
mieszkaniec.pl

PRAGAWARSZAWA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW �
W e S O Ł A − Z I e L O N A
�badania�rejestracyjne�pojazdów�do�3,5�t�DMC�i�pojazdów�z�instalacją�gazową
�regulacja�zbieżności�i�geometria�kół

ul. Wspólna 49�obok�Bomisu�
tel.�773−97−29 Z a p r a s z a m y : 

pon. – pt. w godz. 800-2000

sobota w godz. 800-1500

dentamedica

GOCŁAW��ul.�Abrahama�2��
�22�671−31−32;�22�673−89−01
www.den tamed i c a . p l

�ortodoncja
�protetyka
�implanty
�stomatologia
�chirurgia
� �RTG

OkręgOwa Stacja kOntrOli POjazdów 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
Pe£ny zakres Przegl¥dów rejestracyjnych

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673−90−99

Nr 24(621) ROK XXIV                                                                   WARSZAWA 20.11.2014 r.                ISSN 1231-7993               bezpłatny

l  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

l  Zadzwoń, zamów i odbierz
l  Obiady dla firm
l  Mamy wolne terminy  

na zorganizowanie komunii
l  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

l Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZnAjdź nAS nA 

rEKlAMA rEKlAMA  

ANTYKI 
 Kupno – Sprzedaż  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, złoto 

ul. Grochowska 158 tel. 508-151-340

KLINIKI 
STOMATOLOGICZNE

gOCŁAW (od 1991 r.) 
ul. Samolotowa 2

gROCHÓW 
ul. Kordeckiego 79
 (22) 672-12-71

pon.-pt. 800–2030; sob. 900–1600

zApRASzAmy!

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, 
progresywne, fotochromowe)

●  du¿y wybór opraw
●  realizacja recept
●  wszelkie naprawy okularów
●  szybka i profesjonalna obs³uga
pon.–pt. w godz. 11.00–18.00

Li StO pAd bRze mien ny jeSt W Hi StO RyCz ne dA ty. 
z bie giem LAt zbLe dLi dAW ni bO HA te RO Wie, A iCH 
miej SCe zA ję Li nO Wi. KtÓż WięC je SzCze pA mię tA, 
że 4 Li StO pA dA 1794 RO Ku WOj SKA RO Syj SKie pOd 
WO dzą gen. ALe KSAn dRA Su WO RO WA dO KO nA Ły 
Rze zi ObROńCÓW i Lud nO śCi pRA gi.

Praskie rocznice 
listopadowe 

g a b i n e t
StOmatOlOgiczny

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

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

u WA G A !
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

czytaj na str. 2–3

Nowe miasto
Już po wyborach! W  wie-

lu miastach rozpocznie się te-
raz układanie koalicji, niekiedy 
potrzebne jeszcze będą drugie 
tury, by wyłonić prezydentów. 
W  „Mieszkańcu” prezentujemy 
pierwsze jeszcze „ciepłe” wyni-
ki samorządowej elekcji. Na bar-
dziej pogłębiony komentarz tych 
rezultatów umawiamy się z  Czy-
telnikami w następnym numerze 
naszej gazety.

Wyniki są ważne, najważniejsze 
jednak jest to, jak uda się odpo-
wiedzieć nowej władzy w mieście 
na wyzwania, jakie przed nią sto-
ją. Ze wszystkich sondaży wynika, 
że ludzi już nie podniecają nowe 
aquaparki, hale widowiskowe, nie 
chcą już promowania miasta dla 
przyjezdnych. Chcą natomiast po-
czuć się jak prawdziwi beneficjen-
ci potęgi podatków, jakie wpłacają 
do kasy miasta. I poczuć zapach 
euro spływających w postaci pro-
gramów unijnych

Co więc teraz jest ważne? Jak 
nie fasady i lśniące cekiny, to co? 
Chodniki, ulice, miejskie toalety 
(tak, tak, nie trywializuję sprawy), 
miniparki i  miejsca wypoczynko-
we. Słowem wizja przekształcenia 
ciągów pieszo-jezdnych, w które 
ubrali nas architekci (a zaaprobo-
wali miejscy urzędnicy) w miasto 
z prawdziwego zdarzenia. Z ulica-
mi, sklepami, właśnie toaletami, 
knajpkami i  punktami usługowy-
mi. By było po czym spacerować, 
i żyć normalnie. Bez konieczności 
wsiadania do auta i  wyjeżdżania 
na pół dnia do galerii handlowej.

Najłatwiej te zmiany będzie 
przeprowadzić na terenach, na 
których budowane było metro. 
I  na których kolejne stacje będą 
budowane. Ale także wszędzie 
tam, gdzie powstają tzw. plomby 
i nowe osiedla. Niech nie powsta-
ją za płotami i bramkami z identy-
fikatorami.Bo miasto jest wspól-
ne, a nie jest to enklawa mikrok-
sięstw, w których jednym jest le-
piej, ale pozostali opływają te wy-
spy dookoła. Tomasz Szymański

HANNA CZY jACEK?

czytaj na str. 6

W nuMerZe:
bezpieCzeńStWO

Kronika policyjna 
 str. 2

zApROSzeniA dLA mieSzKAńCÓW

Kulturalna Warszawa czeka
na naszych Czytelników 
 str. 4

eduKACjA

70 lat patriotyzmu  
 str. 5
Finał konkursu 
o K. Szpotańskim  
 str. 9
powstanie na tle  
„panoramy” 
 str. 12

mieSzKAńCy

magdalena 
zawadzka 
 str. 8 

WydARzeniA

Legia dla polaków  
 str. 9
Kamionkowskie „Kamienie”
 str. 12

ii LiniA metRA

Wszystko będzie nowe 
 str. 12

zdROWie

grochowski jak nowy  
nie musi boleć!  
 str. 14

SpORt

gollob kończy na „narodowym”
str. 15

TArGI 
MEDYCYNY 

nATurALnej 
I KOSMeTYKI
5-6-7 

grudnia
WArSZAWIAnKA 

HALA DOLNA

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

wybór należy do ciebie!
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zajrzał do lodówki i został zabity
Poznali się jakiś czas temu na południowo-

praskiej ulicy. Bezdomny skorzystał z zapro-
szenia do domu na wspólne spożywanie alko-
holu. Gospodarz wyruszył po kolejne butelki 
wódki. Gdy wrócił zauważył, że jego gość szu-
ka czegoś w jego lodówce. Na tyle mocno go 
to zdenerwowało, że chwycił za nóż i zadał mu 
kilka ciosów w klatkę piersiową, a następnie 
wezwał pogotowie, żeby zabrało denata. I to 
od załogi karetki pogotowia policjanci z połu-
dniowopraskiej komendy otrzymali informa-
cję o całym zdarzeniu. Funkcjonariusze zabez-
pieczyli ślady, dokonali oględzin i zatrzymali 
58-letniego Krzysztofa S.

Wpadł „wnuczek”
Policjanci z Targówka zatrzymali mężczy-

znę podejrzanego o oszustwo na „krewnego”. 
Do przestępstwa doszło w październiku br. 
Sprawca wmówił kobiecie, że niezbędna jest 
jej pomoc w wysokości 12 tys. złotych. Poli-
cjanci w trakcie dalszych ustaleń udowodni-
li 30-latkowi jeszcze inne oszustwo – wyłu-
dził od 78-latka pieniądze w wysokości sześciu 
tys. złotych. Decyzją sądu został tymczasowo 
aresztowany na okres trzech miesięcy.

zatrzymani za pobicie
Policjanci z wilanowskiego komisariatu za-

trzymali dwóch mężczyzn, którzy na ulicy po-
bili 28-latka. Pokrzywdzony ze złamaną ręką 
trafił do szpitala, pobity został właściwie bez 
żadnego powodu. Sprawcy – Robert G. oraz 
Karol G., zostali zatrzymani wkrótce po zda-
rzeniu, zidentyfikowani zostali za pomocą 
wiernego rysopisu. Usłyszeli już zarzuty. Za to 
przestępstwo grozi kara do trzech lat więzienia.

pięć włamań i siedem kradzieży
Południowoprascy policjanci zajmujący się 

przestępczością przeciwko mieniu, po przeana-
lizowaniu spraw włamań do piwnic oraz kra-
dzieży rowerów, które miały miejsce w ostat-
nim czasie na terenie dzielnicy, wytypowali 
prawdopodobnych sprawców tych przestępstw. 
Jeden z nich, 20-latek widząc zbliżających się 
do jego mieszkania funkcjonariuszy… schował 
się pod parapetem. Został jednak znaleziony 
bez większych problemów. Usłyszał dziesięć 

zarzutów. Dopuścił się trzech kradzieży z wła-
maniem do piwnic i siedmiu kradzieży rowe-
rów. W kilku przypadkach nie włamywał się 
jednak sam, towarzyszył mu Michał B. Śled-
czy przedstawili mu pięć zarzutów kradzieży 
z włamaniem do piwnic.

Siekierą „zaatakował” przystanek
Policjanci z komisariatu Policji na warszaw-

skiej Białołęce zatrzymali mężczyznę, który 
był podejrzany o uszkodzenie mienia. Z ustaleń 
funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna powybi-
jał szyby w wiacie przystankowej siekierą, którą 
miał przy sobie. Badanie alkomatem wykazało, 
że 26-latek ma 1,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Adrian K. trafił do policyjnej celi.  Prze-
stępstwo, jakiego się dopuścił zagrożone jest ka-
rą do pięciu lat pozbawienia wolności.   

napad na przystanku
Policjanci z Pragi-Północ zatrzymali trzy 

osoby odpowiedzialne za rozbój dokonany na 
jednym z przystanków autobusowych. Zgodnie 
z ustaleniami funkcjonariuszy sprawcy napadli 
na mężczyznę. Jeden z nich trzymał poszkodo-
wanego, a pozostała dwójka dokonała kradzie-
ży portfela, pieniędzy i kart bankomatowych. 
Odpowiedzialni za ten czyn Paweł K., Marek 
K. i Katarzyna Z. trafili już do policyjnych cel 
i usłyszeli zarzut rozboju. Wszyscy podejrza-
ni w momencie dokonywania napadu byli pod 
wpływem alkoholu.

ukradli drogi zegarek i telefon
15 listopada po godzinie trzeciej w nocy, 

w Alejach Jerozolimskich w jednej z bram  na-
padnięto przechodnia. Z wyjaśnień poszkodo-
wanego wynika, że dwóch mężczyzn podcięło 
go od tyłu i gdy upadł wykręcili mu ręce i zażą-
dali pieniędzy oraz wszystkich wartościowych 
przedmiotów. Ofierze skradziono zegarek wy-
ceniony na 1 tys. złotych i telefon wart około 
1,7 tys. złotych. Śródmiejscy policjanci zatrzy-
mali podejrzanego Adriana Sz., przy którym 
znaleźli telefon ofiary napadu. 21-latka zatrzy-
mano tymczasowo na okres trzech miesięcy. 
Za popełnione przestępstwo może mu grozić 
do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Policja 
jest w trakcie ustalania danych osobowych po-
zostałych napastników rozboju.  toms

KrO nI KA PO LI  CYj nA

rEKlAMA rEKlAMA  

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!

GOTOWE
MIESZKANIA!

•  nowoczesny budynek położony  
w spokojnej zielonej okolicy

•  promocyjna oferta – dowiedz się  
więcej w biurze sprzedaży

•  w ofercie mieszkania  
4-pokojowe

•  dostępne tarasy  
i parking podziemny

Hurtownia Optyczna HuRt-detAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawka + szkła + robocizna 

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

tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

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

TRANSITIONS

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

  Okna  rOlety
OKNA PCV – rabat 40%

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

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

Monta¯ gratis!    raty! 

      z tym kUPOnem rabat na rolety 10%   

Działanie, a właściwie brak 
działania, programu kompute-
rowego użytego przy wyborach 
zdominował tematykę samorzą-
dową i polityczną ostatnich dni. 
Skandalem jest to, że w niektó-
rych komisjach trzeba było wy-
niki obliczać ręcznie, a człon-
kowie komisji wyborczych róż-
nego szczebla musieli praco-

wać kilkakrotnie dłużej niż za-
zwyczaj to czynią. To właśnie 
członkowie komisji wybor-
czych byli pozytywnymi boha-
terami ostatnich dni, zaś PKW, 
po prostu, została skompromi-
towana. Niestety, może to mieć 
wpływ na kolejne wybory, a na 
pewno ma wpływ na postrzega-
nie przez obywateli sprawności 

polskiego państwa i jego orga-
nów…

Ale przejdźmy do warszaw-
skich konkretów – nadal nie 
wiadomo kto zostanie prezy-
dentem stolicy. W drugiej turze 
wyborów spotkają się – obecnie 
urzędująca prezydent Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz, 
na którą zagłosowało 47,19% 

Warszawiaków oraz Jacek Sa-
sin, kandydat Prawa i Spra-
wiedliwości, na którego odda-
ło głosy 27,71% wyborców. 
Na kandydatkę PO głos odda-
ło 294.434 osób, a na kandy-
data PiS głosowało – 172.887 
osób. Frekwencja w wyborach 
na prezydenta Warszawy wy-
niosła 47,96 %. 

Pozostali konkurenci uzy-
skali znacznie słabsze wyni-
ki – trzeci w kolejności był 
Piotr Guział, lider Warszaw-
skiej Wspólnoty Samorządowej 
(8,54%). Tak więc 30 listopada 
warszawiaków czeka druga tu-
ra wyborów prezydenta stolicy.

Niestety, do czasu wysłania 
do druku tego numeru „Miesz-
kańca” nie poznaliśmy oficjal-
nych wyników wyborów do ra-
dy Warszawy i rad osiemnastu 
stołecznych dzielnic. To wła-
śnie efekt wadliwego progra-
mu komputerowego, jakim po-
sługiwała się PKW i podległe 
jej komisje. Z nieoficjalnych 
danych wynika, że Platforma 
Obywatelska nadal będzie rzą-
dziła w radzie Warszawy. Ale 
PO na pewno straci władzę 
w kilku dzielnicach, w których 
lepsze wyniki osiągnął PiS oraz 
lokalne komitety. 

Na pewno Platforma utrzyma 
władzę w drugiej co do wielko-
ści stołecznej dzielnicy – Pra-
dze-Południe. – Po podliczeniu 
wychodzi, że mamy 13 manda-
tów, czyli mieszkańcy zaufali 
nam po raz kolejny i nadal bę-
dziemy mogli samodzielnie rzą-
dzić – komentuje dla „Miesz-
kańca” Marcin Kluś, który na 
Grochowie Południowym zdo-
był największą ilość głosów ze 
wszystkich dzielnicowych kan-
dydatów (1832 głosy). W ra-
dzie Pragi-Południe zasiada 25 
radnych. W nadchodzącej ka-
dencji PiS będzie tu miał 11 re-
prezentantów, a Sojusz Lewicy 
Demokratycznej jeden mandat.
 ar

bLAMAż I dOGrYWKA
nieCHLubnym bOHAteRem miniOnyCH WybORÓW SAmORządOWyCH jeSt 
pAńStWOWA KOmiSjA WybORCzA. W  WARSzAWie, zA pÓŁtORA tygOdniA, 
będziemy WybieRALi pRezydentA.

Komisja wyborcza w przedszkolu przy ul. Bartosika 5
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Czeka tu na Ciebie tysi¹ce 
najró¿niejszych modeli samocho-
dów, ciê¿arówek, samolotów, 
¿aglowców, motocykli, ci¹gników, 
maszyn rolniczych i budowlanych, 
autobusów, dŸwigów oraz niezli-
czone mnóstwo innych cudów.    

Modele na radio, kolejki, 
modele kolekcjonerskie gotowe 
lub do samodzielnego sk³adania (skrêcania lub sklejania) oraz wszelkie potrzebne 
do tego dodatki i akcesoria, jak farbki czy kleje.

Ceny? Modele prosto od importerów, wiêc w wiêkszoœci ni¿sze od tych 
w hipermarketach nawet do 30%!

Solidne, markowe produkty, wykonane niezwykle starannie, z detalami. 
œwietne egzemplarze dla koneserów, ale te¿ – porz¹dne, trwa³e zabawki dla 
ch³opców ma³ch oraz ca³kiem du¿ych: hobbystów, kolekcjonerów, modelarzy. 

Firmy? Welly, Bburago, Maisto, Revell, Siku, Piko, Schleich, Cobi – to tylko 
niektóre marki, jakie tu znajdziesz. I to w pe³nym asortymencie katalogowym 
dostêpnym  Polsce. 

Znajdziesz u nas te¿ zabawki 
stymuluj¹ce rozwój dziecka – 
zestawy konstrukcyjne, klocki, 
roboty, nawet zestawy do muro-
wania domów!

Na naszej stronie www.pit-
Stop.org.pl mo¿esz to wszyst-
ko zobaczyæ.

ZapraSZamy
pitStop, ul. Stanis³awowska 5, 

otwarte od godz. 11 do 19; 
w soboty 10–15. 

mo¿na p³aciæ kart¹.

pit Stop  
– modele  
i zabawki  
jak z marzeñ

K U p o N  r a B at o w y
Z tym kuponem klocki Cobi 
i modele do klejania revell

10% taNiej
Wa¿ny do 20 grudnia 2014 r.

Warszawa
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

Czynne
pon.–pt. 10.00–18.00
sobota 10.00–14.00

30 listopada 2014 r. wybieramy Prezydenta m.st. Warszawy
HAnnA GrOnKIeWICZ-WALTZ
Warszawa, w ciągu ostatnich 8 lat, 
zmieniła się nie do poznania

Dostrzegają to zarówno turyści jak też mieszkańcy, 
choć zmiany te wiążą się często z utrudnieniami. 
Jednak jedni i drudzy widzą, że Warszawa – jeszcze 
25 lat temu szara i niedoinwestowania – teraz stała 
się dynamiczną i tętniącą życiem stolicą europejską. 

Warszawa jest miastem wygodnym, z bogatą 
ofertą kulturalną i edukacyjną. Koncerty,  wystawy, 
festiwale stały się wizytówką miasta. Co roku odbywa 
się 70 premier teatralnych. Nasze szkoły mają wysoki 
standard nauczania. W pierwszej dziesiątce liceów 
z najlepszymi wynikami najlepiej wypadających na 
maturze  – 6 z nich to warszawskie licea. 25 procent 
olimpijczyków w konkursach międzynarodowych to 
absolwenci szkół warszawskich. 

Zwiększamy liczbę atrakcyjnych miejsc, takich jak: 
plaże nad Wisłą, siłownie plenerowe, system rowerów 
Veturilo, który  uważa się za jeden z najlepszych na 
świecie – lepszy nawet niż w Londynie i Nowym Jorku.

W latach 2007-2013 w Warszawie  zainwestowano 
34 miliardy zł, z czego 25 to inwestycje miasta 
i miejskich spółek, 8 mld pozyskaliśmy z UE.  Fundusze 
te zostały zainwestowane zarówno w infrastrukturę 
(Most Marii Skłodowskiej-Curie, centralny odcinek II 
linii metra, węzeł Łopuszańska i Marsa), jak w szkoły, 
przedszkola, żłobki, mieszkania komunalne.

Kiedy zaczynałam pracę jako Prezydent Warszawy, 
moim marzeniem było, żeby Warszawa stała się najatrakcyjniejszą stolicą Europy Środkowej. Dziś 
możemy powiedzieć, że tak się stało. Osiągnięcia ostatnich lat w Warszawie mobilizują nas do dalszej 
pracy, aby Warszawa stała się atrakcyjniejsza od swych zamożniejszych sąsiadów: Berlina, Paryża 
czy Wiednia. 

W okresie następnej perspektywy budżetowej UE mamy zamiar zainwestować 25 mld, z tego nie 
mniej niż 7 mld z UE. Wszystko po to, aby Warszawa była miastem wygodnym dla mieszkańców na co 
dzień, dostępnym i aktywnym; miastem szans i możliwości.

Prowadzimy również szerokie konsultacje społeczne realizowane przez poszerzanie ob-
szarów bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi: debaty 
o bezpieczeństwie, komisje dialogu społecznego, uruchomienie budżetu partycypacyjnego. 
To bardzo ważne dla sprawnego zarządzania miastem. Zapewniam Państwa, że staram się być 
otwarta na różne inicjatywy i uważnie je analizuję. Niektóre z nich staram się wdrażać szybko, inne 
wymagają większego nakładu czasu. Hanna Gronkiewicz-Waltz

jACEK SASIN
Praga nie może być 
gorzej traktowana

– W jaki sposób chce Pan przekonać mieszkań-
ców prawej części Warszawy do głosowania na 
Pana?

Jacek Sasin: – Mamy jedną Warszawę, złożo-
ną z dzielnic o różnej specyfice. W moim programie 
są inicjatywy, które mają tę ideę wspierać. Mam na 
myśli zwiększenie budżetu na inwestycje na Pradze 
i rewitalizację kamienic „starej Pragi”, czy zbudowanie mostu pieszo-rowerowego. Wzmocnię praski 
transport szynowy przez dokończenie linii z Młocin do pętli Winnica oraz połączenie Tarchomina z pę-
tlą Żerań. Dzięki temu powstanie nowy kręgosłup komunikacji publicznej na Pradze. Dodatkowo wy-
buduję nowy most Krasińskiego i rozpocznę realizację mostu „Na Zaporze”. Rozpocznę pracę nad bu-
dową linii metra na Gocław. Mieszkańcom Pragi to się po prostu należy. 

– Czy naprawdę wierzy Pan, że uda się zrealizować postulat bezpłatnej komunikacji? Skąd 
weźmie Pan pieniądze?

– To mamy już policzone. Według ekspertów w Warszawie mieszka nawet do 750 tys. osób, które 
nie płacą tu podatków, bo nie zostały do tego zachęcone. To realna szansa nawet na ok. 2 mld zł więcej 
w budżecie miasta. Dzisiejsze wpływy z biletów to tylko około 760 mln zł. Ta propozycja jest finanso-
wo całkowicie realna.

– A co ma Pan do zaproponowania mieszkańcom kamienic komunalnych, których na Pradze 
jest stosunkowo dużo?

 – W moim programie bardzo jasno określiłem, że mieszkańcy budynków komunalnych powinni 
mieć możliwość wykupienia swoich mieszkań z 90-proc. bonifikatą.

– Jak to? Przecież mieszkań komunalnych brakuje i raczej należy zwiększyć ich liczbę. 
– Zgadza się. Ja nie mówię o mieszkaniach, które zostały niedawno zbudowane, ale o tych, które czę-

sto mają tych samych mieszkańców nawet od zakończenia wojny. To zwykle starsze osoby, zamieszkujące 
mieszkania o dużym metrażu. Należy dać im możliwość wykupu i decyzji, czy chcą dalej w nich mieszkać.

– W toku kampanii wyborczej zapowiadał Pan ulgi w opłatach przy przekształcaniu wieczyste-
go użytkowania we własność. Czy nie nadweręży to miejskiej kasy?

– Proponuję 95-procentową zniżkę w opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Takie rozwiązanie jest możliwe, mamy kalkulacje.

– Jakie będą Pana priorytety inwestycyjne?
– Obecne władze miasta utrwalają dysproporcje w nakładach inwestycyjnych na rozwój obu stron 

Warszawy.  Według założeń do budżetu miasta na 2015 r. inwestycje Wawra, Targówka, Rembertowa 
i Wesołej wynieść mają ledwie 37 mln zł. Natomiast Wilanów, Mokotów i Ursynów zainwestują łącz-
nie około 90 mln zł. Mimo nowego budżetu UE wciąż nie domknięto wielu inwestycji, w tym praskiej 
obwodnicy między rondami Wiatraczna i Żaba. Zamierzam stworzyć pełny, nowy szkielet komunika-
cyjny Pragi. Oprócz wspomnianej obwodnicy, obejmie on przebieg Trasy Świętokrzyskiej oraz posze-
rzenie ul. Św. Wincentego.  Wielką szansą rozwojową Pragi są tereny wokół Dworca Wschodniego. Po 
stworzeniu wspomnianego szkieletu komunikacyjnego zyskają one nowe atrakcyjne możliwości inwe-
stycyjne. Zagospodarowanie tych terenów wymaga współpracy z PKP, może w formie spółki celowej, 
ale taka szansa nie powinna być zmarnowana. Praga nie może być traktowana po macoszemu! Wszyscy 
przecież jesteśmy Warszawiakami. Rozmawiał: Sz. W.
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17 listopada na pierwszym 
piętrze legendarnego „Univer-
samu Grochów” odbyła się 
premiera nowej gry plan-
szowej „Reglamen-
tacja. Gra na kart-
ki”. Uczestnicy wy-
darzenia mieli oka-
zję przetestować plan-
szówkę w „akcji” i poznać 

jej twórcę – Karola Madaja. 
Premiera Reglamentacji była też 
świetną okazją do zwiedzenia 
jednego z reliktów PRL-owskiej 
architektury i porozmawiania 
z ludźmi, którzy pracują w Uni-
versamie od początku istnienia 
tego historycznego poprzedni-
ka hipermarketów, zwłaszcza, 
że to najnowocześniejsze pol-
skie centrum handlowe tamtych 
czasów za rok przestanie istnieć. 
Wszyscy obecni, którzy pamię-
tają tamte czasy mieli namiastkę 
powrotu do przeszłości, a mło-
dzież, która narodziła się już 
po upadku PRL miała świetną 
okazję, aby zaczerpnąć co nie-
co wiedzy historycznej – wszak-
że najlepiej jest ucząc się bawić 
i bawić się ucząc.

z�z�z
„Tani drań”, to tytuł książki, 

wywiadu rzeki, z aktorem Wie-
sławem Michnikowskim, która 
we wtorek trafiła do księgarń. 
Rozmowę z aktorem przepro-
wadził syn Marcin. Michni-
kowski to ikona polskiego te-
atru i filmu. Przez lata zwią-
zany m.in. z teatrami Współ-
czesnym i Polskim. Starszym 
pokoleniom najbardziej zna-
ny jest z kultowego Kabaretu 
Starszych Panów, średnim z ro-

li Jej Eminencji w „Seksmisji”, 
a najmłodszym z ciepłego głosu 
Papy Smerfa. Do szczerej i bar-
dzo ciekawej rozmowy namó-
wiła aktora rodzina. – Nie było 
łatwo przekonać wujka, który 
jest bardzo skromny i nie szuka 
poklasku – przyznała „Miesz-

kańcowi” Anna, córka chrzest-
na aktora. – Ale udało się i my-
ślę, że ta pozycja sprawi olbrzy-
mią radość wielu czytelnikom.

z�z�z 
Remont przeszły 162 żeliw-

no-drewniane ławki ustawione 
wzdłuż Traktu Królewskiego. 
Na swoich miejscach jest też 
już 26 ławek rozlokowanych 
na terenie Mokotowa, Bielan, 
Białołęki, Wilanowa, Ursyno-
wa oraz Pragi-Południe. Re-
nowacji poddane zostały za-
równo elementy metalowe, jak 
i drewniane siedziska i opar-
cia. Na odświeżone i pomalo-
wane drewno nałożono impre-

gnat chroniący je przed grzy-
bami, pleśnią oraz wnikaniem 
wody. Koszt remontu ławek to 

136 tys. zł. Modernizację prze-
chodzi również 15 ławek cho-
pinowskich, które na nowo po-
jawią się w mieście w grudniu. 

z�z�z
9 listopada na cmentarzu pa-

rafii Zerzeń, przy ulicy Cyli-
chowskiej w Wawrze upamięt-
niono setną rocznicę powoła-
nia oddziału Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. Z tej okazji 
w głównej alei cmentarza od-
słonięto i poświęcono kamień – 
pomnik upamiętniający żołnie-
rzy POW z dawnych osiedli pa-
rafii Zerzeń – powstały w hoł-

dzie wszystkim, którzy ten od-
dział tworzyli, nim kierowali 
i bohatersko walczyli o niepod-
ległość Rzeczpospolitej. Polska 
Organizacja Wojskowa była 

tajną organizacją zbrojną utwo-
rzoną w Królestwie Polskim 
od sierpnia 1914 roku z inicja-

tywy Józefa Piłsudskiego 
w oparciu o członków 
Związku Walki Czyn-
nej i Polskich Drużyn 
Strzeleckich.

z�z�z
17 listopada br. w siedzi-

bie Biblioteki Narodowej w Pa-
łacu Rzeczypospolitej odbyło 
się przekazanie rękopisu „Ser-
mones de tempore”. Rękopis to 
pochodzący z Polski zbiór dzieł 
teologicznych, który jeszcze 
w XV wieku należał do zbio-
ru biblioteki wikariuszy przy 
kolegiacie w Wiślicy. Napisa-
ny został w języku łacińskim, 
zawiera 212 kart, o wymiarach 
30 x 22 cm, oprawa z desek 
obciągniętych skórą. Zawiera 
dzieła Hieronima z Pragi, Eu-
zebiusza, Augustyna, Cesarego 
z Arles, Aldobrandina de Ca-
valcantibus i innych. W 1944 

roku został wywieziony przez 
niemieckie władze okupacyjne 
z Biblioteki Narodowej w War-
szawie do Garbicza koło Frank-
furtu nad Odrą. Po zakończeniu 
wojny został skonfiskowany 
przez wojska radzieckie i prze-
transportowany do Moskwy. 
W 1958 roku władze radzieckie 
przekazały rękopis wraz z in-
nymi pochodzącymi z Drezna 
zbiorami ówczesnej NRD – jak 
się teraz okazało przez pomył-
kę. Od 1958 roku rękopis prze-
chowywany był w Saksońskiej 
Bibliotece Krajowej – Drez-
deńskiej Bibliotece Państwo-
wej i Uniwersyteckiej.

z�z�z
Już 5 grudnia na Rynku Sta-

rego Miasta miłośnicy jazdy 
na łyżwach będą mogli posza-
leć na lodowisku. Będzie ono 
okrągłe (14 metrów średnicy), 

a łyżwiarze będą jeździć do-
okoła warszawskiej Syrenki. 
Nad ślizgawką umieszczone 
będą świetlne girlandy. Tak jak 
poprzednio będzie można wy-
pożyczyć łyżwy oraz posilić 
się w rozstawionych promie-
niście kioskach gastronomicz-
nych, w których przysmaki bę-
dą serwować warszawscy re-
stauratorzy. Wstęp na taflę bę-
dzie bezpłatny. 

z�z�z
W dniach 20-21 listopada 

przy ulicy Mińskiej 1/5 w Cen-
trum Kształcenia Praktycz-
nego odbędą się „Dni otwar-
te” organizowane dla uczniów 
ostatnich klas gimnazjalnych 
z Warszawy. 20 listopada CKP 
odwiedzą gimnazjaliści z: Bia-
łołęki, Bemowa, Mokotowa, 
Pragi-Południe, Pragi-Północ, 
Targówka, Ursynowa i Waw-
ra. Natomiast 21 listopada do 
CKP przybędą gimnazja z: 
Bielan, Ochoty, Śródmieścia, 
Rembertowa, Wesołej, Wi-
lanowa, Woli, Włoch, Ursu-
sa i Żoliborza. Każdy z „Dni 
otwartych” rozpocznie się pre-
zentacją CKP przedstawianą 
w sali konferencyjnej, później 
odbędzie się zwiedzanie pra-
cowni specjalistycznych, po-
kazy ćwiczeń oraz giełda szkół 
zawodowych.

(ab) (ar) (dm) (um) (wm)

 Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe ul. Podskar-
bińska 2 – 20.11. godz. 19.00 – Czwartek Ceramiczny. Jarosław 
Źrałka – w świecie prekolumbijskiej ceramiki Majów: Odkrycia 
Projektu Archeologicznego Nakum w Gwatemali, wstęp wolny; 
22-23.11. godz. 10.00 – 18.00 – „Scarlet Dragon Tournament – 
90 lat Mahjonga w Polsce”. Międzynarodowy turniej japońskie-
go mahjonga. Szczegółowe informacje: www.turnieje.mahjon-
gwaw.pl; 22.11. godz. 15.30 – „Anima Music” – filmy animowa-
ne z muzyką na żywo. Wstęp wolny; 23.11. godz. 17.00 – Kon-
cert Uczniów i Absolwentów Niepublicznej Szkoły Muzycznej 
I stopnia Iriny Józefowicz w Falenicy, wstęp wolny; 24.11. godz. 
18.00 – Wykład pt. „Biuro w przestworzach, czyli praca stewarda 
w liniach lotniczych”, wstęp wolny; 26.11. godz. 17.00 – Z cy-
klu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Tajemnice egipskich pi-
ramid”. Wstęp wolny; godz. 18.30 – Klub Mola Książkowego, 
wstęp wolny; 27.11. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Fili-
pa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 zł; 28.11. godz. 18.00 
– Klub Kina Niemego: „Wierne serce” (1923), reż. Jean Epstein, 
wstęp 5 zł; 29.11. godz. 19.00 – Młoda Kultura w CPK – koncert 
zespołu „Der Father”. Wstęp 5 zł; 30.11.godz. 18.00 – Andrzej-
ki w CPK. Bilety: 20 zł – przedsprzedaż, 30 zł – w dniu imprezy. 
WYSTAWY: Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 10.00 – 18.00, wstęp wolny. Do 26.11.br. – „Kolory 
duszy”. Wystawa malarstwa i witrażu Helen Arut. 22.11.–8.12. – 
Wystawa „Maryniści – Inne spojrzenie”. Wernisaż: 22.11.godz. 
17.00; 29.11.br. – 10.12.br. – „Lampy Kwiaty” wystawa prac Zo-
fii Kotowskiej – Żaby. Wernisaż: 29.11. godz. 18.00;
 Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10 -  23.11. godz. 
15.00 i 16.15 –  Spektakl dla dzieci „Bajka o leniwym królu”. 
Wstęp: 5 zł/ z Kartą Warszawiaka: 4 zł; 24.11. godz. 19.00 – Fe-
stiwal Piosenki Żołnierskiej z okresu Powstania Warszawskiego. 
Wstęp wolny;
 Ośrodek Edukacji Kulturalnej Spółdzielni Budowlano-
-Mieszkaniowej „Grenadierów” Al. Stanów Zjednoczonych 
40 – 30.11. godz. 17.00 – Montaż literacko-muzyczny „Boso, ale 
w ostrogach, czyli patriota z praskiego podwórka” w wykonaniu 
Seniorów z grupy AGAT.  Wstęp wolny.
 Wawerskie Centrum Kultury filia Anin ul. V Poprzeczna 
13 – 28.11. godz. 17.30 – Promocja książki Jana Czerniawskiego 
pt. „Wokół Anina”; 
 Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1a – 29.11. godz. 
15.00-16.30 – „Czary-mary” bal andrzejkowy dla dzieci w wie-
ku 3-9 lat i ich rodziców. Bilety/cegiełki – udział 15 zł od pary 
(dziecko, rodzic), sprzedaż w WCK i jego filiach; 29.11. godz. 
17.00-19.00 – „Szlakiem gwiazd i ciał astralnych – sekrety astro-
logii” – warsztaty andrzejkowe dla młodzieży (10-18 lat). Zapisy 
– bezpłatne zaproszenia do odbioru w WCK Filia Zastów; 29.11. 
godz. 21.00-1.00 – „Spójrz w gwiazdy”– Bal Andrzejkowy. Bi-
lety/cegiełki – 20 zł od osoby, sprzedaż biletów/cegiełek WCK 
i jego filie;
 Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 21.11. godz. 
18.00 – Praskie Wieczory Teatralne – „Niektórzy lubią poezję…”. 
Spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej. 
 Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 – Cykl wy-
kładów – 20.11. godz. 18.00 – Modlitewnie żydowskie przy Tar-
gowej 50/52. Niezwykły zabytek i jego historia; 27.11. godz. 
18.00 – Problemy konserwacji malowideł w modlitewniach przy 
Targowej 50/52; Wstęp wolny; 
 Kino Praha ul. Jagiellońska 26 – 1.12. godz. 20.00 – Film 
„Gunnar szuka Boga”, reż. Gunnar Jensen. Od 1 grudnia będzie 
można zobaczyć niezwykłe filmy o życiu mnichów i zakonni-
ków oraz podyskutować na ich temat z teologami i filmoznaw-
cami. Bilety w cenie 12 złotych; Spotkania ze Świętym Miko-
łajem w Kinie Praha! Cena biletu na „Praha dzieciom – poranki 
artystyczno-filmowe” – 15 zł; Program: 6.12. godz. 10.00 – Po-
kazy bajek według repertuaru; godz. 11.30-14.30 – spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, który w specjalnie zaaranżowanym świą-
tecznym kąciku, w towarzystwie Śnieżynek spotka się z dziećmi 
i wysłucha ich świątecznych życzeń. Na najmłodszych czekają 
liczne gry i zabawy, konkursy z nagrodami, malowanie buziek, 
pisanie listów. 
 Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – 22.11. godz. 18.00 
- Warszawska Scena Kabaretowa. Jan Pietrzak i Kabaret pod Egi-
dą. Rezerwacja biletów: 22 811 01 05; Kino „ŚWIT” Kino Mło-
dego Widza – 22.11. godz. 12.30 – „Siostry Wampirki”. Bilety: 
12 zł; 23.11. godz. 17.00 – Wieczór autorski Aleksandry Spaliń-
skiej; Każda sobota od 17.00 – Wieczorki taneczne 50+.  Wstęp 
15 zł oraz 10 zł (dla słuchaczy Bródnowskiego Uniwersytetu III 
Wieku);
 Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1 – 22.11. godz. 11.00 
– Kongres Mężczyzn; 22.11. godz. 18.00 – Koncert „Jaka bę-
dzie ta miłość?”. Piosenki i wiersze Barbary Białowąs, wstęp 
wolny; 23.11. godz. 17.00 – Wystawa Agnieszki Sudoł-Borkow-
skiej. Koncert „Lata 20., lata 30.” w wykonaniu Olgi Mielesz-
czuk i zespołu. Wystawa czynna do 3.12.br.; 26.11. godz. 14.00 
– Spotkanie patriotyczno-muzyczne dla Sybiraków. Występ so-
listów DK Zacisze; 26.11. godz. 17.45 – XXXIII Giełda Inicja-
tyw Artystycznych „Człowieczy los, wyd. 2. Matka Anny Ger-
man opowiada historię Córki i Rodziny”. Wstęp wolny; 28.11. 
godz. 11.00 – Klub Ludzi Kultury. Wstęp wolny; 29.11. – Sobota 
dla Małych i Dużych: Warsztaty filcowania: szale na jedwabiu, 
godz. 10.00-14.30; 29.11 – Sobota dla Małych i Dużych: Przy-
tul mnie… warsztaty szycia przytulanek, własnych i niepowta-
rzalnych, godz. 10.00-14.00. Opłata 30 zł;  29.11. – Sobota dla 
Małych i Dużych: Mali Einsteini – temat: Akademia molekular-
na małego Einsteina. Doświadczenia i eksperymenty dla dzieci 
w wieku 4-9 lat. I grupa – godz. 10.00, II grupa – godz. 11.00. 
Opłata 30 zł lub karnet; 29.11. – Bal Andrzejkowy dla dorosłych.
 Aula Kryształowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego ul. Nowoursynowska 166 – 22.11. godz. 19.00 – Koncert 
z wyjątkową oprawą wizualną „Muzyka Kosmosu”. Pięć inspiro-
wanych fizyką, astronomią i kosmosem utworów polskich kom-
pozytorów muzyki współczesnej. Wstęp wolny.

ZA PrO SZe nIA dLA MIe SZKAń CóW
Z mIASTA
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Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.

 Mój mąż miał wypadek drogowy. Został przewieziony do szpitala, ale ze względu na liczbę ob-
rażeń zmarł. Wypadek spowodował drugi kierowca. Po śmierci męża pozostaję w trudnej sytuacji 
rodzinnej i majątkowej. Czy mam prawo do jakiejkolwiek rekompensaty pieniężnej w tej sytuacji? 

Powyższą kwestię kompleksowo reguluje art. 446 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 tego prze-
pisu, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszko-
dowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu te-
mu, kto je poniósł. Koszty leczenia obejmują przede wszystkim koszty pobytu w szpitalu, pomocy 
pielęgniarskiej, koszty lekarstw itp. Z kolei granice obowiązku zwrotu kosztów pogrzebu wyzna-
czają koszty bezpośrednio związane z pogrzebem (w tym przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup 
miejsca na cmentarzu itd.), jak również zwrot wydatków odpowiadających zwyczajom danego 
środowiska. Do tych wydatków zalicza się przykładowo koszt postawienia nagrobku, wydatki na 
wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej itp.

Zgodnie z art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawo-
wy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obli-
czonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych 
zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Obowiązki te wyni-
kają z art. 23, 27, 60, 128 i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a dotyczą w szcze-
gólności praw i obowiązków małżonków oraz obowiązku alimentacyjnego najbliższych członków 
rodziny.

Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowa-
nie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 § 3 
Kodeksu cywilnego). Z pogorszeniem sytuacji życiowej, o której mowa w w/w przepisie, mamy 
do czynienia wówczas, gdy śmierć bezpośrednio poszkodowanego wywołuje różnorodne następ-
stwa, przejawiające się w uszczerbku poniesionym przez inne osoby, np. w postaci przyspiesze-
nia choroby. Roszczenie w tym zakresie jest uzasadnione również w sytuacji śmierci osoby bli-
skiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających poprawić warunki materialne. 
Trzeba bowiem zaznaczyć, że pogorszenie sytuacji życiowej, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c., 
polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, ale obejmuje także przyszłe szkody 
majątkowe. 

Wreszcie, zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, sąd może także przyznać najbliższym 
członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za dozna-

ną krzywdę. Przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego ma na celu zre-
kompensować krzywdę za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból 
spowodowany utratą najbliższej osoby, wyrażający się m.in. w poczu-
ciu bezradności życiowej, samotności i strachu przed nią na przyszłość, 
niekorzystnych widokach na przyszłość, pozbawieniu małżeńskiego 
wsparcia, a także trudności bądź wręcz braku możliwości ułożenia so-
bie życia po śmierci małżonka.

Roszczenia w powyższym zakresie można skierować zarówno przeciw-
ko sprawcy wypadku drogowego, jak i przeciwko właściwemu zakładowi 
ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku zawarł umowę ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

PRAWNIK RADZI

Listy i maile można kierować na adres redakcji. 

§§
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Z tej okazji na uroczystość, 
która odbyła się w budynku 
szkoły przy ulicy Zbaraskiej 1 
przybyli m.in.: minister Ma-
ciej Klimczak (absolwent tej 
placówki), senatorowie Ma-
rek Borowski i Włodzimierz 
Cimoszewicz (absolwent 
tej szkoły), władze miejskie 
i dzielnicowe,   przedstawiciel 
kuratora oświaty, byli i obec-
ni absolwenci oraz uczniowie. 
Nie zabrakło też tych, którym 
szkoła jest dedykowana – Po-
wstańców. 

– Są wśród nas powstań-
cy, którzy dają nam świadec-
two tamtych dni. Zawsze ze 
wzruszeniem i wielką uwagą 
słucham ich wspomnień, któ-
re mimo upływu lat są ciągle 
żywe i przepełnione emocja-
mi. Jest to wielka lekcja histo-
rii i patriotyzmu. Cieszę się, 
że jesteście Państwo z nami. 
Życzę wszystkim, aby jak naj-
dłużej korzystali z Państwa 
obecności – stwierdził zastęp-
ca burmistrza Pragi-Południe 
Jarosław Karcz. – Chciał-

bym życzyć całej społeczno-
ści szkolnej, aby XIX LO by-
ło, tak jak do tej pory, szkołą 
sukcesu i żeby nauka dawała 
satysfakcję zarówno uczniom 
jak i ich nauczycielom, aby 
szkoła przygotowała do matu-
ry i kolejnych etapów kształ-
cenia, ale także wychowywała 
światłych i odpowiedzialnych 
obywateli w oparciu o etos 
i wartości powstańców war-
szawskich.  A, że tak się dzie-
je świadczą o tym absolwenci.

Podczas uroczystości mini-
ster Maciej Klimczak odczy-
tał list prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. – Jest rze-
czą godną i wartą przypomi-
nania, że władzom szkoły, na-
uczycielom i młodzieży uda-
ło się przez te wszystkie lata, 
z niewielką tylko przerwą, za-
chować w nazwie liceum imię 
Powstańców Warszawy. To 
piękne świadectwo patrioty-
zmu. Patriotyzmu nowocze-
snego, u którego podstaw le-
ży dobra praca i szacunek dla 

naszej historii – napisał w li-
ście prezydent.

Szkoła została powołana do 
istnienia 10 listopada 1944 ro-
ku. Jej założycielką i pierwszą 
dyrektorką była Jadwiga Jaro-
szowa. Początkowo mieściła 
się mieszkaniach prywatnych. 
W 1965 roku szkoła otrzyma-
ła własny budynek i ostatecz-
ną nazwę: XIX Liceum Ogól-
nokształcące im. Powstańców 
Warszawy. 

Na jubileuszowej uroczy-
stości pojawił się też niezwy-
kły gość – syn pierwszej dy-
rektorki tej szkoły, powsta-
niec warszawski i absolwent 
tej placówki Tadeusz Jarosz.

– Moja mama znalazła się 
na Grochowie po wysiedle-
niu z Saskiej Kępy tylko z naj-
młodszą córką. Mój ojciec, 
starszy brat i ja poszliśmy 
walczyć w Powstaniu War-
szawskim. Nie miała żadnych 
wieści o tym, co się z nami 
działo. W tym czasie dostała 
propozycję tworzenia szkoły. 
Moja mama była nauczyciel-

ką z powołania. Dla niej szko-
ła to było coś więcej niż rodzi-
na, a własne dzieci były trak-
towane nie lepiej, a może na-
wet ostrzej niż dzieci ze szko-
ły. Najlepszym na to dowodem 
może być fakt, że w momen-
cie, kiedy po roku wróciłem 
do domu z Niemiec nie mi-
nął tydzień, a zostałem „zapę-
dzony” przez mamę do szko-
ły.  Stwierdziła, że przyszedł 
czas, abym nadrobił stracone 
lata. Musiałem „odstawić” 
harcerstwo, wszystkie przy-
jemności i zacząć się uczyć. 
Dwa i pół roku później zda-
łem maturę w tej szkole jako 
jeden z pierwszych roczników 
– wspominał Tadeusz Jarosz. 

Z rozrzewnieniem wspomi-
nał też wszystkich nauczycie-
li, którzy z pełnym zaangażo-
waniem poświęcali się, aby 
jak najlepiej nauczyć i wy-
chować młodych ludzi. W pa-
mięci utkwiły mu zwłaszcza 
lekcje łaciny. 

– Pamiętam jedną z pierw-
szych lekcji. Pani profesor od-
pytywała koleżankę, a w pew-
nym momencie zapytała się czy 
i ja coś spróbuję przetłuma-
czyć. Wstałem, zdanie przeczy-
tałem, ale z tłumaczeniem już 
było gorzej, bo znałem tylko 
„łacinę kuchenną”.  Jedynym 

przedmiotem, z którego mia-
łem na małej maturze popraw-
kę była właśnie łacina. Z pa-
nią profesor oczywiście żyli-
śmy w wielkiej przyjaźni, ale 
takiej z dystansem – z uśmie-
chem opowiadał pan Tadeusz.

Dodał też, że jego nieżyją-
ca już od trzydziestu lat mama 
z pewnością spogląda z góry 
i cieszy się, że szkoła w dal-
szym ciągu funkcjonuje i do-
brze wychowuje kolejne po-
kolenia

Jednym z absolwentów jest 
też senator i były premier 
Włodzimierz Cimoszewicz, 
który również z sentymentem 
wspominał czasy liceum. 

– Zachowaliśmy zwyczaj 
systematycznego spotykania 
się w gronie koleżanek i ko-
legów klasowych i wspomi-
nania dawnych czasów. Jest 
rzeczą charakterystyczną, że 
prawie wszyscy uczniowie 
z mojej klasy skończyli stu-
dia i zrobili kariery zawodo-
we. W naszym gronie są trzy 
belwederskie profesorki, wie-
loletni ambasador i wielu in-
nych ludzi, którzy sporo osią-
gnęli zarówno w Polsce jak 
i na świecie, a na nasze spo-
tkania przyjeżdżają z różnych 
kontynentów. Zastanawiamy 
się, jak to się stało, że tak duży 

odsetek absolwentów tego li-
ceum odniósł sukces zawodo-
wy. Przecież nie było to jedno 
z tych renomowanych liceów 
jak Rejtan czy Staszic. Myślę, 
że to kwestia zarówno świet-
nych nauczycieli jak i decy-
zji o nadaniu szkole takiego 
patrona, który zobowiązuje 
do odpowiedzialności nawet 
w zakresie poczucia obowiąz-
ków uczniowskich – podkreślił 
Włodzimierz Cimoszewicz. 

– Podpisuję się pod tym, co 
powiedział mój przedmówca, 
ale z jednym wyjątkiem. Myślę, 
że to zawsze była znakomita 
szkoła, bo jeżeli moja nie naj-
wyższa szkolna nota z języka 
polskiego starczyła, aby zdać 
na piątkę egzamin na Uniwer-
sytecie Warszawskim, to musi 
to o czymś świadczyć – stwier-
dził kolejny absolwent mini-
ster Maciej Klimczak.

Najlepszym podsumowa-
niem spotkania okazały się 
chyba słowa naszego praskiego 
senatora. – Do tej pory byłem 
przekonany, że Staszic jest to 
najlepsza szkoła w Warszawie, 
ale po tym czasie spędzonym tu-
taj nie jestem tego taki pewien 
– powiedział z właściwym dla 
siebie poczuciem humoru sena-
tor Marek Borowski. 
(AS)  Anna Krzesińska

Siedemdziesiąt lat patriotyzmu
XiX LiCeum OgÓLnOKSztAŁCąCe im. pOWStAńCÓW WARSzAWy śWiętO-
WAŁO 70-LeCie SWOjej dziAŁALnOśCi. tO dObRA OKAzjA, Aby pOWSpO-
minAć, CO dziAŁO Się pRzez te WSzyStKie LAtA. 
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li sto pad brze mien ny jest w hi sto-
rycz ne da ty. Z bie giem lat zble dli 
daw ni bo ha te ro wie, a ich miej sce 
za jê li no wi. Któ¿ wiêc je szcze pa miê-
ta, ¿e 4 li sto pa da 1794 ro ku woj ska 
ro syj skie pod wo dz¹ gen. ale ksan-
dra Su wo ro wa do ko na ³y rze zi 
obroñ ców i lud no œci Pra gi. 

Niekwestionowanym bohaterem
tego wydarzenia sta³ siê Józef Hor
nowski, zapomniany ju¿ obecnie
obroñcaPragi,któremuonatakwiele
zawdziêcza.

Wkroczywszy 9 listopada, wspo
mnianegoroku,dolewobrze¿nejWar
szawy armia Suworowa st³umi
³a Powstanie Koœciuszkowskie, po
dziœdzieñokreœlanestaropolskimmia
nem insurekcji (od ³ac. insurrectio).
Up³ywczasu sprawi³, ¿eprzytoczone
datyprzesta³ybyædlawspó³czesnego
Polakawa¿ne,ba,nawetmieszkañco
wiPragi,nicju¿zgo³aniemówi¹inie

czujedonichsentymentu.Zast¹pi³yje
inne,bardziejaktualneiuznaneprzez
rz¹dz¹cych.

Od1989 rokuponownieobchodzi
my dzieñ 11 Listopada, ustanowiony
przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ jako
Œwiêto Niepodleg³oœci. Powracamy
wiêc czasem do czczenia rocznic,
które po weryfikacji naszej skompli
kowanej historii naród ponownie
akceptowa³.

Ci¹g³ewojnyiniepokojedotykaj¹ce
Polskê, wyznaczy³y bieg naszych
dziejówwsposóbczêstoodmiennyod
innychkrajóweuropejskich.Jednak¿e
nieprzestaliœmybyæprzeztoEuropej
czykami,choæwbrewnaszejwoli,na
przeci¹gpó³wieku,weszliœmyworbi
têzainteresowañwschodu.Zachowali
œmy odrêbnoœæ, stosowny dystans,
pozostaliœmynarodemdumnyminie
z³omnym, najbardziej spoœród Euro
pejczyków patriotycznym. To nas
pozytywniedzisiajwyró¿niawrodzi
nie krajów europejskich i na pewno
niestanowipowodudojakichkolwiek
kompleksów.

Kalendarznaszychdziejówobfituje
w najprzeró¿niejsze daty, spoœród
którychmo¿emyswobodniewybieraæ
rocznice nie trac¹ce z perspektywy
up³ywaj¹cegoczasug³êbokiegosensu
dla wspó³czesnego polskiego spo³e
czeñstwa. Do takich w³aœnie wyda
rzeñ,októrychwypadapamiêtaæidzi
siaj nale¿y Powstanie Listopadowe,
pisaneterazczêstoju¿zma³ychliter,
zuwaginamniejszeni¿dawniejprzy
wi¹zywaniedotegozrywunarodowe
go. Nie mieliœmy szczêœcia do

powstañ, które dziwnym zbiegiem
okolicznoœciwybucha³ywnienajod
powiedniejszych dla nas momentach
iwdodatkukoñczy³ysiêklêsk¹.Jed
nak ci¹gle nie wiemy, czy gdyby
w ogóle nie wybuch³y, to byœmy
wkoñcuodzyskaliow¹niepodleg³oœæ,
czyte¿nie?Tak,przynajmniejzazna
czyliœmyswoj¹niez³omn¹wolêwalki,
która nie od razu przynios³a zwyciê
stwo, ale zmiêkczy³a wrogów. Przy
sz³y triumf rozci¹gn¹³ siê w czasie,
nauczy³naspokoryizmusi³dowielo
krotnegoakcentowaniachêcizwyciê
stwa. Czas uleczy³ rany i zweryfiko
wa³ fakty historyczne, o których my,
wspó³czeœni,wiemyczêstowiêcejni¿
bezpoœredni œwiadkowie i uczestnicy
owychzdarzeñ.

Wbie¿¹cymrokuprzypada184.ju¿
rocznicawybuchuPowstaniaListopa
dowego.Choæzaczê³osiêonowlewo
brze¿nejWarszawie–wnocyz29na
30listopada1830roku–napaœci¹na
Belweder,siedzibêw.ks.Konstantego
–skoszarowanychw£azienkachpod
chor¹¿ych pod wodz¹ Piotra Wysoc

kiego,faktycznegoprzywódcyspi
sku, to i tak wa¿na bitwa wojsk
polskich, mia³a miejsce na dzi
siejszej PradzePo³udnie. Tam
pod Grochowem, w olszynce
nazywanejnapami¹tkêOlszynk¹
Grochowsk¹, wojska polskie
dowodzone przez samego dykta
torapowstania–gen.JózefaCh³o
pickiego, stoczy³y zwyciêsk¹ bitwê
z potê¿n¹ armi¹ rosyjsk¹, na której
czelesta³feldmarsza³ekIwanDybicz.
Wzaciêtejwalce,liczebniejsiodPola
kówRosjanie,ponieœliogromnestra
ty, czego dziwnym trafem nie wyko
rzysta³gen.Ch³opicki,aniinnyuczest
nikwalkwtymmiejscu,gen.Skrzy
necki, wódz naczelny powstania, po
którym d³ugo jeszcze w Olszynce
pozostawa³yokopynazywane„okopa
mi Skrzyneckiego”, zasypywane
póŸniejprzezwiatryizaroœniêteprzez
samowysianedrzewaichwasty.

W ocenie historyków bitwa
wOlszynceGrochowskiejuchodziza
nierozstrzygniêt¹. Niemniej, pamiêta
noonieja¿doodzyskanianiepodle
g³oœci i póŸniej do wybuchu drugiej
wojnyœwiatowej.Takomiejscu,gdzie
siêrozegra³awspomnianabitwapisa³
„TygodnikIlustrowany”w1930roku
z okazji obchodów 100nej rocznicy
wybuchuPowstaniaListopadowego:

(-) Krzy¿ pa mi¹t ko wy na po lu bi twy 
wznio s³a Ra da 17 okrê gu. Chcia ³a te¿ 
Ra da po sta wiæ krzy¿ pa mi¹t ko wy na 
mo gi le ¿o³ nie rzy z 1831 r. two rz¹ cej 
pa górek, po ³o ¿o ny w po bli ¿u daw nej 
dro gi rem ber tow skiej. Pa górek ten od 
dzie si¹t ków lat ota cza ny by³ sza cun-
kiem przez mie szkañ ców Gro cho wa. 
W 1912 r. ów cze sny dzier ¿aw ca Gro-
cho wa, Za lew ski, oto czy³ pa górek 
¿y wo p³o tem i za cz¹³ sta wiaæ krzy¿, 
lecz ¿an dar mi ro syj scy nie po zwo li li 
mu na to, gro ¿¹c ze s³a niem na Sy be-
riê. W 1916 r. Ra da 17 okrê gu, chc¹c 
siê upew niæ, ¿e to mo gi ³a po le g³ych 
¿o³ nie rzy pol skich, zwróci ³a siê do 
naj lep sze go znaw cy, dyr. Gem ba rzew-
skie go (pierw szy dyr. Mu zeum Woj-
ska Pol skie go – przyp. T.W.Œ.), który 
przy by³ do Gro cho wa i orzek³, ¿e to 
mo gi ³a po le g³ych Ro sjan.

Po œwiê ce nie krzy ¿a na oko pach 
Skrzy nec kie go by ³o wiel k¹ uro czy sto-
œci¹ na ro do w¹ pod czas oku pa cji nie-
miec kiej. Wœród wie lo ty siêcz nej rze-
szy praw dzi wie rzew nym by³ wi dok 
sta ru szki, przy by ³ej spod Kow na. 
Stra ci ³a ona w bi twie pod Gro cho-
wem oj ca i dzia da.

W r. 1919 mi ni ste rium ro bót 
pu blicz nych roz po czê ³o bu do wê 
ka na ³u ob wo do we go miê dzy Blu-
szcza mi i Pel co wi zn¹. Wy da no set ki 
mi lio nów i ro bo ty prze rwa no. 
Ka na³ mi ja krzy¿ pa mi¹t ko wy tyl ko 

o metr, krzy¿ na ra ¿o ny jest na upa-
dek. Miej sco we opry szki my œl¹, ¿e 
pod krzy ¿em s¹ za ko pa ne skar by. 
Ka na³ ten prze ko pa³ mo gi ³ê ro syj-
sk¹, roz sy pu j¹c cza szki i ko œci, 
które z³o ¿o no do piw nicz ki (mau zo-
leum) ma gi strac kiej.

Podczaspierwszejwojnyœwiatowej
wyciêtowGrochowiewszystkienie
mal olchy, przez co s³ynna Olszynka
przesta³aistnieæ.Ocala³ozaledwiekil
kastarychdrzewolchowychijednana
przejeŸdzie kolejowym. W³aœnie na
niej, czyjaœ rêka zawiesi³a o³tarzyk
z Matk¹ Bosk¹. Obecnie w pobli
¿u tegomiejscastoiz50olch, jakby
daj¹c œwiadectwo miejscu, gdzie
by³aOlszynka.

DrzewostanOlszynkiby³wielokrot
nieniszczonyipowielokroæsiêzmie
nia³.Doniedawna,jakpamiêtam,domi
nowa³ytutajbrzozy,anieolszyny,które
da³ynazwêtemumiejscu.Tylkoziemia
pozosta³atasama,choæiona,parêrazy
by³aprzekopanaiprzeoranag¹sienica
mi czo³gów podczas ostatniej wojny
œwiatowej.Wtêziemiê wsi¹k³akrew
rannych, zarówno rodaków jak i wro
gów.Dlategodzisiajwposzumiedrzew
s³ychaætrzask³amanychga³êzi,parska
nie koni, œwist kul, jêki rannych oraz
tr¹bki wojskowych komend i werble
tamtych listopadowych wydarzeñ,
aup³ywaj¹cyczas...na skrzy d³ach nie
sie rok za ro kiem, sk³a da j¹c prze sz³oœæ 
na wiecz no œci ³o nie.

Otym,jakpatriotycznibywalimie
szkañcyGrochowa,œwiadcz¹ ju¿ tyl
ko zachowane w rodzinnych archi
wachfotografie,takiejakta,przedsta
wiaj¹ca  rdzennego grochowianina –
Karola Gebera, ochotnika w wojnie
1920 roku, porucznika IIgo pu³ku
u³anów grochowskich, tutejszego
przemys³owca, wnuka za³o¿ycieli
popularnej grochowskiej (i warszaw
skiej–mia³aswojefilie)pralni i far
biarniwystêpuj¹cejpodfirm¹„Char
lesGeber”(ul.Brukowa32)za³o¿onej
wodleg³ymroku1854.

ta de usz Wła dy sław świą tek

Sztab głów ny z gen. Józe fem Chło pic kim na cze le.  Fot. obra zu J. Kos sa ka.

Obroń ca Pra gi – Józef Hor now ski. 
Fot. mi nia tu ry wy ko na nej w Man tui (1799).

Ka rol Józef Ge ber (1897-1935), w mun du-
rze po rucz ni ka II-go puł ku uła nów gro-
chow skich.  Fot. ze zbio rów ro dzin nych 
 p. Ha li ny Ge ber (1923).  

Prze gląd 4 pułku pie cho ty na po zy cji w Olszyn ce Gro chow skiej. 
 Fot. obra zu w Mu zeum Na ro do wym (kar ta po czto wa).   

Pra ga i War sza wa w po cząt kach XIX w.

ZAułKI HISTOrII PrASKIe rOCZnICe LISTOPAdOWe



MIESZKANIEC 7

rEKlAMA rEKlAMA  

LudZKA TWArZ SenATu
O Senacie w mediach jak zwykle cicho. 

Szkoda, bo coraz mocniej angażuje się on 
w obronę praw człowieka i obywatela, war-
to więc, by zainteresowani mieli tego świa-
domość. Owoce przynosi coraz ściślejsza 
współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatel-
skich, ale nie brakuje też własnych inicja-
tyw ustawodawczych. Wiele spraw – cza-
sami wydawałoby się drobnych, ale dla lu-
dzi, których dotyczą, ważnych – jest w to-
ku, poinformuję o nich, gdy projekty zosta-
ną przyjęte i przesłane do Sejmu. Na razie 
o tym, co do tej pory udało się zrobić. 

Zaproponowaliśmy zmianę niektórych przepisów ustawy o rehabilita-
cji tak, by ułatwić osobom niepełnosprawnym, które osobiście wykonują 
działalność gospodarczą ubieganie się o refundację składek na ubezpie-
czenia społeczne. Obecnie nawet minimalne opóźnienie w ich opłaceniu 
uniemożliwia uzyskanie refundacji, co może doprowadzić nawet do ban-
kructwa firmy. Chodzi też o umożliwienie umarzania, rozkładania na raty 
bądź odraczania zwrotu pomocy udzielonej w tej formie. 

Zaproponowaliśmy nowelizację Kodeksu karnego tak, by uniemoż-
liwić właścicielom kamienic nękanie lokatorów w celu zmuszenia ich 
do opuszczenia mieszkań. Obecnie zalewanie mieszkań, dewastowanie 
budynku, usuwanie drzwi i okien, odcinanie wody, ogrzewania i prądu, 
zamurowywanie wejścia itp. nie jest przestępstwem, bo nie dochodzi 
do przemocy bezpośredniej wobec osoby (lokatorzy mogą się bronić 
przed takimi praktykami tylko na drodze cywilnej). Senat wnosi, by 
przemoc pośrednia też podlegała karze. 

Zaproponowaliśmy likwidację luki prawnej w ustawie o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Po-
wodowała ona, że pracownicy polskiego przedsiębiorcy, którego upa-
dłość ogłosił najpierw sąd zagraniczny (bo tam był zarząd), a potem po-
wtórnie krajowy, nie mogli skorzystać z wypłaty świadczeń z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wnieśliśmy projekt ustawy, która umożliwia rolnikom nieopodatko-
waną i odformalizowaną produkcję i sprzedaż w niewielkim zakresie 
pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów, serów itp. produktów.

Wnieśliśmy projekt ustawy o petycjach. Prawo do nich uznaje się za 
jedno z najstarszych praw jednostki gwarantowanych w państwach de-
mokratycznych. Jednak mimo, że zostało ono zapisane w naszej kon-
stytucji, do niedawna było martwe, ponieważ nie określono procedur 
postępowania. Ustawa została w lipcu uchwalona i teraz władze pu-
bliczne nie mogą już petycji zignorować. Każda musi być rozpatrzona 
w określonym terminie, a obywatel, który ją złożył, musi zostać poin-
formowany, w jaki sposób została załatwiona. 

Zaproponowaliśmy zmianę ustawy o ochronie przyrody tak, by od-
powiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektó-
re gatunki zwierząt nie była zależna od rodzaju majątku, w którym do 
nich doszło. Obecnie odpowiedzialność ta ogranicza się w przypad-
ku szkód wyrządzonych przez bobry do gospodarstw rolnych, leśnych 
i rybackich, nie obejmując działek rekreacyjnych i domów nad rzekami 
(Trybunał Konstytucyjny to zakwestionował), a np. w przypadku szkód 
wyrządzonych przez niedźwiedzie – do pasiek, zwierząt gospodarskich 
i upraw rolnych. 

Zaproponowaliśmy nowelizację ustawy o rencie socjalnej tak, by 
prawo do niej było uniezależnione od przebywania na terenie Polski. 
Wystarczy posiadanie w Polsce miejsca zamieszkania. Wnieśliśmy pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. 
Chodzi o to, by dłużnik nie ponosił kosztów postępowania egzekucyj-
nego, które przeciw niemu nie powinno być prowadzone i zostało umo-
rzone. TK uznał obowiązujący przepis za niezgodny z zasadą przyzwo-
itej legislacji, co wydaje się oczywiste.

To tylko niektóre z senackich projektów. Mam nadzieję, że Sejm nie 
będzie zwlekał z ich rozpatrzeniem i praca Izby Wyższej nie pójdzie na 
marne. Niestety, na razie większość utknęła w sejmowych komisjach.

marek borowski
Senator warszawsko-pRASKi

Z PerSPeKTYWY IZbY WYżSZej

Jedenastego listopada dowiedzieliśmy 
się wiele o nas samych. A mogło być… 
jak? Normalnie. Tak, jak u innych, świę-
tujących swój Dzień Niepodległości. Ra-
dosne festyny, pikniki, rodzinne wyprawy, 
słowem – normalnie i po ludzku dać wyraz 
swojej dumie i patriotyzmowi, przekazując 
cenne wartości dzieciom.

Nie wiem, kto i co przekazał w dzieciń-
stwie tym, którzy spaskudzili nasze świę-
to. Nie wiem, co oni z tego zrozumieli. Ale 
jeśli ma to właśnie tak wyglądać – z roku 
na rok coraz gorzej, agresywniej, niebez-
piecznie – to ja dziękuję i za taki „Marsz 
niepodległości” i za nadużywanie nazwy 
„niepodległość” dla bandyckiej agresji. 
Nie chcę tego ani dla siebie, ani dla mo-
jej rodziny.

Nie mieszkam przy Rondzie Waszyngto-
na i współczuję ogromnie tym, którzy tam 
mieszkają; od rozpętanej agresji dzieliła 
ich tylko krucha, okienna szyba. Mieszkam 
w głębi dzielnicy, ale swoje obserwacje 
mam. To nieopodal mojego domu, ładnych 
parę przystanków od miejsca zamieszek, 
parkowały samochody z pozawarszaw-

ską rejestracją (m.in. SK i SL) i wysiadały 
z nich prymitywy o grubych karkach, z pi-
wem, kilkunastoosobowymi grupami ma-
szerując na „zadymę”, buńczucznie po-
wiewając polskimi flagami. Nie tylko ja ich 
widziałam.

Policja zrobiła wiele, pewnie jednym 
z celów było przeprowadzenie agresyw-
nych grup na naszą stronę Wisły i by za-
pewnić bezpieczeństwo w Śródmieściu, 
i dopiero tutaj zakończyć problematyczny 

pochód. Kilkudziesięciu policjantów prze-
bywa w szpitalach – widziałam w telewi-
zji młodego chłopaka, który dostał kamie-
niem w twarz. Ktoś wycelował, rzucił, tra-
fił wrzeszcząc, że policjant to jego wróg, że 
to „gestapo”. 

Ciekawe, czy dalej by tak się darł, da-
lej rzucał w Policję kamieniami, gdyby na 
przykład ukradziono mu… portfel, albo 
ten samochód, którym przyjechał tu z ko-
legami, zaparkowany koło mojego domu? 
Nie sądzę. Wtedy policjant nie byłby „be” 
tylko „cacy”, a bandzior – miły i układny. 
Więc jak to jest? Policja jest zła, czy do-
bra? Jak wyglądałby ten marsz i całe mia-
sto, gdyby nie kilka tysięcy policjantów 
chroniących nas, zwykłych ludzi? Co po-
wiedzieliby na widok motłochu z „Ojczy-
zną” na ustach ci, którzy kiedyś za nią na-
prawdę walczyli, nie bacząc na własne ży-
cie i bezpieczeństwo? Byłoby gorzko, nie-
opisanie gorzko…

Karki, których nie aresztowano i o wła-
snych siłach doszły do swoich samocho-
dów, wróciły do podwarszawskich miaste-
czek i wsi. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku 11 listopada w nich pozostaną. Co 
najwyżej, po najtańszym winie sami so-
bie nawzajem porozbijają łby sztacheta-
mi. Bo Polska, Warszawa, Praga, nie za-
sługują na takie „świętowanie”. Już ni-
gdy więcej. żu

– Kto to teraz posprząta?… 
To retoryczne pytanie znany kupiec bieliźniany z bazaru „Szembe-

ka”, Eustachy Mordziak, skierował w stronę nadchodzącego Kazi-
mierza Główki, stałego bywalca tego miejsca.

– Znaczy, co posprząta? – odpowiedział pytaniem na pytanie pan 
Kazimierz.

– A te wszystkie plakaty. Kto zedrze te piękne twarze.
– Kampania wyborcza ma swoje prawa, panie Eustachy. Kandydat 

nie chce być anonimowy, kandydat chce, żeby go pan znał. Uśmiecha 
się więc do pana z plakatu, jego dobra twarz mówi: wybierz mnie, 
a spełnię każde twoje życzenie.

– „Złota rybka”, znaczy się? 
– Trochę tak jakby. Taki teatr, panie Eustachy. 
– Teatr teatrem, a obietnice złożone. Ciekawe, kto tych obiecywa-

czy teraz rozliczy? 
– Oj, zaraz rozliczy, rozliczy. Radny, czy poseł jest jak facet – je-

śli facet mówi, że coś naprawi, to znaczy, że tak zrobi i nie trzeba mu 
o tym ciągle, co pół roku, przypominać.

– Niby tak, ale z drugiej strony, jak się im popuści, to widzisz pan, 
co się dzieje.

– Nie chciałbym być teraz na miejscu tych poselskich żon, które po 
pijaku narozrabiały w samolocie. 

– Z powodu?
– Pan sobie idziesz wyobrazić, co się w tych domach dzieje? Tak 

żarło, tak żarło – kasa, wyjazdy, znaczenie, wywiady, zabawy… I na-
gle w łeb!

– Fakt, panie Kaziu. Wóda niejednemu już rozum pomieszała. 
– Teoretycznie ma pan rację, ale nie tylko tych trzech „orłów” 

kantowało, jak szofer na kilometrach, więcej ich było i nie każdy 
pijący. 

– Bo okazja czyni złodzieja, jak to mówią.
– Z pana czyni? Mało ma pan na bazarze okazji?

– Panie Kaziu, jakby człowiek nieuczciwy był, to na tym bazarze 
pieniądze między straganami by się walały. Klienta można zawsze 
oszukać.

– I oszukał pan kiedyś?
– Jakoś nie zdarzyło mi się.
– Widzi pan – od człowieka zależy, a nie od okazji. I tu wracamy do 

demokracji i do nas. Przecież te „orły” nie wzięły się z księżyca. Na 
ruskich czołgach też ich nie przywieźli. Nasi oni są, współcześni, no-
wocześni. Wychowani w duchu najwyższych wartości… I co?

– O czym, jak o czym, ale o wartościach, mówili pięknie.
– Ale czynili brzydko. Owszem, to teraz jest problem ich, całego 

parlamentu, klasy politycznej, za przeproszeniem. Ale nasz też.
– Nasz? 
– Ktoś ich wybrał, panie Eustachy. Ktoś do tego rękę przyłożył. 
– A co ludzie mieli robić? Partia ich wystawiła, to teraz niech ich 

partia się wstydzi. Co ja mam z tym wspólnego? Ja, co najwyżej mogę 
się czuć oszukany, ale nie współwinny. 

– Dlatego tak ważne jest odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd my, 
jako społeczeństwo zaszliśmy na tej drodze do demokracji. Bo mnie 
się zdaje, że nie za daleko.

– Co pan opowiada, panie Kaziu? Każdy mógł powiedzieć, co 
chce, a w kandydatach można było przebierać, jak nie przymierza-
jąc w stosie gruszek. 

– Oczywiście. Ale mnie chodzi o to, co w nas w środku jest. A czę-
sto mam wrażenie, że nasz stosunek do naszych wybrańców jest taki, 
jak tej mamuśki do syna.

– Jakiej mamuśki?
– Nie zna pan? No to słuchaj pan: 
– Halo, Marysia? Jak tam mój syneczek? – pyta teściowa synową.
– Jak, jak?! Wódkę chleje, na baby łazi, bije mnie nawet!
– Ufff… Chwała Bogu. Najważniejsze, żeby nie chorował. 

Szaser 

KObIECYM OKIEM

CO TAM PAnIe nA PrAdZe... GrunT TO ZdrOWIe

A jA nIe CHCĘ!

 pOgOtOWie 
HydRAuLiCzne 
 zŁOtA RąCzKA  
 RemOnty  
 WyKOńCzeniA
KOmpLeKSOWO 
Tel. 505-059-279

nAPrAWA
MASZYN  

DO SZYCIA
 SingeR
�� pFAFF
���� ŁuCzniK i inne
NAPRAWA SILNIKÓW 

ELEKTRYCZNYCH
MASZYN DO SZYCIA

Zakład czynny: od poniedz. do piątku
w godz. 1000–1800 (przerwa 13–14),  

w soboty 900–1400.

KupnO – SpRzedAż mASzyn
Aktualnie w sprzedaży:

 Overlocki
 Maszyny użytku domowego
 Akcesoria

Zbigniew Lenicki
Grochów, ul. Czapelska 32

tel. 22 870-71-72

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

COdZIENNIE PROMOCJA tOwARów
l obuwie, bielizna poœcielowa, koce
l dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
l sprzêt AGD
l art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

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

KORTy 
TeNISOWe

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610−65−23

zaprasza codziennie 
w godz. 800–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje
NOwy w£OsKi balON 
(ciep³o, widno i sucho)

www.tenis-olszynka.pl
PRZyJmuJemy ZAPISy  

NA AbONAmeNTy 
NA SeZON ZImOWy!

* 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

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

SzukaMy OSób  
dziergających i robiących na drutach,  

do produkcji ubranek dla niemowląt i dzieci.
l Wymagane doświadczenie l  

l znajomość podstawowych ściegów l rzetelność l
Praca w domu, płatne od sztuki.

Dalsze informacje pod numerem tel. 534-058-755
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– Biegałam wśród drzew 
z psem, wdrapywałam się, 
zbierałam jabłka. Mieliśmy 
też bez i jaśmin, a pod forsy-
cją, która zwieszała się wiel-
kim żółtym parasolem, bawi-
łam się w domek. Na końcu 
ogródka, koło jaśminu, moż-
na było przejść do sąsiednich 
ogródków i na łąki. Spotyka-
łam się tam z innymi dzieć-
mi. Wszędzie były jakieś dziu-
ry w płotach. Kiedy wszyst-
ko wokół kwitło, czułam się 
jak w raju – wspomina aktor-
ka. To były piękne beztroskie 
czasy. Rodzice pani Magdale-
ny byli ludźmi wykształcony-
mi, władali obcymi językami. 
Mama skończyła wydział rol-
ny SGGW, a ojciec politech-
nikę. Zajmował się handlem 
morskim i był maklerem. Od 
najmłodszych lat traktowa-
li córkę jako równorzędnego, 
życiowego partnera. Wpro-
wadzali ją w życie ucząc sa-
modzielnego podejmowania 
decyzji. O aktorstwie pani 
Magdalena zaczęła myśleć na 
poważnie, gdy miała 14 lat. 
Wtedy to poprzez ogólnowar-
szawskie eliminacje trafiła do 
Telewizyjnego Studia Poetyc-
kiego. Spełniła tym samym 
swoje marzenia. Chciała brać 
udział w przedsięwzięciu, 
które wykracza poza codzien-
ną rutynę. – Po lekcjach w li-
ceum pędziłam do telewizji na 
próby. Dostawaliśmy co mie-
siąc kilka wierszy do wyrecy-
towania na żywo. Po ponad 
dwóch latach udziału w pro-
gramie nie wyobrażałam so-
bie, że miałabym zostać ad-
wokatem albo lekarzem – mó-
wiła artystka.

I tego w późniejszych la-
tach się trzymała. Tak pod-
powiadało jej serce i intuicja. 
To dzięki nim nie zmarnowa-
ła czasu na szukanie swojej 
drogi. Dlatego po tym jak ak-
torstwo skradło jej serce, nie 
zastanawiała się nawet se-
kundy, że mogłaby w swoim 
życiu robić coś innego. I do-
brze się stało, że nie zboczy-
ła z obranej drogi, bo to wła-
śnie dzięki aktorstwu pozna-
ła swojego przyszłego męża, 
Gustawa Holoubka. Poznała 
go, gdy jako 17-latka debiuto-
wała epizodyczną rolą w fil-
mie „Spotkanie w Bajce”, 
w reżyserii Jana Rybkowskie-
go. Andrzej Łapicki i wła-
śnie Gustaw Holoubek grali 
w produkcji. Po skończonej 
pracy zaproponowali jej ka-
wę. Nie zastanawiając się jed-
nak długo, odmówiła im. Ale 
co komu przeznaczone, widać 
jest... nieuniknione. Ponow-
nie spotkała się z panem Gu-
stawem w telewizji. Nie my-
ślała o nim jednak jak o mi-
łości swojego życia. Był dla 
niej mistrzem i wzorem do 
naśladowania. – Nie widzia-
łam wtedy powodu, aby zain-
teresować się nim jako męż-
czyzną. Byłam młodą dziew-

czyną, początkującą aktorką, 
a on dojrzałym człowiekiem, 
wielkim artystą. W wieku mo-
ich rodziców. No i oboje byli-
śmy już zajęci – komentowała 
po latach.

Los wiedział co robi. Po raz 
kolejny zetknął ich w 1969 
roku w Teatrze Dramatycz-
nym. Trwały próby do sztu-
ki „Życie jest snem”. Pozna-
li się lepiej. I dopiero wtedy 
zrozumieli, że są sobie pisa-
ni. Z dnia na dzień rodziła się 
miłość, która stała się później 
towarzyską sensacją. Mało 
kto wierzył w jej powodze-
nie. Ale oni nie przejmowali 
się tym za bardzo. Wiedzieli 
swoje. I ku zaskoczeniu nie-
dowiarków wzięli cichy ślub 
w Zakopanem. Pani Magdale-
na była bezgranicznie szczę-
śliwa. Owocem tej wielkiej 
miłości, był syn Jan. – Wy-
chowywaliśmy go tak, by od 
małego czuł, że jest człowie-
kiem. Nie stosowaliśmy żad-
nych metod, staraliśmy się 
tylko dawać dobry przykład. 
W naturalny sposób towa-
rzyszył naszemu życiu. Mógł 
o wszystkim z nami rozma-
wiać. Tematów tabu, włącz-
nie z erotycznymi, nie było – 
przyznawała.

Swój azyl znaleźli tuż przy 
Łazienkach. Tu mieli swoje 
pierwsze mieszkanie. Później 
przenieśli się do kamienicy na 
starym Mokotowie. Zbudo-
wano ją w 1934 roku. Od razu 
poczuli, że będzie im tu do-
brze. Nie mylili się. – Wcho-
dzę i czuję: „Tu jest dobrze”. 
Tak stało się i w tym przypad-
ku, chociaż pierwsze wraże-
nie zupełnie takiego odczucia 

nie tłumaczyło. Zobaczyliśmy 
„kołchoz” – brudno, w każ-
dym pokoju mieszkał ktoś in-
ny, ruina straszna – a mimo 
to mieszkanie do mnie prze-
mówiło. Od razu wiedziałam: 
„To tu” – zdradziła. I zdania 
już nie zmieniła.

Teraz żyje w nim sama, 
bo mąż odszedł od niej pra-
wie sześć lat temu. Rana po 
tej stracie nadal nie może się 

zabliźnić. Ale nie jest samot-
na. Otacza ją mnóstwo życz-
liwych i kochających ją osób. 
– Po odejściu męża coś ta-
kiego się ze mną stało, że 
przestałam się bać czegokol-
wiek. Wierzę bardzo w moje-
go anioła stróża i w to, że to-
warzyszy mu Gustaw. I obaj 
mnie strzegą. Mimo, że po-
żegnałam na zawsze już wie-
le bliskich osób, po raz pierw-
szy mam wrażenie takiej opie-
ki. Gdy otwieram drzwi do-
mu, odchodzą wszystkie smut-
ki i troski. Mam poczucie bez-
pieczeństwa i spokoju. Tutaj 
jest mój azyl – zdradziła.

Do realnego życia powróci-
ła dzięki pracy i synowi, Ja-
nowi. Co prawda dawno wy-
prowadził się z rodzinnego 
domu, ale tęsknota za nim po-
została. Mimo wszystko ma-
ją wspaniały kontakt. Trosz-
czą się o siebie i wzajemnie 
wspierają. Niedługo dzię-
ki niemu pani Magdalena po 
raz pierwszy zostanie... bab-
cią. Marzyła o tym od dawna. 
I nareszcie syn zrealizował to 
pragnienie. Aktorka chce być 
babcią obecną w życiu wnu-
ka, od czytania książek, ko-
chania i przytulania. – Ciągle 
wierzę, że mam dużo przed 
sobą. Dla mnie nie liczy się 
przeszłość, bo już nie można 
jej zmienić. Ani przyszłość, bo 
nie jesteśmy w stanie przewi-
dzieć następnej sekundy. Li-
czy się teraźniejszość – po-
wiedziała.

Taką zasadę wyznaje i co-
dziennie uśmiecha się do ży-
cia znajdując nowe powody 
do radości. Nie porównuje się 
z innymi. Bo dobrze wie, że 
to do niczego nie prowadzi. 
Po prostu stara się być szczę-
śliwa.  (ad)

MAGDALENA 
ZAWADZKA

dzieCińStWO KOjARzy jej Się pRzede WSzyStKim 
z  zApACHAmi. dOm mAgdALeny zAWAdzKiej pOŁO-
żOny byŁ bOWiem W  pięKnym OgROdzie pRzepeŁ-
niOnym OWOCOWymi dRzeWAmi W  SzCzeCinie.  
SpędziŁA W nim 11 LAt. 

rEKlAMA rEKlAMA  
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Prof. Danuta Hübner, poseł 
do Parlamentu Europejskiego 
odebrała z rąk Ambasadora 
Francji insygnia Orderu Le-
gii Honorowej w randze Ofi-
cera.  Markowi Borowskie-
mu, senatorowi, członkowi 
senackiej grupy polsko-fran-
cuskiej, Ambasador przeka-
zał insygnia Orderu Legii 
Honorowej w randze Oficera 
(na zdjęciu). Marek Borow-
ski jest absolwentem Szkoły 
Głównej Planowania i Sta-
tystyki, był posłem i Mar-
szałkiem Sejmu, ministrem 
w rządzie Tadeusza Mazo-
wieckiego i Jana Krzyszto-
fa Bieleckiego, wicepremie-
rem i ministrem finansów 

w rządzie Waldemara Pawla-
ka oraz szefem Urzędu Rady 
Ministrów w rządzie Józefa 
Oleksego. 

Marcinowi Zaborowskie-
mu, który obecnie kieruje 
Polskim Instytutem Spraw 
Międzynarodowych (PISM), 
Ambasador wręczył odzna-
czenie Narodowego Orderu 
Zasługi w randze Kawalera.

W  swoim przemówieniu 
Ambasador Francji Pier-
re Buhler podkreślił zasłu-
gi trojga wyróżnionych, któ-
rzy w polskim życiu poli-
tycznym odegrali znaczącą 
rolę. W uroczystości udział 
wzięli m.in. minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższe-
go prof. Lena Kolarska-Bo-
bińska, a także polscy par-
lamentarzyści, pracownicy 
uczelni wyższych, szefowie 
stowarzyszeń i przedstawi-
ciele mediów.  (ab)

Francuzi uhonorowali Polaków
10 LiStOpAdA bR., W  pRzeddzień śWiętA niepOdLegŁOśCi W  AmbASAdzie 
FRAnCji W WARSzAWie uROCzyśCie WRęCzOnO WySOKie FRAnCuSKie OdznA-
CzeniA tRÓjCe WybitnyCH pOLAKÓW. 

Konkurs pod hasłem „Ży-
cie i działalność Kazimie-
rza Szpotańskiego”, trwał od 
czerwca. Napłynęło mnó-
stwo zgłoszeń od młodzie-
ży z Wawra i Pragi-Południe. 
Było o co walczyć – okazałe 
nagrody, ale i ogromny prestiż 
dla szkół. Bo nazwisko Szpo-
tańskiego, wybitnego twórcy 
polskiej elektrotechniki, zało-
życiela fabryki aparatów elek-
trycznych (w tym filii w wa-
werskim Międzylesiu przy ul. 
Żegańskiej), od lat kojarzy się 

z pasją, geniuszem i zaanga-
żowaniem społecznym. 

Finał i podsumowanie 
trwającego pięć miesięcy 
wydarzenia odbyły się 6 li-
stopada w siedzibie Wawer-
skiego Centrum Kultury przy 
ulicy Żegańskiej w Między-
lesiu. Konkurs obejmował 
kategorie: fotograficzną, li-
teracką, multimedialną i na 
wykonanie makiety prze-
strzennej. W każdej katego-
rii prace miały mieć związek 
z działalnością Kazimierza 

Szpotańskiego. Podczas uro-
czystego finału odbył się tak-
że quiz dla młodzieży z gim-
nazjów, do którego zakwa-
lifikowały się szkoły numer 
102, 103, 104 i 106. 

Wielkie brawa za pomysł 
i organizację należą się XXVI 
Liceum Ogólnokształcące-
mu i Gimnazjum nr 102. Nie 
można też nie wyrazić uzna-
nia, jakie należy się wybitnej 
nauczycielce historii Mag-
dalenie Wiśnioch z XXVI 
LO, która od lat angażuje się 

w podobne projekty i zachę-
ca młodzież do nauki i odkry-
wania historii. To uczeń jej 
klasy, Jakub Komorek, swo-
ją pracą literacką zatytułowa-
ną „Kazimierza Szpotańskie-
go patriotyzm jutra”, zdobył 
uznanie jury, władz dzielnicy 
i wszystkich gości. 

Udział w uroczystości 
wzięli członkowie rodziny 
Kazimierza Szpotańskiego, 
a także dyrektorzy wawer-
skich i praskich szkół. Dziel-
nica Wawer bierze aktywny 
udział w ogłoszonym przez 
Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich Roku Kazimierza 
Szpotańskiego. Do tej pory 
z udziałem dzielnicy powstał 
świetny film dokumentalny 
oraz odbyła się wystawa zdjęć 
z fabryk Szpotańskiego.  (Sb)

gdyby KAzimieRz SzpOtAńSKi żyŁ, peWnie byŁby z niCH dumny. mOWA O mŁO-
dzieży z WAWRA i pRAgi-pOŁudnie, KtÓRA WzięŁA udziAŁ W międzySzKOLnym 
KOnKuRSie pOśWięCOnym żyCiu i dziAŁALnOśCi zAWOdOWej tegO WybitnegO 
inżynieRA.

FInAł KOnKurSu O KAZIMIerZu SZPOTAńSKIM
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Jesień, zima, a potem wio-
sna – aż trzy pory roku, pod-
czas których buty narażone 
są na kontakt z wilgocią, bło-
tem i środkami, którymi po-
sypuje się chodniki, by usunąć 
śnieg. Buty skórzane warto 
pielęgnować dobrą pastą do 
obuwia, i nie mam tu na my-
śli nabłyszczających mazide-
łek z gąbeczką dających tylko 
i wyłącznie powierzchowny po-
łysk, tylko solidne, tłuste pa-
sty w odpowiednim kolorze, 
wmasowane w oczyszczone 
i suche buty a potem wypole-
rowane.

Inne rodzaje butów (two-
rzywa sztuczne, tkaniny) po 
oczyszczeniu też warto zaim-
pregnować odpowiednim pre-
paratem – innym do sztucz-
nych skór, innym do tkanin. 
Ten ostatni przyda się do im-
pregnacji kurtek na deszcz, 
parasoli czy szkolnych pleca-
ków.

Tak zabezpieczone buty 
(ubrania wierzchnie, pleca-
ki, torby, namioty, pokrowce) 
pozostaną suche mimo opa-
dów. Trzeba tylko pamiętać 
o tym, że impregnacja nie wy-
starcza na cały sezon – zależy 
od zastosowanego preparatu, 
a szczegóły można znaleźć na 
opakowaniu.

ZAJ RZYJ MY DO KUCH NI
Kuchnia dla szalenie spieszących się. Mało wy-
kwintna, bardzo skuteczna.

✓Solidne, szybkie śniadanie: roztrzep w minutę 1–2 całe jaj-
ka z odrobiną wody lub mleka, szczyptą soli, 1–2 łyżkami mąki 
i czym tylko chcesz: pieprzem, ziołami świeżymi lub suszonymi, 
szczypiorkiem. Wylej na rozgrzaną patelnię z roztopionym ma-
słem klarowanym. Podważając łopatką brzegi, pozwól płynnej 
masie spływać na spód. Gdy wierzch jest już niemal ścięty, wrzuć na niego (ale tyl-
ko na połowę), co pod ręką: siekaną wędlinę, żółty ser, fetę, oliwki, suszone pomidory 
z oliwy, kawałki pasztetu z ketchupem, groszek zielony itp.; kompozycja zależy tylko 
od ciebie. Łopatką złóż omlet na pół, przykrywając nadzienie. Patelnię przykryj dokład-
nie, zmniejsz gaz i po 2–3 minutach gotowe! Kto woli, może przygotować śniadanie na 
słodko. Wówczas do jajek, jeszcze przed smażeniem, można dodać mielone orzechy 
czy migdały, a jako farsz dać masło orzechowe, owoce, dżemy czy słodki twarożek. 
Przygotowanie zajmuje chyba mniej czasu, niż przeczytanie tego przepisu.

✓Solidny, szybki obiad 1: ziemniaki solidnie umyj (nie musisz obierać, ale jeśli 
chcesz…), pokrój w plastry wprost na rozgrzany tłuszcz na patelni. Dodaj jedną sie-
kaną cebulę, jeśli lubisz, posól, smaż energicznie, mieszając przez 10 minut, potem 
przykryj i zmniejsz gaz na 5–10 minut, zależnie od odmiany ziemniaków i grubości 
plastrów. Na koniec można wbić jajko i rozmieszać, posypać ostrym serem lub po 
prostu zjeść z kefirem lub jogurtem.

✓Solidny, szybki obiad 2: Makaron wrzuć na osolony wrzątek, zamieszaj, niech 
się gotuje. Na patelni na odrobince oliwy podsmaż lekko kawałki wędzonego łososia, 
zalej „ledwo co” kwaśną śmietaną, oprósz lekko pieprzem i obficie siekanym koprem. 
Po 8 minutach, makaron jest już gotowy i twój obiad też.

✓Solidna, szybka zupa: Sok pomidorowy z kartonu lub butelki podgrzej, doda-
jąc słodką paprykę, ciut czosnku, natkę, zapraw kleksem śmietany i gotowe! Jeśli 
chcesz, zagęść łyżką mąki.

✓Na deser: gotowe korpusy słodkich babeczek wypełnij serkiem waniliowym (so-
lo lub z dodanym rozpuszczalnym kakao), na dno kładąc ciut powideł, udekoruj świe-
żymi owocami. Zamiast serka można użyć błyskawicznego budyniu śmietankowego.
 PysznaJózia

Ra dy 
ciot ki 

Aga ty

WAR TO WIe DZIeć
Impregnacja, to nasycanie rozmaitych materiałów substancjami, 
które mają je chronić przed wilgocią, ogniem, kornikami czy przed 
słońcem. Impregnujemy niemal wszystko: beton, zapobiegając przy 
okazji pyleniu, drewno, sztuczne kamienie wykorzystywane w pro-
dukcji biżuterii, często przy tym je dodatkowo barwiąc. Swoistym 

impregnatem do drewna są też pasty do podłóg, które uszczelniają, wypełniając drobne 
pory w klepkach, dając też staroświecki, szlachetny połysk.

Warto wiedzieć, że impregnujemy często papier, na przykład ten z jedną stroną jakby 
„plastikową”, używany do pakowania w dobrych sklepach mięsnych, by nie przemiękał. 
Impregnujemy też tkaniny, by stały się wodoszczelne, ale też po to, żeby się nie mięły, 
na przykład te, których się używa do produkcji parasoli.

Prosta z pozoru impregnacja jest częścią produkcji rozmaitych użytecznych wyrobów, 
na przykład laminatu, stosowanego w meblarstwie i budownictwie. Co jeszcze impregnu-
jemy? Na przykład zęby, podczas zabiegu lapisowania zębów mlecznych u małych dzieci. 
  Ciekawska

ŚMIe SZKA NIeC
Dorosły syn wychodząc odwraca się w drzwiach 
i pyta:
– Powinienem coś ci kupić, mamusiu?
– Mnie nie, mam wszystko. Kup wreszcie coś 
sobie.

– Ale co?
– Mieszkanieee!!!!!

��
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Wiesz, co odpowiada mi Robert, ile razy proszę go o no-
wą sukienkę albo buty?
– Nie!
– Ojej, a skąd wiesz?!!

��
– Czy to nie dziwne – mówi mąż do żony – że nasza Jadzia 
ma piwne oczy? A przecież ja mam niebieskie, ty masz nie-
bieskie …
– Dziwne?! A ile razy ci powtarzałam: nie pij tyle piwska!!!

��
– Witamy panią w naszym domu wczasowym - mówi kierow-
niczka. – Będzie się pani czuć u nas, jak we własnym domu.
– Cooo???!!! Zwariowała pani?! Ależ ja tu przyjechałam odpo-
cząć!!! WesołyRomek

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

wy tchnie nia, uśmie chu, po pro stu - lu zu!
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Krzy żów ka Mie szkań ca nr 24h o r o s k o p
 BA RAN 21.03-21.04

Skoncentruj się, aby właśnie teraz utrzymać do-
brą formę fizyczną i  psychiczną. Czeka cię bo-
wiem dużo pracy i jeżeli chcesz wszystkiemu po-
dołać to musisz o siebie zadbać. Pamiętaj, aby 
nie ściągać sobie na głowę za dużo rzeczy, nie 
zamykaj się jednak na inne osoby, szczególnie 
na bliskich, gdyż to oni będą twoją ostoją w trud-
nych momentach. Ciężki okres w pracy zaowo-
cuje dodatkowym przypływem gotówki.

 BYK 22.04-21.05
W  pracy działaj rozważnie i  nie daj się prowo-
kować, ktoś tylko czeka, aby wyprowadzić cię 
z  równowagi. W  życiu prywatnym czeka się 
okres pełny szczęścia i  radosnych chwil spę-
dzonych wraz ze swoją drugą połówką. Spróbuj 
wziąć udział w jakimś konkursie albo loterii, gdyż 
szczęście może ci sprzyjać również w tej kwestii, 
a więc może to być okazja do poprawienia swojej 
sytuacji finansowej.

 BLIŹNIĘTA 22.05-21.06
Będą to owocne dni zarówno, jeśli chodzi o suk-
cesy w  pracy jak i  o  kontakty towarzyskie. Za-
wodowo poprawi to twoją sytuację finansową, 
a w życiu prywatnym nowa znajomość może się 
przerodzić w prawdziwą przyjaźń. W miłości bez 
zmian, ciesz się tym, co masz i nie próbuj na siłę 
niczego zmieniać. Pamiętaj, że nie wszystko zło-
to co się świeci...

 RAK 22.06-22.07
Będziesz dosłownie tryskać energią. Sprawi to, 
że ściągniesz sobie na głowę masę rzeczy do 
robienia. Będzie to dobry czas do nadrobienia 
wielu zaległości, ale pamiętaj, aby nie przecenić 
swoich możliwości. W kwestii finansowej pojawi 
się parę okazji, aby podwoić zarobek, jednakże 
będzie to wymagało pewnego ryzyka. Dobrze się 
więc zastanów zanim podejmiesz decyzję.

 LEW 23.07-23.08
Pamiętaj, aby w  chłodne dni ubierać się ciepło 
i  przede wszystkim nosić czapkę! To pozwoli ci 
w najbliższym czasie cieszyć się dobrym zdrowiem 
i samopoczuciem. Spokojny okres w pracy sprawi, 
że będzie można odetchnąć i  trochę poleniucho-
wać. Będzie to też dobry czas, aby uporządkować 
kilka zaległych spraw. Jeśli chcesz się z tym szybko 
uporać to pamiętaj o dobrej organizacji!

 PAN NA 24.08-23.09
To idealny okres do wprowadzenia zmian. Opty-
mizm i  pewność siebie pozwolą ci się uporać 
z rzeczami, które od dawna ciążą ci na barkach. 
Ucierpisz na tym finansowo, jednak będzie to 
chwilowe. Podobnie w  sprawach miłosnych... 
wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, co z po-
czątku będzie wiązało się z nieprzyjemnymi do-
świadczeniami, ale wybrniesz z tego obronną rę-
ką. W niedługim czasie sytuacja się ustabilizuje, 
a  ty cieszyć się będziesz z podjętych wcześniej 
decyzji.

 WA GA 24.09-23.10
Nagromadzi się w tobie wiele negatywnej energii. 
Stres i  złość wywołane pracą i  niektórymi oso-
bistymi sytuacjami sięgną zenitu. Trzeba będzie 
dać temu upust – najlepiej za pomocą sportów 
kontaktowych. Pamiętaj jednak o  bezpieczeń-
stwie swoim i  innych! Dobra sytuacja finanso-
wa pozwoli ci na posmakowanie nietuzinkowych, 
ekstremalnych przeżyć, oczywiście jeśli masz na 
to ochotę. 

 SKOR PION 24.10-23.11
Twój upór zazwyczaj wiedzie cię do zwycięstwa. 
W tym okresie jednak dobrym rozwiązaniem bę-
dzie odpuścić i  posłuchać rady przyjaciół bądź 
rodziny. Stabilna sytuacja finansowa pozwoli ci 
odreagować stres związany z pracą - kup coś, co 
już dawno wpadło ci w oko. Nie pakuj się jednak 
w  nowe inwestycje, nie będziesz mieć do tego 
głowy, a rady bliskich w tej kwestii mogą okazać 
się nietrafne.

 STRZE LEC 24.11-22.12
Będzie to interesujący okres, jeśli chodzi o życie 
miłosne. Jest szansa, że zakochasz się od pierw-
szego wejrzenia. Pamiętaj jednak, aby uczucia 
nie przyćmiły zdrowego rozsądku i  dobrze po-
znaj tę osobę zanim zdecydujesz się na poważ-
niejsze kroki. Jeśli chodzi o finanse to nie będzie 
ci się przelewało, ale nie będzie też tragedii. Wy-
dawaj pieniądze z  głową, a  na pewno nie bę-
dziesz miał powodów do narzekań.

 KO ZIO RO ŻEC 23.12-20.01
Będzie to czas, gdy ludzie będą do ciebie nie-
zwykle przyjaźnie nastawieni. Zawrzesz kilka no-
wych znajomości, a także zżyjesz się jeszcze bar-
dziej z  ludźmi, których już znasz. Pieniędzy bę-
dzie pod dostatkiem, a zatem pomyśl, na co mo-
żesz je wydać. W pracy ciężki okres powoli bę-
dzie dobiegać końca. Dotrwaj jednak do końca 
w skupieniu i nie pozwól, aby coś cię zaskoczyło.

 WO DNIK 21.01-19.02
Twoja sytuacja materialna ulegnie zdecydowa-
nej poprawie. Będzie to okazja to spłacenia dłu-
gów oraz zainwestowania trochę pieniędzy w sie-
bie. Świetnym rozwiązaniem będzie robienie cze-
goś, na co zawsze miało się ochotę, ale nigdy 
nie wystarczało kasy. Niech tylko woda sodowa 
nie uderzy ci do głowy! Słuchaj racjonalnych rad 
swojej drugiej połówki, a na pewno wszystko bę-
dzie dobrze.

 RY BY 20.02-20.03
Znajdziesz się na rozstaju dróg – będzie to czas, 
aby dokonać konkretnego wyboru. Tym razem 
nie zadziała zasada spychologii, nikt bowiem nie 
podejmie decyzji za ciebie. Zastanów się czego 
oczekujesz od życia i spróbuj to zdobyć! W pra-
cy ktoś będzie próbował wyprowadzić cię z rów-
nowagi, ale zachowaj należyty spokój i pokaż tej 
osobie siłę swojego doświadczenia! 

Astrolog

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie do 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 21: „Cudze nie tuczy”. Zestaw 
upominków wylosował p.  Marian Zalewski z ul. Żelaznej. Po odbiór zaprasza-
my do redakcji (z dowodem tożsamości) do 28 listopada br. 
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DAM PRACĘ

l Potrzebna pani do sprzątania 
w budynku biurowym „Mie-
dzeszyn”.  Tel. 601-61-27-27

FINANSE

l Pożyczki gotówkowe. 
 Tel. 506-550-042

KUPIĘ

l A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro 
i inne przedmioty. 
 Tel. 22 253-38-79; 
 601-235-118
l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.  Tel. 516-400-434
l Płyty winylowe, książki. 
 Tel. 798-631-511

MEDYCZNE

l Alkoholowo - narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 
 Tel. 22 671-15-79, 
 22 613-98-37
l WWW.SKUTECZNALIK- 
WIDACJA.PL. ODSZKO-
DOWANIA ZA BŁĘDy ME-
DyCZNE, OPINIE LEKAR-
SKIE. BEZPŁATNA KON-
SULTACJA PRAWNA I ME-
DyCZNA.  TEL. 512-860-407

NAUKA

l Angielski dojazd.
 Tel. 693-427-846
l Angielski, niemiecki. 
 Tel. 601-209-341
l Chemia: studentka, dojazd 
do ucznia.  Tel. 503-410-723

l Francuski dojazd. 
 Tel. 693-427-846
l Francuski z Francuzem. 
 Tel. 798-013-516
l Język polski. Tel. 691-923-889
l Komputer, tablet od podstaw. 
 Tel. 698-166-368
l Korepetycje - matema-
tyka i fizyka. Bezstresowo 
i skutecznie - z dojazdem do 
ucznia.  Tel. 692-095-060
l Matematyka, dojazd. 
 Tel. 501-510-709
l Matematyka, fizyka, chemia 
– dojazd.  Tel. 518-810-630
l Matematyka. 
 Tel. 607-163-744

NIERUCHOMOŚCI/kupię

l Kupię mieszkanie: zadłużo-
ne, z lokatorem, komunalne, 
z dowolnym problemem praw-
nym.  Tel. 796-796-596

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia

l Kawalerka na ul. Płowiec-
kiej.  Tel. 660-281-236
l PIĘTRO PAWILONU 23 M2 
PRZy UL. GROCHOWSKIEJ. 
 TEL. 663-739-763

PRAWNE

l Doradca Podatkowy - po-
rady, kłopoty z urzędem skar-
bowym, wszystkie podatki, 
spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody, audy-
ty Wspólnot Mieszkaniowych. 
Warszawa Gocław.  
 Tel. 22 672-34-34;
  604-095-656; 
 www. podatki - doradca.pl
l Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 
 Tel. 22 613-04-30; 
 603-807-481
l 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 

RÓŻNE

l Drzewo opałowe pocięte - 
worek 12 złotych. 
 Tel. 721-002-710

SPRZEDAM

l Odkurzacze Rainbow - nowe, 
używane - serwis, konserwacja, 
akcesoria.  Tel. 606-742-822 

www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY

l Zaopiekuję się starszą oso-
bą.  Tel. 799-319-925
l Zaopiekuje się starszą osobą 
do 2 h dziennie lub przyprowa-
dzę dziecko z przedszkola. 
 Tel. 510-327-110

TRANSPORT

l AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, ma-
łe rozbiórki z załadunkiem. 
Tanio.  Tel. 721-002-710
l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe roz-
biórki.  Tel. 22-224-22-63; 
 888-651-163
l  AUTOHOLOWANIE,   

PRZEPROWADZKI.
  TEL. 722-990-444
l Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja starych me-
bli, agd, rtv. Tel. 607-66-33-30

USŁUGI

l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.  Tel. 22 612-95-23; 
 609-105-940
l AAAAA Tani serwis kompu-
terowy, dojazd i ekspertyza 0 zł. 
 Tel. 504- 617- 837 
l Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług. ul. 
Igańska 32.  Tel. 604-506-278; 
 22 813-60-33
l 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
l ANTENy, TELEWIZORy 
- NAPRAWA. TEL. 602-216-
943
l Cyklinowanie bezpyłowe, la-
kierowanie, układanie parkie-
tów i paneli.  Tel. 503-630-035
l Cyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, lakierowanie. 
 Tel. 510-727-201

l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie par-
kietów - Jan Grzybowski. 
Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l Czyszczenie Karcherem dy- 
wanów, wykładzin, tapicerki. 
 Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja - skutecznie. 
 Tel. 22 642-96-16
l Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne. 
 Tel. 601-93-68-05

l ELEKTRyCZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Elektryczne. Tel. 516-075-825
l Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy, 
ul. Zamieniecka 63. 
 Tel. 22 610-23-05
l Hydrauliczne, gazowe, solid-
nie.  Tel. 22-610-81-21, 
 607-773-106
l HyDRAULICZNE. 
 TEL. 504-618-888
l Hydrauliczno- gazowe. 
 Tel. 505-65-85-23
l Hydraulik 24h, wod. kan. co. 
gaz.  Tel. 889-51-82-46
l HyDRAULIK. 
 TEL. 502-031-257
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
 www.silczuk- hydraulika.pl. 
 Tel. 696-321-228
l LODÓWEK NAPRAWA 
TEL. 22 842-97-06; 602-272-464
lLodówki, pralki, telewizory 
- naprawa.  Tel. 694-825-760
l Malowanie, gładź. 
 Tel. 510-711-163
l MEBLE NA WyMIAR, 
NAPRAWy, PRZERÓBKI.
 TEL. 504-824-568; 
 22 773-15-13
l MEBLE NA WYMIAR: 
SZAFY, KUCHNIE, ZABU-
DOWY, BIUROWE ITP. PO-
MIAR I WYCENA GRATIS! 
 TEL. 728-510-795

l PANELE, UKŁADANIE. 
 TEL. 504-618-888
l PRALKI NAPRAWIAM - 
EMERYCI 50% TANIEJ. 
TEL. 22 672-95-50; 503-846-135
l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616

l PRZEPROWADZKI. 
 TEL. 669-834-024
l Rolety antywłamaniowe i na-
prawy.  Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.  Tel. 508-608-790
l Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe - produk-
cja, naprawa.  Tel. 602-228-874
l Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery - naprawy, pranie verti-
cali.  Tel. 22 610-54-19
l Złota Rączka. 
 Tel. 503-150-991

USŁUGI/komputerowe

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

USŁUGI/porządkowe

l ,,Czyściciel” opróżnianie piw-
nic, strychów, lokali, garaży.  
 Tel. 693-582-021
l Pranie dywanów, mebli ta-
picerowanych, tapicerek samo-
chodowych. Osobiście. 
 Tel. 512-247-440

USŁUGI/remontowe

l Glazura, hydraulika, remon-
ty.  Tel. 518-562-380
l Glazura, malowanie, hydrau-
lika.  Tel. 606-181-588
l Gładź, panele, malowanie. 
 Tel. 609-982-675

l Malowanie, tapetowanie, 
gipsowanie doświadczenie. 
 Tel. 22 810-90-22
l Malowanie, panele, wykła-
dziny, drobne remonty. 
 Tel. 601-20-33-13
l Malowanie, tapetowanie, pa-
nele.  Tel. 22 615-76-97; 
 695-679-521
l Malowanie, tapetowanie, re-
monty.  Tel. 501-028-073
l Remonty kompleksowo i so-
lidnie.  Tel. 501-868-930, 

502-218-778 
www.remonty4u.pl

l TAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. GŁO-
WACKI.  TEL. 504-618-888
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 
 Tel. 663-51-17-71

ZIELARSTWO

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

ZWIERZĘTA

l Przychodnia weterynaryj-
na Simbavet ul. Ignacego Pa-
derewskiego 159. 
 Tel. 570-668-370

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

twóJ CZAS JESt dlA NAS BEZCENNy!
NAdAJ dROBNE PRZEZ INtERNEt  Kliknij www.mieszkaniec.pl

rEKlAMA  rEKlAMA

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. Floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (gocław)

500 253 842; 502 832 474 
www.lethewarszawa.pl

zAKŁAd pOgRzebOWy

rEKlAMA  rEKlAMA

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli. 

Tel. 22 499-20-62

KOMINKI 
USŁUGI ZDUŃSKIE.

TEL. 606-387-517

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-
czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744
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PODATKI DLA MAŁyCH 
I ŚREDNICH, PIERWSZy 
M-C GRATIS. 

TEL. 606-763-006
WWW.PODATKIZGLOWy.PL
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Konkurs „Kamień Kamion-
ka” organizowany jest przez lo-
kalny samorząd tego południo-
wopraskiego osiedla. Impreza 
odbywa się pod honorowym 
patronatem burmistrza Toma-
sza Kucharskiego. 

W 220. rocznicę Rzezi Pragi 
oraz śmierci gen. Jasińskiego  
(4 listopada) odbył się finał 
Konkursu. – Wcześniej miesz-
kańcy i internauci zgłaszali nam 
propozycje kandydatur, w róż-
nych dziedzinach życia – wy-
jaśnia reguły konkursu Dorota 
Jankowska-Lamcha, szefowa 

lokalnego samorządu. – Kandy-
datur istotnych dla Kamionka, 
dla jego tożsamości, historii, 
ale teraźniejszości i przyszło-
ści. Wśród nominowanych 
przez mieszkańców znalazły 
się na przykład takie „Wy-
darzenia”, jak ubiegłoroczny 
koncert Paula McCartney’a na 
Stadionie Narodowym, czy Fe-
stiwal „Przetwory” w postindu-
strialnej przestrzeni dawnego 
PZO. Wśród nominowanych 
„Miejsc” znalazło się m.in. 

pierwsze na Pradze-Południe 
muzeum – „Neon Muzeum” 
w Soho Factory i Restauracja 
„Warszawa Wschodnia” Mate-
usza Gesslera.

Kilka dni przed finałem kon-
kursu, jego Kapituła, której 
przewodniczył Adam Rosiń-
ski, na posiedzeniu w dziel-
nicowym Centrum Promocji 
Kultury, w drodze głosowa-
nia wybrała laureatów drugiej 
edycji imprezy. Nie obyło się 
bez dyskusji: – Czy Kamionek 
w jakikolwiek sposób zyskał 
na koncercie McCartney’a? 

– pytała retorycznie Barbara 
Wasiak, dyrektor CPK. Ale 
były kandydatury, których nie 
poddawano wątpliwości. – Ks. 
bp. Kazimierz Romaniuk – nic 
dodać, nic ująć – mówił Mar-
cin Kluś, przewodniczący 
rady dzielnicy. I faktycznie, 
biskupowi Kazimierzowi Ro-
maniukowi, pierwszemu Ordy-
nariuszowi Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej z Konkatedrą na 
Kamionku, człowiekowi, który 
samodzielnie z języków orygi-

nalnych przetłumaczył Biblię, 
księdzu, który potajemnie, bli-
sko 60 lat temu, „dokładnie” 
poświęcił Stadion Dziesięcio-
lecia, Kapituła przyznała wy-
różnienie w kategorii „Histo-
ria”. Duszpasterskie obowiązki 
nie pozwoliły laureatowi na 
odbiór wyróżnienia w czasie 
finału konkursu. Stawili się 
za to w „Jasińskim” pozostali 
wyróżnieni: Ryszard Jakubi-
siak („Kultura i sztuka”) ani-
mator kulturalny, założyciel 
teatrów „ParaBuch” i „Para-
dox”, Tomasz Jarosz („Promo-
cja”) redaktor naczelny Portalu 
Twoja Praga, Zbigniew Kania 
(„Miejsce”) prezes KS „Dru-
karz” Warszawa, a także wła-
dze SM „Waszyngtona”, które 
wyróżniono za szeroki proces 
termomodernizacji budyn-
ków w kategorii „Inwestycje”. 
Spółdzielnię reprezentowała 
prezes Anna Krygier i szefowa 
rady nadzorczej Bożena Stel-
maszczyk. Finał konkursu pro-
wadził aktor i reżyser dubbin-
gu Tomasz Marzecki, członek 
lokalnego samorządu.

W uroczystości wzięli udział 
ubiegłoroczni laureaci prof. 
Adam Strzembosz, Leszek 
Rylski i Konstanty Królik. 
O finansowe wsparcie konkur-
su zadbał Urząd Dzielnicy Pra-
ga-Południe oraz Stowarzysze-
nie Kupców „Rogatka”. – Taki 
konkurs jest bardzo cenną ini-
cjatywą i mam nadzieję, że na 
stałe zagości w kalendarzu wy-
darzeń nie tylko Kamionka, ale 
całej Pragi-Południe – podsu-
mował burmistrz Tomasz Ku-
charski. magda Kato

KAMIONKOWSKIE „KAMIENIE”
KAmień jeSt mOCnym mAteRiAŁem, nA KtÓRym śmiAŁO mOżnA budOWAć. jeSt 
peWnegO ROdzAju FundAmentem – tAK uzASAdniAją nAzWę WyRÓżnieniA 
„KAmień KAmiOnKA” ORgAnizAtORzy KOnKuRSu, KtÓRegO FinAŁ OdbyŁ Się 
niedAWnO W LiCeum im. gen. jASińSKiegO. Już przy samym wejściu do 

sali gimnastycznej wszyst-
kim gościom zapierało dech 
w piersiach. A to za sprawą 
olbrzymich rozmiarów kopii 
„Panoramy Racławickiej”, 
która była rozwieszona na 
dłuższej ścianie sali i zakry-
wała ją praktycznie w ca-
łości. – „Panoramę Racła-
wicką” eksponujemy tylko 
przy wyjątkowych okazjach 
– wyjaśniała „Mieszkańco-
wi” Bożena Kozak, dyrektor 
liceum. Ten wyjątkowy dzień 
w życiu społeczności szkol-
nej połączył starsze i młodsze 
pokolenie „Jasińszczaków”. 
Szkoła świętowała Dzień 
Patrona i podsumowywała 
projekt edukacyjny Warszaw-
skich Inicjatyw Edukacyjnych 
„O samowładność Narodu”. 
W ramach projektu uczniowie 
przygotowali wystawę o Po-
wstaniu Kościuszkowskim, 
opracowali grę miejską „Śla-
dami Powstania Kościusz-
kowskiego w Warszawie”, 
przeprowadzili debatę oks-
fordzką, w której uzasadniali 
szanse Powstania w walce 
o niepodległość. 

Młodzież pod kierunkiem 
Ryszarda Jakubisiaka przygo-
towała wspaniałą i podniosłą 
inscenizację wydarzeń z cza-
sów insurekcji kościuszkow-
skiej. Zarówno rekonstrukcja 
przysięgi kościuszkowskiej 
przez uczniów klas wojsko-
wych, jak i interpretacja tra-
gicznych wydarzeń  rzezi 
praskiej prezentowana była  
w stylizowanych mundurach 

i kostiumach na tle wspomnia-
nej „Panoramy Racławickiej”. 
Szczególnie wzruszającym 
elementem widowiska był 
Polonez kościuszkowski tań-
czony w barwnych strojach 
z epoki.

Uroczystość wzbogaciła 
gala wręczenia honorowych 
wyróżnień w drugiej edycji 
Konkursu Kamienie Kamion-
ka. Nagrody otrzymały oso-
by zasłużone dla Kamionka 
i promujące tę część Warsza-
wy.

W święcie szkoły wzięli 
udział m.in. przedstawiciele 
władz Pragi-Południe,  war-
szawskich urzędów i  insty-
tucji związanych ze szkołą. 
Szczególnie miłymi gośćmi 
byli wieloletni nauczyciele 
i byli pracownicy „Jasińskie-
go”, a wśród nich pierwszy 
dyrektor liceum Ryszard Ra-
czyński.

Wagę współczesnego pa-
triotyzmu podkreślił w prze-
mówieniu burmistrz Pragi-

-Południe Tomasz Kucharski,  
który nawiązywał do dokonań 
Patrona szkoły generała i po-
ety Jakuba  Jasińskiego jako 
wzoru postawy obywatelskiej 
dla współczesnych młodych 
ludzi. W czasie uroczystości 
delegacja „Jasińszczaków” 
złożyła wiązankę przed sym-
bolicznym grobem generała 
na pobliskim Cmentarzu Ka-
mionkowskim. O roli tradycji  
LXXII LO mówiła prezes po-
łudniowopraskiego ZNP Zofia 
Idzikowska. Prezes nawiązała 
do przedwojennego dziedzic-
twa liceum oraz obecnej inno-
wacyjnej oferty edukacyjnej 
szkoły w postaci klas wojsko-
wych i ratownictwa medycz-
nego.

– Jestem dumna ze swo-
ich uczniów – dyrektor Bo-
żena Kozak była wyraźnie 
wzruszona, gdy po świetnym 
występie młodych artystów 
przyjmowała gratulacje od 
gości i rodziców uczniów.
 magda K.

POWSTAnIe nA TLe „PAnOrAMY”
4 LiStOpAdA LXXii LiCeum OgÓLnOKSztAŁCąCe im. gen. jAKubA jASińSKiegO 
ObCHOdziŁO uROCzyśCie śWiętO pAtROnA pOWiązAne z 220. ROCzniCą pOWStA-
niA KOśCiuSzKOWSKiegO i Rzezi pRAgi. 

ii linia metra

multimedialna galeria
Wnętrza stacji I linii metra 

niejednokrotnie zamieniały 
się w galerię – prezentowane 
były grafiki, fotografie, ma-
larstwo. Takie wystawy moż-
na było zobaczyć np. na stacji 
Wilanowska i Świętokrzyska. 
Druga linia metra dołączy do 
pierwszej – na antresoli sta-
cji Świętokrzyska także bę-
dzie galeria. Ale zupełnie inna 
– sztalugi zastąpią olbrzymie 
ekrany. Ekrany są trzy – ma-
ją prawie trzy metry wysoko-
ści i ponad dwadzieścia dłu-
gości (najdłuższy 31 metrów). 

Będą je mijali pasażerowie 
przechodzący antresolą. Każ-
dy z nich może działać nie-
zależnie. Wyświetlane mogą 
na nich być materiały w do-
wolnej konfiguracji, każdy 
z ekranów umożliwia projek-
cję statyczną, stworzenie mo-
zaiki obrazów, efektu „prze-
chodzenia” obrazu. Galeria 
jest sterowana z komputera, 
z którym będzie można się 
komunikować poprzez inter-
net (światłowód, GPRS) oraz 
przez sieć LAN. Dzięki temu 
wyświetlaczem będzie można 
sterować zarówno z pomiesz-

czenia dyspozytorni stacyjnej 
jak i każdego innego miejsca. 
Pierwszą wystawą prezento-
waną w multimedialnej gale-
rii będzie projekcja „Goście” 
Krzysztofa Wodiczko. 

nowe bramki 
Na bramkach drugiej linii 

metra nie będzie kołowrot-
ków – urządzenia znane z I li-
nii metra nie zostały zamonto-
wane na II linii. Są za to bram-
ki, przez które pasażer prze-
chodzi, gdy rozsuną się na bo-
ki szklane płyty (oczywiście 
po włożeniu biletu lub zbliże-
niu Warszawskiej Karty Miej-

skiej). Przezroczyste tafle są 
oznakowane żółtymi pasami 
tak, aby były dobrze widocz-
ne. Takie bramki są nowocze-
śniejszymi rozwiązaniami niż 
kołowrotki, a i dla pasażerów 
wygodniejsze, ponieważ roz-
suwają się samodzielnie i nie 

trzeba ich popychać. Na każ-
dej stacji wśród nowych bra-
mek będzie jedna, która jest 
szersza od pozostałych – będą 
mogły z niej korzystać osoby 
z bagażem, wózkiem dziecię-
cym, niepełnosprawni. Jeśli 
to rozwiązanie się sprawdzi, 
Zarząd Transportu Miejskie-
go nie wyklucza w przyszło-
ści wymiany kołowrotków 
na bramki rozsuwane na I li-
nii metra. Już wkrótce pilota-
żowo, po jednej takiej bramce 
pojawi się na dwóch stacjach 
– na południowych głowicach 
stacji Wierzbno i Politechni-
ka. 

nowy wygląd tablic
Nowością jest też system 

informacji pasażerskiej. Bę-
dzie jaśniejszy i czytelniej-
szy dla pasażerów oraz znaj-
dzie się w nim więcej przydat-
nych informacji. Istotą systemu 
jest kod kolorystyczny. Zgod-
nie z założeniami Systemu 
tło tablic informacji jest białe. 
Wszelkie informacje dotyczące 
konkretnej stacji metra, w ob-
rębie której się znajdujemy, są 
umieszczane w kolorze wiodą-
cym – dla linii M2 czerwonym 
(linia M1 pozostaje przy kolo-
rze ciemnoniebieskim). Dla po-
zostałych informacji dedyko-
wany jest kolor ciemnoszary. 

Dla pasażera, który wysią-
dzie z pociągu najistotniej-
sze jest wskazanie głównych 
kierunków (ulic), powiązań 
z komunikacją naziemną, nu-
merów wyjść czy dostępno-
ści urządzeń transportu piono-

wego (wind, schodów rucho-
mych). Te informacje poja-
wiają się na tablicach perono-
wych. Na kolejnych tablicach 
przy schodach z peronu, a na-
stępnie w obrębie przejść pod-
ziemnych, informacja o wyj-
ściach jest rozdzielana według 
właściwych kierunków. Na II 
linii wprowadzane są kolejne 
elementy – dodatkowe (po-
boczne) ulice czy kierunki 
(dzielnice, ulice) dla przystan-
ków komunikacji naziemnej. 

Informacje o wyjściach są 
opatrzone specjalnym pikto-
gramem, którego elementem 
jest numer wyjścia oraz strzał-
ka o kierunku zgodnym z tym, 
w jakim należy podążać. Dla 
pasażera wchodzącego do me-
tra kluczowe jest wskazanie 
najkrótszej drogi do najbliż-
szego zejścia na peron i ta in-
formacja zawsze znajduje się 
w górnej części tablicy. (AS)

WSZYSTKO bĘdZIe nOWe
nOWA LiniA metRA tO nie tyLKO StACje i  pOCiągi ALe tAKże WypOSAżenie 
teCHniCzne. inne niż nA i Linii będą bRAmKi WejśCiOWe, SyStem inFORmACji 
pASAżeRSKiej A nA StACji śWiętOKRzySKA pASAżeROWie będą mOgLi pOdzi-
WiAć pROjeKCje W gALeRii muLtimediALnej. 
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Koniec roku to doskonały moment 
na zakup mieszkań, ale tylko tych wy-
sokiej jakości i w dobrej lokalizacji. 
Oczywiście w atrakcyjnej cenie. Już 
od przyszłego roku banki zaostrzają 
politykę dotyczącą przyznawania kre-
dytów hipotecznych. W 2015 r. banki 
będą wymagały od kupującego wkła-
du własnego dwukrotnie wyższego niż 
obecnie.

Dla tych, którzy właśnie teraz szu-
kają swojego nowego mieszkania, 
ED invest S.A. przygotowała atrak-
cyjną propozycję promocji. Kupu-
jąc mieszkania dostępne w ofercie 
Spółki klienci mogą liczyć na wyso-
kie rabaty, dzięki którym zaoszczę-
dzą w zależności od rodzaju i wiel-
kości mieszkania, od kilku do kilku-

nastu tysięcy złotych. Oferta promo-
cji jest ograniczona, a do zapoznania 
się z szczegółami zapraszamy w biu-
rze ED invest S.A. lub poprzez stro-
nę www.edinvest.pl. Ceny atrak-
cyjnych mieszkań zaczynają się już  
od 6300 zł/m kw.

„Faktem staje się coraz większe 
zainteresowanie kupujących nowymi 
mieszkaniami, zwłaszcza tymi dobrze 
zlokalizowanymi.  W końcówce roku 
dodatkowo wpływa na to zaostrzająca 
się w przyszłym roku polityka kredy-
towa banków. Zainteresowanie naszą 
ofertą jest efektem atrakcyjnej i boga-
tej oferty mieszkań w sprzedaży. Aby 
jeszcze bardziej sprostać oczekiwa-
niom klientów, podjęliśmy dodatko-
wo decyzję o wprowadzeniu atrakcyj-

nych promocji. Warto je sprawdzić, bo 
stwarzają wiele okazji do korzystne-
go zakupu” – mówi Zofia Egierska, 
prezes ED invest SA.

Dobrze zaprojektowane i wyko-
nane obiekty mieszkalne ED invest 
S.A., położone w atrakcyjnym, świet-
nie skomunikowanym i bliskim tere-
nów rekreacyjnych miejscu, cieszą się 
dużym zainteresowaniem bez wzglę-
du na koniunkturę. Z doświadczenia 
wynika, że kluczem jest jednak jakość 
i położenie. Obecnie obserwujemy 
dynamiczny rozwój prawej stro-
ny Warszawy, obie Pragi cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. 
Warszawski Gocław, na którym bu-
duje ED invest S.A. jest świetnym 
przykładem połączenia wygodnej  
lokalizacji i mieszkań o wysokim 
standardzie. Coraz więcej młodych 
ludzi docenia to powiązanie. 

„Coraz częściej będziemy obserwo-
wać rozkwit i wzrost popularności ta-
kich dzielnic, jak Gocław. To sprawi, że 
zakup mieszkania w takim miejscu bę-
dzie także atrakcyjny pod względem in-
westycyjnym, a to ważny czynnik przy 
wyborze swojego M.  Warto o tym pa-
miętać kupując nowe mieszkanie” – 
podkreśla Prezes ED invest S.A.

Spółka ocenia, że jednym z głów-
nych czynników wpływających na roz-
wój rynku mieszkaniowego jest do-
stępność kredytów. Zainteresowane 
zakupem mieszkań w ED invest S.A. 
są głównie osoby młode, szukające 
pierwszego mieszkania. Z obserwacji 
Spółki wynika, że o ile obecny wymóg 
wkładu własnego do kredytu hipotecz-
nego na poziomie 5% w zasadzie nie 
stanowi znacznej bariery, to jego pla-
nowane powiększenie w kolejnych la-
tach do docelowego poziomu 20% bę-
dzie stanowiło często barierę zaporo-
wą dla młodych ludzi. Popyt stymu-
luje dobrze „skrojona” oferta tj. funk-
cjonalnie zaprojektowane mieszka-
nia spełniające oczekiwania klientów 
związane z posiadaniem większej licz-
by pokoi na stosunkowo niedużej po-
wierzchni za rozsądną cenę.

Obecnie ED invest S.A. prowadzi 
realizację: 

 Osiedle ISKRA VI przy ulicy 
Jugosłowiańskiej, które będzie obej-
mowało 5 budynków liczących łącz-
nie ponad 400 mieszkań. W pierw-
szym etapie inwestycji budowany jest 
5-piętrowy budynek  z dwiema 13-pię-
trowymi dominantami widokowymi, 
który będzie liczył 176 mieszkań i lo-
kale usługowe. Budowa zakończy się 
w czerwcu 2015 r. 
 Osiedle WILGA VII – kolejny 

etap oddanego już osiedla WILGA VII 
przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskie-
go, na tyłach Promenady. Obiekt bę-
dzie liczył 190 mieszkań i lokale usłu-
gowe. Budowa zakończy się w lipcu 
2016 r.

Oba osiedla zlokalizowane są 
w miejscu wymarzonym dla  młodych 
ludzi. Na Gocławiu żyje się wygod-
nie i bezpiecznie, w otoczeniu zieleni. 
Szybką i dogodną komunikację z cen-
trum Warszawy zapewnia kilkanaście 
linii autobusowych. Wszystko, cze-
go potrzeba na co dzień jest tuż obok 
– sklepy, punkty usługowe, przychod-
nie, liczne szkoły, przedszkola, place 
zabaw dla dzieci. Jest to miejsce przy-

jazne dla osób aktywnie spędzających 
wolny czas – Gocław posiada sieć 
ścieżek rowerowych, plenerowe siłow-
nie, basen, kluby fitness.

Projektując oba kompleksy miesz-
kalno-usługowe zadbano o to, by przy-
szłym mieszkańcom zapewnić jak naj-
większy komfort codziennego życia. 
Zastosowane rozwiązania architekto-
niczne spełniają oczekiwania związa-
ne z posiadaniem jak największej ilo-
ści pokoi na stosunkowo niedużej po-
wierzchni, przy zachowaniu funkcjo-
nalności i wygody.

ED invest S.A. to sprawdzony part-
ner, od października 2010 r. Spółka jest 
obecna na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie. Spółka otrzy-
mała liczne wyróżnienia i nagrody, 
które są potwierdzeniem wysokiej ja-
kości  realizowanych obiektów, wiary-
godności i bezpieczeństwa prawnego  
oraz dobrej sytuacji  finansowej.

Korzystając z oferowanych przez 
ED invest S.A. promocji już dzisiaj 
można zaoszczędzić od kilku do kil-
kunastu tysięcy złotych.  (AS)

OKAzjA – nOWe, WySOKiej jAKOśCi mieSzKAniA 
nA gOCŁAWiu – ObeCnie nAjbARdziej AtRAKCyj-
nej dzieLniCy pRAWObRzeżnej WARSzAWy – 
dOStępne W pROmOCji już teRAz!!!

ISKRA VI – ul. Jugosłowiańska

WILGA VII Zadanie 8 – ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego

bIURO SPRZEDAŻY: 
ul. bora-Komorowskiego 35 lok. 218

22 671 95 28; www.edinvest.pl
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Szczepimy przeciw GRYPIE
ul. Meissnera 7 (Goc³aw)  

tel. 22 673-35-00
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ZaprasZamy na 

BEZPŁATNE 
badania kolonoskopii  

w ramach
Narodowego Programu 
Badań Przesiewowych 

dla wczesnego wykrywania 
raka jelita grubego.

Międzyleski  
szPital sPecjalistyczNy
Pododdział Gastroenterologii 

(iii piętro, pokój 218)
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa

tel. (22) 47-35-342

L e c z e n i e  b ó L u  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

półpaścu,
l kończyn dolnych (owrzodzenia, polineuropatie np. w cukrzycy),
l w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
l  w fibromyalgii l w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
l  neuralgią nerwu trójdzielnego l oczekujących na leczenie 

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

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

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

polski związek emerytów, Rencistów i inwalidów 
Oddział Rejonowy Warszawa Praga 
infORMUJe O PRZenieSieniU 

swojej dotychczasowej siedziby z ul. Kickiego 1 
na ul. Korytnicką 29 róg igańskiej.

Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby 
w poniedz., wtorki i środy w godzinach 9.00-12.00. 

Tel. 22 810-04-63

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

RaTy! ! !
RaTalNiE . com.p l
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nie musi boleć!
ból zna każdy z nas. Wiemy, jak uciąż-
liwą i nieprzyjemną może być dolegli-
wością. nie pozwala na prowadzenie 
normalnego trybu życia, nie pozwala 
na spokojną pracę, życie w domu, nie 
pozwala na sen, zakłóca relacje mię-
dzy ludźmi – nie mamy ochoty się 
z  nikim spotykać, rozmawiać, jeste-
śmy nim zmęczeni i  zniechęceni. nic 
nas nie cieszy – myślimy tylko bezu-
stannie o nim!

Jeżeli trwa długo – zaczyna nas mocno 
męczyć, nie mamy apetytu, nie jesteśmy 
w stanie skupić uwagi na niczym. Nie śpi-
my w nocy, nie mamy energii do pracy, izo-
lujemy się, stajemy się niespokojni, nerwo-
wi, boimy się, czy ból przejdzie i kiedy to 
nastąpi… Bierzemy przypadkowe leki, cza-
sami coraz więcej, źle się po nich czujemy, 
nie dajemy sobie rady.

Gdy nieopanowany ból jest wynikiem cho-
roby – nie potrafimy z nią walczyć, nie mo-
żemy skupić uwagi na prawidłowym lecze-
niu. Choroba wtedy przebiega dłużej i wy-
maga często intensywniejszego leczenia.

Ból, kiedy się pojawia jest sygnałem ostrze-
gawczym. Coś złego dzieje w organizmie 
i często zmusza do podjęcia określonych dzia-

łań – np. diagnostyki, by znaleźć jego przyczy-
nę. Gdy jednak przechodzi w formę przewle-
kłą – traci ten ostrzegawczy charakter, stając 
się chorobą i to często niezwykle uciążliwą. 
Dobrze to znają pacjenci z bólem w przebie-
gu: chorób układu ruchu, kręgosłupa, stawów 
biodrowych, kolanowych, barkowych i innych, 
reumatoidalnego zapalenia stawów, w przebie-
gu półpaśca – niezwykle silne dolegliwości bó-
lowe, bólami głowy, bólami w przebiegu cho-
rób nowotworowych, w różnych okresach cho-
rowania, zarówno zaraz po wykryciu choroby, 
jak też w trakcie leczenia onkologicznego, czy 
też w fazie terminalnej, z bólami w przebiegu 
chorób przewlekłych np. cukrzycy (polineu-
ropatia cukrzycowa), po amputacji kończyn – 
bóle fantomowe, w przebiegu neuralgii nerwu 

trójdzielnego, po różnego typu operacjach – 
ortopedycznych, neurochirurgicznych, chirur-
gicznych. Te przypadki można mnożyć.

Nie ma żadnego powodu, by chory cier-
piał z powodu bólu! Ból można skutecznie 
leczyć, tak, by dać pacjentowi prawo do god-
nego leczenia. Nie istnieje pojęcie – „mu-
si boleć”! Jest to nieprawda i chory nie jest 
w stanie przyzwyczaić się do bólu! Niele-
czony ból pozostawi spustoszenia w psychi-
ce chorego, obniży nastrój, często prowadzi 
do depresji, degraduje psychikę, powoduje 
zaburzenia snu i zmęczenie.

Pacjenci obawiają się, że wczesne roz-
poczęcie leczenia przeciwbólowego będzie 
prowadziło do szybkiego wyczerpania me-
tod leczenia, co w rezultacie doprowadzi 
do sytuacji, w której nie będziemy już mo-
gli nic pacjentowi, jako lekarze, zapropo-
nować. Z takimi obawami spotykam się co-
dziennie. Nic bardziej mylnego! Ból można 
leczyć skutecznie, a metody, które wybiera-
my zależą od jego natężenia i aktualnej sy-
tuacji zdrowotnej chorego. Inaczej leczy się 
pacjenta z chorym sercem, inaczej z cukrzy-
cą, inaczej chorego np. na astmę. Niektórzy, 
z racji chorób układu krążenia przyjmują np. 
leki przeciwkrzepliwe, mają wszczepiony 
stymulator serca, dla nich indywidualnie też 
należy dobrać stosowne leczenie przeciwbó-
lowe. Nie jesteśmy, jako lekarze, bezradni, 
wobec bólu, proszę o tym pamiętać. Mamy 
możliwości jego skutecznego leczenia.

Chorzy często odczuwają obawę przed 
uzależnieniem się od leków przeciwbólo-
wych. Jest to bardzo często spotykany pro-
blem w mojej praktyce lekarskiej. Starają 
się przyjmować leki przeciw bólowe jedynie 
w razie bólu, doraźnie, co jest bardzo dużym 
błędem. Doraźne i nieregularne przyjmowa-
nie leków nie prowadzi do uśmierzenia bó-
lu, ale może narazić pacjenta na wystąpienia 
niepożądanych skutków ubocznych.

Jeżeli mamy do czynienia z bólem prze-
wlekłym należy go leczyć stale, nie doraź-
nie, a właściwy dobór leków należy do leka-
rza! Proszę nie sugerować się faktem, że je-
żeli jakiś lek jest dostępny powszechnie, na-
wet w kiosku, czy sklepie, to jest dla chorego 
bezpieczny! Nic bardziej mylnego! Oprócz 
metod farmakologicznych stosuje się w le-
czeniu bólu metody inwazyjne np. blokady 
nerwów obwodowych, blokady dostawowe 
i okołostawowe (pod kontrolą ust), laserote-
rapię punktową, TENS, kinesiotaping, w za-
leżności od potrzeb chorego.

Nie musi boleć! Każdy z nas ma pełne 
prawo do życia bez bólu, a zaniechanie le-
czenia bólu u chorego jest niehumanitarne. 
Mamy czym leczyć chorych i trzeba o tym 
pamiętać. Jako lekarze mamy obowiązek 
zapewnienia choremu komfortu leczenia, 
tak, by godnie mógł zmagać się z chorobą. 
To jego prawo. 

dr dorota Siemińska-puciato
specjalista anestezjolog

Grochowski jak nowy
12 LiStOpAdA OddAnO dO użytKu WyRemOntO-
WAny iV pAWiLOn SzpitALA gROCHOWSKiegO pRzy 
uL. gRenAdieRÓW. znAjdują Się tAm zmOdeRni-
zOWAne OddziAŁy KARdiOLOgii ORAz CHiRuRgii 
OgÓLnej i OnKOLOgiCznej.

W uroczystości oficjalnego otwarcia uczestniczyli przedstawicie-
le władz samorządowych i administracyjnych m.st. Warszawy z z-cą 
prezydenta Warszawy Jackiem Wojciechowiczem.

Nowo otwarty pawilon wraz z jego oddziałami poświęcił ks. abp Hen-
ryk Hoser. – Oddziały już samym wyglądem wywołują pozytywne myśle-
nie i również zaufanie (…) przekształcone, odnowione stare szpitale są 
wyglądem porównywalne do nowych inwestycji i za to trzeba podzięko-
wać wszystkim, którzy się do tego przyczynili i tym którzy kontynuują po-
sługę wobec chorego w nowych, lepszych warunkach… – mówił przed 
poświęceniem odnowionej części szpitala ks. abp Henryk Hoser.

Na parterze pawilonu wybudowano od podstaw nowy zakład 
endoskopii wraz z salą wybudzeń, w którym przeprowadzane bę-
dą badania: gastroskopii, kolonoskopii oraz bronchoskopii. Po-
wstały również dwie izolatki, nowocześnie wyposażone pomiesz-
czenia diagnostyczno-zabiegowe, gabinety lekarskie, dyżurki 

i pokoje pielęgniarskie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 13,7 
mln złotych i pokryty został z budżetu miasta stołecznego Warsza-
wy, o czym poinformował zebranych Witold Bromboszcz prezes 
Zarządu Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka 
Sp. z o.o. dm

dr Dorota Siemińska-Puciato
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Fanów sportów motorowych czekają 
niesamowite emocje na… Stadionie Na-
rodowym. Wiosną zagości tu speedway.

Po inauguracyjnym meczu siatkarskich 
Mistrzostw Świata, po lekkoatletycznym 
Memoriale Kamili Skolimowskiej i zawo-
dach w windsurfingu Stadion Narodowy 
stanie się areną walki dla kolejnej dyscy-
pliny sportu – speedwayu. I to nie byle ja-
kiego, ale na najwyższym światowym po-
ziomie. W ubiegłym tygodniu ogłoszono, 
że to właśnie u nas rozpocznie się walka 
o indywidualne Mistrzostwo Świata w żuż-
lu – Lotto Warsaw FIM Speedway Grand 
Prix of Poland. Finał turnieju odbędzie się 
w Australii.

Warszawa nie jest mocnym punktem na 
żużlowej mapie Polski. Ale, paradoksalnie, 
właśnie to może spowodować wypełnie-
nie trybun publiką i wróżyć sukces impre-
zie. Prócz fanów żużla z kraju i zagranicy,  
jako ciekawostkę, mogą chcieć zobaczyć 
zawody ludzie, którzy do tej pory ze speed- 
wayem mieli niewiele wspólnego.

Magnesem będą zapewne też szanse Po-
laków na dobre wyniki i występ ikon pol-
skiego żużla – Tomasza Golloba (na zdję-
ciu) i Krzysztofa Kasprzaka. Prócz nich 
wystąpi jeszcze dwóch Polaków – Jarosław 
Hampel i Maciej Janowski. – Pierwszy raz 
byłem na tym stadionie niedawno, na me-
czu Polski ze Szkocją – mówił na specjalnej 
konferencji prasowej Tomasz Gollob. – I aż 

nie mogłem uwierzyć, że za kilka miesięcy 
będzie tu gościł żużel. Gollob zapowiedział, 
że po tych zawodach kończy karierę za-
wodniczą. Tak więc będzie to pożegnanie 
wielkiego championa, który siedem razy 
(indywidualnie i drużynowo) sięgnął po ty-
tuł Mistrza Świata i aż 30 razy zdobył Mi-
strzostwo Polski.

– Speedway, to prócz emocji także wiel-
ki hałas, a niedawno, przy Orange Warsaw 
Festiwal, Stadion Narodowy miał sporo 
problemów z hałasem, który mocno dawał 
się we znaki okolicznym mieszkańcom. Jak 
rozwiążecie ten problem? – pytał organi-

zatorów red. Rosiński z „Mieszkańca”.  
– Motocykle już nie są takie głośne, jak były 
kiedyś, bo Federacja działa proekologicz-
nie – wyjaśniał Tomasz Półgrabski, prezes 
zarządzającej stadionem spółki PL.2012+ 
i zapewniał – Różnica jest taka, że przy 
Orange Festival działania odbywały się 
na zewnątrz, a speedway będzie wewnątrz 
i bryła stadionu wytłumi hałas. Na pewno 
nie będzie to utrudniało życia mieszkań-
com. Tym bardziej, że impreza zakończy się 
przed ciszą nocną. Impreza odbędzie się 18 
kwietnia, a bilety (w cenie od 49 zł) będą 
dostępne na początku grudnia. magda K. 

GOLLOb KOńCZY nA „nArOdOWYM” STreeT WOrKOuT 
nA błOnIACH

Mowa nie o błoniach Stadionu Narodowego, których spor-
towego zagospodarowania oczekują mieszkańcy, ale o leżą-
cych nieopodal Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych.

Na tym zielonym, parkowym terenie, rozciągającym się od ul. 
Kinowej do Parku Skaryszewskiego, zainstalowany został zestaw 
urządzeń do workout’u, dyscypliny łączącej elementy akrobaty-
ki, parkour’u, intensywnego treningu siłowego z… popularnymi 
przed laty ścieżkami zdrowia. Założeniem street workout’u jest 
to, aby przy jego uprawianiu wykorzystywać już istniejące ele-

menty miejskiej architektury, ale coraz częściej powstają miejsca 
specjalnie przeznaczone dla tego rodzaju aktywności fizycznej. 
W sobotę, 8 listopada, takie właśnie miejsce zostało otwarte na 
Pradze-Południe, a dokładnie na Kamionkowskich Błoniach 
Elekcyjnych (w pobliżu boiska zwanego „Praskim Wembley”).

Nowy Street Workout Park został zbudowany dzięki aktywności 
stołecznych workoutowców, zgrupowanych przy Ghetto Workout 
Poland. Miejsce to urządzono za środki publiczne stąd na oficjal-
nym otwarciu obecność władz samorządowych (m.in. burmistrza 
Pragi-Południe Tomasza Kucharskiego, szefa stołecznej komisji 
sportu Pawła Lecha, oraz wiceprzewodniczących dzielnicowej 
rady Katarzyny Olszewskiej i Marka Borkowskiego). Otwarciu 
parku, mimo niesprzyjającej pogody, towarzyszył widowiskowy 
pokaz workout’u i pierwsze zawody. Urządzenie tego placu kosz-
towało około 20 tysięcy zł. Władze dzielnicy zapowiedziały, że po-
dobne miejsca powstaną na Gocławiu i Grochowie.  rosa

REKLAMA REKLAMA

PrASKIe MMA
Do północno-praskiego ośrodka sportu trafiła nowa dyscy-

plina. W listopadzie odbyła się tam Gala MMA.
MMA, czyli Mixed Martial Arts, to bardzo widowiskowa dys-

cyplina, która łączy w sobie praktycznie wszystkie sporty walki. 
Oczywiście tylko te, w których nie używa się broni.

8 listopada w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Prawy brzeg” przy 
ul. Szanajcy po raz pierwszy odbyła się Gala MMA. Organiza-
torem imprezy był dzielnicowy wydział sportu. Wstęp na are-
nę był bezpłatny, choć na tego typu imprezach wejście z regu-
ły kosztuje i to całkiem słono. Licznie przybyłej publice dane 
było obejrzeć aż 7 walk (dwie w kategorii K-1 i pięć w formule 
MMA). Bez wątpienia I Praska Gala MMA Dark Warriors oka-

zała się wielkim sukcesem. – Jest zapotrzebowanie mieszkań-
ców na tego typu sportowe atrakcje, co widać po ilości kibiców 
i widzów nie tylko na lidze MMA, ale także na wcześniejszych 
imprezach, które zorganizowaliśmy – mówi „Mieszkańcowi” 
Barbara Dżugaj rzeczniczka urzędu Pragi-Północ. Warto wspo-
mnieć, że miesiąc temu tamtejszy wydział sportu zorganizował 
ligę Mai Tai (boksu tajskiego), a wcześniej cztery Gale bokser-
skie. Pani rzecznik dodaje, że Praga-Północ planuje kolejne za-
wody w sportach walki: – Nie spoczywamy na laurach i albo 
będziemy kontynuowali ligę MMA, albo wymyślimy coś jeszcze 
bardziej atrakcyjnego. rosa


