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Idealna 
przeszłość

Mamy dar idealizowania prze-
szłości. Czytam teraz wspomnie-
nia pewnej hrabiny, mieszkającej 
po junkiersku w dawnych Prusach 
Wschodnich. Bogactwo aż kapa-
ło… ale tylko wtedy, gdy byli go-
ście. Wówczas w ogromnym, po-
równywanym z  Wersalem pała-
cu śniadanie potrafiło trwać cały 
dzień, a  ilość zjedzonych kuro-
patw szła w tuziny.

Na co dzień hrabiowskie dziec-
ko dostawało „krótką piłkę”: chce 
chleb z masłem czy z marmoladą. 
Obie omasty łącznie nie wchodzi-
ły w grę. W siedmiometrowej wy-
sokości komnatach zimą było tak 
zimno, że dziadek hrabia kazał so-
bie wybudować podest pod sufi-
tem, gdzie siedział w  fotelu – bo 
tam było cieplej. W  innym, ucho-
dzącym dziś za cudowną perłę ar-
chitektoniczną dworze, trzeba by-
ło uważać przy zamykaniu okien, 
bo spróchniałe potrafiły wypaść 
na dziedziniec.

A  mówimy o  prawdziwym bo-
gactwie! Gdzie naszym siermięż-
nym czasom, sprzed lat 20-30-50 
do tych dostatków! Jednak wciąż 
słyszę o  pięknie odśnieżonych za 
komuny ulicach i wzorowo sprząta-
nych chodnikach, bo władza wów-
czas nie pozwalała, by był brud. 
A przecież sobie przypominam, że 
jak była zima to raczej zwoływano 
plenum niż sprzątano…

Nie dajmy się więc zwariować 
tym bogobojnym wspominkom 
z przeszłości. Że nie było korków 
w mieście (no, bo nie było tylu sa-
mochodów), że w  sklepach by-
li uprzejmi sprzedawcy (którzy 
„uprzejmie” mówili, że towaru nie 
dowieźli), a dozorca wiedział coś 
o każdym i służył pomocą (i dono-
som milicji). Przeszłość jest ideal-
na tylko we wspomnieniach. A te-
raźniejszość doskwiera tak długo, 
dopóki nie stanie się przeszłością.

Tomasz Szymański
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Szwedzka 37
Tel. 818-07-91
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 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie
  W środę każde 

wypełnienie 100 zł

22 671 71 71
CH Tesco Gocław
ul. Fieldorfa 41
➡ szczegóły na str. 2

www.maxipizza.pl

Rondo bez pRezesa...

5.30, ciemna noc. Budzik jest jednak nieubła-
gany. Pan, który „zaczipował” mój pojemnik 
wręczył mi jednocześnie ulotkę, w której firma 
„Lekaro” uprzedza mnie, że pojemnik ze śmie-
ciami ma być dostępny w pobliżu drogi dojaz-
dowej między 6 rano a 22 wieczorem. To co ja 
mam do gadania? dokończenie na str. 2

Lepiej już było

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

  KINDERBALE z atrakcjami
  Imprezy okolicznościowe, 

catering (imieniny, chrzciny, 
stypy, wesela)

  Ceny do uzgodnienia, 
menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

Stołeczni rajcy nie zgodzili się na nazwanie prowizorycznego ronda na Kamionku  
imieniem prezesa Ochódzkiego – czytaj na str. 9

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

  Okna  rOlety
oKNa pCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

ul. Świętosławska
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Znęcał się  
nad sześciotygodniowym dzieckiem

Dyżurny z komendy przy ulicy Grenadierów otrzymał infor-
mację od lekarzy ze szpitala przy ulicy Niekłańskiej, że trafiło 
do nich sześciotygodniowe dziecko ze złamanymi  4 żebrami 
i śladami pobicia na twarzy i plecach. Podejrzenia padły na oj-
ca chłopca. 27-letni Adrian K. odpowie za znęcanie się fizyczne 
nad synkiem, uszkodzenie ciała oraz narażenie na bezpośred-
nią utratę życia lub zdrowia. Na posiedzeniu sądu zastosowano 
wobec podejrzanego dozór policyjny dwa razy dziennie, rano 
i wieczorem oraz zakaz zbliżania się do rodziny.

Ojca kopał, matkę oblał gorącym olejem
Dochodziła 23.30, kiedy to patrolowcy zostali skierowani na 

ulicę Kobielską. Pomocy wzywało małżeństwo, które skarżyło 
się na syna. Na miejscu policjanci ustalili, że 25-letni Marcin 
S. najpierw zaatakował swojego ojca, przewrócił go na ziemię 
i dotkliwie skopał. Niedługo później podszedł do matki i wyzy-
wając wylał na nią gorący olej z patelni. Kobieta trafiła do szpi-
tala, doznała oparzeń II stopnia przedramienia i uda. Funkcjo-
nariusze zatrzymali 25-latka. Śledczy z dochodzeniówki prze-
słuchali pokrzywdzonych, zgromadzili materiał dowodowy i na 
jego podstawie przedstawili Marcinowi S. dwa zarzuty uszko-
dzenia ciała obojga rodziców.

Na koniec przyszedł z tasakiem
Zatrzymany przez patrol 30-letni Marcin C. kilkakrotnie przy-

chodził do tego samego sklepu, i dokonywał drobnych kradzie-
ży, które widział jeden z pracowników ochrony. 30-latek zaczął 
mu grozić, na koniec przyszedł… z tasakiem. Został zatrzyma-
ny w domu przez policjantów. Usłyszał zarzut kierowania gróźb 
karalnych. Decyzją sądu podejrzany został objęty policyjnym 
dozorem 5 razy w tygodniu.

Zatrzymani za kradzież laptopa
Pod koniec stycznia wpłynęło do komendy zawiadomienie 

o kradzieży laptopa z punktu pocztowego. Funkcjonariusze za-
poznali się z portretem pamięciowym sprawcy i podczas kon-
troli opla astry zwrócili uwagę na kierowcę, który odpowiadał 
opisowi podejrzewanego o kradzież. 29-letni Dawid Ż. nie po-
siadał uprawnień do kierowania pojazdami, za co został ukarany 
mandatem. Ale policjanci rozpoznali w nim także  sprawcę kra-
dzieży. 29-latek został zatrzymany. Dawid Ż. podróżował z ko-
legą. Po dokładnym przeanalizowaniu sprawy kradzieży laptopa 
okazało się, że przestępstwa tego dokonało dwóch mężczyzn. 
A tym drugim, jak ustalili stróże prawa, był właśnie pasażer 
opla, 32-letni Piotr S.  On także trafił do policyjnej celi. toms

 Kro ni Ka po li cyj na

Od 6 rano pojemnik stał przy mojej 
bramie wjazdowej. Stał do 22.00. Nikt 
się nim nie interesował poza mną. De-
nerwowałem się, no bo skoro często wi-
dzę ludzi wyrzucających swoje śmieci 
do śmietników na przystankach autobu-
sowych, to przecież może ktoś wpaść na 
pomysł, żeby i mój pojemnik „uzupeł-
nić”. Nie mówiąc już o tym, że wysta-
wianie swoich śmieci na widok publicz-
ny jest krępujące. Znów była ciemna 
noc, kiedy pełny kosz zamknąłem z po-
wrotem w śmietniku. 

Następnego dnia rozpoczęła się moja 
telefoniczno-mailowa odyseja. Ze strony 
internetowej firmy „Lekaro” dowiedzia-
łem się, że właśnie zmieniono harmo-
nogram wywozu i na panów śmieciarzy 
będę musiał poczekać jeszcze tydzień! 
Dowiedziałem się też, że mojego domu 
w owym harmonogramie nie ma. Po pro-
stu. Wyjaśnienie tej sprawy nie było moż-
liwe przez tydzień, bowiem przez tydzień 
infolinia „Lekaro” dławiła się, krztusiła, 
stękała, zacinała, ale nie łączyła. Pozosta-
łe telefony milczały, albo były zajęte. Na-
pisałem do urzędu miejskiego, do Cen-
trum Kontaktu z Mieszkańcami, infor-
mowałem, co i jak – że nie przyjechali, 
że nie uwzględnili adresu, że milczą. Do-
stałem potwierdzenie przyjęcia zgłosze-
nia. Potem urząd miasta zachował się tak 
samo, jak firma „Lekaro”, milczał. Zresz-
tą do „Lekaro” próbuję dodzwonić się po 
kilka razy, każdego dnia. Na próżno. Za-
dzwoniłem więc do urzędu dzielnicowe-
go. Odebrał miły pan, pogadaliśmy, obie-
cał interwencję. Następnego dnia mojego 
domu jak nie było w harmonogramie, tak 
nie było. Tymczasem zbliżała się kolejna 
wyznaczona data odbioru śmieci, o czym 
dowiedziałem się od sąsiadów z naprze-
ciwka, bo akurat ich dom w harmono-
gramie był ujęty. Znowu telefony, maile 
– wreszcie jest połączenie! – Pan się nie 
denerwuje, będzie pan zadowolony… 

Na duchu podtrzymywały mnie listy 
od Państwa, budowały poczucie wspól-

noty ze wszystkimi zasypywanymi przez 
śmieci i ignorowanymi, zarówno przez 
„Lekaro” jak i przez urzędników. Taki 
list na przykład: „Przy ostatnim odbio-
rze śmieci wystawiłam wszystko łącznie 
z workami zawierającymi odpady selek-
tywne, ponieważ zarówno w koszach jak 
i na koszach nie miałam już miejsca. Przy 
wietrznym dniu gazety, kartony i plasti-
kowe opakowania muszę zbierać z tere-
nu osiedla… Na razie mówię tylko o es-
tetyce, ale jak zrobi się ciepło nie wy-
obrażam sobie fetoru panującego wokół. 
Mamy dwójkę małych dzieci – co z pie-
luchami i damskimi odpadami higieny 

osobistej? Dlaczego radykalnie pogor-
szyli nam standard usług, a nie obniżyli 
kosztów?… Błagam, piszcie o tym, nagła-
śniajmy tę sprawę, bo jeśli to miało spo-
wodować zniknięcie dzikich wysypisk to 
ja mam wrażenie, że efekt będzie zupeł-
nie odwrotny. Sama mam ochotę zebrać 
kartony sprzed mojego domu i wywieźć je 
przed urząd, za zaistniałą sytuację odpo-
wiedzialny.”

Widać pani Agnieszka Kłąb z wydziału 
prasowego urzędu miasta też czyta takie 
listy, bo poradziła nam łaskawie (11 lute-
go, Gazeta Stołeczna): „Wszyscy musimy 

się przestawić na nowe zasady”. To może 
niech pani Kłąb przestawi się jako pierw-
sza? A właściwie niech wróci do rzeczy-
wistości. Odsyłanie wszystkich po infor-
macje do internetu jest o tyle mało ele-
ganckie, że przecież nie każdy ma kom-
puter i dostęp do sieci, ale każdy śmie-
ci i za wywóz swoich śmieci płaci. Tym-
czasem choćby z informacji prasowych 
wynika, że Ursynów, Śródmieście, Pra-
ga, Wawer, Rembertów, Wesoła, wszyscy 
tracą nerwy i giną pod śmieciami. 

Co gorsza nad warszawskimi śmieciami 
unosi się nie tylko fetor gnijących odpa-
dów, ale też brzydki zapach wokół prze-
targu na wywóz śmieci – przetargiem zajął 
się bowiem prokurator. Śledztwo dotyczy 
ewentualnego ujawnienia tajemnic MPO, 
czyli firmy, która do tej pory, ku mojemu 
zadowoleniu mnie obsługiwała. Panowie 

przyjeżdżali punktualnie – co dwa tygo-
dnie o 7.30, otwierałem im śmietnik, po-
gadaliśmy o Legii, o polityce, umawiali-
śmy się na następny raz. Wiedziałem, któ-
ry jest na urlopie, który zachorował, a oni 
wiedzieli, co u mnie się dzieje. Nowi przy-
jechali po ciemku, nie wiadomo kiedy, bo 
nie zadzwonili do furtki, zostawili pusty 
kosz na ulicy złodziejom na pokuszenie… 
Jeśli miałoby się okazać, że fajni goście 
z MPO zostali wyeliminowani w wyniku 
oszustwa, to byłoby to świństwo uczynio-
ne przede wszystkim nam, mieszkańcom. 
 Marcin Marwicz

dokończenie ze str. 1

Biuro Rachunkowe a-INFORMAT
 Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 Pełna księgowość
 Rozliczenie roczne (PIT)
 Naliczanie wynagrodzeń (ZUS, PFRON)

Bezpłatny odbiór dokumentów 
Niskie ceny negocjowane z Klientem

511 146 485 www.a-informat.waw.pl
ul. Pokrzywnicka 8 adam.j@informat.waw.pl

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

tel. 22 671 71 71
Warszawa, ul. Fieldorfa 41 

(C.H. Tesco Gocław – Food Court)

„MIKROL”                                              
ul. Jarocińska 17 
tel. 602-190-368

  administrowanie, zarządzanie  
nieruchomościami małymi i dużymi, 

  obsługa mieszkań osób 
wyjeżdżających za granicę, 

  obsługa nieruchomości 
na sprzedaż i wynajem, 

  kompleksowa techniczna  
i prawno-księgowa obsługa 
nieruchomości.  

rEKlAMA rEKlAMA  

Warszawa ul. Siennicka 22
tel. 22 813 64 36

 Przystępne ceny  
  Dla emerytów i rencistów 

zniżka 20% 
  Czynne codziennie w godz. 

800–1900; soboty 800–1500 
ZAPRASZAMY!  

TWÓJ FRYZJER

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!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław – Lotnisko”
OGłASZA PRZeTARG NIeOGRANIcZONy

dotyczący gruntu zlokalizowanego w  Warszawie, 
w rejonie ul. Jugosłowiańskiej i Manteuffla, oznaczo-
nego jako dz. ew. nr 32/9 część z obrębu 3-06-01, ma-
jący na celu wybór dzierżawcy gruntu, celem jego za-
budowy obiektem związanym z realizacją usług par-
kingowych i działalności usługowo-handlowej. Szcze-
góły na stronie internetowej: www.smgl.com.pl

Lepiej już było

ul. Grenadierów
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SBM „Grenadierów”
Al. Stanów Zjednoczonych 40

04-036 Warszawa

tel. 22 514 04 70, 660 790 290
mieszkaniowy@sbm-grenadierow.com.pl

www.sbm-grenadierow.com.pl

Historyczne centrum 
Pragi znajdowało się 
w rejonie dzisiejszego 
Parku Praskiego i Ogro-
du Zoologicznego, gdzie 
mieścił się ówczesny ra-
tusz. Przez Pragę prze-
szło wiele bitew, które 
przyczyniły się do strat 
i zniszczeń, m.in. potop 
szwedzki, Powstanie Ko-
ściuszkowskie.   Drama-
tyczne wydarzenia ostat-
nich lat XVIII wieku sta-
nowiły dla Pragi krwa-
wy i traumatyczny okres.  
4 listopada 1794 roku 
wojska rosyjskie gen. 
Suworowa dokonały ma-
sakry  ludności cywilnej 
Pragi. Tamte wydarzenia 
znane dziś  jako „rzeź 
Pragi” upamiętnia krzyż 
ustawiony u zbiegu ul. 
Jagiellońskiej i Al. Soli-
darności (na zdjęciu).

Zniszczenia powstałe podczas 
II wojny światowej w porówna-
niu z innymi dzielnicami Warsza-
wy były na tyle nieduże, że Pra-
ga w latach 40. pełniła funkcje 
administracyjne centrum stolicy. 
Uznawana od lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku za niebezpiecz-
ną dzielnicę, zachowała swój ory-
ginalny folklor, charakter i klimat. 
Zawsze była tą „gorszą” częścią 
Warszawy, zaniedbaną i niedoin-
westowaną, która cały czas wal-
czy o zmianę swojego wizerunku. 

Podczas tegorocznych obcho-
dów 366. rocznicy nadania praw 
miejskich przygotowano wiele 
ciekawych imprez kulturalnych 

i spotkań m.in. warszawiacy od-
wiedzający praskie lokale i uli-
ce bawili się w rytm praskich 
szlagierów i tańczyli z „szulera-
mi” przy muzyce starej Warsza-
wy. Obchody święta Pragi osło-
dził urodzinowy tort, którego 
kawałki rozdawane były w pra-
skich kawiarniach. Przed bazy-
liką przy Kawęczyńskiej zapo-
zowali do wielkiego zdjęcia Pra-
żan oraz zwiedzili Warszawskie 
Muzeum Chleba mieszczące się 
przy ul. Jadowskiej. W niedzielę 
9 lutego w samo południe sprzed 
kościoła świętych Michała i Flo-
riana na spacer tropami najważ-
niejszych praskich historii licznie 

ruszyli miłośnicy Pra-
gi. Podczas zwiedzania 
zobaczyli m.in. ponie-
miecki bunkier, miejsce 
po praskiej rzeźni, Port 
Praski, wysłuchali opo-
wieści o losach praskich 
Żydów. Obchody zakoń-
czyły się w poniedziałek 
10 lutego, czyli w dniu 
366. rocznicy nadania 
praw miejskich Pradze. 
Tego samego dnia w Mu-
zeum Warszawskiej Pra-
gi przy ul. Ząbkowskiej 
pokazany został „Akt 
Urodzenia” – faksymile 
dokumentu lokacji Pragi 
z 1648 roku. 

Na następny spacer po 
Pradze Północ przedsta-
wiający rewitalizację uli-
cy Ząbkowskiej zapra-
szają: Warszawskie Ko-
ło Przewodników Miej-
skich PTTK, Zarząd 

Dzielnicy Praga-Północ i Dom 
Kultury „Praga”. Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 12.00  w so-
botę 22 lutego br., w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Dzielnicy Pra-
ga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopo-
towskiego 15. Podczas spotkania 
zostanie zainaugurowany projekt 
„Wirtualny spacer po Pradze”, 
a następnie z udziałem Teatru 
Akt odbędzie się wycieczka ple-
nerowa. Spotkanie zakończy się 
degustacją przysmaków praskich 
w Koneserze przy akompania-
mencie Kapeli Praskiej. Hono-
rowy patronat nad wydarzeniem 
objęła poseł na Sejm RP Alicja 
Dąbrowska.        (eb)

366. URODZINY PRAgI
10 lutego 1648 roku król Władysław IV nadał osadzie Praga Bisku-
pia przywilej miejski. Rozpoczęło to intensywny proces rozwoju 
prawobrzeżnej części Warszawy. Proces ten zaowocował włącze-
niem najbardziej rozwiniętych prawobrzeżnych jurydyk: Pragi, 
Golędzinowa, Kamiona i Skaryszewa w 1791 roku do stolicy. 

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Od dłuższego czasu mam w pracy napiętą atmosferę związaną z ilością nałożonych na 
mnie zadań. Sytuacja ta powoduje, że dochodzi do sytuacji konfliktowych oraz ostrej wy-
miany zdań pomiędzy mną a moim przełożonym. Czy powyższą sytuację można uznać za 
mobbing i jakie przysługują mi ewentualne roszczenia w tej sytuacji i do kogo?

– Zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania do-
tyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym 
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracow-
nika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zatem z mobbingiem 
mamy do czynienia wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie wymienione powy-
żej przesłanki. 

Występowanie mobbingu należy oceniać obiektywnie, a nie według subiektywnej oceny 
sytuacji przez pracownika. Działania i zachowania cechujące mobbing mogą być różnorod-
ne. Przykładowo, cechy mobbingu mogą wynikać z zaburzeń możliwości komunikowania się 
(np. reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem, ciągłe krytykowanie, ustne 
groźby i pogróżki, poniżające, upokarzające gesty), jak również z działań wpływających na 
sytuację zawodową pracownika (np. zlecanie zadań przerastających możliwości i kompe-
tencje w celu zdyskredytowania danej osoby). Jednak co istotne, o mobbingu można mówić 
dopiero wówczas, gdy podobne sytuacje powtarzają się wielokrotnie, systematycznie, przez 
dłuższy czas. Zatem, pomimo że słowa nieuzasadnionej krytyki dotyczące wykonanej pracy 
mogą bardzo zranić, to należy przyjąć, że jednorazowej krytyki nie można zakwalifikować 
jako mobbingu. 

Jeśli poruszona sytuacja w pracy spełnia powyższe przesłanki, to prawdopodobnie można 
mówić o mobbingu. Prawne konsekwencje mobbingu w oparciu o wskazany przepis pono-
si pracodawca i to zarówno wtedy, gdy sam dopuścił się zabronionych działań i zachowań 
względem pracownika, jak i wtedy, gdy tolerował tego typu działania i zachowania pracow-
ników względem siebie. Pracodawca może jednak uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli 
wykaże, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Pracodaw-
ca powinien dochować należytej staranności w tym zakresie.

Jeżeli wskutek mobbingu pracownik doznał rozstroju zdrowia, może na drodze sądowej 
dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę. W sytuacji, gdy mobbing był podstawą do rozwiązania umowy o pracę, 
pracownik może dochodzić od pracodawcy również odszkodowania w wysokości nie niż-
szej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Górna granica odszkodowania w tym zakresie 
nie została określona. Jednocześnie należy zauważyć, że nierozwiązanie przez pracownika 
umowy o pracę w związku z mobbingiem nie stanowi przeszkody do dochodzenia roszczeń 
o odszkodowanie z tego tytułu. Możliwe to będzie na podstawie art. 415 Kodeksu cywil-
nego, zgodnie z którym, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do 
jej naprawienia.

Nie ma przeszkód, aby pracownik, który z powodu mobbingu doznał roz-
stroju zdrowia, mógł dochodzić od pracodawcy zarówno zadośćuczynienia 
pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i odszkodowania za poniesioną szkodę.

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§
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– Panie Burmistrzu, już 
niedługo na Pragę-Północ do-
trze metro.  Jak ważne to bę-
dzie wydarzenie?

– Pomijając oczywistości, że 
poprawią się możliwości komu-
nikacyjne, że nastąpi przełom 
w połączeniu prawobrzeżnych 
i lewobrzeżnych dzielnic War-
szawy, że znacznie skróci się 
czas dojazdu do pracy i z pracy, 
ważna jest jeszcze jedna rzecz: 
stajemy przed ogromną szan-
są określenia na nowo prze-
strzeni publicznej na Pradze-
-Północ. Do tej pory byliśmy 
przede wszystkim dzielnicą 
tranzytową; dla mieszkańców 
odleglejszych od centrum re-
gionów stolicy: Targówka, Ma-
rek. I teraz pojawia się pytanie: 
czy ten niekorzystny z punktu 
widzenia społecznego i rozwo-
jowego status Pragi pogłębi się, 
czy przeciwnie – wykorzysta-
my szansę do generalnego prze-
obrażenia tego pięknego kawał-
ka miasta.

–  Jak miałoby wyglądać 
wykorzystywanie tej szansy?

– Żeby Czytelnicy „Miesz-
kańca” mogli zrozumieć specy-
fikę Pragi-Północ, muszę naj-
pierw przypomnieć kilka gene-
raliów. Praga-Północ jest dziel-
nicą stosunkowo małą i mocno 
określoną terytorialnie. Z jed-
nej strony granicą oczywiście 
jest Wisła, od strony południo-
wej i wschodniej wysokie na-
sypy kolejowe, od północnej – 
Trasa Toruńska. To jednocze-
śnie jest jednak najbardziej roz-
legła w prawdziwie miejskim 
układzie urbanistycznym część 
Warszawy. Praga stosunkowo 
najmniej ucierpiała podczas II 
wojny światowej, nie dotknęła 
jej tak mocno hekatomba znisz-
czeń po Powstaniu Warszaw-
skim. Substancja mieszkanio-
wa ma ciągłość historyczną: 90 
proc. mieszkań powstało przed 
1939 rokiem, a spora część na-
wet przed rokiem 1900. Wró-
cę jeszcze do tego wątku, jeśli 
zapyta mnie Pan o największe 
wyzwania „pozakomunikacyj-
ne”.

Tak piękny, zwarty obszar 
miejski, tak blisko Starówki, bo 
dzieli nas tylko skok przez Wi-
słę, dzielony jest dwoma ciąga-
mi komunikacyjnymi na ćwiart-
ki. Tym „nożem” dzielącym 
Pragę-Północ wzdłuż i w po-

przek są ulica Targowa i Aleja 
Solidarności. To przelotowe ar-
terie, traktowane i przez miesz-
kańców Pragi i przez mieszkań-
ców obrzeżnych dzielnic mia-
sta, jako wygodne trasy prze-
jazdowe: samochodem, tram-
wajem, autobusem a nawet po-
ciągiem liniami podmiejskimi 
w kierunku północno-wschod-
nim. Do tego dojdzie metro, 
a Dworzec Wileński stanie się 
stacją przesiadkową także m.in. 
dla mieszkańców Pragi-Połu-
dnie. Jeśli więc nic byśmy nie 
zrobili, to ten tranzytowy cha-
rakter dzielnicy utrwaliłby się. 
Ze wszystkimi negatywnymi 
skutkami społecznymi i go-
spodarczymi. Praga-Północ, ze 
swoim potencjałem, którym jest 
przede wszystkim ta właśnie 
znakomita, gotowa, choć moc-
no zdekapitalizowana substan-
cja urbanistyczna, po prostu na 

to nie zasługuje. Grzechem by-
łoby nie wykorzystać potencja-
łu naszej Pragi.

– Co więc trzeba, pana zda-
niem zrobić?

– Odważnie spojrzeć w przy-
szłość, podjąć decyzje i zakasać 
rękawy. Mówię to trochę żar-
tem, bo przecież nie są to proste 
sprawy, ale tak naprawdę do te-
go nasze działania powinny się 
sprowadzać. A więc po pierw-
sze: trzeba zmienić charakter 
ulic Targowej i Alei Solidarno-
ści. Ich tranzytowość powin-

ny przejąć nowe, odpowiednio 
do tych funkcji zaprojektowane 
trasy: Świętokrzyska i Tysiąc-
lecia. Na Targowej ruch powi-
nien ulec spowolnieniu, a trakt 
ten powinien zmienić swą ro-
lę: w kierunku ulicy z owszem 
z ruchem kołowym, ale o lokal-
nym dzielnicowym charakterze. 
Powinna stać się ulicą przede 
wszystkim spacerową, restaura-
cyjną i handlową. W ślad za tym 
powinniśmy dążyć do zmiany 
również i charakteru ulic są-
siedzkich a zarazem bliskich 
największej stacji przesiadko-
wej metra – Dworzec Wileń-
ski. Ząbkowska i Wileńska po-
winny zatem ewoluować w kie-
runku ulic z typową dla wyjścia 
z metra infrastrukturą: handlo-
wo-knajpkowo-klubową.

Co to da? Och, można by 
mnożyć wizje pozytywnych 
„kół zamachowych”, jakie 

dzięki temu możemy urucho-
mić. No, bo przecież w ślad za 
takimi przeobrażeniami powi-
nien napłynąć tu kapitał inwe-
stycyjny: w te sklepy, w te klu-
by, w te lokaliki. To są bardzo 
„klimatyczne” miejsca, świet-
nie wykorzystywane na całym 
świecie: stara substancja miej-
ska, prawdziwe ulice, istniejące 
tu lokale, stosunkowo niewiel-
kim kosztem unowocześniają-
cych przeróbek, można przera-
biać na kultowe lokaliki, buti-
ki, sklepiki, galerie artystycz-

ne. No i siłą rzeczy zmieni się 
klimat tych miejsc: na całym 
świecie tak jest, że w ślad za 
artystami, którzy jak pionierzy 
„przejmują” zapomniane kwar-
tały miasta, tworząc tam miej-
sca sztuki i osiedlając się – po-
dążają inni. Tak było w Paryżu, 
tak było w Nowym Jorku, nie 

ma powodu, by tak się nie stało 
na Pradze-Północ.

– A jak „obłaskawić” Aleję 
Solidarności?

– Będzie trudniej niż z Tar-
gową, ale szansę widzę przede 
wszystkim w schowaniu torów 
linii wileńskiej pod ziemię, bo 
tory kolejowe najbardziej ogra-
niczają zabudowę tego kwar-
tału ulic. Inwestycje o których 
mówię, wykraczają oczywi-
ście poza możliwości budże-
towe dzielnicy, to muszą być 
ogólnomiejskie inwestycje, ale 

mówimy przecież o ważnym 
dla Warszawy fragmencie mia-
sta i istotnych sprawach. My 
swoje robimy: jesteśmy od-
powiedzialni za drogi lokal-
ne i je remontujemy i zmie-
niamy jak choćby ulicę Kawę-
czyńską, gdzie zbudowaliśmy 
tzw. wiedeńskie przystanki dla 
wsiadających do tramwajów 
(fragmenty jezdni zostały wy-
niesione do wyższego, sięgają-
cego wysokości podłogi tram-
waju poziomu, co ułatwia wy-
godne wsiadanie i wysiadanie, 
a jednocześnie spowalnia ruch 
samochodowy w tych niebez-
piecznych dla pieszych miej-
scach). Wykonaliśmy remonty 
ulic Tarchomińskiej, Brzeskiej, 
Bródnowskiej, Kowieńskiej 
i innych. To był spory wysiłek, 
bo wiązał się także z moderni-
zacjami sieci podziemnej in-
frastruktury, ukrytej pod jezd-
niami. Pozostawmy już sprawy 
komunikacyjne, porozmawiaj-
my o innych problemach Pra-
gi-Północ. Ta piękna substan-
cja mieszkaniowa, to powiedz-
my sobie szczerze często praw-
dziwa udręka dla mieszkańców. 
W wielu budynkach wciąż nie 
ma centralnego ogrzewania 
i innych wygód uznawanych 
w XXI wieku za absolutnie 
podstawowe...

To oczywiście prawda. Przez 
wiele lat domy te nie były re-
montowane albo skala tych re-
montów była zbyt mała w sto-
sunku do potrzeb. I nie budo-
waliśmy nowych komunalnych 
mieszkań. Teraz to się napraw-
dę zmienia. Szerokim frontem 
zaczęło się to już podczas mi-
nionej kadencji: na przykład 
rozpoczęła się inwestycja Golę-
dzinów I, już ukończona, teraz 
zaczęliśmy budowę około 250 
kolejnych mieszkań drugiego 
etapu Golędzinowa. Doposaża-
my budynki w centralne ogrze-
wanie: od początku kadencji 
„centralnego ogrzewania” zain-
stalowaliśmy w 20 budynkach, 
w bieżącym roku rozpoczyna-
my doposażanie kolejnych sze-
ściu, a prawdopodobnie i więk-
szej ilości domów. No i kon-
tynuujemy remont kolejnych 
zasobów. Chciałoby się szyb-
ciej, chciałoby się więcej, ale 
są to bardzo czasochłonne pra-
ce i bardzo kosztowne: tu kła-
nia się zasadność kształtowania 
tzw. janosikowego. Ideą było 
dofinansowywanie najbiedniej-
szych regionów: ale czy w tym 
przypadku, gdy musimy mieć 
pieniądze na doprowadzenie do 
budynków centralnego ogrze-
wania, to czy zaspokajać tak 

podstawowe potrzeby, mamy je 
mieć uszczuplane?

– Tym bardziej, że przecież 
nie tylko na substancję miesz-
kaniową przeznaczacie swoje 
pieniądze.

– Oczywiście, że nie. Pra-
ga-Północ miała także bardzo 
niedoinwestowaną oświatę. 
W fatalnych warunkach gnieź-
dziła się na przykład poradnia 
psychologiczno-pedagogicz-
na.  Teraz to się już zmieniło: 
od półtora roku poradnia mie-
ści się w wyremontowanym 
skrzydle budynku przy ulicy 
Otwockiej. Pięknie zrewita-
lizowaliśmy budynek liceum 
i gimnazjum Władysława IV 
przy ulicy Jagiellońskiej. A te-
raz za punkt honoru stawia-
my sobie budowę i odbudowę 
placów zabaw we wszystkich 
przedszkolach. Z innych in-
westycji myślę, że warto wy-
mienić budowę Muzeum Pra-
gi i Centrum Kreatywności na 
terenach po dawnym Bazarze 
Różyckiego, w pobliżu uli-
cy Brzeskiej, którą określili-
śmy jako jedno z miejsc naszej 
szczególnej uwagi...

– … bo określiliście trzy 
regiony Pragi-Północ, jako 
szczególnie kryzysowe?

– Tak. Wzięliśmy pod uwagę 
jakość życia, stan infrastruktu-
ry, poziom bezrobocia, zagro-
żenia społeczne itp. Poprosi-
liśmy o pomoc instytucje po-
zarządowe i lokalne samorzą-
dy. I określiliśmy, że w trzech 
miejscach sytuacja jest wyjąt-
kowo trudna: rejon pierwszy: 
Brzeska (kwartał ulic między 
Kijowską, Targową, Białostoc-
ką, Markowską), rejon drugi – 
Kawęczyńska i trzeci Stalowa – 
Wileńska. Już wiemy gdzie jest 
szczególnie źle, teraz rozpoczę-
liśmy społeczne konsultacje ze 
wszystkimi, których myśl może 
się przydać, co trzeba zrobić, by 
sytuację w tych regionach po-
prawić. Pierwsze wnioski wła-
śnie są opracowywane, bardzo 
jestem ich ciekaw.

Praca nad wyłonieniem tych 
trzech szczególnych regionów 
utwierdziła mnie w przekona-
niu, że znakomitym pomysłem 
było ścisłe współdziałanie przy 
wypracowywaniu wszystkich 
strategicznych decyzji z miesz-
kańcami i organizacjami spo-
łecznymi. Teraz, przy wyłania-
niu tzw. budżetu partycypacyj-
nego uruchamiają się kolejne 
pokłady ciekawych pomysłów. 
Konsultacja społeczna, współ-
działanie, moim zdaniem, zna-
komicie się u nas sprawdza.

Rozmawiał toms

Od kilku lat, północnopraski WOM, znajduje się w czołów-
ce najlepszych tego typu wydziałów wśród osiemnastu war-
szawskich dzielnic. Zadaniem WOM jest obsługa mieszkańców 
w zakresie spraw indywidualnych – przyjmowania wniosków, 
udzielania informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpa-
trywania spraw oraz wydawania dokumentów. 

Aby wyjść naprzeciw mieszkańcom Pragi-Północ, Zarząd 
Dzielnicy podjął działania dążące do ulepszenia pracy Wydziału 
Obsługi Mieszkańców. Celem modernizacji miało być nie tyl-
ko podniesienie standardów obsługi bezpośredniej i przejrzysto-
ści korzystania z formularzy oraz rzetelnej informacji, ale także 
zmiany wizerunku przestrzeni sprzyjającej wizycie w urzędzie 
i pomyślnej realizacji sprawy. Wygodna, wkomponowana w ca-
łość wydziału „informacja”, czytelne oznakowanie komunika-
cyjne, wjazd do urzędu oraz toalety dostosowane dla osób nie-
pełnosprawnych, a także dla młodych mam – to tylko nieliczne, 
przykładowe elementy odmienionego WOM-u.  

Aby pomóc rodzicom czy opiekunom swobodnie zrealizować 
sprawę w praskim Wydziale Obsługi Mieszkańców, wydzielony 
został fragment przestrzeni, w którym najmłodsze dzieci będą 

mogły przyjemnie spędzić czas. Kolorowe ściany, mebelki do-
stosowane do małego wzrostu oraz zabawki stanowią przyjazną 
atmosferę tego miejsca, w którym dzieci mogą rysować, układać 
puzzle, czy bawić się z rówieśnikami.

W naszym Wydziale Obsługi Mieszkańców: 
 załatwisz swoje sprawy w jednym miejscu, 
 otrzymasz formularze wniosków i uzyskasz pomoc przy ich 

wypełnieniu, 
 uzyskasz informacje o procedurach i  realizacji interesują-

cych Cię spraw.
 znajdziesz przejrzyste procedury, pomoc i przyjazną atmos-

ferę
 zostaniesz obsłużony profesjonalnie, kompetentnie i uprzej-

mie
Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla 

Dzielnicy należy w szczególności:  
 wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców 

w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej koresponden-
cji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu roz-
patrywania spraw oraz wydawania dokumentów, 
 zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za 

pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki orga-
nizacyjne Urzędu Dzielnicy, a także informowanie o stanie ich 
realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur, 
 przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawoz-

dań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń za-
sad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie.  AS

Przyjazny WOM –  wita dzieci…
W północnopraskim Wydziale Obsługi Mieszkańców – który na co dzień obsługuje dzie-
siątki, a czasem nawet setki mieszkańców – od niedawna funkcjonuje miejsce przyjazne 
najmłodszym prażanom. Przytulny kącik dla milusińskich z  kolorowymi mebelkami 
i  zabawkami powstał z  inicjatywy Zarządu Dzielnicy w  ramach modernizacji wydziału 
i od pierwszego dnia cieszy się sporym zainteresowaniem. 

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy 
tel.: 22 59 00 555, 22 59 00 500, 22 59 00 590; 

fax: 22 59 00 552; 
e-mail: ppn.wom@um.warszawa.pl 

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Wielka szansa Pragi-Północ
„Mieszkaniec” rozmawia z Piotrem Zalewskim, burmistrzem Pragi-Północ.

Zabytkowy budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV po renowacji.
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Najlepszy generał polski 
Józef Chłopicki po złożeniu 
urzędu dyktatora i wodza na-
czelnego zgodził się być do-
radcą Radziwiłła. Faktycznie 
to on przygotował i prowadził 
walkę.

Dybicz posuwał się nie-
śmiało, bo choć posiadał licz-
niejsze wojsko i czterokrotną 
przewagę artyleryjską wie-
dział, że żołnierz polski jest 
lepiej wyszkolony i posiada 
lepszą postawę żołnierską. 
Przekonał się o tym podczas 
starć z oddziałami Skrzynec-
kiego i Dwernickiego. 

Wojsko rosyjskie zatrzyma-
ło się w lasach wawerskich. 
Naprzeciwko wyjścia z lasu 
znajdował się kompleks leśny 
– tzw. Olszynka Grochow-
ska. Chłopicki obsadziwszy 
ją mocno uniemożliwiał Ro-
sjanom wychylenie się z lasu. 
Stali więc w miejscu i tylko 
zasypywali Olszynkę ogniem 
artyleryjskim. Polacy jednak 
nie ustępowali.

Taki stan trwał przez pięć 
dni i dopiero szóstego dnia 
doszło do rozstrzygnięcia. 
Rosjanie nie licząc się ze 
stratami uderzyli na Olszyn-

kę i zdołali ją zdobyć. Jednak 
kontratak polski zajął Olszyn-
kę z powrotem. Chłopicki po-
stanowił rzucić na cofających 
się Rosjan polską kawalerię 
i posłał taki rozkaz przez swe-
go adiutanta (wśród adiutan-
tów Chłopickiego byli: Wa-
lewski – naturalny syn Napo-
leona i Ponitycki – naturalny 
syn księcia Józefa Poniatow-
skiego) do gen. Łubieńskiego 
– dowódcy brygady kawalerii. 
Po takim uderzeniu bitwa by-
łaby przez Polaków wygrana. 

Niestety Łubieński nie po-
słuchał rozkazu oświadczając: 

że wykonuje tylko rozkazy 
Radziwiłła. Zanim jednak Ra-
dziwiłł powtórzył rozkaz, by-
ło już za późno: Rosjanie od-
zyskali Olszynkę, a Chłopicki 
został ranny i musiał opuścić 

plac boju. Teraz z kolei Dy-
bicz rzucił na cofających się 
Polaków kilkutysięczny kor-
pus kawalerii. Jednak pułk ki-
rasjerów zdołał się przedrzeć 
aż do kopca, na którym sta-
ło polskie dowództwo (dziś 
skwer przy ul. Podskarbiń-
skiej). Tutaj kirasjerzy dosta-
li się pod ogień dywizjonu ra-
kietników (bo i taka formacja 
znajdowała się w wojsku pol-

skim). Ponieśli wielkie stra-
ty, wpadli w panikę i uciekli 
z pola walki.

Ostatecznie oba wojska cof-
nęły się: Rosjanie w głąb la-
sów, a Polacy za Wisłę. Bi-
twa była nierozegrana, jednak 
Warszawa ocalała, choć nie-
stety nie na długo. Tymczasem 
Dybicz cofnął się za Wieprz, 
a Skrzynecki – wtedy wódz 
naczelny – ruszył za nim. 
Przez parę dni miejscowa lud-
ność zbierała pozostawionych 

na polu zabitych i grzebała ich. 
Do dziś pozostałe wśród drzew 
kopczyki mówią o tym, że pod 
nimi spoczywają ciała pole-
głych. (…)

Na pole bitwy grochowskiej 
ludność Pragi wyruszała w la-
tach niewoli na pielgrzym-
ki. Zwłaszcza były one licz-
ne w latach poprzedzających 
I wojnę światową.

Olszynka, która ciągnęła 
się od pamiątkowego krzyża 
do dzisiejszej ul. Tyśmienic-
kiej – przestała istnieć. Ostat-

nie cztery drzewa można było 
jeszcze zobaczyć, gdy świę-
towaliśmy stulecie bitwy. Po-
tem teren został zalesiony, ale 
sosnami i brzozami. W latach 
50. przecięto go torami kole-
jowymi.

Chłopicki padł ranny 
w miejscu, gdzie obecnie 
znajduje się stacja kolejowa 
Olszynka Grochowska. Posta-
wiony tu krzyż został przenie-

siony za przejazd kolejowy, 
gdzie stoi do dziś.

Stary drewniany kościół 
grochowski istniał jeszcze 
w latach czterdziestych. Znaj-
dował się w miejscu, w któ-
rym dziś jest dom parafialny. 
Został rozebrany, gdy zakoń-
czyła się budowa kościoła na 
pl. Szembeka. Budowa ta by-
ła rozpoczęta jeszcze przed 
wojną. Zakończenia jej doko-
nał wieloletni proboszcz gro-
chowski ks. Jan Sztuka. 

Znajdujący się w parku gro-
chowskim pałacyk (dziś m.in. 
szkoła muzyczna) niesłusz-
nie uchodził za miejsce kwa-
tery Chłopickiego. Ten piękny 
budynek powstał kilkadziesiąt 
lat później. Możliwe jednak, 
że znajduje się na miejscu 
dworku, który stanowił kwa-
terę Chłopickiego, i w którym 
rozgrywały się sceny tak do-
brze nam znane z „Warsza-
wianki” Wyspiańskiego.

Jan Dobraczyński
styczeń 1994 r.                      

OLSZYNKOWE BOJE
Od 19 do 25 lutego 1831 roku na polach grochowskich rozegra-
ła się wielka bitwa o Warszawę. Mikołaj I zdetronizowany jako 
król Polski wysłał przeciwko Polsce silną armię pod wodzą 
Dybicza. Przeciwko nadchodzącym Rosjanom wystąpiła mniej 
liczna armia polska pod wodzą Michała Radziwiłła. 
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY
OGŁASZA KONKURS OFERT

na najem na okres 3 lat pomieszczenia o powierzchni 13,6 m2 w hali sportowej „SASKA” 
przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie.

Organizator konkursu:
OSiR Dzielnicy Praga-Płd. m. st. Warszawy, ul. Abrahama 10, 03-982 Warszawa

Tel./fax: 22 673-82-00; 22 673-82-50.
Dane dotyczące lokalu przeznaczonego do najmu wraz z pełną informacją dotyczącą zasad przeprowadzenia 
konkursu oraz regulaminem znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.osir.waw.pl (zakładka 
BIP-Konkursy). Dyrektor OSiR

S.M. „Międzynarodowa” ul. Międzynarodowa 44 
OGłASZA PRZeTARG NIeOGRANIcZONy

na wykonanie robót elektrycznych w budynkach należących  
do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

1. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Londyńska 12,14.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie internetowej 

Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

– Witam panie Eustachy! Jak zwykle świetnie pan wygląda… Tym 
razem to Kazimierz Główka pierwszy wypatrzył swego kolegę Eu-
stachego Mordziaka, kupca bieliźnianego na Bazarze Szembeka. Po 
prawdzie kupcową była jego żona, pani Krysia, ale Eustachy tak dziel-
nie jej pomagał, że stał się stałym elementem tutejszego krajobrazu.

– Dzień dobry, dzień dobry, panie Kaziu, no, co tam?
– Jak to, co tam, wiosna!
– Myśli pan? Luty jeszcze, a jak luty, to obuj ciepłe buty.
- Słonko już za wysoko, zimy nie będzie, mówię panu. Nawet, 

jeśli jeszcze śniegiem sypnie, albo i przymrozi, to koniec. Teraz 
już damy radę!  

– Niekoniecznie, powiem panu. Czasem są takie sytuacje, że że-
byś się skręcił, to rady nie dasz. W przyrodzie, ale zwłaszcza w tak 
zwanych stosunkach międzyludzkich. Niestety.

– To weźmy te stosunki. Siwca pan znasz?  
– Nie kojarzę. Kto to taki?
– Kumpel byłego prezydenta Kwaśniewskiego, Europejczyk, ko-

neser włoskich win, miłośnik kolarstwa turystycznego…
– To musi być dziany, bo takie hobby nieźle kosztuje?
– W Parlamencie Europejskim zasiada, to ma. Ale ostatnio fak-

tycznie zaniosło się u niego na kłopoty. Ze swoją partią się pokłó-
cił i nie bardzo było wiadomo, czy w ogóle po nową kadencję w tej 
Brukseli wystartuje i jako kto?

– No i co?
– Ano, gdy wydawało się, że wyjścia nie ma, ten jego Kwa-

śniewski nową partię założył i dał mu na liście nr 1. 

– W Warszawie?
– Nie, w Kaliszu.
– Z Kaliszem, chyba?
– To też. Mówię panu chłop odżył, aż miło popatrzeć. Ostatnio 

nawet Ameryce pogroził. – Nie będzie Ameryka pluła w twarz Eu-
ropie, zawołał! Ameryka podobno do tej pory w strachu, a Obama 
całe służby specjalne wyrzucił na zbitą mordę, bo jak zapytał, co 
to za Siwiec, to nikt nie wiedział. No, znakiem tego, jak sam pan 
widzi nie ma sytuacji bez wyjścia. 

– Niby prawda, że jak człowiek chce, to zawsze sobie poradzi. 
Ale czasem to naprawdę proste nie jest. 

– A, tam! Weźmy, panie Eustachy, olimpiadę w Soczi. Palmy, 
ciepłe morze, kwiaty – jak ktoś z boku patrzył, to niejeden so-
bie pomyślał, że to koniec, zimową olimpiadę w ciepłym klimacie 
szlag trafić musi. A tymczasem sportowcy na nartach i łyżwach 
jeżdżą, jak na biegunie jakim. 

– Za taką kasę, to każdy by potrafił olimpiadę zrobić, gdzie by 
sobie zamarzył. Mnie by tam 50 miliardów dołków było szkoda. 

– Po pierwsze, kto bogatemu zabroni? Po drugie, jak Rosja ma 
dobry sezon, to dziennie na sprzedaży gazu i ropy zarabia miliard. 
Znaczy, wystarczy im dajmy na to styczeń i niecały luty, żeby kasę 
na olimpiadę mieć. 

– Będę się jednak upierał, że czasem ciężko jest sobie poradzić, 
zwłaszcza, gdy o sumy znacznie mniejsze chodzi. 

– Po to Pan Bóg człowiekowi inteligencję dał, żeby się nie pod-
dawał. 

– A to faktycznie, mój kolega jest najlepszym przykładem, że chcieć, 
to móc. Poszedł kiedyś, wyobraź pan sobie, do klubu anonimowych 
alkoholików. – Cześć, mówi, jestem Darek. Piję od 20 lat. Podobno 
rozwiązujecie tu wszystkie problemy? – Jasne, w czym możemy ci po-
móc? – Brakuje mi 1,50 do mamrota… Szaser

Co tam pa nie na Pradze...

Chcieæ, to móc

Ciekawie wygląda druga 
strona medalu: komu zdecy-
dowanie nie ufamy. Polskiej 
Akcji Humanitarnej – tylko 
2% ankietowanych, zaś Cari-
tas i WOŚP mają po 3% sta-
nowczo nieufnych. Choć dzia-
łają w zupełnie odmienny spo-
sób: z jednej strony ogólno-
polski festyn, show obecny 

na ulicach i w me-
diach, hałaśliwy, 
rozkrzyczany, en-
tuzjastyczny, z dru-
giej zaś – wytrwa-
ła, całoroczna pra-
ca nad pozyskiwa-
niem środków, bez 
medialnych fajer-
werków i wiwatów. 
A tymczasem Pola-
cy obie akcje oce-
niają podobnie. 

Skoro mowa o za-
ufaniu, to ostat-
nio, będąc z wizytą 
w jednym ze zna-
nych, prawobrzeż-
nych szpitali, po-
stanowiłam się po-
silić: herbata, pa-
rówki. Odchodząc 
od lady w barku na 

parterze, zerknęłam na ra-
chunek: herbata duża, pie-
czywo (wzięłam jedną krom-
kę zamiast „przydziałowych” 
dwóch, bo i tak by się zmarno-
wała, ale zapłaciłam za dwie, 
nie szkodzi), musztarda… Ale 
ja nie brałam musztardy, tyl-
ko keczup! Ech – pomyślałam 
– nie będę się czepiać, pewnie 

kosztują tyle samo. Dalej figu-
rowały parówki sztuk dwie – 
zgadza się. Jednak zdałam so-
bie sprawę, że coś przeoczy-
łam! Usiadłam przy stoliku 
i czytam: „Dodatek śniadanie 
0,50”. Czyli – drobiazg, ale – 
nie wiem za co?!

Gdy odniosłam grzecznie 
tacę do zmywania podeszłam 
do kasy. Ot, tak. Z ciekawo-
ści. Za ladą stały dwie panie. 
Pierwsza chwyciła rachunek 
i warknęła, że to „dodatkowa 
opłata za śniadanie”. „Ale te-
go nie ma w cenniku?” – zdzi-
wiłam się wielce. „Pokaż” – 
druga spojrzała na rachunek 
„A, to?! To dopłata, że pani 
miała droższą herbatę” – po-
wiedziała zimno. „Ale tego 
nie ma w cenniku, a w dodat-
ku nikt mnie nie pytał, czy chcę 
droższą.” „Proszę pani, tu się 
pracuje, a to opłata należna, 
i…” Nie słuchałam. Może na-
leżna, ale za co?! Nie wiem. 
Poszłam sobie. Właśnie do-
stałam tanim kosztem – bo za 
50 groszy – lekcję: sprawdzaj, 
za co płacisz, zamiast pozwa-
lać robić z siebie jelenia. Wie-
dza kosztuje! żu

Nie da się żyć bez zaufa-
nia, ale trudno znaleźć grani-
cę między nim a naiwnością. 
Przyszedł czas rozliczania 
PIT-ów i podejmowania decy-
zji, na jaką organizację pożyt-
ku publicznego przeznaczymy 
1% naszego podatku. Dobrze, 
jeśli świadomie je darujemy, 
zamiast zdawać się na przy-
padek.

Ale darowizna to m.in. tak-
że datek, wrzucony do puszki. 
Z badań przeprowadzonych 
przez CBOS podczas trwania 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy można się dowie-
dzieć ciekawych rzeczy!

87% pytanych ufa WOŚP, 
80% – Polskiej Akcji Huma-
nitarnej i 79% – Caritasowi. 
Różnice są znacznie mniejsze, 
niż można by się spodziewać 
po pełnych emocji dyskusjach 
internetowych. Cóż, określenie 
własnego stanowiska w ankie-
cie nie sprzyja wyładowywaniu 
emocji i pyskówkom. 

Zaufanie

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

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

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 lat tradycji

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

Kobiecym okiem

Tramwaj dla Gocławia 
i Saskiej Kępy

Rada Osiedla Gocław zbiera od kilku ty-
godni podpisy pod inicjatywą budowy linii 
tramwajowej łączącej  Gocław z centrum 
Warszawy. Samorządowcy z prywatnych 
funduszy sfinansowali druk 10 tys. ulotek, 
uruchomili specjalny profil na Facebooku, 
wyłożyli listy i rozwiesili plakaty w punk-
tach usługowych, restauracjach, sklepach. 

W akcję zaangażowały się też spółdzielnie mieszkaniowe.   
Pomysł  pojawił się już w latach 70. Potem sprawa przycichła, ale co 

jakiś czas wracała, ostatnio w 2007 r., ale znowu została odłożona do 
lamusa w związku z protestami części mieszkańców, którzy obawiali 
się hałasu pod swoimi oknami, utraty miejsc parkingowych itp. Tym-
czasem Gocław się rozrastał, przybywało ludzi i samochodów, i w re-
zultacie podróż stąd do centrum stawała się coraz dłuższa i bardziej 
uciążliwa. Dzisiaj w godzinach szczytu to istny koszmar. Autobusy, po-
dobnie jak samochody prywatne, utykają w ogromnych korkach. Wą-
skim gardłem jest jednopasmowa ul. Bora-Komorowskiego, stanowią-
ca główny ciąg komunikacyjny w tym kierunku. Przy czym paradok-
sem, na który mieszkańcy Gocławia często zwracają uwagę, jest to, że 
ulice boczne, wewnątrz osiedla, są dwupasmowe. 

Skutecznym remedium na te kłopoty – a będą się one jeszcze pogłę-
biać, bo planowana jest budowa 7 tys. mieszkań, czyli obecnym 60-70 
tys. mieszkańcom przybędzie około 15 tys. sąsiadów – byłoby metro. 
Tyle że to pieśń przyszłości. Najwcześniej dotrze tu w 2030 r. W do-
datku będzie kosztować około 4,5 mld zł. Natomiast tramwaj mógłby 
tu dojechać już za 5 lat, za 200–250 mln zł. W dodatku jest szansa, by 
projekt ten uzyskał 85-procentowe dofinansowanie z nowego budżetu 
Unii Europejskiej na lata 2014–2020, władze miasta muszą jednak od-
powiednio wcześnie zgłosić taki wniosek. 

Podczas zorganizowanego przez Radę Osiedla spotkania infor-
macyjnego na ten temat przedstawione zostały szczegółowo róż-
ne warianty przebiegu trasy tramwajowej, na czele z rekomendowa-
nym przez Biuro Drogownictwa Urzędu m.st. Warszawy i popiera-
nym przez samorządowców, mianowicie – od Al. Waszyngtona , dalej 
wzdłuż ogródków działkowych wiaduktem nad Al. Stanów Zjedno-
czonych,  do ul. Bora-Komorowskiego, wzdłuż niej do obecnej pętli 
autobusowej na Gocławiu. Zatem – wbrew wciąż kursującym, fałszy-
wym bądź przestarzałym informacjom – tramwaj nie będzie przejeż-
dżał „tuż pod oknami”, jak niektórzy się obawiają. Mieszkańcy Mię-
dzynarodowej czy Afrykańskiej mogą spać spokojnie. Byłaby to też 
swoista obwodnica Saskiej Kępy i jej mieszkańcy także by na tym 
skorzystali, dzięki zmniejszeniu ruchu aut z Gocławia oraz dodatko-
wej komunikacji. Przy okazji zostałaby poszerzona ul. Bora-Komo-
rowskiego. 

Nie mam wątpliwości, że jest to słuszna inicjatywa. Nareszcie ktoś 
pomyślał konkretnie, zamiast fantazjować na temat metra, które nie 
wiadomo, kiedy powstanie.  Zresztą w wielu miastach zachodniej Eu-
ropy, m.in. Strasburgu, gdzie bywam jako delegat do Rady Europy, ko-
munikacja miejska oparta jest na tramwajach. Dzięki nowoczesnym 
technologiom nie powodują one praktycznie drgań i hałasu, są szybkie 
i komfortowe – jeżdżą równie sprawnie jak metro.  Podobnie myśli bur-
mistrz Pragi-Południe, Tomasz Kucharski, który jest pełen uznania dla 
organizatorów tej akcji i w pełni ją popiera. Niestety, ratusz ma obiek-
cje i waha się z decyzją – inne dzielnice też ubiegają się o linie tram-
wajowe. Rada Osiedla zamierza do końca lutego przekazać pani prezy-
dent zebrane podpisy, żeby przekonać ją, jak duże jest poparcie dla tej 
inwestycji. Można je składać m.in. na Facebooku: www.facebook.com/
tramwajnagocław, a także w moim biurze przy ul. Grochowskiej 302.    
Zdecydowanie zachęcam do popierania tej koncepcji!

Marek Borowski
Senator warszawsko-praski

Z perspektywy Izby Wyższej



Blisko 5 mln złotych dota-
cji unijnej zostanie przekazane 
na kompleksową informatyza-
cję Międzyleskiego Szpi-
tala Specjalistycznego. 
Środki te pozwolą na 
rozwój infrastruktury 
łączności elektronicz-
nej oraz na wprowadze-
nie nowych technologii in-
formacyjnych i komunikacyj-
nych. Międzyleski Szpital Spe-
cjalistyczny jest szpitalem II 
poziomu referencyjnego i dys-
ponuje infrastrukturą umożli-
wiającą jednorazowe hospitali-
zowanie ponad 380 pacjentów. 
W ciągu roku placówka leczy 

około 22 tys. chorych. – Naszą 
placówkę czekają duże zmia-
ny. Chcemy przejść komplekso-
wą informatyzację i nauczyć się 
obsługi systemu do końca roku. 
Przed nami przetargi, potem re-
alizacja inwestycji i proces szko-
lenia personelu. Dziękujemy za 
przyznane środki, które przynio-
są wymierne efekty wszystkim 
korzystającym z usług naszej 
placówki – powiedział dyrektor 
MSS, Jarosław Rosłon.

z�z�z 
„Ten numer ratuje życie. Nie 

blokuj go bez potrzeby” – to 
przesłanie akcji informacyjnej 
z okazji przypadającego co ro-
ku 11 lutego Europejskiego Dnia 
Numeru Alarmowego. Tegorocz-
ne obchody miały na celu uświa-
domienie mieszkańcom, że nu-
mer 112 służy wyłącznie do ra-
towania życia i zdrowia. Akcja 
ma na celu zmniejszenie liczby 
bezzasadnych zgłoszeń. Do War-
szawskiego Centrum Powiada-

miania Ratunkowego kierowa-
nych jest ponad 3 tys. połączeń 
w ciągu doby, z czego około 75% 
stanowią połączenia bezzasadne. 
Są to w większości pomyłki lub 
zabawy dzieci telefonami. Połą-
czenia te zajmują czas operato-
rów i blokują linię, która jest nie-
dostępna w sytuacji realnego za-
grożenia życia lub zdrowia osób 
potrzebujących pomocy.

z�z�z�
Odznaczenie za długoletnie 

pożycie małżeńskie państwu 
Stokowskim z Otwocka w imie-
niu Prezydenta RP wręczył Ja-
cek Kozłowski, wojewoda ma-
zowiecki. Państwo Stokowscy 
przeżyli ze sobą 75 lat. O Medal 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skiej przyznawany przez Pre-
zydenta RP mogą się ubiegać 
osoby, które w jednym związ-
ku małżeńskim przeżyły co naj-
mniej 50 lat. Zainteresowani lub 
reprezentujący ich członek ro-
dziny powinni odwiedzić Urząd 
Stanu Cywilnego w dzielnicy 
lub gminie, w której małżeń-
stwo jest zameldowane. Należy 
mieć przy sobie dowody osobi-
ste i skrócony odpis aktu zawar-
cia małżeństwa. Pary mieszka-
jące za granicą mogą ubiegać 
się o przyznanie odznaczenia za 
pośrednictwem placówek MSZ 
(konsulaty, ambasady RP).

z�z�z�
15 lutego br. minęła 35. rocz-

nica wybuchu gazu w Rotun-
dzie PKO w centrum Warszawy. 
W jego wyniku zginęło 49 osób, 
135 osób zostało rannych. Gru-

pa dwóch tysięcy robotników 
przeszukiwała ruiny przez cały 
tydzień od dnia wybuchu. Była 
to największa katastrofa w po-
wojennej stolicy. Pod koniec 
października 1979 r., po szyb-
kiej odbudowie Rotunda zosta-
ła ponownie oddana do użytku. 
Pamięć ofiar wybuchu upamięt-
nia tablica z północnej strony 
budynku. Obecnie trwają plany 
postawienia nowego pomnika.

z�z�z�
Rok 2014 ma być czasem 

wielkich zmian w Warszawie. 
Zakończy się budowa central-
nego odcinka II linii metra, 
która odmieni centrum mia-
sta i Pragę, remonty i inwesty-
cje tramwajowe mają poprawić 
funkcjonowanie komunikacji 

miejskiej. Rozpoczną się nowe 
inwestycje drogowe, które ma-
ją usprawnić poruszanie się po 
mieście, pojawią się nowe na-
wierzchnie jezdni i chodników.   

z�z�z
Osoby, które posiadają już 

Kartę warszawiaka lub Kartę 
młodego warszawiaka, oprócz 
zniżek na bilety komunikacji 
miejskiej, mogą już korzystać 
z innych ulg, zniżek i preferen-

cji. Oferta jest bardzo zróżnico-
wana – można iść np. na siłow-
nię, pływalnię, wybrać się do 

restauracji, muzeum lub 
teatru, zapisać na kurs 
języka, kurs na pra-
wo jazdy, skorzystać 
z usług stomatologa lub 

profesjonalnego serwisu 
samochodowego, zrobić za-

kupy w księgarni lub sklepie in-
ternetowym (oferty znajdują się 
na stronie: karta.um.warszawa.
pl/katalog). Kartę warszawiaka 

i Kartę młodego warszawiaka 
otrzymują osoby płacące podat-
ki w stolicy, dzieci (do ukończe-
nia 20. roku życia) oraz studenci 
(do ukończenia 26 r. życia). 

z�z�z
Podczas ferii zimowych rodzi-

ce lub opiekunowie dzieci mogą 
zgłaszać kontrolę autobusu, jeże-
li będą mieli podejrzenia, co do 
stanu trzeźwości kierowcy lub 
stanu technicznego pojazdu. Po-
sterunek kontrolny znajdujący 
się obok hali „Torwar” przy ul. 
Łazienkowskiej czynny będzie 
w dniach 22-23 lutego od godz. 
5.30 do 10.00, i od 24-27 lutego 
w godzinach 6.00-10.00.  

z�z�z
W dniach od 24 do 28 lutego 

obchodzony jest Tydzień Ofiar 
Przestępstw. W tym terminie 
w godzinach 11.00-15.00 pro-
kuratorzy Prokuratury Rejono-
wej Warszawa-Praga Południe 
przy ul. Kamiennej 14 pełnić 
będą dyżury, podczas których 
będą udzielać ofiarom prze-
stępstw informacji o uprawnie-
niach pokrzywdzonych.  

 (ab) (um) (ib)

Z mIASTA  Centrum Promocji Kultury dla Pragi Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 22.02. godz. 19.00 – Młoda Kultura w CPK!, wstęp 5zł; 
Koncerty zespołów: Hatestory (zimna fala); Delira&Kompany (neo-
folk); 23.02. godz. 15.00 – „Czerwony Kapturek” – spektakl dla 
dzieci w wykonaniu Teatru Bajlandia, wstęp 5 zł; godz. 19.00 – „La-
ta 20-te, lata 30-te” – koncert w wykonaniu chóru „Złota Jesień”, 
wstęp wolny; 25.02. godz. 18.00 – Projekcja filmu dokumentalnego 
„Pamięć o Bitwie pod Olszynką Grochowską”, wstęp wolny; 26.02. 
godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką – wykład pt. „Sztuka z jaskini, 
czyli o najstarszych obrazach”, wstęp wolny; godz. 19.00 – Klub 
Mola Książkowego – tematem spotkania będzie „Malowany Ptak” 
Jerzego Kosińskiego, wstęp wolny; 27.02. godz. 19.00 – Kabaret Fi-
lip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 zł; 28.02. 
godz. 18.00 – W cyklu „Pod szczęśliwą gwiazdą” – koncert Haliny 
Frąckowiak, wstęp 20 zł; Wystawy: Galeria CPK jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00, wstęp wolny. Do 26.02. 
br. wystawa rysunków Stanisława Gajewskiego „Formy Miłosne”; 
28.02.godz. 18.00 – Wernisaż wystawy malarstwa Józefa Zdziecha. 
Wystawa czynna do 14.03.2014; 2.03. godz. 17.00 – „Cinema me-
et Jazz” koncert standardów muzyki filmowej w jazzowych aran-
żacjach w wykonaniu grupy Witold Janiak Trio, wstęp 5 zł; 4.03. 
godz.18.00 – Ostatkowy wieczór w CPK – program muzyczno-ka-
baretowy w wykonaniu Małgorzaty Markiewicz – śpiew, flet pro-
sty, perkusjonalia, Aleksandra Trąbczyńskiego – gitara, śpiew, teksty, 
Michała Kulentego – saksofony, Krzysztofa Wolińskiego – gitara, 
Tymona Trąbczyńskiego – kontrabas, wstęp 10 zł; 5.03. godz. 17.00 
– W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt.  „Gianlorenzo Berni-
ni i jego bozzetto” przedstawi Przemysław Głowacki, wstęp wolny; 
6.03. godz.18.00 – Spotkanie z Alicją Banasik, autorką książki „Mo-
ja przygoda z poznawaniem warszawskiej Pragi”, wstęp wolny;
 Klub Kultury Gocław (Filia CPK) – ul. Abrahama 10 – 20.02. 
godz. 18.00 – Malarstwo Caravaggia i jego wpływ na sztukę euro-
pejską. Przekazy biblijne zawarte w malarstwie XVII wieku. Wstęp 
wolny; 03.03. godz. 19.00 – W rytm walczyka. Koncert operetkowo-
-musicalowy z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu: Beaty Żelazek (so-
pran), Jerzego Ostapiuka (bas) i Pawła Rozbickiego (pianino).Wstęp 
wolny;
 Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 21.02. godz. 10.00 
– Piątek z grami planszowymi i kartami. Wstęp wolny; godz. 17.00 – 
Maskowy Bal Karnawałowy. Dodatkowe atrakcje: wodzirej, konkur-
sy. Wstęp 15 zł (przedsprzedaż biletów.); 25.02. godz. 12.00 – Histo-
ria sztuki – Maksymilian i Aleksander Gierymscy. Wstęp wolny; godz. 
16.00 – Trening pamięci. Zajęcia, w trakcie których uczestnicy zapo-
znają się w praktyce z różnymi mnemotechnikami, czyli sposobami uła-
twiającymi zapamiętywanie. Wstęp wolny; 26.02. godz. 12.00 – „Hi-
malaje, Buddha i yaki – Nepal” – wykłady z cyklu podróże w nieznane. 
Wstęp wolny; 28.02. godz. 10.00 – Piątek z grami planszowymi i kar-
tami. Wstęp wolny; godz. 15.00 – Rośliny kwitnące w mieszkaniu. Za-
jęcia prowadzone przez pracownika naukowego Ogrodu Botaniczne-
go PAN. Wstęp wolny. Zapisy na zajęcia tel. 604 561 376 lub w KKS;
 Klub Kultury Marysin ul. Korkowa 96 – 22.02. godz.17.00 – 
koncert „Arie, pieśni, piosenki i nie tylko”. Gwiazda wieczoru – Julia 
Karlowa. Ponadto wystąpią: Dariusz Górski – bas, Roman Redelbach 
– baryton, Jerzy Muczyński – akompaniament.

ZA PRO SZE NIA DLA MIE SZKAń CÓW

Fot. archiwum
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– Matematyk, doradca podatkowy, 
aktywny krótkofalowiec, przewodni-
cząca Klubu Radnych PO dzielnicy 
Praga-Południe… Kim Pani jest?

– Jestem także żoną, mamą i szczę-
śliwą babcią. Absolwentką Szkoły Pod-
stawowej nr 215 i  Liceum Ogólno-
kształcącego nr 23 w  Warszawie, na 
Pradze-Południe. Dla mieszkańców 
Grochowa to szkoły o znanej i ugrunto-
wanej marce. Ukończyłam także studia 
na Wydziale Matematyki Mechaniki i In-
formatyki Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz podyplomowe studia rachunkowo-
ści i  finansów na Akademii Górniczo-
-Hutniczej.

– Na zamanifestowanie swoich 
przekonań i  poglądów politycznych 
wybrała Pani niezbyt sprzyjający mo-
ment. Wstąpiła Pani do Platformy 
Obywatelskiej w 2005 roku, czyli wte-
dy, gdy Donald Tusk przegrał wyścig 
do pałacu prezydenckiego, a PO była 
na równi pochyłej.

– Wstąpiliśmy do PO razem z  mę-
żem, bo nie godziliśmy się z  tym, że 
przegrywa akceptowana przez nas kon-
cepcja polityczna. Uznaliśmy, że nie 
czas na biadolenie tylko na aktywną 
pracę, wspierającą nasze przekonania.

– Pani aktywność została docenio-
na, ponieważ już w 2006 roku zdoby-
ła Pani mandat radnego Dzielnicy Pra-
ga-Południe.

– Staram się być konkretna i  sku-
teczna w tym, co robię. Zresztą zawód 
doradcy podatkowego, który wykonuję 
z  jednej strony wymaga skuteczności 
i precyzji, a z drugiej aktywności i umie-
jętności współpracy. Widać dałam się 
poznać z  dobrej strony wielu ludziom, 
bo zostałam wybrana na drugą z rzędu 
kadencję. 

– Jest Pani przewodniczącą Klu-
bu Radnych PO Dzielnicy Praga-Po-
łudnie. Jesteście największym klu-
bem i posiadacie większość w Radzie. 
W  praktyce oznacza to, że rządzicie 
dzielnicą.

– Od dwóch kadencji pracujemy na 
rzecz mieszkańców. To widać, choć-
by po ilości inwestycji jakie zrealizo-
waliśmy, programach, jakie wdroży-
liśmy i  liczbie mieszkańców, których 
zachęciliśmy do aktywnego uczestnic-
twa w tych przedsięwzięciach. To ska-
la, z  jaką nie da się porównać żadne-
go innego okresu będącego pod rzą-
dami innej siły politycznej. Żadna inna 
formacja nie dała tyle mieszkańcom 
Pragi-Południe, co rządy Rady Dzielni-
cy z większością z Platformy Obywa-
telskiej.

– A tak bardziej konkretnie?
– Lista konkretów jest bardzo dłu-

ga. Chcę jednak zwrócić uwagę na fakt, 
który jeszcze kilka lat temu nie zmie-
ściłby się w głowie statystycznego war-
szawianina. Otóż – PRAGA-POŁUDNIE 
STAŁA SIĘ MODNA! TU WARTO BYĆ! 
TU WARTO ŻYĆ! To niezaprzeczalny 
fakt, że mieszkać na Pradze-Południe, 
bywać na Saskiej Kępie, odwiedzać 
Kamionek czy bawić się na nadwiślań-
skich plażach na Pradze-Południe jest 
cool. Stało się tak, bo zrealizowaliśmy 
masę pomysłów. Na święto Saskiej Kę-
py przyjeżdża cała Warszawa i nie tyl-
ko. Program „Artystyczna Skaryszew-
ska” umożliwiający wynajęcie lokali na 
działalność artystyczną, na preferencyj-
nych warunkach sprawił, że Kamionek 
zagościł na stałe na kulturalnej mapie 
stolicy.  „Koncerty na Grochowskiej” 
w wykonaniu orkiestry Sinfonia Varso-
via cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem i są niezwykłym elementem pozy-
tywnego wizerunki dzielnicy. Wyremon-

towany i urządzony plac Szembeka stał 
się jednym z  najciekawszych placów 
miasta…

– Ambitny program inwestycyjny 
dzielnicy został wzmocniony przedsię-
wzięciami firmowanymi przez miasto.

– Stadion Narodowy, EURO 2012, 
remont Teatru Powszechnego czy 
węzeł Marsa to rzeczywiście przed-
sięwzięcia firmowane przez Ratusz 
oraz władze państwa. Ale począwszy 
od słynnego zegara odmierzającego 
czas do turnieju UEFA, postawionego 
przed Urzędem Dzielnicy Praga-Połu-
dnie przez porządkowanie terenu wo-
kół stadionu czy w sąsiedztwie teatru, 
a  skończywszy na przedsięwzięciach 
aktywizujących obszar wokół ul. Fran-
cuskiej, tak chętnie odwiedzanej przez 
kibiców przybyłych na EURO 2012, to 
już element naszych działań. Od pa-
miętnego turnieju minęło sporo czasu, 
a  miejsca o  których mówię są nadal 
chętnie odwiedzane przez mieszkań-
ców całego miasta.

– Ma Pani w katalogu dokonań mi-
jającej kadencji takie, które są szcze-
gólnie Pani bliskie?

– Jestem szczególnie dumna ze sko-
ku cywilizacyjnego, jaki dokonał się na 
Gocławku.  Do wielu miejsc doprowa-
dziliśmy wreszcie kanalizację i  wodę. 
Praktycznie wszystkie ulice Gocław-
ka mają twardą nawierzchnię. Udroż-
niono ul. Szaserów, która stała się na 
znacznym odcinku Grochowską bis. 
Skwerek Olszynki Grochowskiej stał się 
miejscem chętnie odwiedzanym przez 
mieszkańców Gocławka. Niezwykle 
ważne, moim zdaniem, jest wybudowa-
nie praktycznie we wszystkich placów-
kach oświatowych dzielnicy placów za-
baw, obiektów i urządzeń sportowych. 
Nie wiem, czy jest taka druga dzielnica, 
w której nasycenie tego typu obiektami 
i urządzeniami sportowymi jest tak du-
że. Bardzo mi bliskie są takie programy 
skierowane do naszych mieszkańców 
jak „Kolorowa Praga”, „Senior Starszy 
Sprawniejszy” czy Uniwersytet III Wie-
ku. Na moje wyróżnienie zasługuje też 
to, co zrobiono i  robi się w  Centrum 
Promocji Kultury na Saskiej Kępie, któ-
rego inicjatorką budowy była nieżyjąca 

już Marzenka Koraszewska, radna ka-
dencji 2006-2010.

– Każdy rządzący w  demokratycz-
nym ustroju ma jakąś opozycję. Wy 
też ją macie i to chyba skonsolidowa-
ną, bo pozostającą w opozycji już po-
nad 6 lat. Czy „wasza opozycja” doło-
żyła jakieś konstruktywne cegiełki do 
tej ogromnej pracy, jaką wykonaliście 
dla dzielnicy i jej mieszkańców?

– Nasza opozycja to radni Prawa 
i  Sprawiedliwości. Niestety, niewiele 
mogę powiedzieć na temat konstruk-
tywnej współpracy tej opozycji z nami.

– Radni PiS twierdzą, że korzysta-
jąc z  większości blokujecie ich kon-
struktywne propozycje.

– Takie stwierdzenia to tylko zwykłe 
zaciemnianie rzeczywistości.

– 29 stycznia 2014 r. miała się od-
być Nadzwyczajna Sesja Rady Dziel-
nicy Praga-Południe. Nie odbyła się. 
Dlaczego?

– Bo nie było wymaganego quorum.
– Jeśli opozycja chciała zwołania 

sesji NADZWYCZAJNEJ to znaczy, że 
wydarzyło się coś niepokojąco złego 
na Pradze-Południe, wymagającego 
natychmiastowej reakcji? 

– Nic takiego się nie zdarzyło. To 
radni z klubu PiS wystartowali do „wy-
dłużonego sprintu”, którego metą będą 
jesienne wybory samorządowe. Dlate-
go problem, który na przykład rok te-
mu zasługiwałby, co najwyżej na zwy-
kłą interpelację, dzisiaj musi mieć kali-
ber „nadzwyczajny”. Uprawianie polity-
ki polegającej na budzeniu niepokojów 
społecznych jest dla mnie nie do zaak-
ceptowania.

– Dążąc do zwołania sesji nad-
zwyczajnej radnym PiS chyba jednak 
o coś chodziło, na przykład o  interes 
mieszkańców?

– Zapewne o  interes, ale na pewno 
nie mieszkańców naszej dzielnicy. Ra-
da Dzielnicy Praga-Południe m.st. War-
szawy zajmowała się wielokrotnie spra-
wami objętymi wnioskiem PiS. Są one 
rozpoznane i sukcesywnie są lub będą 
rozwiązywane. W  ogólnie dostępnych 
dokumentach można to wyczytać czar-
no na białym.

– Podobno radni PiS są oburzeni 
tym, że na jednego mieszkańca naszej 
dzielnicy przypada najmniej środków 
finansowych ze wszystkich osiemna-
stu dzielnic Warszawy?

– Kiedy 15 października 2013 r. 
przyjmowaliśmy budżet Dzielnicy Pra-

ga-Południe, radni PiS nie argumento-
wali o to, aby kwota pieniędzy przypa-
dających na jednego mieszkańca by-
ła jak najwyższa. W ogóle tego rodza-
ju wskaźnik ich nie interesował. Dzisiaj 
podnieśli larum po doniesieniach pra-
sowych. Koleżeństwo z PiS nie jest jed-
nak na bieżąco. Śpieszę poinformować, 
że aktualnie, dzięki skuteczności Zarzą-
du Dzielnicy, środki te zostały znacz-
nie zwiększone w stosunku do budżetu 
uchwalonego przez Radę m.st. Warsza-
wy w grudniu ubiegłego roku. Tym sa-
mym Praga-Południe nie jest już dzielni-
cą o najmniejszej puli środków inwesty-
cyjnych wyliczanej według powyższego 
wskaźnika. W  tym miejscu warto do-
dać, że środki finansowe przeznaczo-
ne na inwestycje w ostatnich 7 latach 
plasują Pragę-Południe na 7 miejscu 
w Warszawie.

– Nadzwyczajny kaliber, zdaniem 
radnych PiS zyskały też problemy 
z  przeglądami kominowymi, danymi 
osobowymi lokatorów jednej z kamie-
nic przekazanych osobie nieupraw-
nionej, dylematy związane z  przeka-
zaniem części ogrodu przedszkola nr 
162 następcom prawnym byłych wła-
ścicieli oraz sprawa kanalizacji na te-
renie osiedla TOR.

– To rzeczywiście ważne sprawy, 
szczególnie dla bezpośrednio zainte-
resowanych. Staramy się skutecznie 
rozwiązywać sprawę po sprawie. Sys-
tematycznie, wytrwale, codziennie… 
Nie nadajemy im statusu nadzwyczaj-
nych mimo, że jak podkreśliłam, ma-
my świadomość, iż dla bezpośrednio 
zainteresowanych taki status często 
mają. Praga-Południe to jedna z  naj-
większych dzielnic Warszawy porów-
nywalna skalą problemów do niejedne-
go dużego miasta w Polsce. Radni są 
jednym z  najważniejszych elementów 
systemu samorządowej demokracji. 
Dlatego ich codzienna, systematycz-
na aktywność jest niezwykle potrzeb-
na i  leży w  dobrze pojętym interesie 
wyborców. Podkreślam: codzienna ak-
tywność tzn. kontakt z mieszkańcami, 
udział w  pracach komisji Rady Dziel-
nicy itp., a  nie nadzwyczajna. Trudno 
się odnieść do wszystkiego jednocze-
śnie, ale np. w kwestii budowy kanali-
zacji na osiedlu TOR, dzięki staraniom 
Zarządu Dzielnicy, a zwłaszcza burmi-
strza Tomasza Kucharskiego doszło 
do porozumienia z MPWiK, zapewnio-
no mieszkańcom bieżącą konserwację 

i  pomoc w  razie awarii. Przystąpiono 
także do projektowania i  budowy no-
wej sieci. Pozostałe sprawy były wie-
lokrotnie omawiane na sesjach i radni 
oraz zainteresowani mieszkańcy ma-
ją wiedzę na tematy objęte wnioskiem 
o sesję nadzwyczajną.

– To, po co sesja nadzwyczajna? 
Radni PIS uważają ją za dobrą formę 
kontaktu z mieszkańcami.

– Radni PiS zwołali sesję w  trybie 
nadzwyczajnym, jednak na godzinę 
jej rozpoczęcia 42% radnych klubu 
PIS było nieobecnych. W  tym miej-
scu chciałabym powiedzieć, że radni 
mają wiele możliwości uzyskania sto-
sownych informacji w  sprawach ob-
jętych wnioskiem o zwołanie tej sesji. 
Mogą uzyskać je w drodze interpela-
cji składanych między sesjami, bądź 
w  trakcie sesji, albo zadając pytania 
na sesji. Mogą także pozyskiwać in-
formacje w  trybie dostępu do infor-
macji publicznej. Ponadto, systema-
tycznej aktywności powinna towarzy-
szyć świadomość, że aby skutecznie 
rozwiązywać problemy, z  korzyścią 
dla zainteresowanych mieszkańców, 
potrzebna nam jest dobra współpraca 
a  nie wojenki i  przedwyborcze fajer-
werki. Gdyby radni PIS uczestniczy-
li w każdej sesji do końca trwania jej 
obrad, nie zaś wychodzili w  trakcie, 
z pewnością posiadaliby wiedzę w in-
teresujących ich tematach, a tym sa-
mym mogliby udzielać wiarygodnych 
informacji mieszkańcom.

– To znaczy, że preferujecie Pań-
stwo jako PO inną formę kontaktu 
z mieszkańcami?

– Członkowie Klubu PO spotyka-
ją się z mieszkańcami w codziennych 
kontaktach m.in. na dyżurach, wspie-
rają i organizują akcje obywatelskie np. 
budowa tramwaju na Gocław. Wszel-
kie informacje, podejmowane uchwa-
ły, interpelacje i udzielone na nie odpo-
wiedzi znajdują się w  BIP. Transmisje 
z  posiedzeń Rady Dzielnicy transmi-
towane są on-line. Uważamy, że pra-
ca radnych powinna być jawna i przej-
rzysta, winna opierać się na faktach 
a nie insynuacjach i domysłach. Tylko 
dzięki takiemu podejściu i  współpra-
cy z mieszkańcami, udało się zmienić 
Pragę-Południe, jej oblicze i charakter. 
Dlatego dziękując za dotychczasową 
współpracę, zachęcam do dalszych 
wspólnych działań na rzecz naszej 
dzielnicy. AS

ZMIENIAMY PRAgę-POłUDNIE
Rozmowa z Bożeną Manarczyk, przewodniczącą Klubu Radnych PO Dzielnicy Praga-Południe.

Fot. archiwum
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Pan Jacek urodził się co 
prawda w Drezdenku, ale 
już od drugiego roku ży-
cia mieszkał w Żółwinie, 
a potem wychowywał się 
w Rzekcinie – wsi z 13 do-
mami. Szkołę miał nato-
miast w Zwierzyniu. I to 
właśnie tu spędzał najwię-
cej czasu. – Mała społecz-
ność – z wszystkimi swo-
imi wadami i zaletami. Jed-
nak dla mnie ważniejsze 
są zalety: że idąc do skle-
pu mogę zapomnieć portfe-
la, gdyż wszyscy się tu zna-
my. Że kiedy wyjadę – są-
siedzi rzucą okiem na dom. 
Że po prostu możemy sobie 
ufać. Podobnie jest na Sa-
skiej Kępie – powiedział 
w jednym z wywiadów. Je-
go partnerka, Maja Hirsh, 
i córeczka Marysia również 
pokochały to miejsce. I jak 
na razie nie zamierzają za-
mieniać go na żadne in-
ne. No chyba, że na szopę 
w Portugalii, o której to ak-
tor marzy od dawna. 

Pan Jacek nie lubi bowiem 
zainteresowania swoją oso-
bą. Najbardziej doskwie-
ra mu popularność. – Nie-
nawidzę, jak patrzy się na 
mnie 50 osób jednocześnie. 
Przecież każdy by to poczuł. 
To wcale nie jest miłe uczu-
cie, choć znam takich, któ-
rzy to lubią albo udają, że 
lubią – zdradził. Dlaczego 
więc został aktorem, a nie 
piłkarzem, jak ojciec? Dziś 
przyznaje, że miał spory dy-
lemat związany z wyborem 
swojej życiowej drogi. Grał 
przecież w Łuczniku Strzel-
ce Krajeńskie w III lidze ju-
niorów. Szło mu bardzo do-
brze. Talent odziedziczył po 
ojcu. Jednak mimo wszyst-
ko zdecydował się na aktor-
stwo. A co za tym idzie za-
przepaścił swoją piłkarską 
karierę. 

Nie ma jednak tego złego, 
co by na dobre nie wyszło. 
Dziś Jacek Braciak jest jed-
nym z najbardziej rozpo-
znawalnych polskich akto-

rów. Mówią o nim „aktor 
charakterystyczny”. Pew-
nie to ze względu na jego 
niski wzrost. Ale on w ża-
den sposób nie przeszka-
dza mu w karierze. Każda 
jego rola zapada w pamięci 
na długo. Nawet epizod po-
trafi zagrać po prostu feno-
menalnie. Do tej pory mo-
gliśmy oglądać go zarówno 
w poważnych filmach fabu-
larnych, jak i w komediach 

oraz serialach. Wziął udział 
w ponad pięćdziesięciu 
produkcjach. I za każdym 
razem stworzył pełną cha-
rakteru postać. Pierwszą 
nagrodę otrzymał już za ro-
lę w swoim przedstawieniu 
dyplomowym w reżyserii 
Jana Englerta. Dostał wte-
dy wyróżnienie na Prze-
glądzie Spektakli Dyplo-
mowych Szkół Teatralnych 
w Łodzi. 

Jego przygoda z dużym 
ekranem zaczęła się w 1989 
roku epizodem w filmie 
„Z soboty na poniedzia-
łek”. Potem były „Panny 
i wdowy”, „Enake”, francu-
ski dramat wojenny „Wiatr 
ze wschodu” i głośny dra-
mat miłosny „Uprowadze-
nie Agaty”. Seriale również 
upominały się o możliwość 
wykorzystania jego talen-
tu. Gościł m. in. w „Miodo-
wych latach”, „Klanie”, „13 
posterunku”. Regularnie 
pojawiał się w „Kasi i Tom-
ku”, „Oficerze” oraz „Gli-
nie”. W serialu „BrzydU-
la” wykreował jedną z naj-
ciekawszych postaci. Udział 
w „Rodzince.pl” oraz „Ja 
to mam szczęście” można 
śmiało zaliczyć do jego ko-
lejnych sukcesów. Jednak 
prawdziwą furorę wywołał 
rolą Jureczka w filmie „Edi” 
Piotra Trzaskalskiego. To 
dzięki tej kreacji otrzymał 
nagrodę dla Najlepszego 
Aktora Drugoplanowego na 
FPFF w Gdyni 2002 oraz 
Nagrodą Orła 2003. Nie po-
winniśmy zapominać tak-
że o jego nowszych rolach 
z filmu „Róża” i „Drogów-
ka” Wojciecha Smarzow-
skiego. Aktualnie możemy 
podziwiać go w najnowszej 
produkcji „Pod Mocnym 
Aniołem”, tegoż samego re-
żysera. Oprócz tego z du-
żym powodzeniem spraw-
dzał się w dubbingu, reży-
serii i na scenie teatralnej. 
Z Teatrem Powszechnym 
w Warszawie związany jest 
przecież od początku swojej 
kariery aktorskiej. Na swo-
im koncie ma również zna-

czące role w spektaklach 
Teatru TV. 

Dla pana Jacka nie ma bo-
wiem rzeczy niemożliwych. 
Wychodzi przecież z za-
łożenia, że aktor powinien 
umieć zagrać dosłownie 
wszystko. I trzyma się tej 
zasady. Ale w natłoku tych 
wszystkich obowiązków ni-
gdy nie zapomniał o swo-
jej wielkiej miłości do piłki 
nożnej. – Wykupiłem sobie 
Canal+ i oglądam wszystkie 
mecze – od dechy do dechy. 
Żeby mieć spokój, w trakcie 
transmisji jem, ponieważ 
gdy jem, nie mogę zajmo-
wać się dziećmi. Jestem za-
tem kryty. Zwykle konsump-
cja zajmuje mi około półto-
rej godziny – zdradził z roz-
brajającą szczerością. Czas 
spędzony z rodziną i roz-
wijanie swoich pasji są dla 
niego równie ważne jak pra-
ca. O ile nawet nie ważniej-
sze. Tak naprawdę pan Ja-
cek pozostał człowiekiem 
pełnym pokory wobec swo-
jego zawodu. Nie dał się 
zwariować. Nade wszystko 
chroni swoją prywatność. 
Wiadomo jedynie tyle, że 
jest mężczyzną z przeszło-
ścią, ale przede wszystkim 
dba o to, aby teraźniejszość 
działała tak jak należy. Jest 
po rozwodzie. Z poprzed-
niego związku ma dwie 
córki. Ale przecież każ-
dy ma prawo ułożyć swo-
je życie na nowo. On sko-
rzystał z danej mu szansy. 
Jest w szczęśliwym związ-
ku. I z całego serca wierzy 
w to, że tak już pozostanie. 
Na zawsze.

(ad)

Jacek BRACIAK
MIESZKAŃCY

Długo tułał się po Warszawie, zanim 
odnalazł w  stolicy swoje miejsce. 
Najpierw była Dziekanka, czyli akademik 
szkoły teatralnej, potem Żoliborz, Wesoła, 
Grochów, Bródno… Dopiero, gdy Jacek 
Braciak (45 l.) trafił na Saską Kępę, 
poczuł się jak w rodzinnym domu. Okolica 
bowiem najbardziej przypominała mu 
Zwierzyń, czyli miejsce, w którym spędził 
lata swojej młodości. 
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Pędzelkiem 
mIesZKańCa

 Jacek Frankowski

Pomysł nazwania ronda 
przy ul. Stanisławowskiej i Te-
respolskiej wypłynął wiosną 
ubiegłego roku. – Rondo to 
prowizorka, jakich wiele było 
w PRL-u, ul. Terespolska za-
grała w „Misiu”, a tuż obok, 
w klubie „Orzeł”, do dziś stoi 
szafa, do której trener Jarzą-
bek śpiewał słynne „Łubu-du-
bu”… – uzasadniali propozy-
cję inicjatorzy z samorządu 
Kamionka. Dodawali, że nie 
chodzi o uhonorowanie filmo-
wego prezesa, ale, ponieważ 
Ochódzki był bohaterem aż 
trzech filmów trzech różnych 
reżyserów (prócz „Misia” Ba-

rei wystąpił w „Rozmowach 
kontrolowanych” Chęcińskie-
go i „Rysiu” Tyma) będzie to 
symboliczne uhonorowanie 
wszystkich bohaterów i twór-
ców dobrych polskich kome-
dii.

 – Świetny pomysł – uśmie-
chał się Kazimierz Kaczor 
(m.in. Kotek z „Alternatywy 
4”) podpisując listę popierają-
cych inicjatywę. W światku ar-
tystycznym idea chwyciła. Zo-
fia Czerwińska (Irena z „Mi-
sia”, która spoliczkowała pre-
zesa, gdy wycofał się z obiet-
nicy ślubu) jako pierwsza po-
parła taką nazwę, a Jacek Ka-

walec przypomniał sobie, że 
w „Zmiennikach” zagrał cink-
ciarza. Za sprawą „Wiadomo-
ści” TVP o pomyśle usłysza-
ła cała Polska, a dzięki „Fak-
tom” TVN idea dotarła nawet 
do Australii. Idea przeszła po-
zytywnie wszelkie procedu-
ry (opinie miejskiego zespo-
łu oraz stołecznej komisji ds. 
nazewnictwa, Rady Dzielni-
cy Praga-Południe). Jednak 
wbrew rekomendacjom, 13 lu-
tego, głosami PiS i PO, Rada 
Warszawy podjęła decyzję ne-
gatywną. – PiS był przeciw, bo 
wszystko co kojarzy się z PRL-
-em jest „be”, zaś rządzący 

przestraszyli się popularno-
ści ronda, które jest unikatową 
prowizorką… – komentowali 
obserwatorzy sesji.

– Szkoda, bo to wielka stra-
ta dla Pragi-Południe. Po-
wstałoby miejsce promujące 
dzielnicę. Można tu było or-
ganizować plenerowe festi-
wale komedii, wystawić ko-
pię znajdującej się u nas szafy 
i każdy mógłby „wyśpiewać” 
władzy jaka jest wspaniała… 
– mówią samorządowcy z Ka-
mionka, do których dzień po 
decyzji miejskich rajców za-
dzwonił Robert Skolimowski, 
ojciec Kamili, naszej przed-
wcześnie zmarłej Mistrzy-
ni Olimpijskiej: – Nasza fun-
dacja posiada replikę misia 
i śledząc państwa inicjatywę 
stwierdziliśmy, że możemy go 
zaimpregnować i ustawić na 
środku tego ronda…

Magda K.

Zdziwiony był nawet za-
stępca burmistrza Praga-Połu-
dnie Jarosław Karcz, który czę-
sto spotyka pana Kazimierza 
w praskim urzędzie.

– Pan burmistrz poprosił 
mnie, abym uczestniczył w uro-
dzinach stulatka – majora Kazi-
mierza Klimczaka. Pomyślałem 
sobie, że nazwisko się zgadza, 
stopień też, tylko wiek nie. Pan 
Kazimierz bowiem bardzo ak-
tywnie działa w organizacjach 
kombatanckich i nie spodzie-
wałem się, że osiągnął tak czci-
godny wiek – stwierdził wice-
burmistrz.

Nikt jednak kto zna pana Ka-
zimierza od lat lub nawet po-
znał dopiero niedawno, nie po-
winien dziwić się tym słowom. 

Uroczystości na cześć zacne-
go Jubilata rozpoczęły się mszą 
świętą w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego NMP Kró-
lowej Polski. – Jubileusz setnej 
rocznicy jest okazją do dzięko-
wania za życie i udzielone ła-
ski. Składam wyrazy szacunku 
i uznania za Pana życie, moty-
wowane miłością do Boga i Oj-
czyzny. Dla wielu przyszłych 
pokoleń stanowi pan wzór żoł-
nierza i patrioty – podkreślił 

(w liście) biskup polowy Woj-
ska Polskiego Józef Guzdek. 

Kazimierz Klimczak jesz-
cze przed wojną skończył szko-
łę wojskową. Wojenna zawie-
rucha rzuciła go między innymi 
do Kutna, Konina i Brodnicy. 

W jednej z bitew został ciężko 
ranny.  Walczył także w Warsza-
wie. Po wojnie pozostał w sto-
licy. Przez ponad trzydzieści lat 
pracował w Ministerstwie Żeglu-
gi i Gospodarki Wodnej. Od 1963 
roku mieszka na Pradze. Obecnie 

aktywnie działa m.in. w Społecz-
nej Radzie Kombatantów przy 
Burmistrzu Dzielnicy Praga Po-
łudnie – Tomaszu Kucharskim, 
która skupia dwanaście różnych 
Związków i Stowarzyszeń Kom-
batanckich z terenu dzielnicy. 

Na pytanie o receptę na dłu-
gowieczność odpowiedział, że 
przeżył sto lat, choć tego nie 
planował. – Ale dzięki Bogu do-
żyłem i cieszę się z tego docze-
kania – dodał pan Kazimierz. 

Jedyne co go zasmuca to fakt, 
że jego ukochanej żony Cecylii 
nie ma już razem z nim.

– Poznałem ją na bojowym 
szlaku i przeżyliśmy razem 
szczęśliwie 60 lat i choć wiem, 
że to niemożliwe, to chętnie bym 
przeżył z nią drugie tyle – pod-
kreślił szacowny Jubilat. Do-
czekali się dwójki dzieci – cór-
ki Elżbiety i syna Krzysztofa, 
wnuków oraz prawnuka. – Mój 
syn jest kardiologiem i mieszka 
w Paryżu. Zwiedził dwadzieścia 
siedem krajów – opowiadał z oj-
cowską dumą pan Kazimierz.

Stulatek z kolei jest najstar-
szym pacjentem oddziału Klini-
ki Kardiologii w Szpitalu Gro-
chowskim. Zdrowie, siły i hu-
mor nadal jednak mu dopisują. 
Pozostaje aktywny – m.in. cho-
dzi na różne imprezy, głównie 
patriotyczne i do kina. 

Na uroczystości na Je-
go cześć, która odbyła się 
w jednej z restauracji na Sta-
rym Mieście, oprócz rodzi-
ny i przyjaciół, pojawili się 
przedstawiciele ministra, mar-
szałka oraz dzielnicy Praga-
-Południe. Zagrała kapela, 
nie zabrakło wspomnień, no 
i oczywiście wspaniałego tor-
tu. Odczytano też listy gra-
tulacyjne m.in. od premie-
ra Donalda Tuska i marsza-
łek Sejmu Ewy Kopacz, który 
szczególnie wzruszył Jubilata.  
─ Dużo zdrowia, pomyślności 
i nieustającej pogody ducha – 
życzyła pani marszałek. Re-
dakcja „Mieszkańca” przyłą-
cza się do tych życzeń. 

Anna Krzesińska

Sto lat to zbyt mało!
Major Kazimierz Klimczak w  otoczeniu 
rodziny i przyjaciół świętował swoje setne 
urodziny. Trudno go jednak uznać za wie-
kowego pana. Sił i  energii ma bowiem 
tyle, że starczyłoby ich, aby obdzielić kil-
ka,  nawet dużo młodszych osób.

Bielizna dla Ciebie

na wszystkie kolekcje bielizny m.in. 
Triumph, Felina, Samanta, Freya,  

Alles, Gorteks i inne…
Rabaty nie łączą się!

PROMOcJA trwa do 15 marca 2014 r.

Warszawa, ul. Fieldorfa 10A lok. 203, tel. 22 403-10-60
Czynne pn.-pt. 10.00-20.00; sob. 9.00-15.00

SAlon zaprasza

K&L HAIR DESIgN gROUP
Salon Expert CH Atrium Promenada

Warszawa, ul. Ostrobramska 75c lok. 0.38 (obok pralni) 
Tel. (22) 611 37 77, 668 029 578   www.hairdesigngroup.com.pl
Salon czynny: pn.–sob.10.00-21.00, niedziele 10.00-20.00

 DIAcOLOR 119–139 zł 
 teraz 83–97 zł 
 KOLOR 139–159 zł 
 teraz 97–111 zł
Kupon ważny do 15.03.2014 r.

Rabaty nie łączą się!

JEDNORAZOWY KUPON RABATOWY – 30%
NA WSZYSTKIE KOLORYZACJE.

Rondo bez pRezesa...
Główny bohater filmu „Miś”, to szuja i krętacz… – Jeśli u nas jakaś 
nazwa nie ocieka krwią, to jest niedobra… – na falach radiowej 
„Trójki” komentował decyzję radnych Wojciech Mann. 

JEDnoRAZoWY 
kupon rabatowy –20% 
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Krzy żów ka Mie szkań ca Nr 4h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Masz wszelkie szanse na poprawienie zasob-
ności swojego portfela. Będzie to okupione spo-
rą dawką pracy, ale się opłaci. Zaczniesz też 
oszczędzać, mając na uwadze spełnienie jakie-
goś marzenia. Pomoc powinieneś uzyskać od 
swojego partnera. Możesz liczyć na jego zrozu-
mienie i  poparcie w  trudnych sprawach życio-
wych. W uczuciach powinno być spokojnie i sta-
bilnie, żeby nie powiedzieć nudno.

 ByK 22.04-21.05
Pomyślny czas na załatwienie wszystkich waż-

nych spraw urzędowych. Panie urzędniczki w do-
brym nastroju i pełne dobrej woli potraktują Cię 
życzliwie. Jeżeli nie masz chwilowo żadnych 
ważnych spraw „na tapecie”, zajmij się swoimi 
pasjami i życiem towarzyskim. Na pewno z przy-
jemnością wybierzesz się na jakiś koncert lub wy-
stawę. W sprawach sercowych może czekać Cię 
niespodzianka, która przewróci uporządkowane 
dotychczas życie do góry nogami. 

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
W najbliższym czasie może być trochę zamie-

szania i pośpiechu. Jak zwykle, gdy zwalają się na 
głowę niechciane obowiązki, może Ci to napsuć 
krwi, ale raczej nie powinieneś mieć większych 
powodów do obaw. Bardziej wciągające okażą 
się sprawy pozazawodowe. Pod koniec miesiąca 
możliwy szczęśliwy traf: wygrana lub dodatkowe 
pieniądze… z nieoczekiwanego źródła.

 RAK 22.06-22.07
Życzliwość i sympatia okazywana przez otocze-

nie wzmocnią Cię psychicznie i  natchną optymi-
zmem. Nie zapomnij, aby zrewanżować się tym sa-
mym. Praca bywa Twoją pasją, denerwować mogą 
natomiast zarobki. Może czas zacząć negocjacje 
z szefem dotyczące podwyżki lub premii. Możesz 
mieć wiele argumentów na to, aby go przekonać do 
swoich racji. Pokaż się więc z jak najlepszej strony. 

 LeW 23.07-23.08
Przed Tobą ciekawe dni, choć zapewne nie bę-

dziesz miał ochoty na żadne wyszukane rozryw-
ki. Jeśli poczujesz się zmęczonym, poleń się bez 
wyrzutów sumienia. Drobne rodzinne konflikty są 
do załagodzenia. W pracy nie słuchaj „dobrych 
rad” osób, których nie darzysz zaufaniem. Po-
staraj się też mniej mówić, a dobrze na tym wyj-
dziesz. Wyciągnij też wnioski z zachowania kole-
gów w poprzednich tygodniach. 

 PAN NA 24.08-23.09
W  najbliższych dniach tempo Twojego ży-

cia może być lekko przyśpieszone, i chociaż za 
oknem panuje zmienna aura, to i tak nie zmieni to 
Twojego optymistycznego nastawienia do świa-
ta i sprawi, że będziesz w romantycznym nastro-
ju. W sklepach jubilerskich to właśnie Panny bę-
dą oblegać stoiska z pierścionkami i obrączkami, 
a potem mogą rezerwować wyjazd dla nowożeń-
ców. Nie powinieneś mieć wątpliwości, co do si-

ły uczuć swoich i partnera. W sprawach finanso-
wych szybko łap okazje, bo czas to pieniądz! 

 WA GA 24.09-23.10
Teraz możesz przeżywać trudne momenty. 

Uzbrój się więc w cierpliwość i nie rób nic więcej 
niż to potrzebne. Spraw związanych z opłatami 
nie zostawiaj na ostatnią chwilę. Tutaj zachowaj 
przytomność umysłu i wewnętrzny spokój. Spo-
tkanie z pewną, miłą osobą na pewno poprawi Ci 
nastrój i spojrzysz na otoczenie z większym opty-
mizmem.

 SKOR PION 24.10-23.11
Jeśli posprzeczałeś się z  bliską Ci osobą, to 

pamiętaj, że i tak szybko się pogodzicie. W uczu-
ciach o  wiele gorsza jest obojętność. Gwiaz-
dy mówią, że Twoje zachowanie może wzbu-
dzać zazdrość lub irytację partnera. W pracy na-
rzuć sobie większą dyscyplinę, możesz spodzie-
wać się rywalizacji, a nawet nieczystej gry, gdyż 
stawką okażą się większe pieniądze. Dbaj o sie-
bie i reaguj, gdy pojawią się jakieś dolegliwości 
zdrowotne. 

 STRZe Lec 24.11-22.12
Staraj się zawsze ze zrozumieniem słuchać 

swego rozmówcy, nawet, gdy nie podzielasz je-
go poglądów. W  pracy doskonałe dni na szu-
kanie wyjścia z  trudnych sytuacji oraz na bu-
rzę mózgów. Jeżeli nadarzy się okazja, wybierz 
się w krótką podróż – może okazać się całkiem 
owocna. Nie dąż jednak zbyt szybko do celu, bo 
możesz się potknąć o mały kamyk.

 KO ZIO RO Żec 23.12-20.01
Drogi Koziorożcu, sprzyjają Ci okoliczności 

i czas najwyższy pomyśleć o miłych sprawach. Je-
śli jesteś samotny, możesz mieć szansę na pew-
ną i szczęśliwą miłość. Powinieneś teraz nastawić 
się na same pomyślne sprawy i spróbować wyjść 
szczęściu naprzeciw. Dopisze Ci fart w finansach, 
poczujesz się wspaniale – czegóż więcej trzeba, 
żeby zmienić swoją sytuację? Zacznij działać.

 WO DNIK 21.01-19.02
W  najbliższych dniach w  sprawach zawodo-

wych odczujesz zwiększone obowiązki. Poradzisz 
sobie na pewno! Spotka cię satysfakcja, której 
możesz się nie spodziewać. Może ktoś wreszcie 
doceni twój zapał i poświęcenie? Czeka Cię miłe, 
niespodziewane spotkanie, które może przerodzić 
się w coś... ciekawego. Samopoczucie będziesz 
mieć coraz lepsze, czyli oby do wiosny… 

 Ry By 20.02-20.03
Może Ci dopisywać zmienne poczucie humoru, 

ale postaraj się o większy dystans do paru spraw, 
a Twoje nerwy powoli się uspokoją. Spróbuj od-
poczywać i regenerować swoje siły na sportowo. 
Chociaż nawet mycie okien i trzepanie dywanów 
dobrze Ci zrobi, a już na pewno pomoże rozłado-
wać napięcie. Przy okazji wysłuchasz praktycz-
nych porad sąsiadki i  będziesz wiedział, co się 
dzieje w najbliższej okolicy.  Merlin

Jak leczyć niestrawność, 
przejedzenie, dyskomfort ga-
stryczny? Jedni mówią, że nie 
ma to, jak kieliszek wódki z pie-
przem lub ziołowo–korzen-
ny Jägermeister. Ale u wielu 
ten sposób tylko nasila przy-
kre objawy. Jeśli alkohol, na 
przykład czerwone wino, to le-
piej je pić podczas „trudne-
go” posiłku. Lepiej zdać się na 
środki może mniej przyjemne, 
lecz z pewnością łagodniejsze 
i godne polecenia. 

Jeśli zażywasz dostępne na 
rynku bez recepty środki na 
wątrobę czy żołądek, staran-
nie pilnuj, by ich nie przedaw-
kować – czytaj sposób użycia, 
by nie wpędzić się w kłopoty. 

Można wypić kubek herbat-
ki miętowej czy rumiankowej 
(ważne, by była naprawdę cie-
pła), lub mocnej, gorzkiej her-
baty. Można zaparzyć szczyp-
tę cynamonu ze szczyptą im-
biru. Zaparzyć można także 
majeranek (jest znakomity!), 
kminek czy koper włoski.

Jeśli jest już trochę lepiej, 
pomóż organizmowi czerwo-
ną herbatą (świetnie dzia-
ła na trawienie) lub naparem 
z siemienia lnianego, mo-
że być mielone – niesie ulgę 
w nadkwasocie.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Póki czas – weselmy się i bawmy! Kilka propozy-
cji do menu na kameralne przyjęcia.

✓Półmisek mięs pieczonych, pasztetów i  wędlin – ułóż 
wszystko na głębokim półmisku, udekoruj szczodrze małymi 
szparagami z puszki, zgrabnymi kawałkami ananasa czy brzo-
skwiń, przykryj folią i mocno ozięb przez przynajmniej godzinę. 
Zalej chłodną, doprawioną, lecz delikatną galaretą. Dzięki temu smak będzie ciekaw-
szy, a wędlina długo nie będzie obsychać na stole, zachowując apetyczny wygląd. 

✓Podobnie można postąpić z półmiskiem ryb: wędzony łosoś i pstrąg, surimi 
itp., ubrać jajkami na twardo, cieniutkimi plasterkami cytryny, kaparami, korniszona-
mi, ochłodzić i bardzo zimne zalać chłodną galaretą. 

✓Rolada z drobiu z owocami: pierś kurzą lub indyczą rozciąć tak, na płasko i lek-
ko rozbić. Musi być cienka. Skropić cytryną, lekko osolić. Kto lubi, może skropić też 
oszczędnie tabasco. Wzdłuż, przy brzegu, ułożyć pasek z dość ściśle „przytulonych” do 
siebie suszonych śliwek, moreli, kandyzowanej żurawiny. Całość ciasno zrolować, jak 
naleśnik, spiąć wykałaczkami. Zrumienić lekko z każdej strony na patelni, a potem do-
dać 3-4 łyżki wody i dusić około 20 minut na małym ogniu, koniecznie pod przykryciem. 
Zostawić do ostygnięcia, wyjąć wykałaczki, kroić w poprzek na plasterki – jak kiełbaskę.

✓Schab faszerowany serem: dość cienki i długi kawałek schabu bez kości skropić 
octem jabłkowym, natrzeć solą i czosnkiem, odłożyć na noc. Nazajutrz wymieszać se-
rek ziołowy biały z pokrojoną w kostkę fetą i paskami suszonych pomidorów. Można 
dodać 1-2 łyżki śmietany. W schabie długim ostrym nożem utworzyć „kieszeń” wbijając 
nóż od przodu wzdłuż włókien. W otwór wkładać, upychając, farsz. Gdy gotowe, obto-
czyć schab w oregano, papryce i czosnku, włożyć do rękawa foliowego i piec około 60 
minut, zależnie od wielkości mięsa. Kroić, gdy wystygnie, w poprzeczne plastry.

✓Sałatka karnawałowa: świeże ogórki umyć, z grubsza obrać (nie szkodzi, jeśli 
zostanie ciut zielonej skórki), pokroić na ćwierć plasterki (około 1/2 cm). Wymieszać 
ze słoikiem odcedzonego bambusa, dodać krojone grzybki w occie, kulki mini moza-
relli i mini pomidorków, bazylię oraz świeżo mielony pieprz i skropić winegretem. 
 PysznaJózia

Ra dy 
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War to wie dzieć
A wiecie, co to są zapusty? Wedle jednych to czas karna-

wału, wedle innych – sam jego koniec. Ostatni tydzień karna-
wału rozpoczyna Tłusty Czwartek. Za tydzień już Wielki Post! 
Ale tymczasem można objadać się pączkami, dziś – słodkimi, 

kiedyś – także nadziewanymi tłustym mięsiwem i słoninką. Kto tego dnia nie 
zje choć jednego pączka, nie będzie mu się wiodło – mówi przysłowie, ale kto 
zje ich zbyt wiele, ten to ciężko odchoruje – mówi doświadczenie. 

W wielu miejscach na świecie Tłusty Czwartek zastępuje Pancake Tuesday 
czyli Mardi Gras, czyli po Tłusty Wtorek, bezpośrednio przez Środą Popielcową. 
Zajada się wówczas naleśniki, bawi, weseli. Szwedzi wolą semle – nadziewa-
ne, słodkie bułki. Tak czy owak – to czas obżarstwa przed postem i radości. 
Co prawda nie dla wszystkich – w roku 1771 Tłusty Wtorek wypadał 12 lutego. 
Szwedzki król Adolf Fryderyk przesadził i z obiadem, i z deserem (semle!) 
po czym biedak zmarł. Warto więc pamiętać o umiarze… Nawet, gdy zamiast 
semle jesz pączki.   Ciekawska

ŚMIE SZKA NIEC
Żona do męża: – Kochanie idź do 

sklepu i kup parówki, jak będą jajka to 
kup dziesięć. 
Mąż idzie do sklepu:
– Dzień dobry, są jajka? 

– Są.
– To poproszę dziesięć parówek. 

��
Restauracja. Przy stoliku siedzi podchmielony gość 

i zamawia pączki. Gdy kelnerka przynosi, mówi:
 – Całuję rączki za te dwa pączki! – i zamawia jesz-

cze ciastka, a gdy je dostaje, mówi:
– Za te ciasteczka całuję w usteczka.
Słysząc to, ojciec rodziny, siedzącej przy sąsiednim 

stole podchodzi i mówi:
– Żebyś się nie ważył zamawiać jeszcze zupę! 
 WesołyRomek

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w  terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 2/2014: „czas to złoto”. Zestaw 
upominków wylosował p. Lucjan Błachnio z ul. Bolesławickiej. Po odbiór zapra-
szamy (z dowodem tożsamości) do redakcji do 28 lutego br.     
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Kontrolowanyprzez
Zwi¹zekKontroli

DystrybucjiPrasy.

AUTO-MOTO

 Skup aut, kasacja. Płatne go-
tówką.  Tel. 511-571-917

FINANSE

 Doświadczona księgowa – 
doradca podatkowy poprowadzi 
księgowość małych i średnich 
firm – od 100 zł. 
Tel. 606-763-006; 601-237-563 
 www.podatkizglowy.pl
 Księgowość. Tel. 608-47-58-70
 Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

 AAA, Antyki wszelkie za go-
tówkę oraz znaczki, monety, 
medale.  Tel. 516-400-434
 Książki. Płyty. Dojazd. 
 Tel. 798-631-511
 Monety, banknoty, odznacze-
nia. Antykwariat ul. Andersa 18. 
 Tel. 22 831-36-48
 Znaczki, monety, banknoty, 
pocztówki, książki, srebro, me-
ble, obrazy i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 601-235-118 

SPRZEDAM

 Drewno opałowe, pocięte 
z rozbiórki, worek 12 zł, trans-
port gratis.  Tel. 721-002-710
 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822; 
 www.odkurzaczewodne.eu

MEDYCZNE

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

NAUKA

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

 Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam. Dr. 
 Tel. 607-690-614
 Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
 MATEMATYKA. 
 TEL. 518-959-299
 Matematyka. 
 Tel. 607-163-744
 Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i telefonu. 
Osoby starsze – promocja!  Stu-
dent.  Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI/kupię

 Kupię mieszkanie, dom, 
działkę.  Tel. 730-537-491

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

 Kawalerka, Falenica. 
 Tel. 696-278-382
 Wynajmę pokój jedno lub 
dwuosobowy w domu, Wawer. 
 Tel. 502-326-348

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

 Działki nad jeziorem, linia 
brzegowa, media, blisko W-wy. 
 Tel. 605-044-270
 Sprzedam działkę Chruście-
la/Kadrowa, Rembertów 500 m 
kw.  Tel. 607-895-297

DAM PRACĘ

 SAMODZIELNA KSIĘGO-
WA DO BIURA RACHUNKO-
WEGO – KSIĘGA HANDLO-
WA, BILANS  – OD ZARAZ. 
WAWER.  TEL. 608-430-903
 www.autostarter.com.pl  
obsługa klienta  wykształcenie 
techniczne  studenci do 24-go 
roku życia; osoby ubezpieczone, 
cv na: auto@autostarter.com.pl

SZUKAM PRACY

 Sprzątam + po remoncie.
  Tel. 511-210-315

INNE

 Sprzedam używane z Niemiec 
– pralki, lodówki, telewizory, ro-
wery i inne.  Tel. 502-188-233

PRAWNE

 Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa Gocław. 
 Tel. 22 672-34-34; 604-095-656; 
 www.podatki-doradca.pl
 Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codzien-
nie oprócz wtorków. Ul. Gro-
chowska 207 (Universam, an-
tresola od strony pętli autobuso-
wej)  www.kancelariaosica.pl; 
 Tel. 509-959-444, 
 22 810-00-61 w. 252
 Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy: cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30; 603-807-481

TURYSTYKA

 Wczasy dla Seniorów w Kry-
nicy Morskiej: 14 dni – cena od 
999 zł; 7 dni – cena od 499 zł. 
Zapisy: Marszałkowska 81 lok. 
25.  Tel. 22 834-95-29

UROCZYSTOŚCI

 01.03.2014 R. BAL KARNA-
WAŁOWY W GODZ. 20.30-
3.00 HOTEL ARKADIA ROY-
AL – ANIN UL. B. CZECHA 
10 – REZERWACJE. TEL. 
22 517-36-60, WWW.ARKA-
DIAROYAL.PL ZAPRASZA-
MY!

USŁUGI

 AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachodnie. 
Naprawa. 
Tel. 22 612-95-23, 609 105 940

 Anteny satelitarne naziemne; 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej.  
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
 Lemag-tvsat.waw.pl  
 Tel. 22 815-47-25; 501-123-566 
 ANTENY, TELEWIZORY – 
NAPRAWA. TEL. 602-216-943
 Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. Ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
 A-z stolarskie przeróbki, 
naprawy. Tel. 602-126-214
 Cyklinowanie, lakierowanie – 
Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
 Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów – Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545 
 Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201
 Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
 Dezynsekcja – skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
 Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

 Elektryk – uprawnienia. 
 Tel. 22 813-77-82; 502-443-826
 Elektryczne. 
 Tel. 516-075-825
 Futra – kożuchy, odzież skó-
rzana – usługi miarowe, prze-
róbki, wszelkie naprawy. Ul. 
Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05

 Hydrauliczne, gazowe – so-
lidnie.  Tel. 22 610-81-21; 
 607-773-106
 Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk-hydraulika.pl 
 Tel. 696-321-228
 Hydrauliczno-gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
 Hydraulik 24h, wod.-kan. co. 
gaz.  Tel. 22 416-64-49 
 i 889-51-82-46
 Hydraulika, gaz – naprawy, 
podłączenia.  Tel. 22 357-08-37; 
 509-937-189
 Lodówki, pralki, telewizory 
– naprawa.  Tel. 694-825-760
 LODÓWEK NAPRAWA. 
TEL. 22 842-97-06; 602-272-464 
 Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163

 Malowanie, tapetowanie, gip-
sowanie,. Sztukateria, Mistrz. 
 Tel. 22 810-90-22
 Meble na wymiar, naprawy, 
przeróbki.  Tel. 504-824-568; 
 22 773-15-13

 Ocieplanie domów. 
 Tel. 660-473-628
 Pralki, lodówki – naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
 PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
 STOLARZ – SZAFY, ZA-
BUDOWY, GARDEROBY 
I PAWLACZE. 
 TEL. 602-126-214
 Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

 WYKONUJEMY NIE-
POWTARZALNE DRZWI, 
ŁÓŻKA I INNE MEBLE 
Z LITEGO DREWNA. 
TEL. 514-074-404; 502-221-045

 Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

 Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery – naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
 Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
 Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874

USŁUGI/budowlane

 Ciepło dzięki kolektorom sło-
necznym – ostatnia szansa na 
dotację 45%.  Tel. 603-765-282
 ELEKTRYCZNE. 
 TEL. 504-618-888
 HYDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
 HYDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
 Kierownik budowy, inspek-
tor nadzoru mgr inż. Michał 
Rowicki.  Tel. 792-632-792
 PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888
 TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888

USŁUGI/komputerowe

 AAA Tani Serwis Kompute-
rowy 18 zł/h 24 h. Dojazd 0 zł. 
 Tel. 506-480-505
 Serwis. Tanio. 
 Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe

 Pranie dywanów, mebli tapi-
cerowanych, tapicerek samo-
chodowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440
 Sprzątanie piwnic, strychów. 
 Tel. 795-141-552 

USŁUGI/remontowe

 Glazura, hydraulika, malowa-
nie.  Tel. 606-181-588
 Glazura, hydraulika, malowa-
nie.  Tel. 518-562-380 
 i 22 612-59-98
 Gładź, glazura, panele, malo-
wanie.  Tel. 609-982-675
 Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
 Malowanie, panele, wykładzi-
ny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13

USŁUGI/transportowe

 AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiór-
ki.  Tel. 22 224-22-63; 
 888-651-163
  AUTOHOLOWANIE, 

PRZEPROWADZKI.
TEL. 722-990-444

 Przeprowadzki 24 h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych mebli, 
agd, rtv.  Tel. 607-66-33-30
 Wywóz gruzu, mebli, sprzą-
tanie piwnic, transport mat. bu-
dowlanych.  Tel. 600-359-594

ZIELARSTWO

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

OGŁO SZE NIA DROb NE   OGŁO SZE NIA DROb NE    OGŁO SZE NIA DROb NE

Termowizja. 
Tel. 660-47-36-28

Domowy hydraulik – 24 h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy.  
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744 

Nieodpłatnie odbieram zuży-
ty sprzęt agd, złom, makulatu-
rę, stłuczkę. Sprzątanie piwnic 
i strychów. Wywóz mebli.  

Tel. 22 499-20-62 

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

Złota Rączka. 
Tel. 515-400-656

rEKlAMA  rEKlAMA

USŁUGI POGRZEBOWE
„SeLeNe”

CAŁODOBOWY 
DYŻUR TELEFONICZNY
516-084-130 

WaRSZaWa RadOść 
ul. PaNNY WOdNEJ 46/48

Miejskie Przedsiębiorstwo
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;
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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKUReNcyJNe ceNy

ul. Kłopotowskiego 23/25 
(wejście od ul. Floriańskiej)
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD 

POGRZEBOWY 
„Calvaria”

CAŁODOBOWO
ul. Grochowska 144/146

Tel. 22 836 40 09;  
501 570 011

www.calvaria.pl
rEKlAMA  rEKlAMA

twóJ CZas Jest dla Nas beZCeNNy!
NadaJ drobNe prZeZ INterNet  Kliknij www.mieszkaniec.pl
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NAPRAWA I RENOWACJA 
MEBLI Z LITEGO DREW-
NA. MISTRZ STOLARSKI. 

TEL. 502-221-045

Gabinet Pediatryczny Prywatny 
ul. Saska 16/14 Warszawa 

Tel. 788-055-559

Złota Rączka, wszelkie naprawy. 
Tel. 507-355-601

Rolety, Żaluzje, Verticale, Pli-
sy, Produkcja, Sprzedaż, Mon-
taż.  Tel. 502-133-124

Remonty. Wykończenia. 
Tel. 696-046-805
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W Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej nr 4 na Gocła-
wiu przez dwa tygodnie fe-
rii czeka ich wiele atrakcji. 
– Planujemy sporo cieka-
wych wycieczek m.in. do ki-
na, na kręgle, basen, a tak-
że do Muzeum Narodowego 
czy Muzeum Jana Pawła II.  
Pójdziemy także do ogrodu 
zoologicznego. Chętni bę-
dą mogli wziąć też udział 
w dzielnicowych konkursach 
– wyliczyła Lucyna Melcer, 
dyrektor Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej nr 4 na Gocławiu.

Dzieci część czasu spędzą 
w placówce. Mogą  tam po-
grać w gry planszowe, pił-
karzyki, dartsa, ping-ponga, 

a także wziąć udział w zaję-
ciach plastycznych czy in-
formacyjnych. Te ostatnie 
cieszą się jednak niewielkim 
powodzeniem. 

– Komputery to mamy 
w domu, tu wolimy wziąć 
udział w warsztatach z kora-
likami. Lubimy też karaoke. 
To świetna zabawa. Śpiewa-
my różne polskie przeboje, 
nieważne jak kto śpiewa, ale 
najważniejsze są wspólne 
wygłupy. Nikt nie żałuje, że 
nie wyjechał na ferie, bo ma-
my tu mnóstwo ciekawych 
zajęć – podkreśliła 11-letnia 
Lenka. – Mamy też warsz-
taty kulinarne. Może dowie-
my się czegoś ciekawego, 
a w przyszłości weźmiemy 
udział w jakimś telewizyj-
nym programie kulinarnym 
– śmiały się 11-letnia Amel-
ka i 14-letnia Ola.

Z kolei w Ognisku Pra-
cy Pozaszkolnej nr 2 na Sa-
skiej Kępie dzieci nie mogą 
doczekać się zajęć kompute-
rowych. 

– Mamy kilkanaście sta-
nowisk. Jedna grupa korzy-
sta z komputera pół godzi-
ny, później następuje zmia-
na. Oczywiście to nie jedy-
na nasza propozycja. Prak-
tycznie codziennie gdzieś 
wychodzimy – m.in. na ba-
sen, kręgle, do kina oraz 
na wycieczki turystyczne. 
Bierzemy też udział w tur-
nieju sportowym. Na miej-
scu w placówce organizu-
jemy natomiast zajęcia pla-
styczne, dzieci mogą pograć 
w ping-ponga, gry planszo-
we, mamy też karaoke – wy-
tłumaczyła dyrektor Wie-
sława Maj.

Pierwszego dnia dzieci 
brały udział w warsztatach 
w Muzeum Techniki. – By-
ło ciekawie. Pan robił róż-
ne eksperymenty – również 
z wybuchami. Wlewał do 
naczynia wodę, a im mniej 

jej było, tym wyżej leciała – 
opowiadał z przejęciem Ka-
mil, jeden z uczestników.

Z kolei Dom Kultury na 
Pradze-Północ w ramach 
miejskiego programu pod-
czas ferii organizuje zajęcia 
dla kilku okolicznych szkół. 
– Są to warsztaty tworzenia 
figurek z masy solnej, two-
rzenia ozdób, zumby oraz 
spektakle teatralne – wy-
jaśnia Marta Boczek z DK 
Praga. 

Pracownicy placówki 
przygotowali też propozycje 
dla dzieci, które nie uczest-
niczą w programie „Zima 
w Mieście”. W poniedziałki 
i piątki chętni mogą wziąć 
udział w zajęciach kom-
puterowych, we wtorki – 
w warsztatach plastycznych, 
a w czwartki – w recyklin-
gowych. 

Anna Krzesińska

NA NUDę NIE NARZEKAJą
Dzieci biorące udział w zajęciach OPP na Saskiej Kępie wolą gry komputerowe, te 
chodzące do OPP na Gocławiu wybierają raczej warsztaty tworzenia ozdób.

Szanowni Mieszkańcy! 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 
Praga-Południe zwraca się do Państwa z prośbą 
o wskazanie miejsc na terenie Dzielnicy Praga- 
-Południe, w których według Państwa powinny 
stanąć kosze na śmieci.

Propozycję lokalizacji można:
  wysłać na adres mailowy:  

kosze@zgnpragapld.pl 
  wysłać na adres:  

ZGN Praga-Południe ul. Walewska 4, 
04-022 Warszawa,  
z dopiskiem „kosze na śmieci” 

  pozostawić w specjalnej skrzynce 
umieszczonej na budynku ZGN  
Praga-Południe przy ul. Wąwolnickiej 3

Na Państwa zgłoszenia czekamy 
do 31.03.2014 r.

W 150 wskazanych przez Państwa lokalizacjach 
ZGN Praga-Południe zamontuje kosze na śmieci.
W przypadku kiedy wskazany teren nie będzie po-
zostawał w administrowaniu ZGN Praga-Południe, 
zgłoszona przez Państwa lokalizacja zostanie prze-
kazana bezpośrednio do jego zarządcy. 

rEKlAMA rEKlAMA  

Biuro sprzedaży:
ul. Serocka 27 lok. 1;  
04-333 Warszawa
Kontakt: 22 509 65 03;  
                22 509 65 65
Biuro sprzedaży czynne:  
pon.-pt. 8–17; sob. 9–13
www.trybonppi.pl

ul. SZPACZA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOńCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

bUdUjeSz  remOntUjeSz  malUjeSz

Ale szum, ale tłum
Miłośnicy twórczości poetki, autorki słów wielu muzycznych 

przebojów, w tym „Małgośki”, spotkali się po raz kolejny.  Po raz 
drugi zaprezentowali się natomiast laureaci 6. Przeglądu Arty-
stycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas 
ścieżką poprowadź”.

Byli to uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
tegoroczni absolwenci szkół średnich z województwa mazowieckiego. 
Koncert finałowy, o którym pisaliśmy na łamach „Mieszkańca”, odbył 
się w październiku w Klubie Kultury Saska Kępa. Zainteresowanie nim 
było jednak  tak duże, że władze dzielnicy postanowiły go powtórzyć. 
Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii tego Przeglądu, ale oby stało 
się to chlubną tradycją. Zwłaszcza, że i tym razem publiczność dopisała. 

Było zgodnie ze słowami Agnieszki Osieckiej – Ale szum, ale tłum... 
Publiczność do ostatniego miejsca wypełniła salę w Centrum Promo-
cji Kultury Praga Południe. Trzeba było dostawiać krzesła, ale i tak 
nie dla wszystkich starczyło miejsca. Warto jednak było stać, aby roz-
koszować się tą wspaniałą muzyczną ucztą. Śpiewająco powitały go-
ści cztery uczennice ze Szkolnego Teatru N.O.R.A. z Zespołu Szkół  
nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, współorganizatora Przeglądu. Wykonały 
„Małgośkę”, nieoficjalny hymn tej placówki. – Gdyby ktoś udawał Po-
laka, to poproście, aby zaśpiewał „Małgośkę”. Jak nie zaśpiewa, to nie 
Polak – żartował prowadzący. 

Następnie wystąpili wyróżnieni laureaci: Julia Walter,  Karolina Krze-
mińska (obie w kategorii szkoły gimnazjalne), Kaja Paczuska, Magdale-
na Paciorek, Aleksandra Cedrowska (kategoria szkoły ponadgimnazjalne) 
i Paweł Ziółkowski. Później zaprezentował się stworzony specjalnie na tę 
okazję duet laureatów Brązowej Agnieszki – Patrycji Wodzyńskiej (katego-
ria szkoły pomaturalne) i Srebrnej Agnieszki – Kamila Frątczaka (szkoły 
ponadgimnazjalne).  Po nich wystąpił laureat Srebrnej Agnieszki – Ceza-
ry Uliasz (kategoria szkoły gimnazjalne), a na koniec zaśpiewały laureatki 
Złotych Agnieszek – Beata Kałudow (szkoły ponadgimnazjalne) i Paulina 
Serwatka (szkoły pomaturalne). Nie wszyscy laureaci mogli się pojawić. 
Ci, którzy wystąpili z pewnością nie żałowali, bo publiczność wynagrodziła 
gorącymi brawami ich piękne wykonania. Zgromadzeni usłyszeli m.in. ta-
kie piosenki jak „Damą być”, „Diabeł i raj”, „Orszaki, dworaki”, „Sztuczny 
miód”, „Nie ma jak pompa”, „Nie mów nic” i „Niech żyje bal”. 

Na koniec wspólnie odśpiewano piosenkę „Wielka woda”, stanowią-
cą hymn imprezy. Laureaci oklaskiwani byli długo i rzęsiście, niestety, 
wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz pozostaje tylko czekać do 
października na kolejny Przegląd Artystycznych Inspiracji Twórczością 
Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź”. AnKa

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

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

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

tel. 612−53−88
0−691−75−50−50

tapICer

TADEx  
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FlaT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
    ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

Warsztaty kulinarne na Gocławiu.

Wielbiciele gier planszowych z Saskiej Kępy.
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WARSZAWA

Pomóż tym, których kochasz
WSTYDLIWY PROBLEM… 

Czy wiesz, że w  polskim 
społeczeństwie jest bardzo 
wiele osób, które przez lata ży-
ją z  niedosłuchem udając, że 
nie mają problemu lub też mają 
nadzieję, że nikt się nie dowie, 
co niestety obraca się przeciw-
ko nim samym, bo same wy-
kluczają się z życia rodzinnego 
i towarzyskiego poprzez utrud-
nioną komunikację.

OTOCZENIE I RODZINA… 
Czy zdajesz sobie sprawę z te-

go, że osoby mające problem 
ze słuchem, właśnie z  powo-
du wstydu nie przyznają się do 

problemu, a niestety problem ze 
słuchem często  oddziałuje źle, 
także na otoczenie i  rodzinę tej 
osoby. Problem pogarszania słu-
chu jest uciążliwy dla pozosta-
łych domowników, gdyż naraża 
ich na przebywanie w nadmier-
nym hałasie (np. bardzo głośne 
słuchanie TV lub radia) i naraża 
ich również na warunki, które 
i  u  nich mogą powodować po-
wstawanie problemu pogarsza-
nia słuchu. Bardzo ważna jest 
pomoc rodziny, jeśli widzisz, że 
ktoś bliski z  Twojego otoczenia 
ma częsty problem z  usłysze-
niem całości wypowiedzi  albo 
włącza dźwięk coraz głośniej, 
warto namówić taką osobę na 
odwiedzenie specjalisty. 

TECHNOLOgIA ODPOWIADA  
NA POTRZEBY…

Technologia w  dziedzinie 
protetyki słuchu rozwija się 
bardzo szybko i  jest w  sta-
nie zaspokoić wszelkie wy-
magania dotyczące aparatów 
słuchowych zarówno te, es-
tetyczne, wielkościowe  jak 
i dotyczące aktywnego lub no-
woczesnego stylu życia, dla-
tego czym szybciej takie oso-
by przestaną unikać tema-
tu posiadanego problemu ze 
słuchem, tym szybciej znów 
w  pełni będą mogły słyszeć 
otaczające dźwięki bez nara-
żania się na postępującą de-
prywację słuchu.

ZANIM BęDZIE ZA PÓŹNO…

Często przez zbyt późne za-
uważenie, że ktoś  cierpi na pro-
blem ze słuchem, wystąpiło już 
długotrwałe uszkodzenie słuchu 
i jest za późno, by odpowiednio 
pomóc takiej osobie. 

 
PAMIĘTAJ – im szybciej nie-
dosłuch jest wykryty, tym le-
piej. Dlatego KAŻDY powinien 
regularnie badać swój słuch.

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. 

NA NASZYM SŁUCHU 
POLEGAMY W WIELU RÓŻNYCH 
SYTUACJACH ŻYCIOWYCH, 
DLATEGO POWINNIŚMY GO  
CENIĆ I CHRONIĆ!

Ludzie regularnie sprawdzają 
stan swoich zębów, czy wzrok 
ale zapominają, że słuch jest 
również bardzo ważny, bo bez 
niego nie jesteśmy w stanie się 
sprawnie komunikować z  oto-
czeniem. AS 2014

Wstydliwy problem Polaków - ubytek słuchu

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.

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

Tel. 22 612 00 03

PROGReSyWNe

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  soczewki z antyrefleksem
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS

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

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

Od lat zmieniają oblicze kar-
diochirurgii, ale przyznają, że 
prawdziwe serce potrzebuje 
przede wszystkim miłości. – Dba-
my o to, by serca biły szybciej, by 
były zdrowsze, by mogły kochać 
– mówi Ewa Krzak z Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii.

Dlaczego serce stało się sym-
bolem miłości? Pracownicy 
Fundacji nie mają wątpliwości.

– Czy pamiętacie, co działo 
się z waszym sercem w chwi-
li spotkania z ukochaną oso-
bą? Myślę, że to uczucie nie 
zostawia wątpliwości i wyja-
śnia, dlaczego mówi się, że 
,,kochamy” sercem – uważa dr 
Aleksandra Niemiec, która jest 
głównym specjalistą Pracowni 
Bioinżynierii Instytutu Protez 
Serca Fundacji Rozwoju Kar-
diochirurgii.

Nie tylko współcześni przy-
pisują sercu tak wielkie zna-
czenie. Według wierzeń staro-
żytnych Egipcjan podczas sądu 
zmarłego jego serce kładziono 
na wadze. W ten sposób spraw-
dzano, czy przeważy piórko bo-
gini Maat, która symbolizowała 
prawdę. Z kolei starożytni filo-
zofowie m.in. Arystoteles, uwa-
żali, że serce jest siedzibą my-
śli. W Księdze Przysłów czyta-
my: ,,czujniej niż wszystkiego 
innego strzeż swego serca, bo 
z niego tryska źródło życia!”.

– Można powiedzieć, że ser-
ce jest pośrednikiem między 
duchem i umysłem. To, czego 
nie może pojąć nasz mózg, mo-
że poczuć nasze serce. Oczy-
wiście nie ma to nic wspólne-
go z medycyną, ale czasem po 
prostu ,,czujemy” sercem – 
mówi Jevgienii Altyntsev, któ-
ry pracuje nad opracowaniem 
konstrukcji wszczepialnej, od-
środkowej wirowej protezy 
serca dla dorosłych.

6 litrów i 70 uderzeń 
na minutę

Większość z nas na hasło ,,ser-
ce” widzi jego czerwony symbol 
składający się z dwóch syme-
trycznych części. Tak naprawdę 

nie wiemy do końca skąd wziął 
się ten kształt, chociaż przy-
puszczeń jest kilka. Wielu widzi 
w symbolu serca piękne kobie-
ce kształty. Jedna z hipotez gło-
si, że symboliczne serce przy-
pomina kształtem krowie serce, 
które zdecydowanie częściej by-
ło oglądane przez ludzi w daw-
nych wiekach od ludzkiego. In-
ne przypuszczenie wskazuje na 
to, że skrzydła i grzbiet gołę-
bia także tworzą serce – jeden 
z symboli Afrodyty, greckiej bo-
gini miłości.

Dla naukowców serce rzadko 
przybiera symboliczny kształt 
powszechnie stosowany w kul-
turze masowej. – Widzę serce 
przede wszystkim jako najważ-

niejszy mięsień tłoczący krew. 
Kształtem przypomina zaciśnię-
tą pięść właściciela. Podobnie 
jak pięść musi być mocne, że-
by podołać wysiłkowi – obrazu-
je biolog Michał Ligocki, któ-
ry odpowiada w Banku Tkanek 
m.in. za opracowanie tkanek 
sercowo-naczyniowych i mię-
śniowo-szkieletowych.

Idealne serce dla lekarza to 
także nie to, które zdobi kartki 
Walentynkowe. – Średni prze-
pływ krwi – 6 litrów na minu-
tę i 70 uderzeń. Tak wygląda 
dla mnie ideał. Takie serce mo-
że w pełni cieszyć się życiem, 
a więc także kochać – podkre-
śla mgr inż. Maciej Darłak, pro-
wadzący badania konstrukcyj-
ne związane z rozwojem me-
chanicznych systemów wspo-
magania serca dla dzieci i doro-
słych. – Idealne serce to przede 
wszystkim serce kochające – 
dodaje Jevgienii Altyntsev.

 
Szczęście w miłości 

= zdrowe serce
Zakochanie to jedno z naj-

lepszych lekarstw dla serca. 
Mówią o tym nawet lekarze. 
W chwilach miłosnych unie-
sień nasze serce zwiększa licz-
bę uderzeń serca aż do 135 na 
minutę (norma to 75/80). Wzra-
sta ciśnienie krwi i poprawia 
się ukrwienie wszystkich na-

rządów wewnętrznych. – Gdy 
nie ma miłości serce ,,boli”, 
dosłownie i w przenośni. Jeżeli 
kocha, to pewnie istnieje więk-
sza szansa, że będzie zdrowe – 
podkreśla Maciej Darłak.

Nasuwa się pytanie: czym 
w tej sytuacji karmić serce 
w pierwszej kolejności? – Po-
wiem krótko, bo to tylko dwa 
składniki, które dają zdrowie 
i szczęście: ruch i miłość – od-
powiada krótko Kamil Rohr, 
który projektuje innowacyjne 
narzędzia chirurgiczne, roboty 
medyczne i systemy treningo-
we chirurgii laparoskopowej. 
Warto jednak dorzucić do te-
go kilka innych wartościowych 
pożywek. – Polecałabym dietę 
bogatą w witaminy, mikroele-
menty i kwasy omega. Dobrym 
pokarmem dla serca są także 
nasze zainteresowania i pasje. 
Idealnym dodatkiem byłoby po-
zytywne nastawienie do pracy. 
Nie dyskredytowałabym także 
miłości platonicznych, takich 
jak miłość do pracy, muzyki, li-
teratury, zwierząt itd. – wymie-
nia Aleksandra Niemiec-Cyga-
nek. – Każda w odpowiedniej 
dawce na pewno nie zaszkodzi. 
Serce, które kocha na pewno 
jest zdrowsze. Tylko źle pojęta 
miłość może zaszkodzić nasze-
mu sercu.

Badania potwierdzają, że ma-
jąc drugą połówkę lepiej radzi-
my sobie ze stresem, dlatego, że 
mamy wsparcie bliskiej osoby. 
Przytulanie się i trzymanie za 
ręce wyzwala oksytocynę, któ-
ra redukuje poziom hormonów 
stresu w ciele, obniża ciśnienie 
krwi, poprawia nastrój i zwięk-

sza odporność na ból, jak wy-
kazują badania z University of 
North Carolina w Chapel Hill. 
Z kolei nieszczęśliwy związek 
i rozwód może przyczynić się 
do rozwoju chorób serca, cu-
krzycy i nowotworów.

W miłość i badania 
trzeba inwestować
W miłość trzeba inwestować 

czas i uczucia. Tak samo Fun-
dacja Rozwoju Kardiochirurgii 
potrzebuje środków na unowo-
cześnianie polskiej kardiochi-
rurgii. Prowadzi liczne badania 
nad innowacyjnymi metodami 
leczenia serca. Jednym z pro-
jektów jest praca nad zastawka-
mi serca.

– Od 10 lat serce, a konkret-
nie zastawki serca, stanowią 
przedmiot naszych badań i mo-
jej pracy. W Pracowni Bioinży-
nierii wykorzystujemy najnow-
sze technologie w celu stwo-
rzenia zastawki, złożonej ze 
stelażu pochodzenia ludzkiego 
lub świńskiego, pokrytego ko-
mórkami biorcy. Taka zastaw-
ka miałaby potencjał do wzro-
stu, regeneracji i remodelingu, 
czyli innymi słowy z czasem by-
łaby jak nasza własna – opisuje 
jeden z wyjątkowych projektów 
Aleksandra Niemiec-Cyganek.

Podobnie jak miłość potrze-
buje naszych emocjonalnych 
inwestycji, tak samo Fundacja 
Rozwoju Kardiochirurgii po-
trzebuje wsparcia dla pracy nad 
kolejnymi projektami. Można 
ją wspomóc m.in. poprzez prze-
kazanie 1 proc. podatku. Wię-
cej na temat fundacji na stronie: 
www.frk.pl ab

„Serce to najpiękniejsze słowo świata…”
6 litrów, 70 uderzeń na minutę i  kształt zaciśniętej pięści. Tak wygląda idealne  
serce dla pracowników Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi 
z Zabrza. O sercach myślą nie tylko w Walentynki, ale przez cały rok. 

rEKlAMA rEKlAMA  

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
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Dzielnicowonasportowo Dzielnicowonasportowo

Sprin tem, czy li 
trzy py ta nia do…
Patrycji Grysz – młodej adeptki snowboardu 
z wawerskiego Anina.

– Snowboard jest bardzo popularny, szczególnie wśród 
młodych ludzi…

– Trochę tak jest, że to modny sport, ale w moim przypad-
ku zainteresowanie snowboardem wzięło się z czego innego… 
Szczerze mówiąc, po prostu narty mi nie podpasowały (śmiech). 
Nie mogę powiedzieć, że jeżdżę dobrze, bo dopiero robię to dru-
gi rok, ale sprawia mi to zdecydowanie większą przyjemność 
i emocje są także mocniejsze.

– Nie powiesz mi chyba, że „uwiązanie” dwóch nóg na jed-
nej desce jest dla człowieka naturalne?

– Ja tam wolę mieć nogi razem. Być może dlatego mi jest ła-
twiej, że od dziecka jeżdżę na deskorolce. Te sporty uczą od-
powiedniego balansowania ciałem, utrzymywania równowagi, 
koordynacji ruchów. Jeszcze do niedawna nie było w Warsza-
wie zbyt wielu miejsc, gdzie można było pojeździć na jakiejkol-
wiek desce. W ciepłe dni po prostu jeździliśmy ze znajomymi 
wawerskimi ulicami, a od kilku lat korzystamy ze skate-parku 
w Aninie.

– Ostatnio w Wawrze i Wesołej bardzo zaktywizowa-
ły się środowiska narciarzy biegowych, ale raczej trudno 
oczekiwać podobnej aktywności ze strony snowboardzi-
stów…

– No tak, po prostu brakuje miejsc odpowiednich dla snowbo-
ardu. Właściwie to jest tylko jedno takie – mam na myśli Górkę 
Szczęśliwicką. A i zima w tym roku jest jakaś słaba. Żeby pod-
szkolić swoje umiejętności musiałam wyjechać w słowackie Ta-
try. I chcę jak najintensywniej wykorzystać ferie.

Rozmawiał Adam Rosiński

Zima pokazała, jak wielu 
warszawiaków lubi jeździć na 
łyżwach. Sztuczne lodowiska 
przeżywały oblężenie.

Ciepła aura może sprawić, że 
w tym roku sezon łyżwiarski 
będzie wyjątkowo krótki. Po 
prostu przy zbyt wysokiej tem-
peraturze utrzymywanie w od-
powiednim stanie tafli sztucz-
nych lodowisk jest zbyt trudne 
technicznie i zbyt kosztowne. 
Dlatego, wykorzystując zimo-
wą przerwę w nauce, warto wy-
brać się rodzinnie na te lodowi-
ska, które jeszcze funkcjonują 
i są dostępne.

Olbrzymią popularnością 
cieszyło się tej zimy najwięk-
sze w Polsce sztuczne lodowi-
sko na Stadionie Narodowym 
(na zdjęciu). – Bilety trzeba re-
zerwować kilka tygodni wcze-
śniej i mamy pełne obłożenie 
– mówiła naszemu reporterowi 
jedna z pań obsługujących ak-

cję „Zimowy Narodowy”. Ak-
cja zakończyła się 19 lutego. 
– Bardzo nam się tu podoba, 
ale trochę drogo… – komento-
wali „Mieszkańcowi” rodzice 
nastoletniej Beaty z Rember-
towa. Faktycznie, choć ceny 
samych biletów nie były zbyt 
wygórowane, to po podsumo-
waniu (parking, szatnia, wypo-

życzenie łyżew, drobna prze-
kąska, coś do picia…) mogło 
się okazać, że nieco ponad go-
dzina ślizgania się na łyżwach 
stanowi spory wydatek dla do-
mowego budżetu.

Zdecydowanie taniej jest 
na funkcjonujących jesz-
cze pozostałych lodowiskach 
w „mieszkańcowych” dziel-

nicach. Szczególnie polecamy 
dwa: przy kompleksie wawer-
skiego OSiR-u w Aninie (ul. V 
Poprzeczna) oraz na Pradze-
-Południe, przy Zespole Szkół 
im. Agnieszki Osieckiej (Al. 
Stanów Zjednoczonych 24).

A przy okazji tego artykułu 
warto upublicznić ciekawost-
kę związaną z łyżwiarstwem, 
wspomnianym południowopra-
skim Zespołem Szkół  i… trwa-
jącymi Igrzyskami Olimpij-
skimi. Otóż w kadrze polskich 
panczenistek występuje Kata-
rzyna Woźniak, była uczenni-
ca tej szkoły. Kasia jest współ-
autorką drużynowego sukcesu 
na IO w Vancouver – brązowe-
go medalu olimpijskiego. Trzy-
mamy kciuki za tegoroczny wy-
stęp (w czasie, gdy ten numer 
„Mieszkańca” opuszcza dru-
karnię Kasia będzie się ściga-
ła na dystansie 5 km, a 21 lute-
go, prawdopodobnie, wystartuje 
w biegu drużynowym). rosa 

Patrycja przed wjazdem na stok.

Polskich kibiców piłkar-
skich czeka za miesiąc nie-
bywała gratka – do nasze-
go kraju trafi puchar FIFA  
Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej!

Po zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Soczi mo-
że się wydawać, że Polakom, 
złoto jest przynależne. Nieste-
ty, nasze piłkarskie, reprezen-
tacyjne orły pokazują swoją 
grą, że w tej najpopularniej-
szej dyscyplinie sportowej 
nie tylko złoto, ale jakiekol-
wiek trofea są dla nas niedo-
stępne… A tymczasem naj-
ważniejsza piłkarska nagroda,  
FIFA World Cup, za miesiąc 
trafi do Warszawy. To nie lada 
gratka dla wszystkich kibiców 
piłki nożnej!

Pewnie, lepiej by było że-
by puchar przyjechał do nas 

wywalczony przez kadrę Na-
wałki, a nie został przywie-
ziony przez sponsora w ra-
mach „FIFA World Cup 2014 
Trophy Tour”, ale przyznać 
trzeba, że możliwość zoba-
czenia tego trofeum na wła-
sne oczy jest niezwykle rzad-
ką okazją. – To zrealizowa-
nie marzenia wielu milionów 
kibiców na całym świecie – 
Joseph S. Blatter, prezydent 
FIFA, ma świadomość wagi 
wydarzenia. Przed tegorocz-
nym Mundialem w Brazylii 
puchar odwiedzi bisko sto 
krajów.

Puchar obecny będzie 
w Warszawie przez trzy dni 
(od 26 do 28 marca). Zostanie 
eksponowany w Pałacu Kul-
tury i Nauki. Wydarzeniu bę-
dą towarzyszyły dodatkowe 
atrakcje. ar 

Puchar dla Polski!

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

ZOSTAńMY NA LODZIE…

rEKlAMA rEKlAMA  

teleFOny  
     kOmórkOwe

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

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

e−mail: sklep@krasphone.pl

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 ZImOWy!

Kompleksowe zarządzanie         
i administrowanie 
nieruchomościami.

ZAPEWNIAMY OBSŁUGĘ: 
 administracyjną,
 finansowo-księgową,
 techniczną i prawną.

Ponad 10 lat 
doświadczenia!!!

STAWIAMY NA:
 profesjonalne postępowanie,
  gwarancję terminowości  

i bezpieczeństwa 
mieszkańców,

  wysokie kompetencje 
poparte licencją zawodową, 

  działanie w sposób otwarty  
i uczciwy.

 CZAS NA ZMIANĘ!!! 
SPRAWDŹ NAS

ul. Kamionkowska 45,
03-812 Warszawa

tel. (22) 101-20-66, 
609-033-919 

www.profess.waw.pl
Wkrótce otwarcie drugiego 

biura na Pradze Północ 
(przy pl. Hallera)

CARIDENT
Gabinet�

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810−87−32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek�–�930−1700;�sobota�–�900−1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław – Lotnisko”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

mający na celu wybór partnera do realizacji wspólnego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na zabu-
dowie obiektem mieszkalno-handlowo-usługowym grun-
tu oznaczonego jako dz. ew. nr 3/11 z obrębu 3-06-03, zlo-
kalizowanego w Warszawie, w rejonie ul. Bora-Komorow-
skiego i Sosabowskiego. Szczegóły na stronie internetowej: 
www. smgl.com.pl

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „RedOm” ul. Walecznych 76, 

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

  nowe meble na wymiar (wersalki, tapczany, 
fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin i transport
Zapraszamy:�w�godz.�700−1800,��sob.�900−1400


