 

(ab) (onet) (wp)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 21.06. godz. 16.00 - Koncert Laureatów konkursu Mi-
krofon 2013, wstęp wolny;  22.06. godz. 11.00 -22.00 – WZORY 
– Warszawskie Targi Designu, wstęp wolny; 23.06. godz. 13.00 – 
Fundacja „Szafa Kultury” i CPK zapraszają na spektakl muzycz-
ny dla dzieci oparty na wierszach dla dzieci napisanych przez A. 
Fredrę, A. Mickiewicza i J. Słowackiego pt. „W to mi graj” w wy-
konaniu Teatru „Itakzagramy”, wstęp wolny; godz. 18.00 – Kon-
cert muzyki rozrywkowej w wykonaniu uczestników warsztatów 
wokalnych Aliny Krzemińskiej, wstęp wolny; 25.06. godz. 17.30 
- Koncert w wykonaniu uczniów, absolwentów i pedagogów PSM 
w Józefowie. W programie J. S. Bach, W. A Mozart, F. Chopin, 
H. Villa-Lobos, wstęp wolny; 26.06. godz. 17.00 – W cyklu Spo-
tkania ze sztuką – wykład pt. „Rekin w muzeum. Czym zaska-
kuje nas sztuka współczesna?” przedstawi Przemysław Głowac-
ki, wstęp wolny; godz. 19.00  - Stowarzyszenie Upowszechnia-
nia Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa - pokaz w ramach mię-
dzynarodowego projektu teatralno-edukacyjnego „BRAVE KIDS 
Warszawa” (I edycja), wstęp wolny; 27.06. godz. 19.00 – Powita-
nie lata z Kabaretem Filip z Konopi Filipa Borowskiego, wstęp 10 
zł; 29.06. godz. 19.00 – W cyklu „Młoda kultura w CPK” koncert 
akustycznego duetu „Sturm und Drung”, wstęp 5 zł; 30.06. godz. 
17.00 – W cyklu Klub Kina Niemego: „Vampyr” (1932 r.) w reż. 
Carla Theodora Dreyera. Wstęp 5 zł; WYSTAWY. Galeria CPK 
jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00, wstęp 
wolny; do 6 lipca br. wystawa ceramiki podsumowująca IX War-
szawskie Spotkania Ceramiczne; 23.06. godz. 12.00 – Otwarcie 
wystawy „Okiem dziecka”. Wystawa czynna do 7 lipca. Muszla 
Koncertowa w Parku Skaryszewskim im. I.J. Paderewskiego – 
22.06. godz. 17.00 – Narodowa Galeria Sztuki ZACHĘTA - festi-
wal THE ARTIST - przegląd najciekawszych projektów muzycz-
nych artystów sztuk wizualnych takich jak „Niwea”, „BNNT”, 
Anna Zaradny, Zorka Wollny i inni, wstęp wolny; 6.07. godz. 
18.30 - Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych 
Sztuka Nowa zaprasza na Pokaz Finałowy w ramach międzynaro-
dowego projektu teatralno-edukacyjnego „BRAVE KIDS Warsza-
wa” (I edycja), wstęp wolny;
 Klub Kultury Saska Kępa ul. Brukselska – 20.06. godz.19.00 
- Wieczór filmowy: „Żądza bankiera”. Film Costy-Gavrasa, kulto-
wego twórcy thrillerów, zdobywcy Oscara i Złotej Palmy za film 
„Z”. Wstęp 5 zł; 21.06.  i 22.06. godz. 19.00 - Spektakl dyplo-
mowy „Calderon” P.P. Pasoliniego w wykonaniu słuchaczy III ro-
ku Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Wstęp wolny;  
23.06. godz. 19.00 - Janga Jan Tomaszewski – „Hej Joe”. Teatr gi-
tarowo – rockandrollowo - abstrakcyjny. Jimi Hendrix z warszaw-
skiej Pragi. Wstęp wolny; 24.06. - 25.06. i 27.06. godz. 8.00-18.00 
- Półfinały konkursu piosenki francuskiej „Zaśpiewaj na Francu-
skiej”. Konkurs zorganizowany przez urząd dzielnicy Praga-Połu-
dnie oraz Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce. Infor-
macji udziela Iwona Kaczorowska – tel. 22 338 01 29, mail:ikaczo-
rowska@pragapld.waw.pl Wstęp wolny; 26.06. godz. 18.00-21.00 
- Prezentacje muzyczne połączone z nauką tańca i wieczorkiem ta-
necznym. Wstęp 10 zł. W cenie biletu bon konsumpcyjny o war-
tości 9 zł do wykorzystania w kawiarni; 29.06. godz. 20.00 - Mar-
cin Masecki/solo piano/standardy dżezowe. Koncert na dachu Klu-
bu; Marcin Masecki - jeden z najwybitniejszych artystów młodego 
pokolenia, laureat m.in.  pierwszej nagrody w Międzynarodowym 
Konkursie Pianistów Jazzowych w Moskwie (2005 r.) Wstęp 15 zł;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 21.06. godz. 
10.00 – 12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp 
wolny; godz. 12.00 - „Quito”. Wykład w ramach cyklu „Podróże 
w nieznane”. Prowadzenie: Ewa Charzewska. Wstęp wolny; godz. 
15.00 - Kwiaty ozdobne. Prowadzenie: Marta Monder – pracow-
nik Ogrodu Botanicznego PAN. Wstęp wolny; 28.06. godz. 10.00–
12.00 - Piątek z Grami Planszowymi i Kartami. Wstęp wolny;
 Ogródek Cafe Baobab ul. Francuska 31 – 22.06., 6 i 20.07. 
oraz 3, 17 i 31.08., godz. 17.00 - Muzyczne spotkania na Fran-
cuskiej – letnie koncerty, warsztaty gry na djembe i jam sessions, 
wybranym spotkaniom towarzyszą warsztaty tańca afrykańskie-
go. Wstęp wolny. 
 Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Warszawa 
Falenica ul. Narcyzowa/ul. Bartoszycka – 23.06. godz. 19.00 – 
Koncert muzyki filmowej. Gość specjalny Rafał Majewski – fina-
lista progamu X Factor. Wstęp wolny; 
 Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 – Wystawa Chcemy 
być wolni! Powstanie ludowe w NRD 17 czerwca 1953. Ekspo-
zycja będzie czynna do 15.09. br. Wstęp wolny; 04.07. - 17.11.
br. - „Będę to fotografował w kolorach”. Stanisław W. Lilpop – 
prekursor barwnej fotografii – ze zbiorów Muzeum w Stawisku. 
Już wkrótce niezwykła wystawa zdjęć pochodzącego ze znanej 
warszawskiej rodziny przemysłowców, założyciela miasta-ogrodu 
Podkowy Leśnej, ojca Anny Iwaszkiewiczowej i fundatora domu 
w Stawisku. Na wystawie, zorganizowanej w 150. lecie jego uro-
dzin, będzie można obejrzeć około 180 fotografii z lat 1908-1930, 
z czego część w technice 3D.

ZA PRO SZE NIA DLA mIE SZKAń Ców
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- Panie Kaziu, upał niemożebny, a pan w kaloszach, z paraso-
lem pod pachą? Eustachy Mordziak był autentycznie zdumiony, 
gdy zobaczył swojego kolegę, Kazimierza Główkę, wyposażonego 
w akcesoria przeciwdeszczowe. 

- Strzeżonego pan Bóg strzeże, jak to mówią. Nie pamięta pan, 
co było? 

- Ale nie u nas! Na Grochowie było suchutko, tyle, że po desz-
czu.

- Nigdy nie wiadomo. Poza tym wybieram się do szwagierki mo-
jej żony, do Rembertowa, a tam wszystko może się zdarzyć.

- Gdzie, tam?
- Po drodze, znaczy się. Ostatnio mój sąsiad z tej samej klat-

ki, niemożebnie zachrypnięty chodzi. Mówię mu: panie Heniu, od 
zimnych zakąsek to przeziębienie chyba, charczysz pan jak stara 
młockarnia?

- Nie od zakąsek, on na to, a od wściekłości.
- A co pana tak zdenerwowało?, pytam. I wie pan panie Eusta-

chy co? - droga do Rembertowa, właśnie. Szczególnie odcinek od 
Trasy Siekierkowskiej, do Strażackiej. Pan Henio jak raz spieszył 
się bardzo. Tymczasem ledwo co z ronda na Płowieckiej wyjechał, 
władował się w taki korek, że nie było zmiłuj się. Jeszcze do wia-
duktu jechał koło za kołem, ale przed samym wjazdem masakra. 
Jeden drugiego wpuścić nie chce, a jak który wpuści, to takie „po-
zdrowienia” od innych dostaje, że widno się robi. Pan Henio też 
nie wytrzymywał i pokląwszy zrazu pod nosem, zaczął sypać wią-
zankami w głos. Aż zachrypł. 

- Ja mu się, panie Kaziu nie dziwię. Czasem już wytrzymać nie 
można. A poza wszystkim, jak tak będziemy siedzieli cicho, to już 
całkiem na głowę nam wejdą. Nie wiem, czy pan zauważył, ale ten 
wiadukt znowu stoi. Już się napracowali! 

- A jaka to wina robotnika, że robota wstrzymana? Wyczytałem, 
że Sąd Administracyjny winien jest, bo robotę wstrzymać kazał.

- Tu się z panem nie zgodzę. Winne są tak zwane normy. Ktoś 
kiedyś wymyślił, że hałas na drodze dopuszczalny jest w ściśle 
określonych granicach. W ten sposób urodził się pomysł na ekra-
ny dźwiękochłonne. Cała Polska zasłonięta jest tymi ekranami. 
I na Marsa, okazuje się, to samo – jeszcze dobrze wiaduktu nie 
widać, a już wojna o ekrany wybuchła. Ludzie, którzy mają w tym 
rejonie swoje firmy krzyczą, żeby ich nie zasłaniać i żeby jakiś do-
jazd do nich był. No bo jak klient trafi, jak nie widzi którędy je-
chać i do kogo? I draka gotowa, robota wstrzymana, ani przeje-
chać, ani przejść.

- Powiem panu, panie Kaziu, że z mojego doświadczenia wy-
nika, że to tak samo z siebie się nie zrobiło. Jak najlepiej jest za-
kombinować? Stworzyć prawo, które na kombinacje pozwala. 
Jak projektantom wyśrubowali normy hałasu, to, żeby się w nich 
zmieścić muszą projektować odpowiednio wysokie te płoty. A po-
tem, ktoś je musi wykonać, postawić. Nie za darmo przecież, no 
nie? Tak oto dzięki jednemu mykowi „białych kołnierzyków”, ktoś 
kasiorę całkiem legalnie kosi. 

- Ale dałoby się chyba, żeby to jakoś połączyć w całość, to zna-
czy ochronę środowiska i zdrowy rozsądek.

- Może by się i dało, ale czasami to jest niemożliwe. Jak w tym 
dowcipie: 

Knajpa. Facet pyta sąsiada: - Przepraszam, czy mogę postawić 
panu drinka? Taki pan przystojny. - Och, jaki pan sympatyczny. 
Jest pan gejem? - Nie, a pan? - Też nie. - Szkoda...  Szaser              

Co tam pa nie na Pradze...

Poruta

Kobiecym okiem

jej dzielnicy na wspólny prze-
jazd, podczas którego będzie 
pokazywać, jakie mocne i sła-
be strony ma infrastruktu-
ra rowerowa na Ursynowie. 
Pomysł znakomity, bo warto 
spojrzeć z bliska i w obecno-
ści użytkowników na to, jakie 
są dokonania, a jakie potrze-
by w tym zakresie.

Sprawa jest prosta - jako 
obywatel, jako pieszy i jako 
kierowca staram się o rowe-
rzystów dbać, bo cenię ich 
odwagę i determinację. Ale 
chciałabym, żeby rowerzyści 
także dbali o mnie, jako oby-
watela, pieszego i kierowcę. 
Zatem kilka przypomnień; 
kto wie że grzeszy, niechaj 
uderzy się w pierś i poprawi, 

zamiast kiedyś uderzać się po 
kieszeni.

Czy wiecie, że rowerem 
nie wolno przejeżdżać przez 
przejście dla pieszych, na 
przykład na światłach, lecz 
należy zsiąść i go przeprowa-
dzić? Łamanie tego przepi-
su to koszt 100-250 zł. A jaz-
dy „ramię w ramię” na szo-
sie lub na jezdni? Taniej, tylko 
50 zł. Czy na ścieżce dla rowe-
rów i pieszych pieszy ma ustę-
pować pierwszeństwa rowero-
wi? Nie! To rower ma ustąpić 
pieszemu. Czy wygłupy rowe-
rzystów jeżdżących „bez trzy-
manki” czy bez nóg na peda-
łach zasługują na mandat? 
Tak, nawet gdy zdjęli z kie-
rownicy tylko jedną rękę.

Czego rowerzystom nie 
wolno? Na przykład wjeżdżać 
bezpośrednio przed jadący 
pojazd, czyli „zajeżdżać” dro-
gi, to kosztuje 150 zł. 

Bardzo często (za często!) 
widujemy rowerzystów ja-
dących po chodniku. Szko-
da, że nie pamiętają, iż wol-
no im to robić tylko w dwóch 
przypadkach:  po pierw-
sze, gdy rowerzysta opieku-
je się dzieckiem co najwyżej 
dziesięcioletnim, a po dru-
gie, gdy szerokość chodni-
ka wzdłuż drogi, po której 
ruch pojazdów jest dozwo-
lony z prędkością ponad 50 
km/h, wynosi co najmniej  
2 m i brakuje wydzielonej 
drogi dla rowerów. 

Złamanie tych przepisów 
również kosztuje. Kosztuje, 
a przynajmniej powinno. Do-
póki odpowiednie służby nie 
zaczną o tym przypominać, 
nadal wielu rowerzystów bę-
dzie zachowywało się tak, jak 
obecnie. To znaczy będzie bez-
trosko łamać przepisy czasem 
nawet nie mając zielonego po-
jęcia o ich istnieniu. 

żu

Pamiętam sprzed lat taką 
oto przedszkolną zabawę: Je-
dzie rowerek na spacerek, ja-
ki z tyłu ma numerek? Trzeba 
było zgadnąć, trafiało się al-
bo nie. Dziś często powinno 
brzmieć tak: Pędzi rowerek 
niczym fiacik, jaki rąbnąć mu 
mandacik?! 

Nie, żebym miała coś 
przeciwko jeżdżeniu rowe-
rem. Popieram ruch rowero-
wy a moje dziecko było jed-
nym z pierwszych, które jeź-
dziły w kasku, co nie zawsze 
było przez rówieśników 
przyjmowane z uznaniem. 
Bo bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze. 

16 czerwca Ursynowska 
Grupa Rowerowa zaprasza 
urzędników i radnych ze swo-
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A może zróbmy 
to etapami?

Niestety, moje obawy, że temat śmieci, 
który do niedawna wydawał się w Warsza-
wie marginalny, będzie nam zaprzątać gło-
wę jeszcze długo, potwierdziły się. Krajowa 
Izba Odwoławcza nakazała miastu zmianę 
warunków przetargu na wywóz śmieci, po-
nieważ, zdaniem Izby, warunki te prefero-
wały Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-

nia Miasta, które obsługuje około 30 proc. warszawskiego rynku śmieci. 
W tej sytuacji nowy system nie będzie mógł ruszyć od 1 lipca. 

Ratusz się z tym pogodził i nie zamierza się odwoływać do sądu. 
Prezydent dała sobie czas do końca roku na zorganizowanie i rozstrzy-
gnięcie nowego przetargu, a do tego czasu będzie „prawie po staremu”, 
to znaczy spółdzielnie, wspólnoty, mieszkańcy mogą zawrzeć umowę 
na wywóz śmieci z dowolną firmą (miasto zakłada, że będzie to ta sa-
ma firma, co do tej pory, w sumie jest ich 81), tyle że skomplikuje się 
przepływ pieniędzy: Spółdzielnia lub wspólnota pobierze je od lokato-
rów i przekaże do kasy miejskiej, (mieszkańcy domków 1-rodzinnych 
zrobią to samodzielnie), a miasto zapłaci firmom. Jest to wariant prze-
widziany w ustawie na wypadek, gdy gmina „nie realizuje obowiąz-
ku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”, 
z prawnego punktu widzenia nie ma się więc do czego przyczepić. 

Jak wiadomo jednak, „Prawie robi wielką różnicę…” Mieszkańcy, 
którzy już pozrywali umowy z firmami, obawiają się, że nie wszystkie 
będą zainteresowane ich odnowieniem, chociaż Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, która po zdymisjonowaniu wiceprezydenta Jarosława Kocha-
niaka przejęła nadzór nad reformą śmieciową, zapewnia -  po spotka-
niach z przedsiębiorcami – że tak. Obiecuje też mieszkańcom i właści-
cielom nieruchomości, że nie będą musieli niczego sami załatwiać z fir-
mami. Wszystko zrobią za nich urzędnicy. A na wypadek awaryjnych 
sytuacji, gdyby firma nie przyjechała po śmieci, miasto będzie miało do 
dyspozycji śmieciarki.  

Pojawiają się jednak nowe pytania i wątpliwości. Skoro nic się nie 
zmieni (te same firmy, te same pojemniki, ta sama częstotliwość odbioru), 
to dlaczego mają być nowe stawki opłat za wywóz śmieci? Wprawdzie 
niższe niż te przyjęte przez radnych w marcu (ratusz zaproponował 10 zł 
od osoby, co potwierdza, że w marcu przyjęto stawki zbyt wysokie – 19 zł 
od osoby) , ale  jednakowe dla wszystkich, uśrednione, co oznacza, że nie-
którzy zapłacą mniej niż do tej pory, za to inni więcej. Jedni więc stracą, 
inni zyskają i znowu będzie grupa niezadowolonych. Nie prościej byłoby 
pozostawić do końca roku kwoty, które były do tej pory i zrobić tym ra-
zem wszystko po kolei? To znaczy najpierw rozstrzygnąć przetarg na wy-
wóz śmieci, a dopiero potem ustalić jednolite opłaty dla mieszkańców. Po 
co nam „powtórka z rozrywki” i jeszcze większe zamieszanie?

Po wpadce, która się przydarzyła, trzeba zrobić wszystko, by uniknąć 
kolejnej. Tym razem nie ma już pośpiechu. Ustawa nie mówi, jak długo 
może trwać stan przejściowy. Na zeszłotygodniowym posiedzeniu Ra-
dy Miasta zaproponowałem w związku z tym dwie rzeczy. Po pierw-
sze, aby dodatkowy czas wykorzystać na konsultacje ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi, które uskarżały się na niedostateczne uwzględnienie 
ich uwag. Po drugie zaś, aby nowy system wprowadzać w Warszawie 
etapami. Zróbmy najpierw przetarg w kilku dzielnicach, a dopiero 
po kilkumiesięcznym testowaniu – w pozostałych. Jeśli coś będzie 
szwankować, pojawią się problemy, to będzie je można wyprzedzają-
co rozwiązywać.   Rozstrzygnięcie wszystkiego w jednym przetargu 
i wprowadzenie reformy śmieciowej od razu w 18 warszawskich dziel-
nicach uważam, sądząc z dotychczasowych doświadczeń, za ryzykow-
ne. A przecież chodzi też o to, by uczyć się na błędach. Niektórzy uwa-
żają, że przesunięcie rewolucji w śmieciach może mieć i dobre strony. 
Wszak „Mądry Polak po szkodzie…”

Bywa i tak. Niestety, zapewnienia urzędników, że opanują sytuację 
jakoś mi nie wystarczają. 

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

Z perspektywy Izby Wyższej
Jedzie  
rowerek na 
spacerek…

CARIDENT
Gabinet�

stomatologiczny
W-wa, ul. stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „orze³”)

tel. 22 810−87−32 

 leczenie w znieczuleniu
  protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 chirurgia stomatologiczna
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 rTg na miejscu
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 Sezonowe przechowywanie  
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 Prostowanie felg 
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         tel. 610 60 05

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

691−616−515
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Ludzie zejdźcie z drogi…
Poczta Polska zmienia swój image. Staje się firmą bar-

dziej przyjazną, otwartą, bliską. Przynajmniej takie mamy 
odnieść wrażenie…

Dobrym przykładem, który zresztą opisywaliśmy 
w „Mieszkańcu”, było otwarcie nowej placówki przy pla-
cu Szembeka. Pięknie, sterylnie wręcz, nowocześnie i miło. 
Pocztowi specjaliści od „pijaru” słali wyłącznie pozy-
tywne komunikaty i roztaczali pozytywne wizje przyszło-
ści. Nie zdziwiłem się więc wcale, gdy 3 czerwca wziąłem 
w dziennikarskie ręce jeden z tzw. tabloidów i zobaczyłem 
całostronicową reklamę „multipaczki” – produktu Poczty 
Polskiej. Do skorzystania z tego produktu namawiała mnie 
(z obrazka) ładna, zgrabna i, jak sądzę, bardzo miła i sym-
patyczna pracownica Poczty Polskiej. Nawet się przez mo-
ment zastanowiłem, czy to wynajęta na, nomen omen, po-
czet pocztowej reklamy statystka, czy faktycznie pracowni-
ca naszej szacownej instytucji. Założyłem, że pracownica. 
Skoro Poczta Polska się zmienia, to w końcu za słowami na 
pewno idą czyny…

Tego samego dnia, kilka godzin później, ktoś zadzwonił 
do mnie domofonem. „Poczta!” – usłyszałem w słuchaw-
ce. Umożliwiłem więc wejście listonoszowi, odczekałem 
minutę i zszedłem na parter budynku (zawsze schodzę 
żeby oszczędzić listonoszowi wchodzenia, gdyż szanuję 
ciężką pracę listonosza). „Dzień dobry. Czy ma Pan coś 
dla mnie?”- zapytałem nadal stojącego przed domofonem 
pocztowca. „A co pan myśli, że ja tylko pana mam w tym 
budynku?!”- dość oschle mnie przywitał, nawet się nie od-
wrócił w moją stronę, a po chwili dodał – „Idzie na klatkę 
i czeka!”. Posłusznie wykonałem polecenie.

 Minęło kilka chwil, listonosz wszedł do klatki schodo-
wej i… wsiadł do windy i pojechał. Nie wiem, dlaczego 
zrobiło mi się jakoś niezbyt przyjemnie. Pomyślałem sobie, 
że słowa refrenu starej piosenki Skaldów „ludzie zejdźcie 
z drogi, bo listonosz jedzie” nie wynikały z szacunku dla 
pracy pocztowca, ale z obawy o jego chamskie zachowa-
nie… Owszem, Pan Listonosz, dzwonił potem ponownie 
domofonem, ale już nie podszedłem. Nawet nie dlatego, 
że bałem się narazić po raz drugi, ale po prostu nie mam 
czasu na takie gierki. Wolę, choć obowiązkiem poczty jest 
nam dostarczyć przesyłkę, samemu pójść do mojej placów-
ki przy Zamoyskiego. 

Wnioski z tej historii wyciągnąłem dwa. Po pierwsze, ja-
koś przestaję wierzyć w ten nowy image Poczty Polskiej. 
Po drugie zaś, niech już Pan Listonosz do mnie nie dzwoni. 
Ani raz, ani dwa razy. Sam wykonam pracę, za którą On 
i Poczta Polska pobrali opłatę od nadawcy…

rosa

Festiwal „Moja wolności” 
im. Jonasza Kofty, który 
odbywał się po raz siód-
my, zgromadził trzy poko-
lenia wykonawców. 

Spośród blisko setki zgłoszeń jury 
w składzie Jacek Bukowski, Krzysztof He-
ering, Stanisław Klawe, Ryszard Makow-
ski, Andrzej Zakrzewski i Jerzy Mamcarz 
- przewodniczący, po pierwszym etapie 
postanowiło zakwalifikować do sobotnich 
przesłuchań 26 osób, w tym zespoły. Nie 
było lekko - rekordowa była ilość zgłoszeń 
i poziom artystów, czego dowiódł koncert 
finałowy, w niedzielę, w wypełnionej sali 
widowiskowej Centrum Promocji Kultury 
na ul. Podskarbińskiej.

Kto mógł wziąć udział? Każdy, kto miał 
przynajmniej 16 lat (górna granica nie 
obowiązuje!) i kto zechce przygotować 2 
utwory słowno-muzyczne: autorstwa Jo-
nasza Kofty (możliwość zaprezentowania 
własnej muzyki) lub własne, lecz w po-
etyce Jonasza Kofty (także utwory saty-
ryczne) czy innych autorów piszących 
o wolności, rozumianej jako wolność sło-
wa, jednostki, narodów. Dzięki takiej for-
mule festiwal zaowocował ogromną róż-
norodnością stylu, treści, dynamiki i po-
etyki, reprezentowanej przez dwa, jak nie 
trzy pokolenia wykonawców.

Przyznano aż osiem wyróżnień, nie li-
cząc nagród głównych; zaszczytną nagro-
dę, przyznaną przez Związek Artystów 
Scen Polskich ZASP za najlepszą inter-
pretację utworów Jonasza Kofty i wrę-
czoną z zabawną dedykacją przez Olgier-
da Łukaszewicza, otrzymała Agata Za-
krzewska za „Dobry sen” - ta niezwykła, 
niewidoma wokalistka nadal kształci się 
muzycznie, ma swoją stronę internetową, 
a zadebiutowała mając dziesięć lat!

Trzecie miejsce - bardzo zasłużone 
- zdobył Jarosław Tomaszewski z ze-
społem „Latający Dywan” - człowiek 
wszechstronny, architekt, artysta zako-

chany od półwiecza w Bieszczadach, 
zaangażowany w zbieranie funduszy na 
odbudowę bieszczadzkich cerkiewek. 
Występ „Latającego Dywanu” porwał 
publiczność do szaleńczych oklasków 
i świetnej zabawy. Drugie miejsce to Ju-
styna Kuśmierczyk - absolwentka Studia 
Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego, 
oczarowała zupełnie inną poetyką, wraż-
liwością, urokiem i głębokimi emocjami. 
Pierwsze miejsce VII Festiwalu „Moja 
Wolności” im. Jonasza Kofty jury przy-
znało Monice Szymczyk śpiewającej ak-
torsko, wrażliwie, budującej kameralny 
pejzaż wykonywanych utworów. Moni-
ka przyznaje, że śpiewa od 2-3 lat; robi 
to z pasją - czekamy na kolejne wieści 
o jej sukcesach!

Brawa dla tych, którzy odważyli się 
zgłosić i stanąć w konkursowe szranki, 
bo naprawdę było warto. Warto nie tyl-
ko sprawdzić siebie, ale też posłuchać in-
nych, spotkać wspaniałych ludzi, uzna-
nych artystów z ogromnym dorobkiem, 
którzy zasiadali w jury festiwalu. 

Za rok kolejna edycja „Kofty” ale, jak 
zapowiada bardzo zadowolona z tego-
rocznego festiwalu dyrektor Centrum Pro-

mocji Kultury, Barbara Gebler-Wasiak, 
już tworzą się plany co do edycji dziesią-
tej, jubileuszowej: będzie sporo niespo-
dzianek a także planowany jest koncert 
laureatów poprzednich edycji.

Południowopraskie Centrum Promo-
cji Kultury to jeden z dwóch organiza-
torów festiwalu, obok Stowarzyszenia 
Warszawska Scena Bardów. To świet-
na współpraca i znakomite jej efekty - 
pamiętamy o Jonaszu Kofcie, cieszy-
my się nowymi odkryciami wokalnymi, 
a program koncertu finałowego zawsze 
jest urozmaicony: rozpoczęła go Hele-
na Marczewska, ubiegłoroczna zdobyw-
czyni Złotego Klucza, a potem oklaski-
waliśmy Krzysztofa Daukszewicza który 
nawiązał świetny dialog z publicznością, 
Ryszarda Makowskiego, Andrzeja Ozgę, 
Kubę Sienkiewicza który przy okazji 
wykazał się wielkim poczuciem humoru, 
Stanisława Klawe współprowadzącego 
koncert w towarzystwie Jerzego Mamca-
rza. Mieszkaniec tradycyjnie był jednym 
z patronów medialnych przedsięwzięcia; 
główny patronat objął Minister Edukacji, 
a honorowy - burmistrz Pragi Południe 
Tomasz Kucharski. Elżbieta Golińska

weekend z Koftą



A do takiej z pewnością 
można zaliczyć sobotni fe-
styn „Wyspy cudów”, który 
tym razem został połączony 
z „Wawerskim Dniem Spor-
tu”. Całość odbyła się tra-
dycyjnie na terenie Zespołu 
Szkół nr 111 przy ulicy Poe- 
zji. W zeszłym roku organiza-
torzy zabrali gości „Ekspre-
sem do Europy”, w tym roku 
stwierdzili, że nasz kontynent 
to za mało i postawili na pre-
zentacje z całego świata.

Całość rozpoczęła się 
w samo południe od zachęty 
prowadzącego, aby zapoznać 
się z działalnością lokalnych 
klubów sportowych i po-
rozmawiać z trenerami oraz 
działaczami sportowymi. 
Następnie scenę opanowały 
wawerskie dzieci, które m.in. 
zaśpiewały, zatańczyły oraz 
zagrały – na różne sposoby 
przedstawiając wszystkie 
kontynenty. Uczniowie za-
prezentowali m.in. japońskie 
sztuki walki, korsykańskie 
tańce czy swoją wersję bajki 
o Jasiu i Małgosi. Oklaskom 
nie było końca, a flesze apa-
ratów rodziców błyskały nie-
ustannie. Ci ostatni tego dnia 
również mieli swoje scenicz-
ne „pięć minut”. 

Wiele działo się nie tyl-
ko na scenie. Na straganach 
rozstawionych wokół niej 
można było skosztować 
przysmaków z całego świa-
ta, m.in. z Australii, Filipin, 
Hawajów, Kuby, Sycylii 
i Japonii. Uczestnicy festy-

nu zajadali się m.in. maka-
ronem, pizzą, naleśnikami 
czy sushi. Było też to, co 
łakomczuszki lubią najbar-

dziej, czyli słodycze, w tym 
ciasta, ciasteczka, babeczki 
oraz lody. Nie brakowało 
także zdrowszych przeką-
sek - owoców czy świeżo 
wyciskanych soków. Ci, 
którzy chcieli odpocząć od 
słonecznych promieni mo-
gli się skryć pod namiotem 
i wypić pyszną kawę czy 
herbatę. Aby nieco rozru-

szać się po tych wszystkich 
pysznościach dzieci mogły 
poskakać na dmuchanych 
zamkach i trampolinie oraz 

wziąć udział w zawodach 
sportowych, a rodzice – ży-
wiołowo im pokibicować 
i w ten sposób spalić trochę 
kalorii. 

Na zwycięzców sporto-
wych zmagań czekały pu-
chary. Milusińscy, którzy za-
miast takich trofeów, woleli 
zabawki mogli wziąć udział 
w loteriach. Znalazło się tak-

że coś nie tylko dla ciała, ale 
i dla ducha. Na terenie rozsta-
wiono bowiem wystawę ma-
larskich prac dzieci. Oczy-
wiście najmłodsi wybierali 
też inne malowanie – chętnie 
ozdabiali swoje buzie różny-
mi wzorami. Ponadto na jed-

nym ze stanowisk panie wy-
czarowywały różne zwierzę-
ta z balonów, a na kolejnym 
chętni mogli nauczyć się jak 
jeść pałeczkami. 

Tak bawiono się przez kilka 
godzin, a tego dnia Wawer był 
jednym z najpiękniejszych, naj-
bardziej kolorowych i najwe-
selszych miejsc w Warszawie. 

Kra
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wawer pełen słońca i radości
Słoneczna pogoda, sceniczne występy dzieci, gry i zaba-
wy sportowe dla uczniów, a dobre jedzonko dla wszystkich 
oraz tłum gości – to jeden z przepisów na udaną imprezę.

Jesteśmy zeSpołem!
W czwartek 6 czerwca br. obradowało zebranie przedstawi-

cieli „Społem” WSS Praga Południe , na którym podsumowa-
no działalność za rok 2012 oraz dokonano oceny pracy władz 
spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu, jak również wytyczono 
kierunki działalności na rok 2013.

Zebrani przed-
stawiciele uchwa-
lili absolutorium 
zarówno dla pra-
cy Zarządu, jak 
i Rady Nadzor-
czej oraz przyję-
li uchwały w za-
kresie działalno-
ści gospodarczej 
i społeczno-wy-
chowawczej na 
rok 2013.

Na Zgromadzeniu Przedstawicieli wybrano również Radę Nad-
zorczą w skład której weszli: Zbigniew Dejtrowski – Przewodni-
czący, Janusz Miszczak – Sekretarz, Maria Strzelecka – Przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Szeląg, Barbara Sysiak, Ana-
stazja Świderska, Genowefa Wisłocka, Danuta Nedwidek, Anna 
Krasuska, Aldona Radosiewicz, Irena Grzejszczak, Małgorzata  
Lachowska i Elżbieta Jędrych. (ab)
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 BA RAN 21.03-21.04

Niestety, możesz być teraz w nie najlepszej formie. 
Więcej uwagi i  czasu poświęć swojemu zdrowiu, 
które od pewnego czasu udaje Ci się skutecznie za-
niedbywać. Twoja energia może być troszkę przy-
tłumiona i możesz wolniej reagować na niektóre wy-
darzenia. Natomiast będziesz mieć powody do za-
dowolenia w sferze uczuciowej. Bądź bardziej ser-
deczny dla swojego partnera. Możliwe, że czeka Cię 
spora, ale miła niespodzianka w  finansach. 

 BYK 22.04-21.05
Dobre dni na rozsądne i inteligentne działanie, któ-
re może przynieść wiele korzyści. W uczuciach nie 
wszystko ułoży się po Twojej myśli. Nadmiar wyma-
gań i egoizm mogą sprawić, że wystraszysz part-
nera i  zniechęcisz go do siebie. Ponadto nie trać 
wrażliwości na jego problemy i  okaż zaintereso-
wanie nimi. Sprawy zawodowe mogą się zmieniać 
z dnia na dzień z powodu nowych zaskakujących 
wiadomości.  

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Poczujesz się teraz wspaniale i  ta sytuacja w spo-
sób pozytywny odniesie się do Twoich spraw zawo-
dowych. Ze wszystkim trudnościami potrafisz sobie 
poradzić wspaniale. Otoczenie pogodnych ludzi do-
da ci optymizmu, teraz jest też dobry okres na za-
wieranie nowych znajomości. Wykorzystaj też wolny 
czas na odrobienie zaległości i zafunduj sobie jakiś 
markowy ciuch. Od razu poprawi Ci się nastrój.

 RAK 22.06-22.07
Możesz odnosić teraz niesamowite sukcesy lub też 
ponosić porażki. Jak w  kalejdoskopie będą wzlo-
ty i upadki. Te urozmaicenia czekają Cię w najbliż-
szych tygodniach. Jak długo będą trwały zależy tyl-
ko od Ciebie. Ponadto za bardzo zajmuje Cię praca. 
Czyż przez to nie tracisz okazji do nawiązania cieka-
wych znajomości? Niepotrzebnie zawracasz sobie 
głowę przelotnymi flirtami, może czas na stabilne 
uczucie? Zastanów się czy nie przeoczyłeś jakiejś 
ważnej okazji, aby skonkretyzować swoje plany.  

 LEW 23.07-23.08
Mimo rozlicznych obowiązków jesteś w dobrej for-
mie i nastroju. Przeżywasz okres wzmożonej wital-
ności i przypływu sił. Wykorzystaj więc pożytecznie 
te dni podejmując decyzje zdaj się na swoją intu-
icję. Twoja dobra passa w sprawach zawodowych 
i  prywatnych nie powinna być zagrożona przez 
dłuższy czas. Poświęć więcej uwagi bliskiej Ci oso-
bie i spróbuj pomyśleć o małym remoncie miesz-
kania lub uporządkowaniu otaczającej Cię rzeczy-
wistości.

 PAN NA 24.08-23.09
W najbliższych dniach w pracy odczujesz zwiększo-
ne obowiązki. Poradzisz sobie na pewno! Spotka 
Cię satysfakcja, której możesz się nie spodziewać. 
Może ktoś wreszcie doceni Twój zapał i poświęce-
nie? Czeka Cię miłe, niespodziewane spotkanie, 
które może przerodzić się w  ciekawą znajomość. 
Samopoczucie będziesz mieć coraz lepsze,  a Two-
je notowania w towarzystwie bardzo wzrosną.   

 WA GA 24.09-23.10
Twoje notowania mogą wzrosnąć już w najbliższym 
czasie. Możesz otrzymać długo oczekiwaną wiado-
mość, której efektem może być wyjazd. Przygotuj się 
do niego dokładnie i dobrze zaplanuj. Twoja nieobec-
ność w domu może spowodować frustrację najbliż-
szych. Nie martw się, poradzą sobie bez Ciebie, a To-
bie przyda się mały odpoczynek od codzienności. Po 
powrocie zostaniesz bardziej doceniony. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Możesz chwilowo cierpieć z powodu niedoborów fi-
nansowych. Nie martw się, wszystko powoli się uło-
ży i sytuacja powróci do normy. Kłopoty w sprawach 
materialnych zrekompensuje ciepła, miła atmosfera 
domowego zacisza. Możesz liczyć na swoich bli-
skich i  to jest Twoim wielkim atutem. Teraz czeka 
Cię szalone tempo w pracy, dlatego musisz uzbro-
ić się w cierpliwość i wykazać sporą elastycznością 
w  kontaktach nie tylko ze współpracownikami, ale 
i z podwładnymi.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Będziesz miał sporo szczęścia w pracy, w uczuciach 
i finansach. To Twoje dobre dni i wykorzystaj je jak 
umiesz najlepiej. Jak długo Ci się będzie wiodło, za-
leży od Twoich poczynań. Nie zmarnuj teraz kilku 
okazji do pomnożenia majątku, a sprawy uczuciowe 
wymagają też odpowiedniej oprawy i czasu. Pamię-
taj, że „każdy może być kowalem swojego losu”. Nie 
zapominaj o starych przyjaciołach i daj się namówić 
na spotkanie. 

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
W  najbliższych dniach będą Ci sprzyjać wszystkie 
okoliczności i  czas najwyższy pomyśleć o  jakichś 
przyjemnościach. Samotni mają szansę na pewną 
i  szczęśliwą miłość. Powinieneś teraz nastawić się 
na same pomyślne zdarzenia i  spróbować wyjść 
szczęściu naprzeciw. Fortuna powinna sprzyjać 
w sprawach finansowych, poczujesz się wspaniale - 
czegóż więcej trzeba, żeby zmienić swoją sytuację? 
Zacznij działać.

 WO DNIK 21.01-19.02
Przed Tobą parę wyzwań. Masz wspaniałą okazję 
pokazać, na co Cię stać. Twoja żywiołowość mo-
że znaleźć ujście w szalonych zakupach z bliskimi 
Ci osobami. Zapał i energia aż Cię roznoszą, posta-
raj się więc ją spożytkować w pracy lub bawiąc się 
na świeżym powietrzu. Nie oczekuj jednak zbyt wie-
le od przełożonych. Chwilowo musisz uzbroić się 
w cierpliwość, szanse na jakieś zmiany może poja-
wią się pod koniec lata…

 RY BY 20.02-20.03
Nie będziesz mieć teraz zbyt dużego wpływu na to, 
co się dzieje. Chociaż w sprawach zawodowych od-
czujesz przypływ gotówki i  zdobędziesz uznanie 
otoczenia, w  uczuciach możesz się pogubić. Tu-
taj chwilowo szczęście nie jest Ci pisane. Musisz 
się uzbroić w cierpliwość i pozytywne nastawienie, 
a wszystko dobrze się ułoży. Wolny czas wykorzy-
staj nie tylko na wypoczynek, ale też częściowo po-
święć go swoim najbliższym.   Merlin

Ile czasu gotować jajko? Nie 
wierzcie „przepisom” mówią-
cym ile minut trzeba, by ugo-
tować jajo na twardo czy na 
miękko. Bo zupełnie inaczej 
trwa ugotowanie jajka na 
miękko małego, przechowywa-
nego w temperaturze pokojo-
wej, a inaczej - jaja XXL świe-
żo wyjętego z lodówki. Inaczej 
ugotuje się w ciągu tych sa-
mych pięciu minut identycznie 
to samo jajko, gdy je włożysz 
do zimnej lub do wrzącej wody. 
Czas zależy też od gazu oraz 
ilości wody w garnku. Dlatego 
lepiej wypróbować samodziel-
nie i dobrać czas odpowiedni 
do naszych upodobań. 

Małe przypomnienie: im 
świeższe jajko tym wyraźniej 
widać, po rozbiciu go na su-
rowo, wypukły pierścień biał-
ka, otaczający żółtko, a dopie-
ro wokół niego rozlaną plamę 
rzadkiego białka. Inny sposób: 
surowe, zanurzyć w mocno 
osolonej zimnej wodzie; świeże 
opada na dno, stare pływa na 
powierzchni, pozostałe unoszą 
się w wodzie pomiędzy nimi.

Im słabsza obróbka ciepl-
na, tym bardziej jajo musi być 
wyszorowane przed rozbiciem. 
Salmonella czyha!

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Dobry sezon na jaja! Te na twardo w  chłodniku 
czy szczawiowej, ale nie tylko.

✓Jaja wycieczkowe w  dawnym stylu: ugotować jaja na 
twardo dbając, by skorupki pozostały całe. Ostudzić. Zawijać 
w skrawki gazety; w plenerze lub w pociągu wyjmować, roz-
bijać skorupkę, obierać. Solić „z papierka”, spożywać „z ręki”. 
Kiedyś - żelazna pozycja wycieczkowego menu. Żartowałam.

✓Jajecznica z grzybami: grzyby, najlepiej leśne, a  spośród nich najlepiej kurki 
lub maślaki, oczyszczone opłukać, pokroić na spore kawałki, sparzyć wrzącą wodą 
przez około minutę. Na patelni rozgrzać oliwę, masło lub co kto lubi, dodać pokro-
joną bardzo drobno młodą cebulkę czy dwie, posolić, posypać szczyptą cukru (tak 
„w dwa palce”), powoli poddusić na lekko złoto; dodać świeżo mielony pieprz (ja lu-
bię sporo) i osączone grzyby. Dusić przykryte około 5 minut, potem odparować płyn, 
wbić jajka i szybko je rozmieszać. Gdy się zetną wyłożyć na ogrzany talerzyk, posy-
pać (koniecznie!) mieszanką świeżego, drobno siekanego szczypiorku i natki. 

✓Jajecznica z pomidorami: sporo cebuli (2-3 średnie lub większe sztuki) pod-
dusić z solą i odrobiną cukru na tłuszczu (w przypadku patelni ceramicznej można 
tłuszcz ominąć a i tak będzie pysznie). Dodać obrane, pokrojone w nierówne kawałki 
pomidory (dwa razy tyle, co cebuli); przed krojeniem wrzucić je na 3 minuty do wrząt-
ku, skórka łatwo schodzi. Dodać pieprz. Dusić około 7 minut, mieszając. Gdy mniej-
sze kawałki się rozpadną, odparować cały płyn. Jaja rozbełtać z drobno siekanymi 
ziołami: cienki szczypiorek, bazylia, rozmaryn. Wylać na patelnię, mieszać aż się ze-
tnie. W tej potrawie z dwóch - trzech jaj można otrzymać ogromną porcję!

✓Jaja faszerowane grzybami: ugotować jaja na twardo, ostudzić, przekroić na 
pół; ja wolę wzdłuż krótszej osi. Łyżeczką wyjąć żółtka, włożyć do miski i zmiksować 
na gładko z łyżeczką majonezu i porządnie podsmażonymi z cebulką, na minimal-
nej ilości tłuszczu, dobrze odparowanymi grzybami, mogą to być zwykłe pieczarki ze 
sklepu. Ważne, by podczas duszenia były dobrze posolone i miały sporo pieprzu. Do 
zmiksowanej masy dodajemy bardzo drobno posiekaną natkę, wyrabiamy łyżką. Wy-
pełniamy masą połówki białek, a kto lubi może je umoczyć w siekanym szczypiorku 
lub podawać na szczypiorkowej „łączce”. PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

War to wie dzieć
Podobno wszystko zaczęło się od jajka, czyli - ab ovo, jak mó-

wi łacina. W Europie jadamy zwykle jaja kurze, kacze, przepiórcze, 
gęsie. Jadamy też jaja rybie - ikrę. Warto wiedzieć, że żółtko ścina 
się w temperaturze 65-70°C, a białko w 60-70°C. Nie musimy więc 
używać wrzątku, by mieć gotowane jajko! Jaja to 3/4 wody, a poza 

tym bogactwo składników odżywczych oraz kontrowersyjny cholesterol. 
Dla przypomnienia: pierwsza cyfra na oznaczeniu jaj kupowanych w sklepie oznacza 

sposób ich wyprodukowania, od najprzyjemniejszego, ekologicznego (O) przez wolny wy-
bieg (1), chów ściółkowy (2) aż po klatkowy (3). Od prawie 20 lat stosujemy też system 
oznaczeń wielkości; kupując warto zwracać na to uwagę, bowiem zdarzają się producen-
ci, którzy umieszczają na opakowaniu litery nie odpowiadające wadze jaja. Powinno być 
tak: XL, czyli bardzo duże - minimum 73 g, L - duże, między 63 a 73 g, M - średnie, to 
43-64 g, a S, najmniejsze, mogą ważyć poniżej 53 g.

Ciekawych odsyłam do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i rozporządzenia nr 
589/2008 o szczegółowych zasadach w sprawie norm dot. jaj.      Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
- Kowalskiii!!! - wrzeszczy od dziesięciu minut 

dyrektor - słyszy pan?!!! Ile razy można mówić, 
a wszystko to groch o ścianę!!! 

- Najmocniej przepraszam, panie dyrektorze. 
Pan może nie pamięta, że ja tu pracuję tylko 

na pół etatu, a nie na cały. Proszę więc na mnie krzyczeć 
o połowę ciszej i o połowę krócej!

��
- Czemu krzyczysz „hurrraaa!”?
- Szef od jutra daje nam wolne weekendy! I to już od 18-

tej!!!
��

- Babciu, nie złość się i nie krzycz na dziadka! Przecież 
zawsze powtarzasz, że rozumu nabiera się z wiekiem! No 
a dziadek ma chyba ze sto lat!

- Tak! Rozumu nabiera się z wiekiem! Ale w przypadku 
dziadka to będzie chyba wieko od trumny!!!

* * *
- Babciu, a kto to jest optymista?
- Optymista, wnusiu, to na przykład ktoś, kto na cmentarzu 

patrząc na krzyże widzi tylko plusy, same plusy!
 WesołyRomek

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

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

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 10/2013: „Chłopski upór”. Ze-
staw upominków wylosowała p. Teresa Ossowska z ul. 27 Grudnia. Po odbiór 
(z dowodem tożsamości) zapraszamy do redakcji w terminie do 28 czerwca br.
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FINANSE

l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
l Monety, banknoty, odzna-
czenia. Antykwariat ul. Ander-
sa 18.  Tel. 22 831-36-48
l Znaczki, monety, bankno-
ty, pocztówki, książki, srebro, 
meble, obrazy i inne przed-
mioty.  Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118

SPRZEDAM

l Odkurzacze Rainbow – no-
we, używane – serwis, konser-
wacja, akcesoria. 

Tel. 606-742-822; 
www.odkurzaczewodne.eu

INNE

l 15 ubezpieczycieli, OC od 
349, -  Tel. 608-878-829

MEDYCZNE

l Alkoholowo-narkotykowe 
odtrucia, esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
l Dom Seniora całodobowa 
opieka, pobyty stałe i czaso-
we.  Tel. 22 773-17-86
l Rehabilitacja, Fizjomedika, 
Fizykoterapia: lasery, elektro-
terapia, ultradźwięki, fala ude-
rzeniowa, kinezyterapia: ćwi-
czenia indywidualne. Masaż 
leczniczy; drenaż limfatyczny 
ul. Zwycięzców 48 (za Marc-
Polem).  Tel. 608-410-560 

NAUKA

l Fizyka, matematyka, zagro-
żenia, poprawki. 
Tel. 22 615-81-50; 603-581-282

l Liceum zaoczne i szkoły po-
licealne. 
Tel. 22 517-77-40; 602 232 879 
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera i internetu. Osoby 
starsze – promocja! Student. 
 Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Kawalerka na Płowieckiej. 
 Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/kupię

l Bezpośrednio dom na linii 
otwockiej.  Tel. 600-380-715

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

l Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku 
gm. Halinów. 
 Tel. 728-925-966
l Budynek warsztatowy Ca 
320 m kw. w Falenicy ul. 
Oliwkowa 10. Tanio. Pilnie. 
 Tel. 606-260-514
l Ciche, zadbane, 3-pokojowe 
mieszkanie w Starym Aninie. 
Parter, duży ogródek, widok 
na las. Wyremontowane. Do 
wprowadzenia od zaraz. 525 
tys. (do negocjacji). 
 Tel. 503-154-494

SZUKAM PRACY

l Sprzątam, myję okna. 
 Tel. 511-210-315

PRAWNE

l Doradca Podatkowy – pora-
dy, kłopoty z urzędem skarbo-
wym, wszystkie podatki, spad-
ki, darowizny, aukcje, nie-
ujawnione dochody. Warszawa 
Gocław.  Tel. 22 672-34-34; 
 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobu-
sowej) www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
l Kancelaria Adwokacka 
adw. Teresa Zdanowicz. Spra-

wy: cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe. Wawer - Anin ul. 
Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481

l Wycena nieruchomości. 
Rzeczoznawca Majątkowy.
 Tel. 600-438-844

RÓŻNE

l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIe – TA-
NIO I SOLIDNIE. 
 TEL. 500-336-607
 

TŁUMACZENIA

USŁUGI

l AAAA Automatyczne 
pralki, zmywarki - krajowe, 
zachodnie. Naprawa. 

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

l Anteny satelitarne naziem-
ne; nc+, Trwam, Polsat, tvn24, 
oraz dekodery telewizji na-
ziemnej.  Sprzedaż, montaż, 
naprawa. Lemag-tvsat.waw.pl  

Tel. 22 815-47-25; 
501-123-566 

l ANTENy, DEKODERy, 
TELEWIZORy – NAPRA-
WA.  TEL. 22 818-07-17
l Cyklinowanie, lakierowanie 
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 
502-920-316

l Cyklinowanie, układanie, la- 
kierowanie, przekładanie par-
kietów – Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 
609-542-545 

l Czyszczenie Karcherem 
dywanów, wykładzin, tapi-
cerki.  Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16

l Domofony, instalacje elek-
tryczne, pralki. 
 Tel. 601-936-805

l Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy ga-
zowe, kominiarskie. Upraw-
nienia. 

www.silczuk-hydraulika.pl 
Tel. 696-321-228

l HyDRAULIK.
  TEL. 502-031-257
l Hydraulik. 
 Tel. 505-356-425
l Hydraulik – ślusarz 24 h, 
sprzątanie.  Tel. 22 416-64-49; 
 889-518-246

l Lodówki, pralki, telewizo-
ry – naprawa.
  Tel. 694-825-760
l Lodówki. Tel. 22 671-
80-49; 604-910-643; Pralki.  
Tel. 601-361-830
l LODÓWEK NAPRAWA. 
 TEL. 22 842-97-06; 
 602-272-464 
l Malowanie, tapetowanie, 
panele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521 
l MALOWANIE ŚCIAN – 
SZyBKO. TEL. 602-126-214
l Malowanie, gładź gipsowa. 
 Tel. 510-711-163
l Malowanie, tapetowanie, 
wygładzanie. Doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
l MEBLE NA WyMIAR. 
PRODUKCJA, PRZERÓB-
KI, NAPRAWy. 

TEL. 22 773-15-13; 
504-824-568

l NAPRAWA TELEWIZO-
RÓW – DOJAZD. 
 Tel. 602-216-943

l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616

l PRALKI NAPRAWIAM – 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50;503-846-135
l PRZePROWAdZKI. 
 TEL. 669-834-024
l Remonty kompleksowo.
 www.remonty.4u.pl 
Tel. 501-868-930; 502-218-778

l Tapicerskie. 
 Tel. 22 612-53-88
l Zabudowy balkonów i tara-
sów.  Tel. 22 870-17-09; 
 889-421-666
l Żaluzje, verticale, rolety - 
naprawy, pranie verticali. 
 Tel. 22 610-54-19
l Rolety antywłamaniowe 
i naprawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, 
rolety antywłamaniowe – pro-
dukcja, naprawa. 
 Tel. 602-228-874
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-511-771

USŁUGI/budowlane

l Dachy, rynny, kominy. Ob-
róbki blacharskie. Wymiana, 
naprawa.  Tel. 504-250-013
l Układanie kostki bruko-
wej, granitowej, przyłącza ze-
wnętrzne.  Tel. 516-515-937

USŁUGI/komputerowe

l AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24 h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 503-432-422
l Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/kuśnierskie/futra

l Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. 
Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05 

USŁUGI/remontowe

l DACHÓW MALOWA-
NIE.  TEL. 601-203-559
l GLAZURNICZE, Hy-
DRAULICZNE. GŁOWAC-
KI.  TEL. 504-618-888
l Elektryk – uprawnienia. 
Tel. 22 813-77-82; 502-443-826

l ELEKTRyCZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Malowanie, wykładziny, pa-
nele.  Tel. 601-203-313
l Malowanie, tapetowanie – 
remonty.  Tel. 501-028-073; 
 22 612-21-74
l PANELE. 
 TEL. 504-618-888
l REMONTY. 
 TEL. 782-161-343
l REMONTy, MALOWA-
NIE, TAPETOWANIE. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888
l Stany deweloperskie. Re-
monty tanio!  
 Tel. 603-377-907

USŁUGI/transportowe

l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe roz-
biórki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
l AAA Wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi itp. Sprząta-
nie piwnic, wycinanie drzew, 
małe rozbiórki z załadun-
kiem. Tanio! 
 Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24 h/7. 
Wywóz i utylizacja starych 
mebli, agd, rtv. 
 Tel. 607-66-33-30
l PRZePROWAdZKI. 
 TEL. 722-990-444
l Przeprowadzki, wywóz 
mebli.  Tel. 507-397-456
l Transport – przepro-
wadzki – sam. o wymiarach 
– 4,2dł./2,2 wys. – kontener. 
Kraj, zagranica, konkuren-
cyjne ceny.  Tel. 502-904-708

WYPOCZYNEK

l MAZURY, 7 DNI OD 540 
ZŁ Z WYŻYWIENIEM. JE-
ZIORO, LAS, KAMERAL-
NIE.  TEL. 89 621-17-80, 
 www.szczepankowo.pl
l Wczasy dla Seniorów 
w Krynicy Morskiej. 14 dni 
– cena od 999 zł; 7 dni – cena 
od 499 zł. Zapisy: ul. Marszał-
kowska 81 lok. 25. 
 Tel. 22 834-95-29

ZIELARSTWO

l Ziółko - Sklep Zielarsko-
-Medyczny C.H. Szembeka 
róg Gdeckiej i Komorskiej, 
paw. 53 D. Zielarstwo – pełny 
asortyment, profesjonalne po-
rady.  Tel. 602-648-813

OGŁO SZE NIA dROb NE   OGŁO SZE NIA dROb NE    OGŁO SZE NIA dROb NE

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

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

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

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

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

UsŁUgi PogrzebowezakŁad POgrzebOwy

„ABROS”
Usługi kompleksowe

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

c a Ł O d O b O w O

STOLARZ - KUCHNIE, 
SZAFy, PAWLACZE,  

ZABUDOWy  
ORAZ NAPRAWy.  
TEL. 602-126-214  

Klimatyzacja, wentylacja – 
montaż, projektowanie, ser-
wis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, do-
radztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwaran-
cja.  Tel. 502-904-708

Domowy hydraulik – 24 h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, przeróbki, na-
prawy.  
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt Agd, złom, maku-
laturę, stłuczkę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli.  Tel. 22 499-20-62 
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USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY DYŻUR 
TELEFONICZNY
516-084-130; 
22 612-65-16

WaRSZaWa 
ul. DWERNICKIEGO 22/61a

Kancelaria Doradców Praw-
nych Krislex zaprasza w każ-
dy czwartek na Porady Praw-
ne w cenie 10 zł. Telefonicz-
ne umawianie spotkań. 

Tel. 22 242 85 65

Francuski, rosyjski  
– tłumaczenia. 

Tel. 22 815-44-91; 601-35-18-64

Gaz, hydraulika – 24 h, na-
prawa pieca, termy, kuch-
ni, podłączenia, uprawnienia 
gazowe. 
Tel. 22 610-18-33;  662-065-292 
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W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
l zdrowa ¿ywnoœæ
l s³odycze, wêdliny, wina i soki
l chemia gospodarcza

CodZIeNNIe promoCja towarów
l obuwie, bielizna poœcielowa, koce
l dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
l sprzêt AGD
l art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

67lattradycji

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

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

osZCZędZaj 
pIeNIĄdZe I CZas!

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

tel.: 872−02−89; 872−05−12

P

NARZyNki gwiNtowNiki 

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

w³asny 
parking

NARZĘdZiA ŚRuby liNkiZAmki

huRT  DeTAL
metal−market

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

l  soczewki z antyrefleksem
l soczewki do pracy biurowej
l  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

studium Edukacji „ELiTA” 
zaprasza osoby chcące uzupełnić 

wykształcenie 
lub zdobyć nowy zawód

Polecamy szczególnie dwa nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia:
•	 asystentka stomatologiczna – nauka trwa 1 rok
•	 higienistka stomatologiczna – nauka trwa 2 lata

W  naszej ofercie edukacyjnej mamy też inne szkoły policealne, 
pozwalające zdobyć ciekawe i poszukiwane zawody. Są to:
•	 szkoła dietetyki i zdrowego stylu życia
•	 dekorator wnętrz
•	 opiekunka/guwernantka
•	 opiekun osób starszych
•	 technik bezpieczeństwa i higieny pracy

W  Studium Edukacji „ELITA” można w  krótkim czasie uzupełnić 
średnie wykształcenie. Zapraszamy osoby po szkole podstawowej, 
po gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej. Zajęcia odbywają się 
w systemie weekendowym. 
Szkoła nasza istnieje od 2002 roku, ma uprawnienia szkoły 
publicznej, profesjonalną kadrę wykładowców, wykształciła kilkuset 
absolwentów.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

Studium Edukacji „ELITA”
04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. 22 517 77 40, 602 232 879
e-mail: manager@szkolenia-manager.pl

www.elita.waw.pl

Nie brakowało również nie-
kończących się pytań, zaskaku-
jących słownych przepychanek 
i prób odpowiedzi. A w tym ca-
łym chaosie uchwalono nowe – 
tymczasowe i niższe stawki za 
śmieci.

12 czerwca, na niecałą go-
dzinę przed sesją, na briefin-
gu prasowym, przedstawiono 
mediom nowe stawki za wy-
wóz śmieci w stolicy. W tym 
samym czasie te kwoty pozna-
li też radni. Wcześniej bowiem 
otrzymali projekt uchwały do-
tyczący tej sprawy, w której 
zamiast konkretnych stawek 
były puste miejsca z kropka-
mi, a którą in blanco podpisał 
skarbnik miasta. Opozycja by-
ła oburzona takim postępowa-
niem. Swojej niechęci do pani 
prezydent nie kryli też miesz-
kańcy, którzy tłumnie przy-
byli na sesję. Pod jej adresem 
padło wiele nieprzychylnych 
słów. Sama zainteresowana ze 
spokojem przedstawiła radnym 
propozycje nowych, niższych 
stawek opłat za śmieci. Ta ob-
niżka jest tymczasowa i wyni-
ka z tego, że władze Warsza-
wy po prostu nie zdążą do 1 
lipca, czyli do terminu wyzna-
czonego w ustawie, rozstrzy-
gnąć przetarg na zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych 
w stolicy. W związku z tym do 
31 stycznia 2014 roku będzie 
funkcjonować system przej-
ściowy (pomostowy), który 
jest tańszy niż pełna reforma 
śmieciowa. Hanna Gronkie-

wicz-Waltz przeprosiła war-
szawian za zaistniałą sytuację.

- Nie pozwolę, żeby warsza-
wiacy odczuli negatywne skutki 
wprowadzania nowego systemu. 
Wystarczy ustna relacja umow-
na między mieszkańcami a fir-
mami. Mieszkańcy nie muszą za-
tem podpisywać nowych umów. 
Wszystkie obecne umowy, łącz-
nie z wypowiedzianymi, będą 
kontynuowane przez firmy od-
bierające odpady. Tak, jak wy-
niesiemy śmieci i firma X odbie-
rze je dwa razy w tygodniu, tak 
samo będzie i później. Wystar-
czy, że będziemy jak dotychczas 
wyrzucać nasze śmieci do alta-
nek śmietnikowych, a firmy bę-

dą je odbierać – wyjaśniała pod-
czas sesji pani prezydent.

Warszawianie będą mu-
sieli jednak wypełnić i zło-
żyć deklarację oraz uiścić na 
rzecz miasta stosowną opła-
tę. Choć będzie ona niższa niż 
ta ustalona na marcowej sesji 
to jednak radny Dariusz Figu-
ra z PiS-u stwierdził, że war-
szawianie i tak zapłacą wię-
cej niż dotychczas. - To będzie 
haracz płacony przez warsza-
wiaków za nieudolność Han-
ny Gronkiewicz Waltz - pod-
kreślił radny. Zadał też trzy-
dzieści siedem pytań pełnych 
wątpliwości odnośnie funk-
cjonowania nowego systemu. 

Krytycznych uwag i pytań ze 
strony opozycji było więcej.  – 
To jest system awaryjny, broni 
się Pani, żeby nie utonąć. (…) 
Płacę teraz 10 zł, więc gdzie 
ta obniżka? – dziwił się radny 
Maciej Wąsik z PiS-u. Nieza-
dowolenie wyraził m.in. radny 
Sebastian Wierzbicki z SLD, 
również wskazując, że jest to 
plan ratunkowy. 

Tę dość trudną sytuację, któ-
ra panowała podczas całej sesji, 
próbował rozładować nowy wi-
ceprezydent Jarosław Dąbrow-
ski, który zapowiedział m.in., 
że urzędnicy wyjdą zza biu-
rek na ulicę i będą chodzić od 
drzwi do drzwi, aby informo-

wać mieszkańców o zmianach 
dotyczących opłat za śmieci. 
Rozdał też członkom rady mia-
sta kubły do segregacji (któ-
re, jak podkreślił, kupił za wła-
sne pieniądze) i zaapelował do 
radnych opozycji – Pomóżcie! 
Proszę Was o to, bo sprawa jest 
ważna. Usłyszał okrzyki: „Po-
możemy!” i „Gierek, Gierek!”. 

Niektórzy z opozycji zwróci-
li mu kubły, a radny Jacek Cie-
ślikowski z PiS-u, wraz z grupą 
kilku osób, próbował wręczyć 
pani prezydent bilety do ogro-
dów w Wilanowie. Zapanował 
chaos, a przewodnicząca Ewa 
Malinowska-Grupińska z PO 
zarządziła przerwę. 
Tekst i fot. Anna Krzesińska

Tańsze nasze drogie śmieci
To była kolejna burzliwa sesja dotycząca śmieci. Tym razem była obecna na niej Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, która przepraszała warszawian. Był też jej nowy zastępca Jarosław 
Dąbrowski (patrz fot.), który pytał radnych opozycji „Pomożecie” i rozdawał członkom 
rady miasta kubły na odpady. Nie zabrakło także opozycyjnych radnych krzyczących 
„Gierek” i wręczających pani prezydent wejściówki do Pałacu w Wilanowie. 

rEKlAMA rEKlAMA  

Radni debatowali od godziny 16. do północy i uchwalili nowe 
stawki za odbiór odpadów zaproponowane przez stołeczny ra-
tusz. Za segregowane śmieci w blokach i kamienicach – w go-
spodarstwie jednoosobowym - opłata wyniesie 10 zł; dwuosobo-
wym - 19 zł; trzyosobowym - 28 zł; cztero- i więcej osobowym 
- 37 zł.  Za śmieci niesegregowane osoba mieszkająca samot-
nie zapłaci zaś 12 złotych; dwie osoby - 23 zł; trzy osoby - 34 
zł; cztery i więcej osób - 45 zł. W przypadku domków jednoro-
dzinnych, w których zamieszkuje jedna osoba, która segreguje 
śmieci – będzie to kwota 30 zł; dwie osoby - 45 zł; a trzy i wię-
cej osób - 60 zł. Odpady niesegregowane kosztować zaś odpo-
wiednio – 40 zł, 55 zł i 70 zł. Zaś w budynku jednorodzinnym, 
w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne za śmieci segre-
gowane trzeba będzie zapłacić: 15 zł za gospodarstwo jednooso-
bowe; 23 zł za dwuosobowe; 30 zł przy trzy i więcej osobowe. 
W przypadku niesegregowanych śmieci będzie to odpowiednio: 
20 zł, 28 zł i 35 zł. Zmiany opłat dotyczyć będą także przedsię-
biorców, którzy produkują odpady komunalne. Za jednorazowy 
odbiór pojemnika posegregowanych śmieci o pojemności: 120 l 
zapłacą 15 zł; 240 l - 19 zł; 660 l - 37 zł; 770 l - 40 zł; za 1100 l 
- 45 zł; 3 500 l - 152 zł. Każde dodatkowe rozpoczęte 1000 l do 
odebrania powiększy opłatę o 40 zł. Opłaty za śmieci nieselek-
tywne będą wyższe. Po okresie przejściowym, czyli od 1 lutego 
2014 r. możliwa jest zmiana tych stawek.
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W sumie w Przeglądzie 
wzięło udział 670 uczestni-
ków z 27 środowisk harcer-
skich oraz placówek oświato-
wych i wychowawczych. Na 
sali podczas finału zgromadzi-
ło się ponad trzysta osób. Ta 

impreza to jednak nie są tylko 
liczby. Od lutego uczestnicy 
Przeglądu podczas kolejnych 
imprez prezentowali swoje 
muzyczne, aktorskie, tanecz-
ne i wokalne umiejętności.

Podobnie było podczas 
czerwcowego finału, kiedy 
to również zaśpiewali, za-
tańczyli i zagrali w przedsta-
wieniach, a wśród wykonaw-
ców, którzy częściowo byli 
też publicznością, nie było ta-
kiej osoby, która nie bawiłaby 
się doskonale. Tego dnia na-
grodzono w sumie pięciuset 
uczestników Przeglądu.

Na początku imprezy trady-
cyjnie pojawił się śpiewają-

cy gość specjalny. W tym roku 
była to aktorka Teatru Rampa 
i zdobywczyni drugiego miej-
sca w finale programu Voice of 
Poland - Dorota Osińska. - Cie-
szę się, że czasy się zmieniają, 
a harcerze nadal są – stwier-

dziła. - Kiedyś ja też byłam har-
cerką i mam nadzieję, że moje 
dzieci będą również harcerza-
mi. Artystka przepraszała za 
niedyspozycję głosową, której 
nie było jednak słychać. Prze-
pięknie zaśpiewała piosenki 
z baśni takich jak „Calineczka”, 
„Pinokio” czy z filmu „Poca-
hontas”. Aby nie było tak baj-
kowo w jej repertuarze znalazła 
się mroczna piosenka ze spek-
taklu Monsters Teatru Rampa, 
który prezentuje historię mor-
derczyń, w tym Lizzie Borden. 
Piosenkarka porwała do zaba-
wy całą publiczność, a każdy 
zaśpiewany przez nią utwór był 
żywiołowo oklaskiwany.

Warto wspomnieć wszyst-
kich tych, którzy wystąpili 
w drugiej części i z ogrom-
nym zapałem oraz zaanga-
żowaniem  zaśpiewali, za-
tańczyli i zagrali w krótkich 
przedstawieniach. A byli to: 
425 WDH NS, 427 WDH 
NS, Szczep 111 WDHiGZ 
NS, drużyna próbna z  Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 
98 przy ul. Bartniczej oraz  
Teatr „Bingo” z tej szkoły, 
zespół wokalny z Ogniska 
Wychowawczego Mokotów 
przy ul. Grottgera, 2 Szczep 
Jerzyki z Leszna oraz solistka 
Kinga Domańska ze szczepu 
111 WDHiGZ. 

Widownia podziwiała 
m.in. błyskawiczną wersję 
„Piotrusia Pana”. Nie zabra-
kło też harcerskich piosenek, 
w tym powszechnie znane-
go utworu „Płonie ognisko 
i szumią knieje”. Dwukrot-
nie odśpiewano też swoisty 
hymn „Nieprzetartego Szla-
ku”. Słowa  „Na nieprzetar-
ty wejdziem szlak, pójdziemy 
nim do końca, by wszystkim 
dzieciom radość dać, prowa-
dzić je do końca” brzmiały 
w uszach uczestników finału, 
nawet po zakończeniu impre-
zy. Niektórzy z nich spotka-
ją się na wakacyjnym szla-
ku,  inni dopiero we wrze-
śniu. Organizatorzy życzyli 
wszystkim udanych wakacji. 
„Mieszkaniec” przyłącza się 
do tych życzeń. 

Krzan

Przykładem na to jest dziu-
ra (uszczerbek, ubytek) w na-
wierzchni ul. Cyraneczki. Tuż 
przy wlocie w ul. Grenadie-
rów. Tydzień temu ją załatano. 
I bardzo dobrze. W końcu tak-
że na takie prace konserwa-
cyjne powinny iść pieniądze, 
które z podatków mieszkań-
ców trafiają do władz miej-
skich, dzielnicowych, Zarzą-
du Dróg Miejskich, Zarządu 
Remontu i Konserwacji Dróg 
oraz innych podmiotów. Cze-
go więc my, niedobre media, 
się czepiamy? Ano tego, że 
dziura z Cyraneczki napra-
wiana została w tym roku… 
czwarty raz! CZWARTY. 
Praktycznie raz w miesiącu! 
I mamy na to twarde dowody: 
„Olbrzymia dziura powsta-
ła pod koniec stycznia. Przez 
tydzień kierowcy czekali na 
jej zabezpieczenie. I łamali 
przepisy, gdyż żeby ją ominąć 
trzeba było jechać pod prąd. 
5 lutego dziura została zala-
na asfaltem. Nie minęły dwa 
tygodnie, a asfaltowa plomba 
już się kruszy…”. To frag-
ment publikacji „Plagi zimy” 
w  numerze 4 tegorocznego 
„Mieszkańca”. Po tym arty-
kule dziurę ponownie załata-
no. Wystarczyło na miesiąc. 
Na początku kwietnia dziu-
ra znów wyszła na światło 
dzienne, a w połowie miesiąca 
kolejny raz ubytek wypełnio-
no asfaltem. Pod koniec maja 
kierowcy ujrzeli dziurę po raz 

czwarty. Na początku czerw-
ca zalano ją asfaltem… – To 
skandal! – komentuje jeden 
z kierowców jeżdżących ul. 
Cyraneczki. – Ile jeszcze razy 
z moich podatków będą finan-
sowane takie fuszerki?

Aby rzetelnie podejść do pro-
blemu próbowaliśmy ustalić 
kto nadzoruje dziurę, a właści-
wie ulicę Cyraneczki. Ponieważ 
jeżdżą nią autobusy, to wyglą-
dało, że Zarząd Dróg Miejskich. 
– Drobne ubytki usuwa nasze 
Pogotowie Drogowe – mówi 
Karolina Gałecka z ZDM – ale, 
zaraz, zaraz… ulicy Cyraneczki 
nie mamy w naszym wykazie. 
Może więc akurat tą ulicą opie-
kuje się dzielnica? I tak jest.  

– To droga gminna zarządzana 
przez Urząd Dzielnicy Praga 
Południe – potwierdza rzecznik 
Ewelina Buczyńska. – Jej miej-
scową naprawę wykonuje firma 
TOM BRUK mieszanką mine-
ralno-asfaltową wyprodukowa-
ną w recyklerze drogowym…

I w ten właśnie sposób 
„Mieszkaniec” wykrył przy-
czynę wielokrotnych napraw 
tej samej dziury. Winnym jest 
zapewne albo wadliwy recy-

kler drogowy albo wadliwy 
skład mieszanki mineralno-
-asfaltowej. Bo na pewno 
nie wykonawca napraw, ani 
zarządca ulicy… Zdaje się, 
że po pożytecznej akcji sa-
morządowców „Dziura po 
zimie sama nie zginie” zło-
śliwa miejska infrastruktu-
ra odpowiada swoją akcją 
– „Dziura po wiośnie znowu 
wyrośnie”… 

Ada M.

Dzieci dzieciom dały radość
– Witamy wszystkich obecnych, zuchów, harcerzy i tych, którzy chcą dołą-
czyć do naszej rodziny – tymi słowami rozpoczął się finał 29. Przeglądu 
Działalności Artystycznej Drużyn „Nieprzetartego Szlaku”, który odbył się 
na początku czerwca w sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki. 

Warszawy nie stać na bezsensowne wyda-
wanie pieniędzy. Szczególnie w dobie kry-
zysu. Niestety, środki z naszych podatków 
cały czas są marnotrawione…

DZIURA NA wIOSNĘ…

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

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

JA meS sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu cho rób. miê dzy in ny mi: no wo two ro wych, cho ro bach 
orga nów we wnê trz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach 
i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach uk³a du ner wo we go, uda rze mózgu, mi gre nie, pa ra li ¿u,  
pro ble mach z kr¹ ¿e niem, cho ro bach ko bie cych, bólach krê go s³u pa, drê twie nie r¹k i nóg.
przyj mu je ponownie w War sza wie na Za ci szu: 20–22, 25–30 Vi oraz 1–4 Vii br.

Za pi sy i in for ma cje w godz. 10.00–20.00 pod nu me ra mi te le fo nu: 
22 679-22-47, 605 324 865, 605 177 007

Niekon wen cjo nal ne Me to dy le cze nia „Na TU ra”
www.fi li pin skieu zdro wie nia.pl

Ponad 30 lat najnowszej historii Polski  w relacji jednego z jej 
najważniejszych uczestników było przedmiotem debaty w Aka-
demii Obrony Narodowej – 12 czerwca gościem Wszechnicy Bez-
pieczeństwa był pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki.

- Nazwisko pana premiera na całym świecie wywołuje ogromny 
szacunek – powiedział rektor-komendant gen. dyw. dr hab. Bogu-
sław Pacek witając w progach uczelni pierwszego niekomunistycz-
nego premiera po drugiej wojnie światowej na wschód od Łaby. 

Tadeusz Mazowiecki wystąpił z wykładem „Bezpieczeństwo 
Polski i Europy z perspektywy Sierpnia‘80”. Był wyraźnie zasko-
czony ogromem audytorium zgromadzonym w sali im. gen. Gągo-
ra Klubu AON.

– Rozumiem, że jestem dla państwa świadkiem historii i w tej 
roli chciałbym występować. Nie będę udawał eksperta od bezpie-
czeństwa, choć samo bezpieczeństwo było złożone na moje barki – 
powiedział.  Były premier przypomniał najmłodszemu pokoleniu 
ostatnie 30 lat naszej historii: wystąpienie robotniczych protestów, 
gdzie po raz pierwszy obok postulatów płacowych pojawiły się i te 
polityczne, a w ich konsekwencji powstało NSZZ „Solidarność”.  
Efektem Porozumień Sierpniowych  z 1981 roku zdaniem byłego 
premiera był rok 1989: obrady Okrągłego Stołu, częściowo wol-

ne wybory 4 czerwca i powstanie jego rządu. Sierpień 80 w kon-
sekwencji przeorientował Polskę w polityce gospodarczej i zagra-
nicznej. 

Wykład zakończyła debata z udziałem słuchaczy. Pytano gościa 
o kulisy sprawowania stanowiska premiera w latach 1989-1990, ale 

też o ocenę bieżących wydarzeń.  Tadeusz Mazowiecki podzielił się 
swoimi obawami z lat premierowania, streścił rozważane wówczas 
scenariusze i relacje z przywódcami innych państw, np. z Micha-
iłem Gorbaczowem. Były premier dobrze ocenił wieloletni proces 
polskiej transformacji, wyraził tylko żal, że wysiłek ten jest częściej 
dostrzegany za granicą niż przez nas samych.

Nie obyło się bez tematów kontrowersyjnych. I tak, jako aktywny 
obserwator bieżącej sceny politycznej i jednocześnie doradca pre-
zydenta Komorowskiego odniósł się do kreowanej jego zdaniem 
tezy o zamachu w Smoleńsku, która jest odporna na wszelkie argu-
menty. Pytany w tym kontekście o możliwość ponownego zjedno-
czenia środowisk solidarnościowych, odpowiedział : - Aż tak wiele 
nie wymagam.  Przecież nie chodzi o to, żebyśmy się znowu zjedno-
czyli, ale o to, żebyśmy się aż tak nie żarli.

Były premier dobrze ocenił wykorzystanie naszej obecności 
w Unii Europejskiej. Zaznaczył jednak, że wsparcie finansowe ja-
kie otrzymujemy z Brukseli, powinno być przeznaczone nie tylko 
na poprawę infrastruktury, ale też na rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego i - co szczególnie ucieszyło słuchaczy w AON - naukę. 
Nie obyło się oczywiście bez pytania o słynną „grubą kreskę”. 

Największe jednak wrażenie na młodych ludziach - studentach 
AON wywarły skromność i doświadczenie Tadeusza Mazowieckie-
go. Na zakończenie premier Mazowiecki przyjął z rąk rektora pa-
miątkowy ryngraf uczelni (na zdjęciu) i wpisał się do księgi pamiąt-
kowej. (mr)
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Tadeusz mazowiecki w Rembertowie
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

−– Le kar ski
war sza wa, 

ul. gre na die rów 21
tel. 813−22−38

od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00−20.00

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

10.00 - 19.00
 gi ne ko log
           od poniedzia³ku do pi¹ tku

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

16.00-18.00
 Uro log
           wto rek 14.00-16.00

WARSZAWA

Co powinno nas zaniepokoić…
– narzekanie, że przez tele-

fon osoby z którymi prowadzo-
na jest rozmowa, mówią nie-
wyraźnie

– problem z  rozpoznaniem 
z której strony dochodzi dźwięk

– słyszenie dzwonienia lub 
brzęczenie w uszach 

– często pada pytanie: ”Słu-
cham?”, „Przepraszam, czy 
mógłbyś powtórzyć?”

– bardzo głośne słuchanie 
radia lub telewizji.

Wada słuchu i rodzina
Pogarszanie słuchu u jedne-

go członka rodziny jest uciąż-
liwe dla pozostałych domowni-
ków, gdyż naraża ich na prze-

bywanie w  nadmiernym hała-
sie (np. bardzo głośne słucha-
nie TV lub radia), czyli na wa-
runki, które i u nich mogą spo-
wodować pogarszanie słuchu. 
Z tego powodu tak ważne jest, 
aby motywować osoby, które 
są nam bliskie, do sprawdza-
nia słuchu. Dzięki temu unik-
ną też postępującej deprywacji 
słuchu.

Powody problemów  
ze słuchem

Niedosłuch związany z  wie-
kiem – z  upływem czasu nie-
którzy mogą mieć  trudności 
w  słyszeniu wysokotonowych 
dźwięków. Skutkiem są pro-
blemy ze zrozumieniem mowy 

i niesłyszenie dużych fragmen-
tów wypowiedzi. Z  początku 
może to wywoływać tylko dys-
komfort, lecz z  czasem staje 
się poważną przeszkodą w ko-
munikacji z  otoczeniem – nie 
powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany 
hałasem – powstaje na skutek 
działania zbyt głośnych dźwię-
ków i najczęściej dotyka osoby 
pracujące w hałasie. Uszkodze-
nie słuchu może także nastą-
pić wskutek głośnego słucha-
nia muzyki przez słuchawki lub 
podczas masowych imprez.

Niedosłuch przewodzenio-
wy – związany jest ze zmia-
nami w uchu środkowym oraz 
zewnętrznym, które utrudnia-

ją przenoszenie dźwięków do 
ucha wewnętrznego. Najczę-
ściej jest spowodowany nad-
miernym gromadzeniem się 
woskowiny w przewodzie słu-
chowym, perforacją w  bło-
nie bębenkowej, zalegającym 
w uchu środkowym płynem lub 
też uszkodzeniem kosteczek 
słuchowych. W wielu przypad-
kach może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-ner-
wowy – spowodowany jest 
uszkodzeniem delikatnych ko-
mórek słuchowych w  uchu 
wewnętrznym lub włókien ner-
wu słuchowego. Najczęściej 
jest to naturalna część procesu 
starzenia się, ale zdarza się, że 
taki niedosłuch jest spowodo-
wany hałasem. W  większości 
przypadków jest trwały i  nie-
odwracalny.

PiERWsZYM KROKiEM DO 
LEPsZEgO sŁYsZENiA JEsT 
ZBADANiE sŁUCHU

Badanie jest krótkie i bezbo-
lesne. Pozwala zareagować za-
nim ubytek słuchu będzie zbyt 
poważny. Jeśli niedosłuch zo-
stanie potwierdzony przez ba-
dania słuchu, należy poszukać 
najlepszego rozwiązania tego 
problemu.

PAMiĘTAJ, DBAJ O  sWÓJ 
sŁUCH!

Polacy coraz gorzej słyszą

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

Wojskowy Inst. med.
ul. Szaserów 128 

II piętro, gab. L 254
(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245-59-93
tel. 882-190-636

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

W DNiACH 
do 30 czerwca 2013 roku

ZAPRAsZAMY NA  
BEZPŁATNE 

BADANiE sŁUCHU

Trwająca informatyzacja służby zdrowia 
sprawia, że placówki opieki zdrowotnej cze-
ka jeszcze wiele wyzwań, w tym m.in. wysta-
wianie elektronicznych skierowań i recept czy 
prowadzenie elektronicznej dokumentacji me-
dycznej. Do takich zadań potrzebne są jednak 
zaawansowane systemy informatyczne, które, 
połączone w jeden system, umożliwią przetwa-
rzanie gromadzonych danych, również do ce-
lów naukowych. Instytut Kardiologii podjął się 
tego wyzwania wdrażając w swojej placówce 
Zintegrowany System Informatyczny wspo-
magający badania nad chorobami układu krą-
żenia. 

- Jest on wprowadzany w naszym Instytucie 
od kilku lat, a jego wdrożenie zakończy się pod 
koniec tego miesiąca – wyjaśnił dyrektor Insty-
tutu Kardiologii prof. dr hab. n. med. Witold 
Rużyłło.

Kierownik tego projektu, wicedyrektor ds. 
ekonomicznych Instytutu Kardiologii Maciej 
Miłkowski, wyjaśnił, że dzięki temu systemo-
wi można na bieżąco sprawdzać co dzieje się 
w placówce, w tym m.in. to, jakie badania dia-
gnostyczne są przeprowadzane i jak wygląda-
ją przygotowania chorych do operacji. Obecnie 
w systemie informatycznym Instytutu Kardio-
logii przechowywane są dane ponad 176 tysię-
cy pacjentów, którzy się tam leczyli. Ponadto 
zarejestrowano tam 44,5 mln wykonanych ba-
dań obrazowych. Kierownik projektu zapew-
nił, że wszystkie dane o pacjentach są dobrze 

chronione. Projekt kosztował 14 mln złotych, 
z czego 85% tej sumy stanowią fundusze unij-
ne, a pozostała część pochodzi z Ministerstwa 
Zdrowia.

Obecny na konferencji wicedyrektor Cen-
trum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia Andrzej Wącior pochwalił Instytut 

Kardiologii za to, że wprowadza takie projekty 
i wpisuje się w politykę informatyzacji służby 
zdrowia. Opowiedział też o jej roli. 

- Najważniejszym celem informatyzacji służ-
by zdrowia jest zwiększenie bezpieczeństwa pa-
cjenta i zapewnienie mu usług medycznych. 
Chcielibyśmy także ułatwić pracę lekarzom – 
wyjaśnił wicedyrektor Centrum. - Do 2020 ro-
ku chcielibyśmy upowszechnić dostęp do usług 
telemedycznych. W tej kwestii współpracujemy 
też z Komisją Europejską, której celem jest oży-
wienie telemedycyny w całej Europie. 

Dodał, że ważne dla nich jest także bezpie-
czeństwo danych. Działają więc w różnych 

programach pilotażowych, związanych z bez-
piecznym dostępem przez Internet do działań 
medycznych, aby nie było żadnych „wycie-
ków” danych. 

Opowiedział również o realizacji różnych 
projektów m.in. projektu P1, który ma m.in. 
ułatwiać wymianę danych medycznych, gro-
madzenie informacji o receptach czy wykony-
wanych usługach.  Przy tej okazji opowiedział 
także o internetowym koncie pacjenta oraz 
elektronicznych receptach i skierowaniach ja-
ko sposobie na sporą oszczędność i zmniejsze-
nie papierkowej pracy. 

Kolejny prelegent - profesor Tadeusz Zie-
liński, kierownik Kliniki Niewydolności Ser-
ca i Transplantologii w Instytucie Kardiologii 
- podkreślił, że w tej chwili sporym wyzwa-
niem jest integracja systemów ogólnopolskich 
i lokalnych, ochrona danych oraz dostęp do in-
formacji medycznej. Ważne jest również prze-
szkolenie użytkowników w zakresie stosowa-
nia systemów informatycznych.  

- Jest to proces długotrwały i niełatwy, 
ze względu na pewne ryzyko „wykluczenia” 
elektronicznego, które zaczynam dostrzegać 
wśród moich kolegów, którzy rzadziej stosu-
ją systemy informatyczne i czują się niepew-
nie w tej sytuacji. Często doświadczeni leka-
rze, z ogromną wiedzą fachową, w momencie 
kiedy otrzymują do wypełnienia dużą ilość 
części elektronicznej, to zaczynają sobie go-
rzej z tym radzić. To oczywiście jest ogrom-
ną stratą zarówno dla nich jak i dla pacjen-
tów. I to też jest poważny problem, z którym 
może przyjdzie się nam zmierzyć – stwierdził 
profesor.

Wyraził również wątpliwość czy wszystkie 
szpitale są przygotowane na wprowadzenie za 
nieco ponad czterysta dni pełnej dokumentacji 
elektronicznej. Dodał, że jest to duże wyzwa-
nie i przedsięwzięcie nie tylko w skali techno-
logicznej, ale i ludzkiej, tak więc termin ten za-
pewne zostanie przesunięty.

Tekst i fot. Anna Krzesińska

Informatyzacja dla zdrowia
Informatyzacja ochrony zdrowia oraz możliwości wykorzystania 
nowoczesnych technologii w codziennej pracy lekarzy – m.in. te 
tematy poruszali eksperci podczas konferencji prasowej, zorga-
nizowanej 17 czerwca przez Instytut Kardiologii im. Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Od lewej: wicedyrektor Maciej Miłkowski, dyrektor Alicja Wiecka, wicedyrektor Andrzej Wącior, 
prof. Witold Rużyłło i prof. Tadeusz Zieliński.
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Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Dariusza Dziekanowskiego – byłego piłkarza 
i trenera, szefa Klubu Wybitnego Reprezentanta 
Polski, Ambasadora Dobrej Woli I  Mistrzostw 
Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej.

- Na stadionie stołecznej Legii w finale I Mistrzostw Świata 
Dzieci z Domów Dziecka Polska pokonała Holandię i zdoby-
liśmy Mistrzostwo Świata! Można? Można!

- (śmiech) No, faktycznie nasze dzieci wygrały, choć grały 
w osłabieniu. Chłopcy pokazali dużą determinację, wspaniałą 
technikę i wygrali zasłużenie. Pięknie, trzeba się tylko cieszyć. 
Pokazali, że jesteśmy w stanie zdobyć tytuł Mistrza Świata i to 
jest właśnie ta nasza nadzieja na przyszłość, „Nadzieja na Mun-
dial”…

- Wiem, że plany organizatora turnieju, Stowarzyszenia 
„Nadzieja na Euro”, są takie, aby przyszłoroczne zawody 
rozegrać także w Polsce. Nic nie ujmując stadionowi Legii, 

czy na Mistrzostwa Świata nie byłby lepszy Stadion Naro-
dowy?

- Myślę, że byłby świetnym miejscem do pokazania, że to 
bardzo fajna impreza, a także do jej rozpropagowania. W końcu 
przyjechały do nas takie gwiazdy, jak Lukas Podolski z Arse-
nalu, Quinton Fortune z Manchester United, Florin Raducioiu 
z AC Milan, Siergiej Olejnikow z Juventusu, czy Emanuel Oli-
sadebe. To byłoby także wyjątkowe dla tych dzieci grających 
w piłkę – że to co do tej pory widzieli w telewizji stało się dla 
nich realne.

- Grał Pan zarówno w stołecznej Legii, jak i Gwardii i Po-
lonii… Czy faktycznie te animozje między kibicami muszą 
być tak silne?

- Nie, absolutnie. Najważniejsze żeby skupić się na kibicowa-
niu swoim zawodnikom, a nie obrażaniu zawodników i kibiców 
innej drużyny. Trzeba uszanować innych kibiców kochających 
swoje kluby. Taką edukacją, właśnie młodych zawodników i ki-
biców, powinni się zająć wszyscy dorośli – szkoły, trenerzy… 
Powinni zwracać na to uwagę i dawać pozytywny przykład.

Rozmawiał Adam Rosiński 

Znacznie polepszyła się 
baza sportowa grochowskiej 
podstawówki przy Szase-
rów. Na początku czerwca 
otwarto przy niej nową halę 
sportową.

Szkoła Podstawowa Nr 141 
im. majora Henryka Suchar-
skiego właśnie obchodzi Jubi-
leusz 45-lecia. Nowa hala spor-
towa jest więc świetnym pre-
zentem jubileuszowym. Hala 
powstała w niecały rok. Koszt 
jej wybudowania to 2 mln 700 
tysięcy złotych. Uroczystego 
otwarcia nowego obiektu, przy 
okazji Jubileuszu placówki, do-
konali burmistrz Tomasz Ku-
charski, jego zastępca Jarosław 
Karcz oraz dyrektor placówki 
Anna Gołygowska. W uroczy-

stości wzięli też udział poseł 
Marcin Kierwiński i wicepre-
zydent Warszawy Jarosław Dą-
browski.

Hala znacznie polepszy-
ła zaplecze sportowe szko-

ły. Można tutaj grać m.in. 
w siatkówkę, badmintona, 
koszykówkę i piłkę ręczną. 
Trzeba dodać, że niedaleko 
podstawówki znajduje się 
wielofunkcyjne boisko wybu-
dowane w ramach programu 
„Orlik 2012”. Została także 
zachowana stara szkolna sala 
gimnastyczna. Sportowej in-
auguracji nowej hali dokonali 
karatecy, judocy związani ze 
szkołą oraz jedna z uczennic 
trenująca gimnastykę arty-
styczną. ar  

141 bardziej sportowa
Symboliczne przecię-

cie wstęgi, występy arty-
styczne i mecz koszyków-
ki - to tylko niektóre ele-
menty uroczystości w ra-
mach otwarcia nowej sali 
sportowej w XXIII LO im. 
Marii Skłodowskiej–Curie 
przy ulicy Naddnieprzań-
skiej 2/4. Koszt inwestycji 
to niecałe cztery miliony 
złotych.

- Spotkaliśmy się tu z bar-
dzo ważnej przyczyny. Otóż 
od dziś będziemy korzystać 
z tej hali sportowej. Jej bu-
dowa trwała nieco ponad 
rok. 11 kwietnia 2012 ro-
ku wprowadzono na budo-
wę wykonawcę, a dziś mamy 
14 czerwca 2013 – mówiła 
podczas uroczystości dyrek-
tor placówki Grażyna Baku-
nowska. - Myślę, że to miej-
sce pomoże wielu młodym 
ludziom rozwijać zaintereso-
wania i osiągać jak najlep-
sze wyniki osobiste, zespo-
łowe, jak również dla szko-
ły. Mam nadzieję, że ta sa-
la będzie służyła też innym 
ludziom, którzy chcą spę-
dzić ze sobą trochę czasu na 
płaszczyźnie sportowej oraz 
zadbać o swoje zdrowie. 

Dyrektor nie omieszka-
ła dodać także kilku słów 
na temat nowej inwesty-
cji. Podkreśliła, że projek-
tanci postarali się, aby hala 
komponowała się z budyn-
kiem szkoły oraz jej otocze-

niem i była z nią połączona 
łącznikiem. Wyjaśniła, że 
całość  ma wysokość oko-
ło dziesięciu metrów i zaj-
muje powierzchnię tysiąc 
czterysta metrów kwadra-
towych. Wyliczyła też znaj-

dujące się tam pomieszcze-
nia: szatnie, natryski, toale-
ty, przebieralnie, pokój tre-
nerów, pomieszczenia go-
spodarcze i techniczne oraz 
windę. Dodała, że sala po-
siada również wentylacje, 

a w budynku są dwie kon-
dygnacje. Na boisku w hali 
można grać w różne gry ze-
społowe, takie jak siatków-
ka czy koszykówka oraz 
uprawiać inne dyscypliny 
sportu. 

Po oficjalnych przemó-
wieniach uczniowie szko-
ły zaprezentowali ciekawy 
program muzyczno-tanecz-
ny, który zrobił duże wra-
żenie na zaproszonych go-
ściach. Nie szczędzili oni 
rzęsistych braw. Po części 
artystycznej odbył się zaś 
pierwszy mecz koszykówki. 
Zagrały uczennice z LI LO 
z Rembertowa i XXIII LO, 
czyli gospodarze uroczysto-
ści.

Tego dnia miało miejsce 
jeszcze jedno wydarzenie. 
Otóż, po 17 latach pracy, pa-
ni dyrektor odchodzi na eme-
ryturę.  Obecni na uroczysto-
ści burmistrz Pragi Południe 
Tomasz Kucharski i jego za-
stępca Jarosław Karcz po-
dziękowali jej za wszystkie 
lata pracy, które poświęciła 
szkole oraz uczniom. Złoży-
li jej także wyrazy uznania 
i szacunku za wszystko, cze-
go dokonała dla tej placówki 
i dla młodzieży. Wyrazili też 
nadzieję, że pozostanie ak-
tywna jak do tej pory i wrę-
czyli jej bukiet kwiatów oraz 
życzyli wszystkiego naj-
lepszego na nowym etapie  
życia. anka

SALA NIE TYLKO DLA UCZNIów

rEKlAMA rEKlAMA  

Od lewej: Jarosław Karcz, Grażyna Bakunowska i Tomasz 
Kucharski.


