
Nr 8 (632) ROK XXIV                           ISSN 1231-7993          bezpłatny

REKLAMA

CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE 
Łazienkowski już w remoncie
         str. 1,9
Dęby pamięci i jedności   str. 3
Rewitalizacja prawobrzeżnej 
Warszawy             str. 5
Z miasta            str. 7
Wieści z Wawra           str. 10
Gorąco na Paca         str. 11
WSPOmnIEnIE
Bogdan marek Tomaszewski
1941-2015           str. 2
CZYm żYjE kRAj            str. 2

ZAUŁkI HISTORII
konstytucja 3 maja 1791r.  str. 4
Z PERSPEkTYWY IZBY WYżSZEj
Port Praski jak nie Praski  str. 6
CO TAm PAnIE nA PRADZE
kwestia ceny            str. 6
mIESZkAŃCY
michał żebrowski            str. 8
mIESZkAnIEC nA LUZIE
Warto wiedzieć  
Horoskop      str. 12

OGŁOSZEnIA           str. 13

kALEjDOSkOP SPORTOWY
Zapasy kształtują charakter  
Czarny dzień czarnego
sportu                str. 14

PULS mEDYCZnY
niekłańska - w trosce o dzieci

str. 15

W numerze:

WARSZAWA 29.04.2015 r.

Zawodowi 
nienawistnicy

„Hejter” kiedyś podpisywał się 
„życzliwy” i pisał listy: do Urzędu 
Skarbowego, że Malinowski zarabia 
mało, a ma drogi samochód. Do re-
dakcji, że towarzysz naczelnik żyje 
nie ze swoją żoną. Na milicję, że Ko-
walski pod osłoną nocy coś wynosi 
do garażu, a wraca z pustymi ręka-
mi. Nie zawsze było widać reakcję: 
np. wyprowadzanego w kajdankach 
Kowalskiego…

  Teraz hejter dostał broń-marze-
nie. Internet. Odpala rano maszynę 
i zaczyna od „Pudelka” tam napi-
sze, że serialowa Jadzia to dziwka. 
Potem chwila w polityce: że Tusk 
to łotr, a Kaczyński - kartofel. Potem 
mały komentarz do wiadomości, że 
podpisano umowę na remont spa-
lonego Mostu Łazienkowskiego: że 
tylko idiota dopuścił do pożaru, a 
kretyn ten, który wierzy, że uda się 
przeprawę odbudować w pół roku. 
Jeszcze słowo o grze Radwańskiej: 
że pewnie się szlaja za torebkami 
zamiast trenować i już można wró-
cić na „Pudelka”. Bosko! Dziesięć 
zwrotnych komentarzy, można pisać 
dalej.

Hejterów rozumiem - biedni, 
nieszczęśliwi ludzie, sztucznym 
światem próbujący zastąpić braki 
satysfakcji. Ale jak pojąć tych, którzy 
przejmują się tym co hejterzy piszą? 
Kindersztuba nakazuje odpowie-
dzieć na każdy list. No, ale na list od 
kogoś, kto opisuje jak noc przegadał 
z kosmitami nie odpowiadamy…

Z istnieniem „hejeterstwa” 
trzeba się pogodzić, bo to produkt 
uboczny wolnego komunikowania 
się. Można je ograniczyć tylko w je-
den sposób: ignorując. Wtedy hejter 
dojdzie do ściany: aby osiągnąć sa-
tysfakcję z odczytanego komentarza 
do własnego wpisu będzie go mu-
siał sam napisać...

Tomasz Szymański
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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
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sobota w godz. 800-1500regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

 Kupno – Sprzeda¿  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, z³oto 

 
 

  

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI 

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

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  
  Mamy wolne terminy  

na zorganizowanie komunii
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta tel. 22 610 06 73

kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie
ul. Garwolińska 7 lok. 79
04-348 Warszawa

KAMERA, MIKROSKOP
ULTRADŹWIĘKI

RADIOWIZJOGRAFIA
 tel. (22) 610 46 46

     0 500 214 141
www.chodent.pl

czytaj na str. 9

  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

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

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

      Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

Nawet w 24 godziny!

szybko i uczciwie

T e

668 681 911 *

   
 

www.pozyczkiwarszawa.proficredit.pl

Łazienkowski  
JUŻ w ReMonCie

W niedzielę 10 maja br. wybieramy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Lokale wyborcze 
będą czynne w godzinach 7.00-21.00. nie zapomnijmy, idąc na głosowanie, zabrać dowodu 
osobistego lub paszportu, długopisu na wszelki wypadek (niektórzy okularów). Oddajemy 
głos stawiając krzyżyk przy nazwisku jednego z jedenastu kandydatów.         

wyboRy PRezydenCkie 2015
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KRONIKA POLICYJNA
Fikcyjny rozbój 

Do komendy przy ulicy Grenadierów zgło-
sił się mężczyzna, który powiadomił, że padł 
ofiarą rozboju. Z jego relacji wynikało, że kiedy 
biegał w parku pojawiło się dwóch mężczyzn 
i zażądało od niego wydania telefonu i odtwa-
rzacza mp3. Napastnicy mieli mu grozić, zabrać 
sprzęt i uciec. Pokrzywdzony nie był w stanie 
podać rysopisów. Plątał się też w opowieści  
o przebiegu zdarzenia. Policjanci wykonali pracę 
operacyjną, przeanalizowali materiały. Uznali, 
że do zdarzenia w ogóle nie doszło, więc po raz 
kolejny przesłuchali 24-latka. Ten przyznał, że 
zdarzenie wymyślił, bo chciał wyłudzić pienią-
dze od ubezpieczyciela, u którego ubezpieczył 
telefon komórkowy.

Nielegalne leki na Targach Medycyny
Kilkadziesiąt opakowań leków i suplementów 

diety zabezpieczyli policjanci ze stołecznego wy-
działu do walki z przestępczością gospodarczą. 
Farmaceutyki znaleziono na jednym ze stanowisk 
handlowych podczas Targów Medycyny Natural-
nej. Wstępne ustalenia wskazują na wprowadza-
nie do obrotu leków i suplementów diety, które 
nie posiadały polskich oznaczeń świadczących 
o ich legalnym pochodzeniu. Kobieta, która je 
sprzedawała, była już wcześniej zatrzymywana  
i karana za nielegalny handel lekami.

Cztery włamania do piwnic
W ręce policjantów z wydziału mienia połu-

dniowopraskiej policji wpadł 20-letni Adam M. 
Mężczyzna został zatrzymany jako podejrzewany 
o dokonywanie kradzieży z włamaniem do piwnic 
w naszej dzielnicy. Jak się okazało w ostatnim cza-
sie najprawdopodobniej dopuścił się czterech takich 
czynów. Policjanci podczas przeszukania znaleźli i 
zabezpieczyli znaczną część skradzionych przed-
miotów. 20-latek był poszukiwany, ma do odbycia 
karę 28 dni aresztu za inne przestępstwa.

Zatrzymani tuż po rozboju
Była 1.30 w nocy, kiedy patrolowcy otrzymali 

informację o rozboju. W nocnym autobusie dwóch 
mężczyzn zostało zaczepionych przez czterech 
innych. Napastnicy zmusili ofiary do wyjścia na 
przystanku, zażądali, by kupili im alkohol, kiedy 

ci się nie zgodzili, napastnicy zaczęli ich bić i gro-
zić nożem, po czym ukradli plecak i uciekli. Kilka 
minut później w pobliżu hotelu pracowniczego 
patrolowcy zauważyli grupę osób, które na wi-
dok radiowozu zaczęły uciekać do budynku, a po 
drodze odrzuciły plecak, który należał do jednego  
z pokrzywdzonych. Cała czwórka została zatrzy-
mana przez policję w hotelu. 

16-latek ukradł torebkę
Wieczorem przy ul. Brechta na Pradze Północ 

do starszej kobiety idącej chodnikiem podbiegł 
młody mężczyzna i wyrwał torebkę z ręki. W środ-
ku znajdowały się między innymi: 60 złotych, do-
wód osobisty, legitymacja emeryta, karta dekodera 
telewizji cyfrowej, karta MZA oraz karta banko-
matowa. Kobieta upadła na chodnik, na szczęście 
nie odniosła większych obrażeń. Sprawą zajęli się 
policjanci pionu kryminalnego. Podejrzanego o 
kradzież zatrzymali trzy dni później w godzinach 
wieczornych pomiędzy blokami przy ul. Harnasie/
Brechta na Pradze Północ.16-letni sprawca został 
osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka. O jego losie 
zadecyduje sąd rodzinny.

Napadali i bili przypadkowych  
przechodniów 

Śródmiejscy policjanci zatrzymali czterech 
mężczyzn podejrzanych o pobicie jednej, marco-
wej nocy kilku przypadkowo napotkanych osób. 
Napastnicy byli wyjątkowo agresywni i brutalni. 
W jednym z przypadków doszło także do kradzieży 
urodzinowych prezentów. Potwierdziły to zarówno 
ustalenia śledczych, jak i zeznania świadków, po-
krzywdzonych oraz zabezpieczone przez policjan-
tów nagrania z monitoringu. 19-letni Damian B., 
18-letni Jakub Ł. i 26-letni Damian K. usłyszeli 
zarzut pobicia o charakterze chuligańskim, za co 
grozi do trzech lat pozbawienia. 17-letni Patryk Z. 
usłyszał ponadto zarzut kradzieży, za co kodeks 
karny przewiduje do pięciu lat pozbawienia wolno-
ści. Wszystko zaczęło się przed jednym z pubów, 
gdzie agresywna grupa młodych osób idąca chod-
nikiem, bez powodu zaatakowała mężczyznę sto-
jącego przed lokalem wraz ze swoją dziewczyną  
i znajomymi. W krótkich odstępach czasu tej samej 
nocy do podobnych zdarzeń doszło także w innych 
miejscach i przed innymi lokalami.                  toms
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Wstępnie rozstrzygnięty 
został przetarg na zakup oko-
ło 50 śmigłowców dla armii.  
Z trzech oferentów wojsko wy-
brało francuską maszynę Cara-
cal produkowaną przez Airbus 
Helicopters. Będą to wersje do 
zwalczania okrętów podwod-
nych, dla wojsk specjalnych, 
ratownictwa medycznego oraz 
w odmianie transportowej. Za-
padła także decyzja o zakupie 
łącznie 8 baterii amerykań-
skich zestawów rakietowych 
„Patriot”.

* * *
Za Holocaust odpowia-

dają wspól-
nicy nazistów 
z Niemiec, Polski  
i Węgier - stwierdził dyrektor 
amerykańskiego FBI James B. 
Comey podczas przemówienia 
wygłoszonego na spotkaniu  
z przedstawicielami środowisk 
żydowskich. Te słowa wywo-
łały gwałtowne protesty w 
Polsce, zareagował rząd  ̶  nasz 
ambasador w USA wystosował 
oficjalny protest, a ambasador 
USA w Polsce został wezwany 
do naszego MSZ. Comley ze 
słów tych się wycofał, ale nie 
przeprosił za nie.

* * *
Od 17 maja wchodzą w życie 

nowe przepisy dotyczące karania 
kierowców. Zaostrzeniu ulegają 
kary dla przekraczających pręd-
kość (szczególnie w obszarze 
zabudowanym), a także dla pi-
janych kierowców, łatwiej też 
będzie stracić prawo jazdy.

* * *
130 pasażerów samolotu 

Boeing 767, który lądował na 
warszawskim Okęciu bez pod-
wozia  (samolotem dowodził  
kpt. Tadeusz Wrona) otrzy-
ma odszkodowanie. Sprawa 
zakończyła się ugodą przed 
amerykańskim sądem. Sum 
odszkodowania nie podano.

 (toms)

W kwietniu odszedł od nas 
Bogdan Marek Tomaszewski – 
nietuzinkowy człowiek, którego 
działalność biznesowa, społecz-
na i sportowa pozostawiła trwałe 
ślady na terenie Warszawy, a w 
szczególności Pragi-Południe.

Mieszkańcom Warszawy 
Bogdan Tomaszewski, prezes fir-
my DAMIS,  najbardziej znany 
był z utworzenia Jarmarku Euro-
pa na Stadionie Dziesięciolecia.

Jarmark Europa stał się 
w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku inkubatorem 
stołecznej i polskiej przedsiębior-
czości. Trudno nawet oszacować 
dla ilu liczących się dzisiaj pre-
zesów, dyrektorów, managerów  
i przedsiębiorców, to największe 
w Europie targowisko było po-
lem stawiania pierwszych kro-
ków w gospodarce rynkowej… 
Dochody z tej inwestycji umoż-
liwiały Bogdanowi Tomaszew-
skiemu wspieranie kultury, finan-
sowanie tablic pamiątkowych, 
organizowanie festynów, imprez 
sportowych m.in. turniejów piłki 
nożnej i hokeja dla młodzieży, 
imprez biegowych, „Czwartków 
lekkoatletycznych”, turniejów 
brydżowych.

Jego działalność przyczyniła 
się także do zachowania funkcjo-
nalności toru wyścigów konnych 

na Służewcu. W trudnym dla tej 
dyscypliny okresie opracował 
program utrzymania historyczne-
go toru i zmian, które skutkowały 
zachowaniem funkcji wyścigo-
wych terenu do czasów współ-
czesnych. Zresztą był pasjonatem 
koni, właścicielem renomowanej 
stajni i działaczem branży ho-
dowców koni wyścigowych.

Bogdan Marek Tomaszewski 
odszedł 18 kwietnia w wieku 73 
lat. W uroczystościach pogrzebo-
wych, które odbyły się w katedrze 
Diecezji Warszawsko-Praskiej 
wzięło udział wielu ludzi kultu-
ry, sportu, samorządu i biznesu. 
Został pochowany na cmentarzu  
w Zakroczymiu.

Redakcja „Mieszkańca”

Wspomnienie

Bogdan marek Tomaszewski
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Ogólnopolska akcja sa-
dzenia „Dębów Pamięci” 
jest już szeroko znana i zy-
skała powszechną akcepta-
cję. Przypomnijmy, że ideą 
tej akcji jest nasadzenie po-
nad 21 tysięcy dębów, które 
upamiętniają ofiary mor-
dów w Katyniu, Charko-
wie, Twerze. Ideą akcji jest 
ocalenie od zapomnienia 
pamięci o każdej ofierze so-
wieckiej zbrodni. Zbrodni, 
o której prawda była przez 
lata skrzętnie ukrywana i 
zafałszowywana. Do tej 
pory posadzono blisko 4500 
dębów. Drzewka sadzone 
są głównie przed szkołami. 
Kolejnych dziewięć „Dę-
bów Pamięci” posadzono 
15 kwietnia przed południo-

wopraskim XCIX Liceum 
Ogólnokształcącym z Od-
działami Integracyjnymi im. 
Zbigniewa Herberta przy ul. 
Fundamentowej.

Historia zbrodni katyń-
skiej jest cały czas żywa i to 
życie pisze jej kolejne karty. 
Są to karty przywracające 
pamięć o poległych, eduku-
jące młodzież, ale zdarzają 
się też karty tragiczne. Taką 
kartę napisało życie pięć lat 
temu, gdy na obchody 70.le-
cia katyńskiego mordu uda-
ła się do Smoleńska liczna 
polska delegacja na czele 
z urzędującym prezyden-
tem Lechem Kaczyńskim i 
ostatnim prezydentem RP 
na uchodźstwie Ryszardem 
Kaczorowskim… Nie było-

by katastrofy smoleńskiej, 
gdyby nie zbrodnia katyń-
ska. Po tej katastrofie, która 
wydarzyła się 10 kwietnia 
2010 r., „Dęby Pamięci” po-
święcane są także ofiarom 
tej współczesnej narodowej 
tragedii.

W uroczystości sadzenia 
dębów w liceum Herberta 
wzięło udział wielu gości 
- przedstawicieli urzędów 
centralnych i samorządo-
wych, zaprzyjaźnionych 
szkół i placówek, komba-
tantów, duchowieństwa, a 
także rodzin ofiar zbrod-
ni katyńskiej i katastrofy 
smoleńskiej. O akcji sa-
dzenia „Dębów Pamięci” i 
programie „Katyń…Oca-
lić od zapomnienia” opo-

wiadał Grzegorz Jeleń ze 
Stowarzyszenia Parafiada, 
które jest inicjatorem i ko-
ordynatorem tych działań. 
Dyrektor szkoły, Bożena 
Gromadzka, przypomniała 
m.in., że liceum Herberta 
dane było gościć niektóre z 
ofiar katastrofy smoleńskiej 
(Ryszarda Kaczorowskiego, 
Sławomira Skrzypka i Janu-
sza Krupskiego).

Na uroczystości licz-
nie reprezentowany był 
samorząd Pragi-Południe. 
Byli radni dzielnicy z prze-
wodniczącym Marcinem 
Klusiem. Zarząd dzielnicy 
reprezentował burmistrz To-
masz Kucharski i wicebur-
mistrzowie Jarosław Karcz  
i Piotr Żbikowski. 

Zabierając głos w imie-
niu władz samorządowych 
dzielnicy burmistrz Tomasz 
Kucharski przypomniał  
o ofiarach bestialskiego mor-
du sprzed 75 lat. – Wydawało 
się, że pamięć o nich zaległa 
na dnie przepaści milczenia, 
ale prawda zawsze wyjdzie 
na jaw. Po raz kolejny się 
okazało, że pamięci nie da 
się zgładzić strzałem w tył 
głowy… 

Znaczną część wystą-
pienia burmistrz poświęcił 
związanym z Pragą-Po-
łudnie ofiarom katastrofy 
smoleńskiej – Pawłowi Wy-
pychowi i Katarzynie Do-
raczyńskiej. Wspominał ich 
zaangażowanie i pracę na 
rzecz lokalnego samorządu. 
Wyznał, że lokalne władze 
myślą o nadaniu nazwy jed-
nej z ulic lub rond imienia 
Pawła Wypycha. Wyraził 
też nadzieję, że przyjdzie 

czas, gdy tak, jak zaraz po 
katastrofie, bez względu na 
różnice poglądowe i poli-
tyczne, ta tragedia będzie 
łączyła, a nie dzieliła.

Po oficjalnej części uro-
czystości, którą zakończyło 
znakomicie przygotowa-
ne przez tutejszą młodzież 
przedstawienie patriotycz-
ne, wszyscy wyszli przed 
szkołę, aby uczestniczyć  
w posadzeniu dębów. Drzew-
kami przed liceum Herberta 

upamiętniono cztery ofia-
ry zbrodni katyńskiej: inż. 
Władysława Puławskiego, 
mgr Tadeusza Hofmana, mgr 
Adama Grzegrzółko oraz 

inż. Zygmunta Szklarzew-
skiego. Swoje dęby przed 
placówką mają także ofia-
ry katastrofy smoleńskiej: 
prezydent Ryszard Kaczo-
rowski, minister Paweł Wy-
pych, prezes NBP Sławomir 
Skrzypek, kierownik Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Janusz 
Krupski i radna Katarzyna 
Doraczyńska. 

Dęby i pamiątkowe głazy 
poświęcił ks. prałat Andrzej 

Kuflikowski, a uroczystość 
zakończono armatnią salwą 
honorową Bractwa Kurko-
wego.                             

 as

dęby PaMięCi i JednośCi
Przed frontem południowopraskiego liceum im. Zbigniewa Herberta posadzono 
dziewięć drzewek. To „Dęby Pamięci”, które mają przypominać i łączyć.
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Cofamy się do czasów 
panowania ostatniego 
króla Polski - Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, 
monarchy kontrowersyj-
nego, którego współ-
cześni badacze dziejów 
różnie postrzegają. Nie 
ulega wątpliwości, że 
był generalnie monarchą 
słabym, ale za jego pano-
wania miały miejsce za-
równo liczne pozytywy, 
jak i negatywy. Spójrz-
my więc na te pozytywy. 
Rok uchwalenia pamięt-
nej konstytucji, uznanej 
w skali świata za wy-
bitną, będącej drugą po 
amerykańskiej (1787), a 
pierwszą w skali Europy 

nowoczesną konstytucją, 
obfitował w liczne inicja-
tywy legislacyjne. Z per-
spektywy wydarzeń jed-
nak nieco spóźnionych, 
ale na próbę naprawy zła 
nigdy ponoć nie jest za 
późno, bo w istocie był to 
czas po pierwszym roz-
biorze Polski, który miał 
miejsce 19 kwietnia 1773 
roku. 

Nie ulega wątpliwości, 
że ta ustawa była wzo-
rowana na wspomnianej 
już konstytucji amerykań-
skiej, regulowała jednak 
ustrój prawny Rzeczy-
pospolitej Obojga Naro-
dów, ujęta w karby 11 ar-
tykułów. Wprowadziła  

powszechną równość 
między stanami: rów-
nała mieszczaństwo ze 
szlachtą, była krokiem 
do zniesienia poddań-
stwa chłopów, których 
brała pod ochronę pań-
stwa dając równocześnie 
prawo głosu. W znacz-
nym stopniu ograniczyła 
demokrację szlachecką 
znosząc liberum veto, 
nadużywane szczególnie 
przez szlachtę zw. gołotą 
(nie posiadającą ziemi). 
W skład ustawy konstytu-
cyjnej wszedł akt o mia-
stach polskich, uchwa-
lony nieco wcześniej, bo 
18 kwietnia tego roku. 
Zamiast wolnej elekcji 
wprowadzała elekcję w 
ramach dynastii, odtąd 
tron polski miał być dzie-
dziczny i zasiąść miał na 
nim książę Fryderyk Au-
gust z dynastii Wettinów, 
z której pochodzili dwaj 
poprzedni królowie pol-
scy. Konstytucja uznawa-
ła katolicyzm za religię 
wiodącą, zapewniając 
równocześnie swobodę 
wyznania, ale apostazję 
czyli odejście od religii 
uznawała nadal za prze-
stępstwo…  

Cytowana ustawa 
zniosła istniejącą od 1569 
roku unię Polsko-Litew-
ską na rzecz państwa uni-
tarnego tworząc oficjalnie 
Rzeczpospolitą Polską. 
Miała ona jak dawniej 

posiadać dwuizbowy par-
lament. Izba Poselska 
miała liczyć 204 posłów 
oraz 24 przedstawicieli 
miast królewskich, a Izba 
wyższa, Senacka – mo-
gła posiadać 132 senato-
rów. Każdy akt prawny 
wymagał kontrasygnaty 
jednego z pięciu mini-
strów wybieranych przez 
monarchę: ministra poli-
cji, pieczęci (czyli spraw 
wewnętrznych), ministra 
spraw zagranicznych, 
wojny i ministra skarbu. 
Z ciekawostek należy do-
dać, iż wprowadzała sta-
łe podatki – dla szlachty 
w wysokości 10%, a dla 
duchowieństwa 20%. Ko-
rekta i uzupełnianie zapi-
sów konstytucyjnych mia-
ło następować co 25 lat 
na posiedzeniach Sejmu 
Konstytucyjnego. Propo-
nowała, by armia liczyła 
100 tys. żołnierzy. 

Jak widać na tych kil-
ku zacytowanych przykła-
dach Konstytucja 3 Maja 

była w istocie niezwykle 
nowoczesna, stąd jej ko-
lejne rocznice czczono 
nawet podczas zaborów, 
w cichości patriotycznych 
domów, a po odzyskaniu 
niepodległości 3 maj stał 
się świętem narodowym, 
podczas którego odby-
wały się uroczyste defi-
lady, orędzia wygłaszali 
prezydenci, a wieczorem 
społeczeństwo się z tej 
okazji bawiło na licznych 
imprezach. Po wojnie 
okazją do wspomnienia 
rocznicy konstytucji stał 

się 3 maja 1945 roku, 
kiedy otwarto w nieznisz-
czonym gmachu Muzeum 
Narodowego znamien-
ną wystawę: „Warsza-
wa oskarża”, ukazującą 
bezmiar zniszczeń po II 
wojnie światowej. Póź-
niej na długo to świę-
to zdelegalizowano, by  
w 1990 roku oficjalnie 
powrócić do jego obcho-
dzenia w skali państwo-
wej, nie mniej uroczyście 
jak przed wojną.   

Tadeusz Władysław 
Świątek

konstytUCJa 3 MaJa 1791R.
Zaułki historii

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA SEZON LETNI!

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

 
   skup  sprzeda¿
   sim-locki
   akcesoria
   naprawy
   www.krasphone.pl
 CH Szembeka

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

e-mail: sklep@krasphone.pl

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

ul. SZPACZA 2   tel./fax 22 812 77 36
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

* 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

TAPICERKLIMA

mija kolejna rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, którą od 1990 roku oficjalnie 
obchodzimy. Czy jest jednak w narodzie świadomość, czym była ta konstytucja dla 
nas Polaków i czym jest dzisiaj? Chyba jednak nie, bo znajomość historii jest niestety 
coraz słabsza, z przyczyn złożonych, które generalnie znamy. 
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PRAWNIK RADZI'   Czytelnicy pytają – radca prawny marcin kluś odpowiada.
Zawarłem umowę ze spółką jawną na wykonanie usługi. Usługa ta nie została należycie wy-

konana i zamierzam wystąpić do sądu o odszkodowanie. Czy w tej sytuacji powinienem wystąpić 
z roszczeniem przeciwko spółce, czy przeciwko wspólnikom, którzy podpisali umowę w imieniu 
spółki? 

Pozew w niniejszej sprawie należy skierować zarówno przeciwko spółce, jak i wspólnikom spółki 
jawnej. Zgodnie z art. 22 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej również: k.s.h.), każdy wspólnik od-
powiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi 
wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31. Z kolei w myśl art. 31 k.s.h., wierzyciel spółki 
może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże 
się bezskuteczna. Jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólników w stosunku do spółki. 

Jednak zgodnie z art. 31 § 2 kodeksu spółek handlowych, subsydiarna, a więc następcza odpo-
wiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa 
przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Zatem, aby na-
leżycie zabezpieczyć swoje interesy i przyspieszyć procedurę uzyskania należności w sytuacji, gdy 
egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, wskazane jest pozwanie zarówno spółki jawnej, 
jak i jej wspólników. 

A czy podobne zasady obowiązują w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Nie. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą jednak ryzyko wniesionymi do spółki 
wkładami. Zatem w sytuacji istnienia zobowiązań wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
należy w pierwszej kolejności wystąpić z roszczeniem przeciwko spółce. 

Warto przy tym zwrócić uwagę na art. 299 § 1 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym, 
jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidar-
nie za jej zobowiązania. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania 
spółki jeżeli wykażą jedną z poniższych przesłanek:

1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie  
układowe spółki, albo
2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego 
nastąpiło nie z ich winy, albo 
3. pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania ukła-
dowego wierzyciel nie poniósł szkody (art. 299 § 2 k.s.h.).
Nie występuje tu jednak subsydiarna odpowiedzialność, jak w przypadku odpowiedzialności 

wspólników spółki jawnej. Jest to jedynie posiłkowa, uzupełniająca odpowiedzialność członków za-
rządu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, ale możliwa do podnoszenia dopie-

ro po skierowaniu roszczeń przeciwko spółce i bezskuteczności egzekucji 
z tym związanej. Zatem pozew przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. 
może zostać złożony do Sądu dopiero po przeprowadzeniu bezskutecznej 
egzekucji wobec samej spółki. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że w świetle art. 299 § 1 k.s.h. nie ma 
znaczenia, czy członkiem zarządu jest wspólnik czy też osoba niebędąca 
wspólnikiem. Zatem, jeżeli wspólnik będzie jednocześnie członkiem zarządu 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to również będzie mógł być po-
ciągnięty do odpowiedzialności w oparciu o w/w przepis.

Rewitalizacja prawobrzeżnej warszawy

O rewitalizacji pisaliśmy 
w „Mieszkańcu” wielokrotnie. 
Ponoć teraz nadchodzi czas 
konkretów, czyli przeznacze-
nia na zaniedbane części sto-
licy wielu milionów publicz-
nych złotówek. Do 2022 r. 
Miasto planuje realizację (w 
ramach procesu rewitalizacji) 
projektów na ogólną kwotę 
1,4 mld zł.

Spotkanie inaugurujące 
cykl odbyło się w Teatrze Baj 
przy ul. Jagiellońskiej. Miejsce 
to nie było wybrane przypad-
kowo, gdyż program rewita-
lizacji zakłada właśnie m.in. 

modernizację budynku teatru 
i znajdujących się tu przed-
szkoli. Kolejne spotkania od-
były się na Targówku (16.04 
w SP Nr 114), na Grochowie 
(23.04 w CAL przy ul. Paca) i 
w Muzeum Warszawskiej Pra-
gi (29.04 przy ul. Targowej). 
Uczestniczenie w tych spo-
tkaniach było bardzo ważne, 
gdyż, jak zapewnia prezydent 

Warszawy, Hanna Gronkie-
wicz-Waltz: - Program rewi-
talizacji tylko wtedy ma sens, 
jeśli nie jest wdrażany wbrew 
aktywności ludzi, ale gdy się w 
nią wpisuje, a zdanie każdego 
mieszkańca ma znaczenie.

Pierwsze spotkanie konsul-
tacyjne poprowadził wiceprezy-
dent stolicy Michał Olszewski 
(na zdjęciu), który przedstawił 
stan prac nad „Zintegrowanym 
Programem Rewitalizacji m. st. 
Warszawy do 2022 roku”. Wi-
ceprezydent przypomniał do-
tychczasowe spotkania, warsz-
taty i konsultacje dotyczące 

rewitalizacji, a także obszary 
objęte tym procesem. Tymi 
obszarami są Stara i Nowa Pra-
ga, Szmulowizna, Kamionek, 
Targówek Fabryczny i Miesz-
kaniowy. – Nasz program nie 
jest zamknięty – podkreślił na 
spotkaniu Michał Olszewski. 
– Obecne spotkania konsulta-
cyjne są po to, aby ten doku-
ment ulepszać i modyfikować 

biorąc pod uwagę opinie, po-
mysły i potrzeby mieszkańców.  
A program jest bardzo ob-
szerny. Dość wspomnieć, że 
obejmuje zagadnienia m.in. 
z zakresu jakości przestrzeni 
publicznej, przedsiębiorczości, 
remontów i modernizacji bu-
dynków, aktywności społecz-
nej, kultury, sportu i rekreacji, 
a także zapobieganiu wyklu-
czeniu społecznemu. – Te za-
niedbane części Warszawy od 
dziesięcioleci czekają na taki 
program – podsumowuje spo-
tkanie Tomasz Jarosz, jeden z 
jego uczestników, i dodaje – 
Wydaje się, że tym razem jest 
szansa na realizację projektów 
rewitalizacyjnych. Szkoda tyl-
ko, że to będzie tak bardzo roz-
ciągnięte w czasie – aż do 2022 
roku… 

– Moim zdaniem trochę za 
dużo w tym programie jest dzia-
łań inwestycyjnych i infrastruk-
turalnych, a za mało działań 
„miękkich” – warto się skupić 
na takiej zwykłej pomocy lu-
dziom, mieszkańcom – uważa 
inna uczestniczka spotkania, 
Zuzanna Lulińska, która także 
jest mieszkanką jednego z ob-
szarów rewitalizacji. W czasie 
spotkania zwrócono m.in. uwa-
gę na dość trudny język progra-
mu, który powinien być dość 
prosty, skoro ma być zrozumia-
ły dla przeciętnego odbiorcy.  
– Za dużo w dokumencie jest 
takich pojęć, jak „endogenicz-
ne cechy przestrzeni”, czy „ga-
tunki filantropijne”…  ̶  puento-
wali uczestnicy spotkania.                        

ar 

Rozpoczął się cykl spotkań dotyczących rewitalizacji kilku obszarów prawo-
brzeżnej Warszawy. na ten proces mają zostać wydane grube pieniądze…
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Kobiecym okiem

Niedawno goszcząca w Pol-
sce oficjalna delegacja z Ukrainy 
jako miły prezent wręczała małe 
bombonierki z czekoladkami. 
Każda czekoladka zapakowana 
w ozdobny papierek ze zdjęciem 
pokazującym, jaki to piękny kraj: 
wspaniałe, zabytkowe cerkwie ze 
złotymi kopułami, słynne zamki, 
ale też bociany czy słoneczniki na 
tle błękitnego nieba.

Sama czekolada smakowała 
znakomicie i zasługiwała na naj-
wyższe uznanie. Okazało się, że 
były to czekoladki firmy Roshen, 
z której Ukraińcy są bardzo dum-
ni. Bo naprawdę jest z czego! W 
dodatku wcale im to nie przeszka-
dza, że nazwa producenta - taka 
ciekawostka - wzięła się od na-
zwiska obecnego prezydenta tego 
kraju - pana Petro Poroszenki. 
Nic dziwnego, bowiem to on jest 
jej niezwykle zamożnym właści-
cielem.

Od 1996 roku produkuje 
słodkości, rozwijając działalność 

także w innych krajach świata. 
Jakość - znakomita, jednak nie 
to mnie zachwyciło najbardziej. 
Chodzi o to, że Ukraińcy są na-

prawdę dumni z tej marki i szczy-
cą się nią wielce.

Zastanawiam się, jak wygląda 
to u nas? Mamy Wedla, z którego 
też jesteśmy dumni mimo, że smak, 
który zdobył światowe rynki uległ 
- poprzez liczne zmiany właścicieli 

firmy - sporym modyfikacjom, nie-
koniecznie korzystnym. Już przed 
wojną bombonierka od Wedla czy 
czekolada pitna w prowadzonych 
przez firmę sklepach były raryta-
sem! Dziś Wedel dalej słynie ze 
świetnej czekolady do picia - gę-
stej, aromatycznej. By móc się nią 
rozkoszować w domu, kupiłam so-

bie kilka torebek jednorazowych 
(„zalać gorącym mlekiem…”). 
Przygotowałam. Zapach jest, 
smak prawie też, ale… Napój jest 
rzadki jak zwykłe kakao, wcale nie 
ma tej aksamitnej gęstości czeko-
lady, pitej na miejscu, w Wedlu!

Niby na torebce piszą: „stwo-
rzyliśmy dla Państwa recepturę, 
która pozwala rozkoszować się 
wyjątkowym smakiem Czekolady 
do Picia E. Wedel także w domu”. 
Ja bym tu wprowadziła małą po-
prawkę: pić - tak, bo do rozkoszo-
wania się zabrakło tego niesły-
chanie istotnego elementu, jakim 
jest słynna, niezrównana gęstość 
czekolady kupowanej w filiżance, 
na miejscu. 

Poczułam się zawiedziona 
i rozczarowana. Może więc do-
brze, że żaden pan Wedel nie jest 
naszym, polskim prezydentem. Bo 
musiałabym mu przypiąć łatkę za 
takie „zabiegi handlowe”, jak ten. 
Firma ma długą tradycję, działa 
od 1894 roku i chwali się, że sub-
stytut w torebce stworzono „wyko-
rzystując wiedzę i pasję Maestro 
Czekolady”. Cóż, noblesse oblige, 
jak mawiano kiedyś całkiem serio 
i wszystko byłoby pięknie, tylko 
słynna „aksamitna konsystencja” 
gdzieś się, szanowny Maestro, 
podczas przygotowywania prosz-
ku do saszetek, zagubiła… Szko-
da. Ale takie mamy czasy: i chleby 
nie te same, i mleko inne, o nas, 
ludziach, nie wspominając.   żu

Czekoladowo…

- Witam w ten słoneczny poranek!… Eustachy Mordziak, jak zwy-
kle bardzo ucieszył się na widok nadchodzącego pana Kazimierza 
Główki. Rozmowy z nim zawsze były ubarwieniem pewnej kupieckiej 
monotonii panującej na bazarze „Szembeka”. - I ja pana witam ser-
decznie, odpowiedział pan Kazimierz od razu kierując się w ulubio-
ny kąt ich obu – koło warzywnego imperium pani Eli. – Co u pana?
- To ja się pytam, co u pana, jak zdrowie?
- W moim wieku, panie Eustachy, trzeba już odpowiadać ostrożnie. 
Dlatego ja od jakiegoś czasu posługuję się takim dwuwierszem: - 
Dopóki na klepsydrze moje nazwisko nie figuruje, dobrze się czuję. 
- Oj tam, oj tam! Panie Kaziu, chciałbym w pana wieku tak czerstwo 
wyglądać.
- To już niedługo się pan przekona, czy się panu udało… Kazimierz 
Główka niezbyt lubił, jak ktoś mało co młodszy nadeptywał mu na 
metrykę. – Lepiej niech pan powie, co u pana?
- A co tu może być słychać?
- No, jak to? Przecież nowe centrum handlowe rośnie na pańskich 
oczach jakby je ktoś ze trzy razy dziennie Bioponem podlewał.
- Widać, że im się spieszy.
- Dziwi się pan – taką kasę wyłożyli, to chcą, żeby jak najszybciej 
zaczęła im się zwracać.
- Faktycznie, tak już jest. 
- A co zamiarują państwo w majowy weekend robić? 
- Co tu można robić?
- Jak to? Moja córka na przykład znalazła jakąś niedrogą wycieczkę 
do Amsterdamu – weekendową właśnie. Nie pojechałby pan z panią 
Krysią do Amsterdamu?
- Do Amsterdamu, to ja może bym i pojechał, ale sam raczej. Wie 
pan, jaka tam jest największa atrakcja dla turystów?

- Kanały, rowery, piękne domy w starym holenderskim stylu, drew-
niane chodaki…
- To też, ale najwięcej turystów wali na ulicę „czerwonych latarni”. 
Tam się na wystawach nie prezentuje bielizny, jak nie przymierzając 
na moim straganie, tam są same manekiny – tyle, że żywe. Znaczy 
gołe kobity - żeby każdy mógł sobie wyobrazić, jak by taką lalkę 
ubrał, gdyby miał możliwość. 
- Możliwość, to może i by pan miał, panie Eustachy, w końcu po 
całym roku handlowania nie musiałby się pan zbytnio skubać. Tylko, 
co by pani Krysia na taki wydatek powiedziała?…
- Jak to, wiadomo! To już wolę zostać w domu, ewentualnie do szwa-
gra na działkę pojechać.
- A może na pochód, jak dawniej?
- Nic nie jest już jak dawniej, panie Kaziu. Pochody też nie takie. 
Kiedyś, owszem – chodziło się. Wesoło było – kumple, potem piwko, 
potańcówka na dechach. Teraz ludziom przeszło, choć powodów do 
manifestowania jest od metra. Może dzisiejsi przywódcy jacyś tacy 
nieporywający, mówiąc oględnie? No, bo tak po prawdzie, co mnie, 
dajmy na to z tymi ich związkami zawodowymi łączy? Oni mówią, że 
powinienem mieć lepiej, ale o to „lepiej” ja sam już muszę zadbać. 
- To może do kina, albo do teatru?
- Może? Jak w telewizji znowu powtórki dadzą? Kto wie?… Ale a 
propos teatru – słyszał pan, jak pan Abramowicz wybrał się do te-
atru będącego własnością swojego dobrego znajomego, pana Ra-
binowicza? 
- No… 
- Dzwoni do kasy, mówi, że jest zainteresowany i pyta: - Czy są bilety 
na wieczorne przedstawienie?
- Tak, proszę szanownego pana, odpowiada pan Rabinowicz, który 
jak raz zastępował w kasie szwagra.
- A w jakiej cenie? - dopytuje przyszły widz.
- Szanowny pan raczy zajrzeć osobiście, na pewno się dogadamy!
      Szaser        

Co tam panie na Pradze...

k w e s t i a  C e n y

Z perspektywy Izby Wyższej

Ratusz po raz kolejny wyłożył do publicz-
nego wglądu plan zagospodarowania Portu 
Praskiego. Do poprzedniej wersji, z listo-
pada 2011 r., zgłoszono około 600 uwag, 
po których rozpatrzeniu zdecydowano się 
na pewne zmiany. M.in. ma pozostać na 
starym miejscu pomnik Kościuszkowców. 

Ma być więcej przejść do portu dla pieszych. Zrezygnowano z jednego 
z wysokościowców. Przybędzie – na wniosek inwestora – duża gale-
ria handlowa. Projekt wciąż jednak budzi kontrowersje, a zastrzeżenia 
dotyczą m.in. gęstości planowanej zabudowy. Na stosunkowo małym 
obszarze (niespełna 40 ha) mają powstać m.in. cztery wieżowce (o 
wysokości 160, 140, 120 i 100 m) z biurami (w sumie około 200 tys. 
m kw. pow.), apartamentami, hotelem, galerią handlową i usługami, 
luksusowa dzielnica mieszkaniowa (budynki do 40 m) także ze skle-
pami, restauracjami i lokalami usługowymi oraz kompleks sportowy, 
marina dla jachtów. Szacuję, że w dni powszednie, w godzinach od 
8.00 do 17.00 będzie tu przebywało   ̶  uwzględniając mieszkańców, 
pracowników i przyjezdnych – do 30 tys. ludzi. Część dojedzie koleją, 
metrem, planowanym tramwajem wodnym, ale wielu samochodami. 
Gdzie je postawią? Na Okrzei, Kłopotowskiego, innych bocznych 
uliczkach? Obawiam się, że szykuje się w tym rejonie komunikacyjny 
Armageddon. Bywałem na wielu spotkaniach w tej sprawie, propono-
wałem obniżyć domy i zmniejszyć ich powierzchnię, ale te postulaty, 
nie tylko moje, jedynie częściowo uwzględniono.
20 kwietnia odbyła się dyskusja publiczna nad nowym planem. Nie 
wiem, czy była za mało rozreklamowana, czy też miejsce zostało 
niefortunnie wybrane (Pałac Kultury i Nauki zamiast jakaś sala na 
Pradze), ale uczestniczyło w niej zaledwie ok. 20 osób, a nie wierzę, 
by Prażanie nie byli nią zainteresowani. W dodatku głos zabierali 
głównie architekci i urbaniści.
Opinie były podzielone. Od skrajnie negatywnej: po co tu wieżowce? 
nie pasują do Pragi, do jej zabudowy historycznej, oszpecą Warsza-
wę, po pełną superlatyw laurkę: wspaniałe dzieło, przykład dla in-
nych miast, dowód odwagi projektantów itp. Wątpliwości wzbudziła 
ul. Nowojagiellońska, która ma być przedłużeniem ul. Zamoyskiego 
do ul. Okrzei, a dalej kilkusetmetrowym tunelem ciągnąć się do al. 
Solidarności. Będzie, nie będzie? Potrzebę jej budowy zakwestiono-
wali niezależnie od siebie specjaliści z Politechniki Warszawskiej i 
Krakowskiej, którym miasto oraz inwestor czyli spółka Port Praski, 
zlecili wykonanie ekspertyz. Mimo to ulica figuruje w świeżo zaktu-
alizowanym studium zagospodarowania miasta, które jest nadrzędne 
w stosunku do planów miejscowych, a więc i Portu Praskiego. Po co 
miasto zlecało ekspertyzę, skoro z niej nie skorzystało? Czy znowu 
trzeba będzie aktualizować studium, a potem plan Portu czyli po raz 
kolejny odłożyć sprawę? I tak ad calendas Graecas?
Wskazywano na wciąż nieusunięte utrudnienia w dostępie do portu.  Na 
grożący mieszkańcom brak słońca z powodu wysokiej zabudowy. Na 
problem garaży i parkingów. Pytano o zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowe. Nie padły konkretne odpowiedzi, ale wiem, że z tymi ostatnimi 
jest wielki kłopot. Miasto nie kwapi się z wydawaniem pieniędzy na 
śluzę. Spółka Port Praski chciałaby ją zbudować, ale nie może, bo prze-
pisy nie pozwalają, by tego typu instalacje budował prywatny inwestor. 
Sytuacja jest więc patowa. Może ratusz powinien się zdecydować na 
partnerstwo publiczno-prywatne? Niech wreszcie coś się ruszy z inwe-
stycjami, o których mówi się w Warszawie od dwóch dekad.
Plan był wyłożony do 29 kwietnia, ale nadal jest dostępny na stronach 
internetowych miasta (www.bip.warszawa.pl). Zachęcam do zapoznania 
się z nim oraz zgłaszania uwag. Można je składać na piśmie skierowa-
nym do Prezydenta za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania 
Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa) albo w 
dzielnicy. Jest na to czas do 20 maja. Nie zostawiajmy sprawy urzędni-
kom.                         Marek Borowski, Senator warszawsko-PRASKI

PoRt PRaski – 
Jak nie PRaski

Choć postęp medycyny akademickiej jest ogromny, to jednak paradoksalnie – w bólach kręgosłupa leczenie i pomoc jest nie-
wielka. środki przeciwbólowe – to walka z wiatrakami i bardzo małe lub żadne efekty za to ogRoMne dziaŁania UboCzne. 
laser, zastrzyki, blokady, maści – to takie samo działanie, jak dmuchanie w dziurawą dętkę. Podobnie bez sensu. 

Wiele ośrodków medycznych w Polsce i w świecie stosuje doskonałą metodę usuwania bólu - CHIROPRAkTYkĘ. Pozwala ona – BEZ LEkóW – likwi-
dować bóle kręgosłupa, barku, szyi, rwę kulszową, drętwienie rąk, nóg. 
W ośrodku medycznym nATURmED wykonywane są takie zabiegi przez mgr Wojciecha Papajewskiego – od kilkunastu lat, a o jego osiągnięciach świadczą 
podziękowania w księdze wpisów. Jeżeli wszystkie badania lekarskie wykluczają inne powody bólu, a potwierdzają, że przyczyną dolegliwości jest kręgosłup, 
to nie ma sensu leczenie lekami – zupełnie podobnie, jak nie leczy się bolącego zęba lekami przeciwbólowymi – lecz zabiegami u dentysty. 

A najlepszym wyjaśnieniem są wypowiedzi pacjentów:  

„Życie osób starszych w chorobie godne jest pożałowania! Lekarze odmawiają skierowań na badania, sanatorium za 2-3 lata, rehabilitacja za rok – tylko leki od razu! Im więcej, 
tym lepiej. Za całe życie uczciwej pracy i płacenia haraczu na ZUS człowiek jest żebrakiem! To ukryta EUTANAZJA! Ale pan Papajewski spadł mi z nieba! Mogę już samodzielnie 
wszystko robić, nie być zdaną na łaskę rodziny i sąsiadów, już nie boli kręgosłup ani kolano!” wdzięczna Anna Szumińska l. 74

„Miałam zaburzenia rytmu serca, szybko się męczyłam, leki nie pomagały! Obserwacja w szpitalu, stwierdziła prawidłową funkcję serca. Przy wypisie lekarz podpowiedział mi 
leczenie kręgosłupa w NATURMEDZIE. Myślałam, że sobie robi żarty! Ale spróbowałam. Nie uwierzyłabym, gdybym nie doświadczyła pomocy właśnie tu! Nie ma śladu arytmii, 
śpię doskonale bez leków, zniknęło zupełnie drętwienie rąk! Brak mi słów wdzięczności!” Agnieszka Paradowska l.49

„Od ponad 7 lat z bólem barku i kręgosłupa „jechałem” tylko na lekach. Bałem się operacji jak ognia. Ale po lekach dostałem zapaści. Rehabilitacja i zwykłe masaże tylko potę-
gowały ból. Wylądowałem w szpitalu – ale nie wymyślono nic specjalnego. O Ośrodku Naturmed wiedziałem od dawna, ale nie dowierzałem. Dopiero teraz wiem, że straciłem parę lat życia i zdrowia – przychodząc tu dopiero teraz! To niesamowite! 
Czuję się po prostu świetnie!  (prosił o anonimowość l. 56)

„Pan Papajewski doprowadził do cofnięcia skoliozy u mojej 14–letniej córki, poziom łopatek zupełnie się wyrównał! A żadne rehabilitacje, masaże, ani pływanie nie pomogły! Jestem zdumiona i bardzo wdzięczna!” Anna Mroczek z Otwocka

„Po leczeniu kręgosłupa lekami wpakowałem się w cukrzycę i nadciśnienie! To przerażające! Szkoda, że p. Papajewski tak późno mi się trafił! Nie mam żadnego bólu, nawet mogę grać w tenisa”. Jerzy Wasik l. 61

„Nareszcie przychodnia, do której można się dostać, nie czekając miesiącami! To miejsce powinno być ogłoszone jako Pogotowie Przeciwbólowe. Andrzej Osiecki l. 51

*   PoMoC na ból   *   PoMoC na ból   *

 Ośrodek Medycyny 
Manualnej i Osteopatii 

NATURMED

REKLAMA REKLAMA

WAżnE: Pierwsza konsultacja – aby móc ustalić możliwości leczenia i przeciwwskazania  
– jEST BEZPŁATnA. należy przynieść badania (nawet stare) RTG lub mR (rezonans). 

Informacje i zapisy OD POnIEDZIAŁkU DO PIąTkU w godz. 9.00-17.00, 
Tel. 604-092-007 i (22) 662-49-07.

Warszawa-Ursus Osiedle Gołąbki 
ul. Koronacyjna 15

tel. (22) 662-49-07, 604-092-007
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Wyborca, który zamierza 
zmienić miejsce pobytu 
przed dniem wyborów pre-
zydenckich może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do 
głosowania. Z takim za-
świadczeniem można głoso-
wać w dowolnym obwodzie 
głosowania w kraju, za gra-
nicą lub na polskim statku 
morskim. Wniosek o wyda-
nie zaświadczenia o prawie 
do głosowania składa się 
w urzędzie dzielnicy m.st. 
Warszawy, w której wybor-
ca będzie ujęty w spisie wy-
borców, najpóźniej w 2. dniu 
przed dniem wyborów tj. do 
8 maja br. Można go złożyć 
pisemnie, telefaksem lub w 
formie elektronicznej. Do 
odbioru zaświadczenia wy-
borca może upoważnić inną 
osobę. Więcej informacji na: 
www.bip.warszawa.pl

* * *
Kolejne trzy mazowieckie 
szpitale – Międzyleski Szpital 
Specjalistyczny w Warszawie, 
Wojewódzki Szpital Zespolo-
ny w Płocku oraz SZPZOZ im. 
dr. Józefa Psarskiego w Ostro-
łęce – otrzymają ponad 2,6 
mln zł unijnego dofinansowa-
nia na zakup specjalistycznego 
sprzętu medycznego. W Mię-
dzyleskim Szpitalu Specjali-
stycznym zakupiona zostanie 
gamma kamera dwuigłowa 
do badań CPECT i WHOLE 
BODY dla Zakładu Medycyny 
Nuklearnej. Urządzenie bę-
dzie służyło przede wszystkim 
do opracowywania wyników 
badań z zakresu diagnostyki 
serca, nerek, ośrodkowego 
układu nerwowego w choro-
bach otępiennych, diagnostyki 
patologii kostnych z zastoso-
waniem obrazowania trójwy-

miarowego oraz obrazowania 
patologii onkologicznych.

* * *

Od 1 do 17 maja w Łazienkach 
Królewskich organizowane 
będą uroczyste obchody Dni 
Europejskich. 1 maja odbędzie 
się III Piknik Europejski z oka-
zji XI. rocznicy przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, 
który rozpocznie się o godz. 
10.30 koncertem dla dzieci 
„Melomaluszki” przy pomni-
ku Fryderyka Chopina. 2 maja 

podczas Święta Flagi w Amfi-
teatrze odbędzie się koncert w 
ramach XI Festiwalu Zacza-
rowanej Piosenki im. Marka 
Grechuty. W Święto Narodowe 
3 Maja zwiedzający będą mogli 
zobaczyć oryginalną Księgę 
Konstytucji 3 Maja z 1791 r. w 
Pałacu na Wyspie.

* * *
W 2015 roku możliwe są prze-
kroczenia dopuszczalnych po-
ziomów substancji szkodliwych 
w powietrzu. W Płocku, Rado-
miu i Warszawie mogą to być: 
pył zawieszony PM 10 i PM2,5, 
benzo(a)piren oraz dwutlenek 
azotu (NO2). W związku z tym 
Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego wydało 
całoroczne ostrzeżenie. W sto-
łecznym Śródmieściu został 
przekroczony dopuszczalny po-
ziom pyłu zawieszonego PM10. 

Jednym z objawów mogą być 
kaszel, trudności z oddychaniem. 
Szczególną ostrożność powinny 
zachować kobiety w ciąży, dzie-
ci, seniorzy, alergicy oraz osoby 
z chorobami układu krążenia. 
W przypadku wystąpienia pod-
wyższonych stężeń powinni oni 
ograniczyć czas przebywania na 
świeżym powietrzu.

* * *
1 maja br. rusza siódmy już se-
zon Warszawskich Linii Tury-
stycznych. Potrwa do 6 września. 
Mieszkańcy Warszawy i turyści 
odwiedzający stolicę będą mogli 
oglądać miasto z perspektywy 
Wisły. Brzegi Wisły połączą pro-
my, na dłuższą wycieczkę zabie-

rze tramwaj wodny, a całodzien-
nych atrakcji dostarczy statek 
wycieczkowy do Serocka. 

* * *

Na stołecznych kwietnikach 
i rabatach posadzono kolej-
ne wiosenne kwiaty: stokrotki  
i bratki. Kolorowe kompozycje 
z bratków można podziwiać w 
Ogrodzie Saskim, Parku Pra-
skim, Skaryszewskim, Ujaz-
dowskim, Fosa oraz na Stokach 
Cytadeli. Na terenach podlega-
jących Zarządowi Oczyszcza-
nia Miasta posadzonych zosta-
nie 113 tys. kwiatów, w tym  
8,6 tys. różowych, czerwonych 
i białych stokrotek. 

(ab) (um) (wm) (ZOM)

zaPRoszenia dla MieszkaŃCów
n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe  
ul. Podskarbińska 2 – 29.04. godz. 17.00  ̶  W cyklu 
„Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Apelles białej linii.  
O twórczości graficznej Albrechta Dürera”. Wstęp wol-
ny; godz. 19.00  ̶  Klub Mola Książkowego. Tematem 
spotkania w maju będzie „Lalka” Bolesława Prusa. 
Wstęp wolny; 30.04. godz. 19.00  ̶  Koncert zespołu 
„Funky Tank”. Muzyka melodyjna i szczera, wypełniona 
rockową energią, popową melodyjnością oraz rytmiczną 
żywiołowością. Koncert promujący najnowszą płytę pt. 
„Funky’Reggae’Roll. Wstęp wolny; 10.05. godz. 13.00  
̶  Grupa Zaplecze – spektakl dla dzieci pt. „Magiczny 
Medalion”. Przedstawienie inspirowane opowiadaniem 
I.B. Singera „Rabi Leib i czarownica Kunegunda”. 
Wstęp 5 zł. Spektakl dla dzieci w przedziale wiekowym 
3-10 lat.
n Klub Kultury Gocław, (filia CPK) ul. Abrahama 10  
̶  04.05. godz. 19.00 – „Sanatorium w Kotlinowie” ̶  pro-
gram artystyczny Kabaretu RAMOL. Dorośli, seniorzy, 
wstęp  ̶ 10 zł, z Kartą Warszawiaka – 8 zł; 09.05. godz. 
13.00  ̶  Miejsce: teren boiska sportowego Gimnazjum 
nr 27 obok KK Gocław – „Roztańczony Gocław”  ̶  pre-
zentacje taneczne sekcji działających w KK Gocław. 
Dodatkowo m.in: malowanie buziek dzieciom, zabawa 
taneczna dla mieszkańców Gocławia, I etap Konkursu 
Talentów na Gocławiu; 11.05. godz. 18.30  ̶  „Spojrzenie 
akwarelą” ̶  wernisaż wystawy prac Barbary Koźmik, 
członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków; 
n Dom Kultury „Orion” SBM „Ateńska” ul. Egip-
ska 7  ̶  9.05. godz. 11.00 – Poranek teatralny dla dzieci; 
10.05. godz. 17.00 – Warszawski wieczór literacko-mu-
zyczny, wspomnienie Jerzego Bartnika; 16.05. godz. 
10.00 – Turniej brydża;
n Ognisko Grochów ul. Rębkowska 1 – Zaprasza Se-
niorów do klubu Wrzos. Tel. 22 403-35-56;
n Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 
29.04. godz.18.00  ̶  Kapliczka na Ząbkowskiej. Nie 
tylko o kapliczkach i starej Pradze zaśpiewa Ryszard 
Makowski. Wstęp wolny;  
n Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 
– 30.04. godz. 18.30-20.00 – Pokaz filmowy Pora na 
dokument: „Praskie pożegnania. Galeria”; 07.05. godz. 
18.30-20.00 – Wykonane na prawym brzegu. Rzemieśl-
nicy. Biżuteria dla kamienic – warsztaty z Pracownią 
Sztukaterii Gipsowej Dekorum; 14.05. godz. 18.30-
20.00 – Wykład Sekrety starych ilustracji. „Plan regula-
cji Esplanady Praskiej i okolic Dworca Wileńskiego” – 
przedwojenna koncepcja magistratu na uporządkowanie 
Pragi;  
n Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – Seanse 
w Kinie „Świt” – 4-7.05. godz. 19.00 – Optymistki. 
Reż. Gunhild Westhagen Magnor. Norwegia 2013/dok. 
„Optymistki” to niezwykła drużyna siatkarska! W jej 
skład wchodzą panie w wieku od 66 do 98 lat. Pomimo 
odbywanych co tydzień treningów, od trzydziestu lat nie 
zagrały żadnego meczu; 9.05. godz. 13.00 – Stanisław 
Janicki i stare kino w „Świcie”. „Trędowata”, 1936 r. 
Cykl niezwykłych spotkań filmowych, w czasie których 
będzie można zobaczyć perły przedwojennego kina pol-
skiego poprzedzone prelekcją Stanisława Janickiego, 
największego ich znawcy, autora legendarnego progra-
mu „W starym kinie”. Bilet 15 zł, ulgowy 10 zł; 11.05. 
godz. 17.30; godz. 20.30 – Warszawska Scena Kabare-
towa. Kabaret Hrabi i Kabaret Jurki „Aktorem w płot”. 
Bilety dostępne w DK Świt, a także na: biletynakabare-
ty.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – do 
17.05. br. – Wystawa „Powrót do życia. Ocalone dzieci  
w klasztorze Indersdorf 1945-1946”. Wystawa  poświę-
cona historii dzieci, które po wyzwoleniu obozów kon-
centracyjnych i obozów pracy, trafiły m.in. do klasztoru 
Indersdorf niedaleko Dachau. Schronienie znalazły tam 
także sieroty po robotnikach przymusowych i porzuco-
ne dzieci z programów germanizacyjnych. Wiele z nich 
pochodziło z Polski.

z Miasta

REKLAMA REKLAMA
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Mieszkańcy

Budzi skrajne emocje. 
Jedni podziwiają go za talent 
i pracowitość, inni bezlitośnie 
krytykują, bo jego perfekcyj-
ny i poukładany świat potrafi 
irytować. Ale mimo tego Mi-
chał Żebrowski zapewnia, że 
do ideału mu daleko i że jest 
całkiem normalnym facetem. 
Pytanie tylko czy można mu 
wierzyć?

Michał Żebrowski nie jest 
bywalcem imprez i okładek ko-
lorowych gazet. Przez lata kon-
sekwentnie trzymał się z dala od 
świata rozrywki. W środowisku 
utarło się, że jako osoba publicz-
na cierpi na brak poczucia hu-
moru i dystansu do siebie. A o 
jego zachowaniu w stosunku do 
dziennikarzy krążyły prawdziwe 
legendy. Nawet drobiazg potrafił 
wyprowadzić aktora z równowa-
gi. A jakby tego było mało, nie 
raz podkreślał i udowadniał, że 
interesują go tylko duże wyzwa-
nia, trudne role i… spełnienie 
zawodowe. 

Nic nie zapowiadało, że Mi-
chał zostanie aktorem. Rodzice 
nie byli związani z tym zawo-
dem. Tata ma wykształcenie 
techniczne. A mama jest leka-
rzem. W warszawskim Szpitalu 
Przemienienia Pańskiego była 
ordynatorem na oddziale nowo-
rodków. A Michał był straszną 
hulaką. Ostatnią rzeczą o jakiej 
myślał była nauka. – Moją pa-
sją była piłka nożna. Ogólnie 
sport. Dopiero później zachwy-
ciły mnie konkursy recytatorskie. 
To była jedyna płaszczyzna na 
której czułem się wyjątkowo. Bo 
generalnie z matematyki byłem 

beznadziejny, z fizyki jeszcze 
gorszy, z chemii to samo, polski 
jeszcze jako tako i nagle pojawi-
ła się... poezja. Zaakceptowała 
mnie widownia, i poczułem, że 
może powinienem iść w tym kie-
runku – mówił Michał o swoich 
początkach.

Na szczęście posłuchał swo-
jego przeczucia. Dostał się do 
warszawskiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej. Przystoj-
ny, elokwentny, pracowity robił 
wrażenie na profesorach uczelni. 
To oni zobaczyli w nim talent na 
miarę Cybulskiego, Łomnickie-
go czy Holoubka, godnego spad-
kobiercę mistrzów polskiego 
aktorstwa. Wróżyli mu świetlaną 
przyszłość. I nie mylili się. A Mi-
chał robił wszystko, aby utrzy-
mać swoją pozycję lidera. 

I to pewnie dlatego, gdy po 
studiach jego koledzy walczyli o 
małe role w teatrze czy filmie, on 
mógł przebierać w propozycjach. 
Już na studiach występował w fil-
mach, a także teatrach telewizji. 
Chcieli z nim pracować wszyscy 
i to łącznie z takimi mistrzami, 
jak Bajon, Wajda czy Hoffman. 
Widzieli w nim bowiem materiał 
na polskiego herosa (Skrzetu-
ski), romantyka (Pan Tadeusz), 
czy legendarnego wojownika 
(Wiedźmin). Po pewnym czasie 
i on w to uwierzył. 

Stał się romantycznym bo-
haterem lat 90. Miał ku temu 
przecież wszelkie predyspozycje 
był młody, przystojny, posia-
dał dobry aktorski warsztat, był 
czuły na poetycki tekst i równo-
cześnie zachowywał wrażliwość 
współczesnego chłopaka, a do 

tego wszystkiego słowo „teleno-
wela” nie przechodziło mu przez 
gardło. Nawet wtedy, gdy Polskę 

opanowała moda na telewizyjne 
tasiemce, Michał pytany o udział 
w nich uśmiechał się drwiąco, 
tłumacząc przewrotnie, że nie 
jest to gatunek, któremu potra-
fiłby sprostać. Systematycznie 

odrzucał więc wszystkie tego 
typu propozycje. Ale za to z po-
wodzeniem grywał w filmach i 
teatrach, co pozwoliło mu czuć 
się spełnionym w roli aktora. Z 
czasem jednak wymyślił sobie 
nowy sposób na życie. Ogłosił, 
że otwiera na 6. piętrze Pałacu 

Kultury i Nauki swój teatr. Za-
nim zaczął jednak zarządzać 
swoją placówką, zapisał się na 
studia na wydziale zarządzania i 
marketingu. Wysiłek opłacił się. 
W roli dyrektora także sprawdził 

się znakomicie. A Teatr 6. Piętro 
bardzo szybko stał się jednym z 
najbardziej znanych i lubianych 
teatrów w Warszawie. 

To chyba właśnie sukcesy 
dyrektorskie przyczyniły się do 
tego, że Michał zaczął otwie-
rać się na nowe doświadczenia. 
Przyjął nawet rolę w... serialu! 
Dołączył do ekipy „Na dobre i 
na złe”. Tadeusz Lampka, pro-
ducent serialu, zabiegał o to od 
dawna. Rola profesora Falkowi-
cza przyniosła mu grono nowych 
wielbicieli. A porównania grane-
go przez niego chirurga do cha-
ryzmatycznego dr House’a spra-
wiają mu przyjemność. – Kiedyś 
czytałem wywiad, w którym 
Hugh Laurie opowiadał, jak po 
przeczytaniu scenariusza seria-
lu doszedł do wniosku, że musi 
w nim zagrać, bo to opowieść o 
nim samym. Uśmiechnąłem się 
wtedy pod nosem… – wyznał  
w jednym z wywiadów.

Michał Żebrowski otworzył 
się na telewizję, a największym 
plusem całej tej sytuacji jest fakt, 
że po kilku godzinach pracy na 
planie serialu, może powrócić do 
swojego domu na Saskiej Kępie. 
A jak wiadomo, czekają tam na 
niego z utęsknieniem, ukocha-
na żona Aleksandra i synowie 
Franciszek oraz Henryk. – Bar-
dzo lubię Warszawę, Krakowskie 
Przedmieście, gdzie spędziłem 
dzieciństwo, i Stare Miasto. Mia-
łem blisko do liceum Reja, do 
katedry Świętego Jana, do szkoły 
teatralnej. Ale naprawdę fanta-
styczna to jest Saska Kępa. I tam 
właśnie mieszkam – powiedział.

Z żoną poznał się na lekcjach 
języka angielskiego. Niestety, 
po miesiącu przerwali naukę. 
Trzy lata później wpadli na sie-
bie ponownie i od tego spotkania 
wszystko się zaczęło.

– Pijąc kawę, spojrzałem na 
nią i zrozumiałem, że naprzeciw 
mnie siedzi moja przyszła żona  
– wspomina. Przeczucie ponow-
nie go nie zawiodło. Ich ślub 
odbył się w Zakopanem   ̶  20 
czerwca 2009. Rok później uro-
dził się ich pierwszy syn Franci-
szek. A po trzech latach kolejny... 
Henryk.

– Przede wszystkim jestem 
mężem i ojcem. Synowie spra-
wili, że poczułem się potrzebny. 
Chciałbym towarzyszyć dzieciom 
w tej przygodzie, jaką jest życie, 
a nie przeszkadzać im. Pozwolić 
jak najszybciej samodzielnie my-
śleć i wybierać w poczuciu, że po 
tej drugiej, rodzicielskiej stronie 
jest ktoś, kto go naprawdę słucha 
i chce zrozumieć. Żeby wiedzieli, 
że są dla mnie najważniejsi. Nie 
mam planów, że muszą chodzić 
na siłownię, do elitarnej szko-
ły, znać pięć języków i w wieku 
trzech lat koniecznie jeździć na 
nartach – zdradził szczerze.

Michał szczerze docenia 
wszystko co udało mu się osią-
gnąć i jedyne czego pragnie to, 
aby mniej się spinać i już nigdy 
więcej nie wytwarzać dystan-
su między sobą a ludźmi. A jak 
zapomina o tym i zaczyna gubić 
się w codziennej gonitwie, to 
natychmiast wyrusza z rodzi-
ną na swoje ukochane Podhale.  
W Tatry jeździ bowiem od dzie-
ciństwa. Góry zawsze go uspo-
kajają i wyciszają. Tam panuje 
absolutna cisza, którą kocha.  
I już po chwili takiego odpoczyn-
ku, może powrócić do swoich 
codziennych obowiązków i każ-
dego dnia dziękować Bogu za to 
co udało mu się osiągnąć. Bo Mi-
chał zdaje sobie sprawę z tego, że 
ciężka praca to nie wszystko. On 
w głębi serca wie doskonale, że... 
jest w czepku urodzony!  (ad)

Michał Żebrowski

REKLAMA REKLAMA
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

To widok żywcem przenie-
siony z jakiegoś katastroficznego 
filmu science fiction. To obraz, 
jak po inwazji kosmitów na Zie-
mię i przegranej przez ludzkość 
wojnie światów… Tak aktualnie 
wygląda nawierzchnia mostu 
Łazienkowskiego.

Kilka dni temu na moście zo-
stała zorganizowana konferencja 
prasowa, w której wzięły udział 
władze Warszawy i przedstawi-
ciele konsorcjum wykonawcze-
go. Była to pierwsza z serii kon-
ferencji informujących o stanie 
prac remontowo-budowlanych 
jednej z najważniejszych prze-
praw mostowych stolicy. Przy-
pomnijmy – 14 lutego doszło do 
pożaru mostu Łazienkowskiego. 
Zniszczenia okazały się na tyle 
duże, że trzeba było tę arterię 
całkowicie wyłączyć z ruchu. To 
był olbrzymi cios w układ komu-

nikacyjny Warszawy. Mostem 
Łazienkowskim, do tej pory, 
przejeżdżało dziennie około stu 
tysięcy pojazdów.

Powagi tej sytuacji nie zlek-
ceważyły władze Warszawy, 
które bardzo szybko rozpoczęły 
procedurę zmierzającą do przy-
wrócenia mostu mieszkańcom. 
Już 10 kwietnia została podpi-
sana umowa na remont tej prze-
prawy. Prace zostaną wykonane 
przez konsorcjum firm Bilfinger 
Infrastructure S.A. i Przedsię-
biorstwo Usług Technicznych 
„Intercor” Sp. z o.o. Remont ma 
kosztować blisko 105 milionów 
złotych. Połowę tej kwoty doło-
żą Warszawie władze centralne.

W konferencji na zamknię-
tym moście wzięła udział prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, jej zastępca Jacek 
Wojciechowicz oraz dyrektor 

Zarządu Dróg Miejskich Gra-
żyna Lendzion. Przed wejściem 
na już remontowaną część na-
wierzchni (już remontowaną, 
gdyż trwają prace rozbiórkowe) 
wszyscy przeszli obowiązkowe 
szkolenie BHP. Krzysztof La-
skowski, przedstawiciel wyko-
nawcy, opowiedział, w jaki spo-
sób będą prowadzone główne 
prace. Ujmując w skrócie – kil-
kudziesięciometrowe elementy 
konstrukcyjne mostu będą wy-
cinane z obydwu stron przepra-
wy i umożliwią „nasuwanie” w 
wolne miejsce elementów nowej 
konstrukcji. Ponoć ma to być 
bardzo widowiskowa metoda, 
gdyż z daleka „każdego tygodnia 

będzie widać, jak powstaje nowy 
most”.

Czytelników „Mieszkańca”, 
warszawiaków i kierowców naj-
bardziej interesuje informacja, 
kiedy będzie można przejechać 

mostem. Według zawartej z 
wykonawcą umowy ma to być 
przed 1 listopada tego roku. – 
Zapewnimy przejezdność do 
końca października – obieca-
ła na moście prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. Jednak 
taka, ogólna wypowiedź nie wy-
starczała „Mieszkańcowi”, który 
dopytywał: – Pani prezydent, ale 
co dokładnie się kryje pod „za-
pewnimy przejezdność”? Czy 
przypadkiem nie chodzi tu tylko 
o puszczenie mostem komunika-
cji zbiorowej? Czy Łazienkow-
skim będą mogli jeździć także 
indywidualni kierowcy?  Prezy-
dent potwierdziła, że za pół roku 
most będzie otwarty również dla 
prywatnych samochodów. 

Takie samo zapewnienie 
uzyskaliśmy od dyrektor ZDM 
Grażyny Lendzion, która jednak 
dodała, że możliwe, iż w tym 
czasie, nie dojdzie do wpusz-
czenia na most ruchu pieszego. 
Ale to akurat nie jest największą 
bolączką nękającą stolicę. Poza 
tym, trzeba się liczyć, że (zgod-
nie z umową z wykonawcą) 
wszelkie prace remontowe mają 
się zakończyć dopiero za blisko 

półtora roku. Najważniejsze, aby 
przywracając dla komunikacji 
całą Trasę Łazienkowską odkor-
kować jak najszybciej inne mosty 
łączące lewobrzeżną Warszawę 
z prawobrzeżną.                   rosa

Łazienkowski  
już w remoncie
Centrum wielkiego miasta. Szeroka, martwa arteria. Górki pokruszonego asfaltu. 
Sterty powyginanych metalowych elementów…

X Jarmark Floriański

Pogoda dopisała, rodziny z 
dziećmi szalały na bezpłatnych 
dmuchańcach, malowały buź-
ki, układały wielkie drewniane 
klocki. Swoją najnowszą książ-
kę „Moja Praga, moja Warsza-
wa” podpisywał Paweł Elstein. 
Na scenie odbywały się konkur-
sy dla dzieci na przemian z wy-
stępami artystycznymi. 
Jak co roku, wręczono praskie 
nagrody FLORIANA, które 
otrzymali: Towarzystwo Sale-

zjańskie przy Bazylice NSJ za 
pracę z młodzieżą i dziećmi, 
Katarzyna Malawko – dyrektor 
Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych 
za całokształt pracy pedago-
gicznej i społecznej oraz Tade-
usz Burchacki – inżynier, kon-
struktor, historyk Pragi, twórca  
i współtwórca ponad 150 – po-
mników i tablic pamiątkowych, 
w tym wielu na Pradze, za współ-
tworzenie i pielęgnowanie histo-
rii Pragi.                             (bbj)

W sobotę, 25 kwietnia br. bawiono się na ju-
bileuszowym, X jarmarku Floriańskim w Parku 
Praskim. 
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Wieści z Wawra

wśród pięknej 
przyrody

Szlaki rowerowe zielonego Wawra 
to rekreacyjne trasy prowadzące przez 
przepiękne lasy sosnowe i mieszane. 
To  unikatowe miejsce   ̶ znakomite na 
rodzinny relaks albo sportową zaprawę. 
Wystarczy 20 minut podróży kolejką 
albo autobusem z centrum Warszawy, 
aby znaleźć się w otulinie Mazowiec-
kiego Parku Krajobrazowego.   

Trasy rowerowe są oznaczone pię-
cioma kolorami: czerwonym, niebie-
skim, żółtym, zielonym i  czarnym. 
Mają różną długość i stopień trudności, 
ale łączy je jedno  ̶  wszystkie prowadzą 
przez piękne, zielone tereny Wawra i 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowe-
go. Zróżnicowanie terenu sprawia, że 
obszar ten jest wyjątkowo atrakcyjny 
dla turystyki rowerowej, wypoczynku i 
relaksu. Tereny są również niezwykłe z 
przyrodniczego punktu widzenia.  Moż-
na tu spotkać takie zwierzęta jak łosie, 
czy niezwykle rzadkie bociany czarne.   

dla  
profesjonalistów  

i rodzinnie
Układ ścieżek jest bardzo lo-

giczny i funkcjonalny. Start i meta 
każdej trasy znajdują się  w są-
siedztwie węzłów komunikacyj-
nych. Trasy odznaczają się wyjąt-
kowymi walorami przyrodniczymi, 
stwarzają również wiele okazji do 
odpoczynku i skorzystania z boga-
tej oferty gastronomicznej dzielni-
cy. Na trasach znajdują się altany 
turystyczne oraz specjalne stojaki 
na rowery zachęcające do krótkich 
postojów. 

Skala trudności szlaków jest 
różnorodna, tak aby każdy rowe-
rzysta mógł dobrać trasę dokładnie 
do swoich umiejętności. Odnajdą 
się na nich zarówno zawodowcy, 
amatorzy jak i rodziny z dziećmi. 
W Wawrze znajduje się także je-
dyny 27 km szlak rowerowy MTB 
dla profesjonalistów, na którym co-
rocznie organizowane są maratony 
MTB. 

Aby przygotować się do wawer-
skiej, rowerowej przygody moż-
na dopompować opony i dokręcić 
śrubki w stacji naprawy rowerów 
przy Urzędzie Dzielnicy na Żegań-
skiej 1. Zapraszamy do Wawra!
Więcej o trasach szlaków: 
www.rower.wawer.warszawa.pl

Burmistrz Dzielnicy Wawer  
i Wawerskie Centrum Kultury za-
praszają na barwne widowisko plene-
rowe. W niedzielę, 24 maja w pięknej 
nadwiślańskiej scenerii odbędą się 
„Zielone Świątki na Urzeczu” - dwu-
dniowa impreza obejmująca spływ 
Wisłą i wydarzenia kulturalne na jej 
brzegach. Środkiem transportu będą 
łodzie tradycyjne: galary, galarki, 
baty i pychówki, umajone i przy-
ozdobione odświętnie przez uczest-
ników.  Można będzie także pokonać 
całą trasę drogą lądową na rowerach. 
Finał imprezy odbędzie się 25  maja 
w Wilanowie, gdzie zostanie zorgani-
zowana Biesiada Zielonoświątkowa.

Pomysłodawcą wydarzenia jest 
Fundacja „Szerokie Wody”, któ-
ra wspólnie z sześcioma gminami  
i dzielnicami (Góra Kalwaria, Nadbrzeż  
gm. Karczew, Gassy gm. Konstancin – 
Jeziorna, Ciszyca gm. Konstancin – Je-
ziorna, Wilanów i Wawer) postanowiła 
przywołać piękne tradycje nadwiślań-
skiego pasa, który rozciąga się po obu 
brzegach Wisły, od dawnego ujścia Pili-
cy i Wilgi, aż po mokotowskie Siekierki 
i prawobrzeżną Saską Kępę.  

Urzecze to historyczny mikrore-
gion etnograficzny, który przez minio-
ne wieki kształtowali jego mieszkańcy. 
Tradycyjnie związane było z handlem 
wiślanym, flisakami zwanymi tu oryla-
mi, a także z osadnictwem olęderskim, 
które pojawiło się tu już w początkach 
XVII wieku.  Charakteryzowało się 
m.in. pięknymi strojami wilanowskimi, 
budownictwem oraz specyficzną nad-
rzeczną gospodarką. 

wspólne tańce  
i biesiadowanie  

w Wawrze

Część wawerska wydarzeń za-
planowana jest na niedzielny wieczór  
24 maja. W pięknym otoczeniu przy-
rody, w pobliżu wiślanego nabrzeża 
będzie można obejrzeć przygotowaną 
specjalnie na tę okazję przez Wawer-
skie Centrum Kultury współczesną ada-
ptację „Flisa” Stanisława Moniuszki, 
zaaranżowaną przez prof. Krzysztofa 
Heeringa z Uniwersytetu Muzycznego 
im. F. Chopina, której kształt artystycz-
ny nadaje Philippe Chauvin – francuski 
aktor i reżyser. 

Będzie też okazja obejrzeć  wyjąt-
kowy występ dzieci, który jest efektem 
realizowanego przez WCK projektu 
„Teatralne Żywioły”, a prowadzonego 
przez animatorkę Magdalenę Dakow-
ską i etnologa Katarzynę Żytomirską. 
Całość zakończy ognisko, wspólne 
śpiewanie, tańczenie szota (tradycyj-
nego tańca nadwiślańskich flisaków) i 
biesiadowanie. Wawerska część „Zie-
lonych Świątek na Urzeczu” odbę-
dzie się w Klubie Golfowym, na skra-
ju ulicy Droga Golfowa (w okolicach 
ronda na Wale Miedzeszyńskim) w 
godz. 18:00 – 20:00. Na miejsce bę-
dzie można dojechać samochodem, 
rowerem lub po prostu dojść pieszo. 
Od Wału Miedzeszyńskiego dostępne 
będzie wejście przystrojoną bramą. 

„Zielone Świątki na Urzeczu” pa-
tronatem objął Burmistrz Dzielnicy 
Wawer Łukasz Jeziorski.
Bieżące informacje znajdziecie 
Państwo na stronie: 
www.wck-wawer.pl

Odjazdowy Bibliotekarz to ak-
cja, w której bibliotekarze, czytelnicy  
i miłośnicy książek oraz rowerów, 
przejeżdżając przez miasto lub 
okolicę, mogą przyjemnie i aktyw-
nie spędzić wiosenne popołudnie w 
gronie osób o podobnych pasjach. 

Rajd będzie się odbywał w czasie XII 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich pod hasłem „Wy-
bieram Bibliotekę”.
Trasa Rajdu: Sulejówek - Wesoła - 
Wawer - Józefów (28 km):
Zbiórka 9 maja o godzinie 9.30
10.00 Start: Muzeum Józefa 
Piłsudskiego. Sulejówek  
ul. Oleandrów 5
11.00 Przystanek I: Wesoła  

Biblioteka Główna ul. 1. Praskie-
go Pułku 31
12.30 Przystanek II: Wawer Bi-
blioteka Główna ul. Trawiasta 10
15.00 Meta: Muzeum II Korpusu 
Józefów, ul. Kasztanowa 6

Na mecie rajdu przewidzianych jest 
wiele atrakcji m.in. grill, bookcrossing, 
słodki poczęstunek, spotkanie z autor-
ką książek Agnieszką Wojdowicz, po-
kaz nietypowych rowerów, zajęcia dla 
dzieci i wiele innych atrakcji.

AS

na rower 
do Wawra
Macie ochotę pojeździć 

na rowerze albo pobiegać 
po lesie? Wiosna za pa-
sem… Nie musicie wyjeż-
dżać z Warszawy. Mamy 
dla  Was propozycję. Wy-
starczy wsiąść w samo-
chód lub kolejkę SKM  
i przyjechać do Wawra, by 
aktywnie odpocząć wśród  
urokliwych terenów Ma-
zowieckiego Parku Kra-
jobrazowego. Dzielnica 
przygotowała 5 doskonale 
oznakowanych, leśnych 
ścieżek rowerowych i 3 
biegowe o zróżnicowanym 
stopniu trudności.

60 lat jak jeden dzień

W szkole odbyło się wiele miłych 
wydarzeń i wzruszających spotkań. 
Uczniowie mogli m.in. szczegółowo 
zapoznać się z jej historią oraz życiem 
i twórczością patrona - poety ludowego 
i działacza mazurskiego Michała Kaj-
ki, porozmawiać z kombatantami czy 
wziąć udział w Rajdzie Wawerskim. Z 
kolei w grudniu mieli okazję spotkać 
się byli i obecni pracownicy szkoły. Z 

okazji tak zacnego jubileuszu zorga-
nizowano też kilka konkursów, w tym 
recytatorski, plastyczny oraz wspólny  
 ̶  dla uczniów i rodziców pod hasłem  
„Ja i moja rodzina tworzymy historię SP 
nr 218”. 

Podsumowaniem obchodów  
60-lecia była dwudniowa uroczystość, 
która odbyła się w zeszłym tygodniu. W 
czwartek (23 kwietnia) przed południem 

odbyły się dwa występy dla uczniów, a 
po południu dla rodziców i absolwen-
tów, w których uczniowie, nauczyciele 
i rodzice przedstawili historię szkoły na 
wesoło, ale tak żeby pokazać wszystkie 
ważne dla niej momenty. Śmiechu było 
co niemiara, zwłaszcza, gdy na począt-
ku dyrektor Ewa Skiba, wykazawszy się 
sporym poczuciem humoru, wcieliła się 
w rolę woźnej i w specyficzny sposób 
zaprosiła do obejrzenia spektaklu. 

Nie zawsze jednak było wesoło. 
Podczas występu wspominano też te 
trudniejsze momenty – w tym oczy-
wiście początki istnienia placówki.  
1 września 1954 roku w szkole nie 
było ławek, książek, a nawet kredy,  
a dzieci anińskie znały smak biedy. 
Przypomniano także tych, którzy ode-
szli, a wśród których znaleźli się za-
równo nauczyciele jak i uczniowie. 
Uczczono ich pamięć minutą ciszy. 
Okazję do wspomnień stanowiła rów-
nież możliwość obejrzenia starych kro-
nik i wystawy, na której znalazły się fo-
tografie z życia szkoły. Nie brakowało 
wzruszeń i mnóstwa radości. 

– Motywem naszego jubileuszu jest 
niezapominajka, bo chcemy, aby nasi 
absolwenci nigdy nie zapomnieli o swo-
jej szkole i zawsze z przyjemnością tu 
wracali. Co zresztą czynią – podkreśliła 
dyrektor Ewa Skiba. 

Następnego dnia (24 kwietnia) pod-
czas uroczystej gali goszczono posła 
Leszka Jastrzębskiego, który wystąpił w 
podwójnej roli – absolwenta i ojca jed-
nej z uczennic,  przedstawicieli samo-
rządu na czele z burmistrzem Łukaszem 
Jeziorskim, dyrektorów wawerskich in-
stytucji oświatowych i innych znamieni-
tych gości. 

–  Ten jubileusz to dobra okazja do 
refleksji nad przeszłością, teraźniejszo-
ścią i przyszłością szkoły. Chciałbym 
podziękować dyrekcji i nauczycielom 
za kontynuowanie tradycji jakiej patron 
tej szkoły wszystkich nas chciał nauczyć  
– tj. za umiłowanie ojczyzny, ideałów, 
które są wartością nadrzędną dla nas 
wszystkich. Dziękuję również rodzicom 
za ten trud, który wkładają w wycho-
wanie swoim dzieci. Mam nadzieję, że 

„wróci” to do nich w postaci miłości i 
szacunku. Uczniom życzę zdobywania 
wiedzy i samych najlepszych ocen, a 
wszystkim dalszych sukcesów – powie-
dział burmistrz Łukasz Jeziorski (na 
zdjęciu).

Głos zabrała też m.in. Zofia Idzi-
kowska, prezes Oddziału Warszawa 
Praga-Południe Wawer Wesoła Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, która 
podziękowała za podjęcie tak wielkiego 
trudu pedagogicznego i również życzyła 
wielu sukcesów. 

Tego dnia uczniowie i nauczyciele 
po raz kolejny zaprezentowali historię 
szkoły na wesoło, a na koniec zaśpiewa-
li, że „Sześćdziesiąt lat minęło jak jeden 
dzień”. Redakcja „Mieszkańca” życzy 
kolejnych równie udanych lat.     AnKa

Szkoła Podstawowa nr 218 przy ulicy michała kajki w Aninie ob-
chodzi 60-lecie swojego istnienia. Tak zacną rocznicę grono peda-
gogiczne i uczniowie świętują już od początku tego roku szkolnego.

  

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10
tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12

e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl www.mieszkaniec.pl
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Jaki aparat słuchowy wybrać? ZAPRASZAMY  
NA BEZPŁATNE  

BADANIE SŁUCHU
   08-47-894 )22( .let 4 akcęłortsO .lu

 ul. Korkowa 119/123 tel. (22) 353-42-50 

 Wojskowy Inst. Med.  ul. Szaserów 128 
  II piętro, gab. L 254 

(wejście z kl. schodowej) 
tel. (22) 245-59-93; 

882-190-636

Trudno wyobrazić sobie świat bez 
szumu liści na wietrze, śpiewu ptaków, 
szumu morza, skrzypienia śniegu pod 
stopami, odgłosu odstawianego kub-
ka czy filiżanki, bez dzwonka telefonu, 
śmiechu dziecka czy szeptu kogoś bli-
skiego. Jeszcze trudniej bez słyszenia  
i rozumienia tego, co mówią inni – nawet 
stojący niekiedy obok nas, czy nawet na-
przeciwko. A przecież „niedosłuch” jest zja-
wiskiem powszechnym. Słuch starzeje się 
razem z nami, na jego kondycję wpływa też 
wiele czynników zewnętrznych, np. praca 
i długotrwałe przebywanie w hałasie czy 
głośne słuchanie muzyki.

W przypadku dzieci z niedosłuchem 
rola aparatów słuchowych jest zdecy-
dowanie większa, ponieważ to właśnie 
słyszenie umożliwia dzieciom rozpozna-
wanie głosów, naśladowanie dźwięków, 
stymulując w ten sposób rozwój mowy. 

Słuch to więcej, niż tylko jeden ze zmy-
słów: pomaga w wychwytywaniu sygnałów  
o niebezpieczeństwie, komunikowaniu się 
oraz pozwala rozwijać umiejętności spo-
łeczne.

Wybór i dopasowanie właściwego apa-
ratu słuchowego – po zdiagnozowaniu 
niedosłuchu przez specjalistę – zależy od 
wielu czynników. Nie ma uniwersalnych 
aparatów, które pomagają wszystkim 
jednakowo. Można wybrać nowoczesne, 
miniaturowe zauszne aparaty słuchowe 
w  kolorystyce właściwej dla karnacji skóry  
i koloru włosów - pasujące do każdego 
ucha lub wykonać indywidualne wewnątrz-
uszne. Jednak przy wyborze aparatów o 
właściwych parametrach akustycznych (po-
dobnie jak w doborze okularów) niezbędna 
jest pomoc życzliwego i kompetentnego 
specjalisty. Protetyk słuchu przedstawi 
Państwu propozycje kilku modeli aparatów 

spełniających nie tylko Państwa indywidu-
alne oczekiwania estetyczne, finansowe  
i właściwe dla stylu życia ale co najważniej-
sze - optymalnie kompensujące osłabienie 
słuchu. Zapewne inne będą sugestie kom-
fortowych rozwiązań, gdy częściej przeby-
wają Państwo w domu czytając, oglądając 
telewizję lub też zajmując się ogrodem  
a inne, gdy jesteście zapalonymi wędrow-
cami, zdobywcami szczytów, osobami ak-
tywnymi fizycznie i czynnymi zawodowo. 

Po nabyciu i wstępnym ustawieniu apa-
ratów konieczne są jeszcze 2-3 późniejsze 
wizyty w celu korekcji nastaw, związane  
z postępującą adaptacją słuchu oraz za-
pewnieniem optymalnych korzyści. 

Oczekiwania osób bardzo aktywnych naj-
lepiej spełnią aparaty zaawansowane tech-
nicznie, z elementami sztucznej inteligencji. 
Dostosowują one dynamicznie parametry  
i sposób przetwarzania w zmiennych sytu-

acjach akustycznych - zapewniając komfort 
i maksymalizację rozumienia mowy. 

Ogromny postęp w technice, technolo-
gii i miniaturyzacja aparatów słuchowych 
sprawiły, że współczesne aparaty słuchowe 
stały się jeszcze bardziej niezawodne, proste 
w obsłudze i prawie niewidoczne.  Współ-
praca z „pilotem” i urządzeniami w systemie 
Bluetooth zapewnia kierowcom możliwość 
słyszenia nawigacji wprost w aparatach  
i „legalnej” rozmowy przez „komórkę” pod-
czas jazdy. Osoby starsze – dzięki tej funkcji 
odbierają bez zakłóceń fonię z TV czy odda-
lonego do 10 m telefonu, a  młodzież słucha 
„muzy” z MP4, laptopa czy karty pamięci  
w telefonie komórkowym. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
aparaty nowej generacji posiadają nową 
stylizację o wzorowanej na biżuterii elegan-
cji kształtu i stonowanej kolorystyce.                       

(AS 2015)

Czy aparaty słuchowe mogą stać się tak popularne i powszechne jak okulary czy soczewki kontaktowe? Dlaczego nie! Przecież tak 
samo perfekcyjnie spełniają swoją rolę – jak okulary pomagają „lepiej widzieć”, tak aparaty słuchowe pomagają „lepiej słyszeć”. 

Zamieszkaj w ogrodzie – Ogrodzie Wesoła
Chciałbyś zamieszkać w nowym osiedlu zlokalizowanym w najbardziej zielonej dzielnicy Warszawy? W takim razie 

Ogrody Wesoła są dla Ciebie idealnym miejscem. 
To kameralne osiedle przy ul. Armii Krajowej 94, niedaleko którego znajdują się dwa przedszkola, trzy szkoły podsta-

wowe i jedno gimnazjum. To czyni nasze osiedle idealnym wyborem dla rodzin. Lokalizacja obiektu jest bardzo komforto-
wa – w promieniu kilkuset metrów znaleźć można liczne sklepy oraz urzędy. Bogactwo infrastruktury dopełniają ośrodki 
sportowe oraz basen. Martwisz się dojazdem? Niepotrzebnie! Do centrum miasta w 20 minut dostać się możesz szybką 
koleją miejską SKM, której przystanek znajduje się zaledwie 250 m od domu. Preferujesz podróże samochodem? Świet-
nie! W takim razie dogodne połączenie z mostem Siekierkowskim umożliwi Ci łatwy dojazd do dowolnej części Warszawy. 

Ogrody Wesoła to ekskluzywny zespół 24 segmentów jednorodzinnych o powierzchniach od 118 do 211 m kw., roz-
mieszczonych w sześciu budynkach na terenie ponad 1 hektara. Każdy z segmentów posiada własny ogród o powierzch-
ni od 200 do 440 mkw. Wszystko to wybudowane w starej, willowej części Wesołej, w magicznym miejscu otoczonym 
Parkiem Krajobrazowym. W dwóch słowach – osiedle marzeń. 

Chcąc sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów przygotowaliśmy specjalną, kompleksową ofer tę wykończenia do-
mów pod klucz. Architekt wnętrz gotowy jest zapro-
jektować wymarzony dom w  najwyższym standar-
dzie, zgodnie z indywidualnymi preferencjami każde-
go nabywcy. Natomiast zakupu i transportu materia-
łów dokona ekipa profesjonalistów, która zrealizuje 
projekt. Nowoczesne rozwiązania, wysoki standard 
i dużo zielonej przestrzeni zapewnią każdemu poczu-
cie prywatności i wygodę życia. Bez wątpienia znaj-
dziesz tu swoje miejsce na ziemi! 

Więcej informacji na stronie www.ogrodywesola.pl 
lub w biurze sprzedaży na terenie inwestycji – tel. 
(22) 224 77 77.

witaj, majowa jutrzenko!

Zgromadzeni goście zosta-
li powitani przez założycielkę 
i opiekunkę zespołu Mariannę 
Czech-Godlewską i zaprosze-
ni do wspólnego śpiewania. 
Koncert rozpoczął się od histo-
rycznej pieśni ,,Witaj, majowa 
jutrzenko”. W trakcie uroczysto-
ści odśpiewano m.in. „Poloneza 
Trzeciego Maja”, „Czerwony 
Autobus”, „Warszawa da się 
lubić”, „Bal na Gnojnej”, „Tan-
go andrusowskie” czy „Balladę  
o Felku Zdankiewiczu”. 

Chór Starówka, którego 
mieliśmy przyjemność wysłu-
chać w Domu Kultury „Orion” 
to zespół z długą tradycją. Zo-
stał założony w 1996 roku, li-
czy około trzydziestu osób i jest 
chórem Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy, Oddział Centrum.  
  ̶ Śpiewamy pieśni patriotyczne, 
warszawskie, kolędy. Lubimy to. 
Lubimy spędzać czas na śpiewa-
niu i chcemy zaprosić wszystkich 
do tego, zarówno seniorów jak 
i młodych ludzi   ̶  powiedziała 
nam Marianna Czech-Godlew-
ska, która kieruje zespołem od 
prawie 20 lat. Funkcję dyrygen-
ta chóru w zespole pełni Sylwia 
Krzywda, zaś akompaniament 

wykonał Piotr Sobkiewicz.
Uczestnicy wydarzenia  

w skupieniu i uwadze słucha-
li pieśni patriotycznych, zaś 
w trakcie śpiewania folklory-
stycznych piosenek wspaniale 
się bawili.   ̶ Ojra, tarira ojra, 
tarira ojra, tarira raz, dwa, trzy  
 ̶  dochodziło zewsząd sali, a na 
twarzach zgromadzonych gości 
widać było radość.

Koncert został nagrodzony 
gromkimi brawami i prośbami 
o bis. Wystąpienie „Starów-
ki” spodobało się odbiorcom 
i dostarczyło wielu emocji.  
 ̶ Dziękuję za chwile wzruszeń  
i niewymuszonego patriotyzmu  
 ̶  powiedziała na zakończenie 
tej części uroczystości dyrektor 
Domu Kultury „Orion”, Emilia 
Węgrzyn.

Bezpośrednio po koncercie, 
goście zostali zaproszeni na wie-
czorek taneczny. Sala z każdą 
minutą wypełniała się po brzegi 
wirującymi parami, a pierwszym 
tańcem było tango. Tego nie-
dzielnego wieczoru w ciekawy 
sposób połączono uroczystości 
patriotyczne z zabawą. Jedno 
jest pewne, w „Orionie” nie spo-
sób się nudzić.                        KS

W ostatnią niedzielę kwietnia w Spółdzielczym 
Domu kultury „Orion”, prowadzonym przez Spół-
dzielnię Budowlano-mieszkaniową ,,Ateńska”, od-
był się koncert z okazji Święta konstytucji 3 maja 
w wykonaniu chóru Starówka. 

Rewitalizacja Pragi

Stało się tak za sprawą 
złego wyboru miejsca spotka-
nia. Czasami jeden, kluczowy 
błąd organizatorów powodu-
je, że przebieg tego typu ze-
brania mija się z jego celem.  
I takie właśnie wrażenie moż-
na było odnieść 22 kwietnia  
w CAL-u na Paca.

Południowopraskim ob-
szarem ujętym w miejskim 
programie rewitalizacji jest 
znaczna część Osiedla Ka-
mionek (wzdłuż linii ul. Gro-
chowskiej od Pragi-Północ do 
ul. Podskarbińskiej). Dziwi 
więc, dlaczego spotkanie doty-
czące rewitalizacji Kamionka 
zorganizowano na sąsiednim 
Grochowie…  ̶  Brak miejsca 
na Kamionku na takie spotka-
nie potwierdza konieczność 
rewitalizacji tego obszaru…  ̶  
argumentował wiceburmistrz 
Pragi-Południe Piotr Żbikow-
ski. Konieczności rewitaliza-
cji nikt nie negował, jednak 
miejsca na takie spotkania, na 
Kamionku są. Idealnym przy-
kładem jest choćby siedziba 
Orkiestry Sinfonia Varsovia 
(dawny Wydział Weterynarii 
SGGW przy ul. Grochowskiej 
272), która stanowi poważny 
punkt w warszawskim progra-
mie rewitalizacji. A w dawnej  
„Weterynarii” wolnych po-
mieszczeń nie brakuje…

Problem w tym, że jeśli 
na spotkaniu konsultacyjnym 

chce się wysłuchać opinii 
mieszkańców terenu, którego 
konsultacje dotyczą, to takie 
spotkanie nie powinno się 
odbywać poza tym terenem. 
A na Paca, na spotkaniu doty-
czącym Kamionka, przybyli 

mieszkańcy pytali o „betono-
wanie parku Polińskiego” na 
Grochowie, remont ogrodze-
nia posesji na Saskiej Kępie, 
pomysły zagospodarowania 
fragmentu Pragi-Północ… 
Śmiało można zaryzyko-
wać twierdzenie, że grubo 
ponad połowa czasu została 
poświęcona problemom nie-
związanym z głównym tema-
tem spotkania. Aczkolwiek 
problemom ważnym. Zresz-
tą, o czym zapewniał Marek 
Goluch, zastępca dyrektora 

stołecznego Biura Polityki 
Lokalowej, problemom, które 
zostały zanotowane i w sto-
sunku do których (tam, gdzie 
to możliwe) zostaną podjęte 
odpowiednie działania.

Momentami na Paca było 

bardzo gorąco. – Potrzebuje-
my równych chodników, a nie 
kolejnych fontann! – głośne 
opinie tego typu były nagra-
dzane oklaskami. Trudno się 
dziwić, gdyż w ostatnich la-
tach na Grochowie przybyło 
takich inwestycji (w parku 
Znicza, na placu Szembeka i 
realizowana obecnie inwesty-
cja przy Szaserów), a znaczna 
część mieszkańców oczekuje 
bardziej podstawowych dzia-
łań, jak remonty ulic, czy ka-
mienic. Organizatorzy po raz 

kolejny zaznaczali, że spotka-
nie nie dotyczy modernizacji 
parku Polińskiego tylko rewi-
talizacji Kamionka. 

Jednak kilka poruszanych 
tematów faktycznie dotyczyło 
obszaru objętego rewitalizacją. 
Chodziło m.in. o zachowanie 
brukowanych ulic na Kamion-
ku, modernizację targowiska 
„Rogatka”, zagospodarowanie 
toru kolarskiego KS „Orzeł”, 
utworzenie lokalnego Cen-
trum Aktywności Lokalnej, 
remontów kamienic przy ul. 
Mińskiej, czy uporządkowanie 
ciągu podwórek na obszarze 
pomiędzy ul. Grochowską, 
a Stanisława Augusta. W tej 
ostatniej kwestii wiceburmistrz 
Żbikowski miał identyczne 
zdanie, jak mieszkańcy:  ̶  Wi-
działem, jak wygląda ten teren 
i będę starał się pomóc, ale 
najpierw musimy się rozeznać, 
jak wygląda sytuacja prawna 
własności tych działek.

Kilkakrotnie porusza-
no dofinansowanie siedziby 
wspomnianej Orkiestry Sin-
fonia Varsovia. Zebranym 
nie podobał się ani projekt 
budowy nowej sali koncer-
towej (w szczególności mur 
ogradzający teren), ani wiel-
kość kwoty przeznaczonej 
na tę modernizację. Zarówno 
wiceburmistrz, jak i dyrektor 
Goluch, wyjaśniali, że finanse 
na tę inwestycję nie uszczu-
plają kwoty przeznaczonej na 
rewitalizację.

Ogółem, do 2022 r., sto-
łeczny program rewitalizacji 
Kamionka, Starej i Nowej 
Pragi, Targówka Fabrycznego 
i Mieszkaniowego przewiduje 
przeznaczenie na te obszary 
niebagatelnej kwoty 1,4 mld 
złotych.                                 ar

gorąco na Paca
W południowopraskim Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Paca odbyło się kolejne 
z serii spotkań dotyczących rewitalizacji zdegradowanych obszarów prawobrzeżnej 
Warszawy. Efekt spotkania był, delikatnie ujmując, średni…
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!na luzie

  





 




 

  

 

Ania ma urodziny, więc ciocia dała jej aż sto 
złotych. Po chwili mama przypomina szep-
tem:

 - Aniu, podziękuj cioci...
 - Jak mam podziękować?
 - Zwyczajnie: na przykład tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje 
mi pieniążki!
   Ania kiwa główką, bierze się pod boki i zwraca do cioci:
  - Czemu tak mało?!

* * *
 Żona wróciła ze sklepu z zakupami. Wypakowuje na stół 
cztery zgrzewki piwa, karton wódki i trzy bochenki chleba.
   Mąż pyta zdziwiony:
 - Co to?! Mamy jakąś imprezę?
 - Nie.
 - To po co kupiłaś aż trzy chleby?

* * *
Mąż wraca z pracy. Żona krzyczy od progu:
- Franek! Coś ty najlepszego zrobił?! Gosposia właśnie zło-
żyła wymówienie i wyszła, bo podobno ordynarnie nawymy-
ślałeś jej przez telefon!
- Yyyy…  Myślałem, że to ty podniosłaś słuchawkę…

RADY
CiotKi
AGATY

Kilka wiosennych rad, które 
warto sobie przypomnieć… 
Jak pozbyć się niechcianego 
zapachu z rąk, choćby po przy-
gotowywaniu ryby czy często 
używanego wiosną do sała-
tek czosnku: wystarczy ręce 
umyć, a następnie potrzeć je 
o coś stalowego - wystarczy 
brzeg zwykłego, kuchennego 
zlewu i znów opłukać chłodną 
wodą. zapach znika!
Gotujesz młode ziemniaki? 
dodaj do garnka łodyżki ko-
perku, którego gałązki posie-
kasz do gotowego dania.
Kupujesz pęczek koperku czy 
natki, a naraz zużywasz tyl-
ko część? zamiast wkładać 
do szklanki z wodą i patrzeć, 
jak marnieje, od razy posiekaj 
resztę i włóż do zamrażalnika! 
Możesz trzymać tam torebkę 
lub pudełeczko, które będziesz 
stale, w miarę potrzeby, uzu-
pełniać, zamiast obstawiać 
kuchnię zielonymi bukiecikami - 
przyznaj się, ile razy lądowały 
potem w koszu? a tak - masz 
zapewniony zapas na zimę i… 
na czarną godzinę.
Kwiatków na balkonie nigdy 
nie podlewaj w ciągu słonecz-
nego dnia, to im szkodzi.  
zawsze wczesnym rankiem  
lub pod wieczór.

Pierwszy maja, dzień bardzo szczególny, i to z wielu powo-
dów!  Niegdyś nocą z 30 kwietnia na 1 maja przez całe stulecia 
Celtowie gasili stare, zeszłoroczne ogniska i rozpalali nowe, by 
czerpać ochronę z ich magicznej mocy. To beltane (lub beltaine), 

pradawne celtyckie święto. My 1 maja pamiętamy raczej jako Międzynarodowy Dzień 
Solidarności Ludzi Pracy - święto klasy robotniczej, obchodzone na świecie od XIX wieku, 
a w Polsce uznane za święto państwowe w roku 1950. To na pamiątkę ogromnego, ame-
rykańskiego strajku, gdy domagano się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy, który 
dziś wydaje się nam tak oczywisty! Ale 1 maja jest pamiętny także z innych powodów, 
na przykład tego dnia, już w roku 1945, ukazał się pierwszy numer zasłużonego dziś 
czasopisma dla dzieci – „Świerszczyka”, a w 1948 wystartował pierwszy w historii Wyścig 
Pokoju, którym przez dziesiątki lat pasjonowali się wszyscy, z zapałem słuchając radio-
wych transmisji. Potem była już telewizja. A jeszcze później, w roku 2004, weszliśmy 
do Unii Europejskiej.

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 6/2015: „Bity ale syty”. 
Album książkowy wylosował p. Ryszard Buczma z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 8 maja br. 

Krzyżówka Mieszkańca Nr 8
Baran 21.03-21.04 m

W pracy może być przez parę dni dosyć nerwowo, ale 
postaraj się o większy dystans do paru spraw, a twoje 
nerwy się uspokoją. Najlepiej odpoczywaj i regeneruj 
swoje siły na sportowo. Wiosenne porządki na dział-
ce lub mycie okien dobrze ci zrobią. Przy okazji może 
warto posłuchać praktycznych porad sąsiada, które 
mogą się przydać w najbliższym czasie. 

Byk 22.04-21.05 n
Droga do sukcesu może nie być usłana różami, 
musisz stawić czoło wielu trudnościom. Potrzeba ci 
większej konsekwencji w postępowaniu i uporu, aby 
podołać większym obowiązkom. Nie poddawaj się 
chwilowym nastrojom, wsparcie i zrozumienie znaj-
dziesz w rodzinie. Będzie też okazja do odnowienia 
starych znajomości, warto nieraz w codziennym po-
śpiechu przystanąć i powspominać dawne czasy... 

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Pasjonujesz się obecnie pracą, ścigasz dłużników i 
walczysz o lepsze warunki umów, ale trudniej znosisz 
zbyt niskie, twoim zdaniem zarobki. Powinieneś więc 
zająć się negocjowaniem podwyżki u szefostwa, a 
jeśli nie dojdziesz do porozumienia – poszukaj nowej 
pracy. Nieraz warto zacząć wszystko od nowa, ale 
nie działaj pochopnie i nerwowo, bo możesz wiele 
stracić...

Rak 22.06-22.07 p
Nagromadziło się trochę niezakończonych spraw. 
Będziesz mieć teraz mniej czasu na życie osobiste, 
ucierpią na tym też twoi najbliżsi. Najlepszym sposo-
bem na załagodzenie trudnej sytuacji będzie kom-
promis. Pomyśl o tym, a wszystko jakoś się ułoży. 
Wynagrodzisz im to przy najbliższej okazji, a teraz 
trzymaj rękę na pulsie i pomnażaj swoje dochody. 

Lew 23.07-23.08 q
Twoje zdrowie nie będzie sprawiało większych kłopo-
tów, nie ma więc powodów do niepokoju. Ale twój na-
strój zależy głównie od chwilowych humorów. Pamię-
taj, żeby nad nimi panować, bo twoi najbliżsi też mają 
ochotę nieraz odetchnąć. Skup się na ciekawszych 
sprawach, a malkontenctwo zostaw innym. Ciesz 
oczy rozkwitającą przyrodą, uważaj tylko na wiosen-
ne katary. Alergie lubią wiosenne pyłki – ty nie! 

Panna 24.08-23.09 r
W pracy większość spraw ułoży się po twojej myśli. 
Pozwoli ci to na zajęcie się swoją osobą. Trochę się 
zaniedbałeś, więc przyda się mały wypad na zaku-
py w sympatycznym towarzystwie, nie mówiąc już o 
wizycie u kosmetyczki. Na dalszą poprawę humoru, 
zaserwuj sobie to, co lubisz najbardziej np. wyjście 
do kawiarni w miłym towarzystwie lub lekturę cieka-
wej książki. 

Waga 24.09-23.10 s 
Dzięki pewnej stabilizacji w sprawach finansowych, 
możesz sobie pozwolić na większe wydatki w budże-
cie domowym. Natomiast w sprawach osobistych i 
zdrowotnych nie zapominaj o swoim sercu... Ko-
niecznie pomyśl o poprawie swojej kondycji. Stosuj 
się do tej maksymy również przy stole, i spędzaj jak 
najwięcej czasu na spacerach. Słoneczna, wiosenna 
pogoda kusi swoimi urokami. 

Skorpion 24.10-23.11 t
Czeka cię teraz sporo zawodowych spotkań, a plany 
z którymi wiązałeś nadzieje mają szansę się sfinalizo-
wać. Dzięki nim nawiążesz nowe znajomości w biz-
nesie. W sprawach osobistych natomiast będzie bez 
większych zmian, chyba że liczysz na jakąś szybką 
znajomość... na krótko. Tutaj decyzja należy do cie-
bie.

Strzelec  24.11-22.12 u
Jeśli działasz w biznesie, będziesz wykonywać nowe, 
odpowiedzialne zadania, podejmując przy tym wła-
ściwe decyzje. Zabraknie ich chwilowo w sprawach 
osobistych, więc tutaj zdaj się na cierpliwość i intuicję 
w doborze towarzystwa. Dopisze ci szczęście w spra-
wach finansowych, koniecznie wykorzystaj ten dar  
losu i postaraj się pomnożyć swoje dochody. 

Koziorożec 23.12-20.01 v
Stabilizacja i pewność będą ci towarzyszyć przez naj-
bliższe tygodnie, w sprawach uczuciowych czekają 
cię jednak pewne niespodzianki, ale tutaj pozwól so-
bie na więcej dystansu i potraktuj ten przypadek na 
luzie. Na razie szukasz możliwości, jak zdobyć środki 
finansowe niezbędne do realizacji pewnego marze-
nia i to zaprząta wszystkie twoje myśli. Los będzie ci 
przychylny. 

Wodnik 21.01-19.02 w
 Mniej problemów, więcej przyjemności – oto, co cię 
może czekać przez najbliższe dni. W pracy znajdziesz 
się w tyglu przeróżnych spraw, z których wyjdziesz 
obronną ręką, w kontaktach towarzyskich nie zabrak-
nie ci okazji do dobrej zabawy. Podczas majówko-
wych wypadów to ty możesz mieć najwięcej okazji 
do „topienia”, i będziesz z tego ochoczo korzystać, 
więc towarzystwo powinno mieć się na baczności. 

Ryby 20.02-20.03 x
Najważniejsze, to nie tracić pogody ducha i robić 
dobrą minę nawet do złej gry. To motto towarzyszyć 
ci będzie przez najbliższe dni, a biorąc pod uwagę 
szybkość zmian w zaistniałej sytuacji – masz szansę 
wygrać va banque. W sprawach, które cię niepoko-
ją zajdą korzystne zmiany, które pozytywnie wpłyną 
na twoje samopoczucie. Na horyzoncie – szanse na 
sporą gotówkę.

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
KUCHNia pełNa NoWaliJeK!
 d  Zupa

Świeże ogórki gruntowe zetrzyj na tarce z dużymi oczkami, posól, dodaj nieco 
czosnku i biały pieprz. Łodygi selera naciowego pokrój w niewielką kostkę, wrzuć 
na minutę (nie dłużej) do osolonego wrzątku, odcedź, a gdy wystygną - dodaj do 
ogórków. Całość zalej dobrym, niekwaśnym kefirem, do którego, jeśli lubisz, możesz 
dodać trochę śmietany. Posyp obficie koperkiem, podawaj oziębione.

   d  Rzodkiewki gotowane 

Znakomity dodatek do drugich dań lub do podania samodzielnie, na przykład na 
kolację: młode rzodkiewki umyj, obetnij ogonki i listki. Listki warto zachować by wy-
korzystać je, jako siekany dodatek do sałaty. Przygotowane rzodkiewki wrzuć do 
osolonego wrzątku, a gdy będą miękkie (sprawdź nakłuwając widelcem) podaj, jak 
kalafiora - polane tartą bułką zrumienioną z masłem.

 d  Młoda kapusta gotowana 

Bardzo małą główkę młodej kapusty podziel wzdłuż na części (4, 6, 8 czy ile trzeba) 
w taki sposób, by listki przylegały do głąba. Włóż do szerokiego garnka z osolonym 
wrzątkiem, do którego dodaj 3-4 łyżki octu balsamicznego. Gotuj krótko, do jędrnej 
miękkości; wyjmuj ostrożnie i odcedź. Podawaj gorące, polane sosem holenderskim 
(z nim smakują najlepiej), beszamelem lub tartą bułką przesmażoną na maśle.

   d  Szpinak  

Opłucz, osusz, obetnij korzonki, podsmaż na patelni w oliwie, na której przed chwi-
lą podsmażyłeś powoli 2-3 łyżki siekanych orzechów włoskich, wyjętych do mi-
seczki, zanim włożysz szpinak. Dopraw solą i czosnkiem, podduś aż nieco zmięk-
nie. Wtedy dodaj kruszonego sera typu bleu, dosyp orzechy, wymieszaj i podawaj 
z makaronem.

H O R O S K O P
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REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

ZAKŁAD 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

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

ww w .mp u k . wa w . p l

USŁUGI POGRZEBOWE

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

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl  
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl

            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, monety, 
medale.           Tel. 516-400-434

l Skup książek, każda ilość,  
wszystkie dziedziny - dojazd. 
                     Tel. 602-254-650

         MEDYCZNE              
l Alkoholowo- narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

l Masaż – zdrowotny i relaksa-
cyjny. Konkurencyjne ceny, dojazd  
do pacjenta. 

Tel. 663-316-589

            NAUKA              
l Angielski, niemiecki. 

Tel. 601-20-93-41
l Matematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709

   NIERUCHOMOŚCI/sprzedam              
l Bezpośrednio dwie działki bu-
dowlane w Nowym Koniku Gm. 
Halinów.    

Tel. 728-925-966
l DZIAŁKA 1000M2, UZBRO-
JONA. OKOLICE  DĘBE 
WIELKIE.               

TEL. 780-152-248, 
502-267-936

l Segment parterowy w szere-
gowcu. Osiedle Falenica (Zaporo-
że). Własność. 
Tel. 22 872-48-96; 506-521-126; 

501-513-671; 507-504-697
l Sprzedam działka 2000 m2,  
1000 m2 zalesione, Wysych kieru-
nek Warszawa-Wyszków niezabu-
dowana, prąd, woda, ogrodzona.                     

Tel. 508-385-718
l Sprzedam segment 4 pokoje 
Otrębusy.         Tel. 784-096-601

           PRAWNE              
l Anna Orszewska Kan-
celaria Radcy Prawnego 
- obsługa prawna osób fi-
zycznych i podmiotów gospo-
darczych, Warszawa Rembertów. 

Tel. 514 941 194, 
www.orszewska.pl

l Doradca Podatkowy - porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa Gocław. 

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

www.podatki-doradca.pl

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 codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 

www. kancelariaosica. pl; 
Tel. 509-959-444, 

22 810-00-61 w. 252

             RÓŻNE                
l OPIEKA NAD GROBA-
MI W WARSZAWIE - TANIO  
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

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

www.odkurzaczewodne.eu

   SZUKAM PRACY    
l Mycie okien na telefon. 

Tel. 511-250-402

        TRANSPORT              
l AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 

Tel. 721-002-710
l AAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 

Tel. 22-224-22-63; 888-651-163
l Przeprowadzki 24h/7.  
Wywóz i utylizacja zbędnych 
mebli, przedmiotów z mieszkań 
i piwnic.          Tel. 607-66-33-30
l Przeprowadzki w Warszawie. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 721-109-114
l PRZEPROWADZKI. 

TEL. 722-990-444
l Transport - przeprowadzki - 
sam. o wymiarach - 3,6 dł./2,0 
wys. - kontener-winda, kraj, za-
granica, konkurencyjne ceny. 

Tel. 502-904-764

Transport przeprowadzki. 
Tel. 606-639-317

        TURYSTYKA              
l MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 

TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL

            USŁUGI              
l A A Tani Serwis Komputero-
wy 24h/7, Dojazd i Ekspertyza 
0zł.                    Tel. 504-617-837
l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa.         

Tel. 609-105-940
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 TELEWIZJA 
MONTAŻ SERWIS.       

TEL. 534 10 20 10
l ANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
l Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03; 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - 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   

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-

czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

l ELEKTRYCZNE. 
TEL. 504-618-888

l Futra - kożuchy, odzież 
skórzana - usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy,  
ul. Zamieniecka 63.      

Tel. 22 610-23-05
l Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 

Tel. 22-610-81-21, 
607-773-106

l HYDRAULICZNE. 
TEL. 504-618-888

l Hydrauliczno- gazowe. 
Tel. 505-65-85-23

l HYDRAULIK. 
TEL. 502-031-257

l Hydraulika, ślusarstwo,  
pogotowie.        

Tel. 889-518-246
l Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213

l Klimatyzacja, wentylacja, od-
dymianie - montaż, projektowa-
nie, serwis 24 h, sprzedaż urzą-
dzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja.

 Tel. 502-904-708
l LODÓWEK NAPRAWA 

TEL. 22 842-97-06; 
602-272-464

l Lodówki, pralki, telewizory  
- naprawa.        

Tel. 694-825-760
l Malowanie, gładź. 

Tel. 510-711-163

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

Tel. 22 499-20-62

l Ocieplanie domów. 
Tel. 660-473-628

l PANELE, UKŁADANIE. 
TEL. 504-618-888

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

603-047-616
l PRZEPROWADZKI.  
REMONTY MIESZKAŃ. 

TEL. 669-834-024
l Rolety antywłamaniowe  
i naprawy.          

Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.             

Tel. 508-608-790
l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.          

Tel. 602-228-874

l STOLARZ - SZAFY,  
ZABUDOWY, GARDEROBY  
I PAWLACZE. 

TEL. 602-126-214
l Zabudowa balkonów. 

Tel. 889-421-666
l Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery - naprawy, pranie verticali.                

Tel. 22 610-54-19

 USŁUGI/budowlane              
l Brukarstwo profesjonalnie. 

Tel. 733-508-126
l Glazura, malowanie, hydraulika. 

Tel. 606-181-588
l Usługi: koparko-ładowarką 
- wykopy, niwelacje, wyburze-
nia, młot - kucie. Konkurencyjne 
stawki.               Tel. 502-904-764

 USŁUGI/komputerowe              
l AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł.

Tel. 506-480-505 
l Serwis. Tanio. 

Tel. 602-849-614

  USŁUGI/porządkowe              
l Pranie dywanów, mebli tapi-
cerowanych, tapicerek samocho-
dowych. Osobiście. 

Tel. 512-247-440
l Sprzątanie obiektów. 

Tel. 515-943-649
 

   USŁUGI/remontowe              
l Dachy, rynny, kominy. Napra-
wy, wymiana, montaż. . 

Tel. 504-250-013
l Elektryk. 

Tel. 539-669-889
l Glazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 518-562-380
l Gładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675
l Malowanie, tapetowanie,  
panele. 

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

l Malowanie, tapetowanie, re-
monty. 

Tel. 501-028-073; 22 612-21-74
l Naprawy. Serwis, sprzedaż. 
Okna, drzwi, różne prace rem. - 
budowlane.

 Tel. 792-090-565
l Remonty kompleksowo  
i solidnie. 

Tel. 501-868-930, 
502-218-778 

www.remonty4u.pl
l TAPETOWANIE, MALOWA-
NIE, GLAZURA. GŁOWACKI. 

TEL. 504-618-888

       ZIELARSTWO              
l Ziółko - Sklep Zielarsko-Me-
dyczny ul. Komorska róg Jaro-
cińskiej 48A. Zielarstwo - pełny 
asortyment, profesjonalne porady. 

Tel. 602-648-813

        ZWIERZĘTA              
l GABINET WETERYNA-
RYJNY FREDEK, GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75
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O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Ostrobramska” z siedzibą  

w Warszawie, ul. Tarnowiecka 7 informuje, że w dniu 14.05.2015r. 
odbędzie się pisemny przetarg na ustanowienie praw odrębnej własności 

wraz z wieczystym użytkowaniem gruntu dla lokalu mieszkalnego 
położonych w Warszawie przy ulicy:

1. Łukowska 5 m 52 -  pow. użyt. – 35,80  m 2  
-  lokal składa się z:

1-go pokoju, ciemnej kuchni, piętro XII.
Cena wywoławcza - 197 079,00 zł.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

1. złożenie pisemnych ofert zawierających proponowaną cenę  
oraz sposób jej wniesienia, 

2.  zobowiązanie do złożenia deklaracji członkowskiej, jeżeli uczestnik 
przetargu nie jest członkiem Spółdzielni,

3. wniesienie wadium w wysokości  - 1.000 zł. przekazanej na konto 
Spółdzielni,  Nr konta 43 1020 1097 0000 7602 0091 9647 (należy dowód 

wpłaty załączyć do oferty)
4. złożenie zobowiązania o przyjęciu lokalu w obecnym stanie 

technicznym,
5. inne warunki określone regulaminem przetargów, zamieszczonym na 

stronie internetowej Spółdzielni – smo.waw.pl 
Oferty można składać w terminie do dnia 13.05.2015r. do godz. 1200.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podawania przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu i obowiązującego 
regulaminu można uzyskać pod nr tel. (22) 612-51-39  lub na stronie 

internetowej Spółdzielni:smo.waw.pl 
Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod 

nr (22) 612-56-66.                                         

Zarząd Spółdzielni

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

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

WYKONUJE:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A P R A S Z A M Y: 
w godz. 700-1800,  sob. 900-1400

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

REKLAMA REKLAMA

zapasy kształtują charakter

W turnieju wzięło udział 
32 zawodników w wieku od 6 
do 11 lat. Warto odnotować, że 
wśród zdecydowanie chłopięcej 
obsady zawodów w rywalizacji 
wzięła udział jedna dziewczynka 
– Maja Chylińska (11 lat). Maja 

jest zawodniczką AZS AWF 
Warszawa. O początkach swojej 
przygody z tą dyscypliną sportu 
mówi, że tata dał jej do wyboru 
– pływanie albo zapasy. Wybrała 
zapasy, gdyż lubi „rywalizować 
z chłopakami”. – Ciężko trenuję 
trzy razy w tygodniu, ale nie za-
mieniłabym zapasów na żaden 
inny sport! – przyznaje Maja, 
która w tych zawodach zdobyła 
brązowy medal.

 ̶ Zapasy nie są łatwą dyscy-
pliną, bo wymagają samodyscy-

pliny i systematyczności – mówi 
„Mieszkańcowi” Mariusz Wi-
śniewski, trener w UKS Koło i 
szkoleniowiec w stołecznej Stra-
ży Miejskiej   ̶ ale, szczególnie u 
młodych ludzi, znakomicie roz-
wijają sprawność fizyczną, uczą 

dyscypliny i kształtują charak-
ter. Miłość do tego sportu trener 
przelał na syna, Kubusia (7 lat), 
który także uczestniczył w turnie-
ju. – Niestety, Kuba w pierwszej 
walce zlekceważył przeciwnika i 
ją przegrał – mówi zatroskany 
ojciec. – Ale trzeba się nauczyć 
przyjmować także porażki. Do 
kolejnych walk Kuba podcho-
dził już bardziej skoncentrowa-
ny. Wygrał je i ostatecznie stanął 
na podium. – Zdobyłem srebrny 
medal! – zadowolony mówi 

„Mieszkańcowi”.
W I Turnieju Dzieci w zapa-

sach w stylu klasycznym zawod-
nicy rywalizowali aż w dziewię-
ciu kategoriach wagowych. W 
swoich grupach złote medale 
zdobyli: Bartosz Krawczyń-

ski, Kajetan Wieczorek, Adrian 
Danikowski, Piotr Drab, Igor 
Krawczyński, Paweł Ruciński, 
Mateusz Marlica, Karol Nowak 
i Dawid Rodak. Drużynowo tur-
niej wygrał UKS Talent Białołę-
ka. Drugie miejsce zajęli zapa-
śnicy MLUKS Orlik Wierzbica, 
a trzecie UKS Zapasy Gwardia 
Warszawa. W imieniu organi-
zatorów nagrody zawodnikom 
wręczał komendant Zbigniew 
Włodarczyk.

Adam Rosiński 

11 kwietnia w hali sportowej przy ul. Sołtyka odbył się I Turniej Dzieci w zapasach 
w stylu klasycznym. Imprezie patronował komendant stołecznej Straży miejskiej.

Czarny dzień „czarnego sportu”
miało być spektakularne widowisko, a wyszła wielka klapa… niebywałą kom-
promitacją okazała się nieudana próba zorganizowania na Stadionie narodo-
wym zawodów żużlowych.

̶  To czarny dzień „czar-
nego sportu”! – kibice i fani 
sportów motorowych nie 
kryli rozczarowania i rozgo-
ryczenia. A jeszcze kilka go-
dzin przed zawodami ich na-
stroje były zgoła odmienne. 
Z różnych stron miasta na 
Stadion Narodowy podążały 
grupki z biało-czerwonymi 
flagami, czapkami, szalika-
mi. Atmosfera była radosna 
i podniosła – na narodowej 
arenie miało się odbyć po-
żegnanie polskiej ikony żuż-
la – Tomasza Golloba. Na 
narodowej arenie miała się 
odbyć inauguracja turnieju 
o indywidualne Mistrzostwo 
Świata. Na narodowej arenie 
miała się odbyć impreza tak 
spektakularna, że (jak do-
noszono) Zbigniew Boniek 
swój bilet na nią musiał trzy-
mać w sejfie…

18 kwietnia na Stadio-
nie Narodowym odbył się 
(sic!) LOTTO Warsaw FIM 
Speedway  Grand Prix of 
Poland. Tak naprawdę od-
była się tylko część turnieju, 
gdyż imprezę przerwano już 
po 12 biegach. Przygotowa-
ny specjalnie na te zawody 
tor żużlowy okazał się być 
na tyle niestaranną i nie-
bezpieczną konstrukcją, że 
zawodnicy odmówili dalszej 
jazdy. Dodatkowo, szwan-

kowało urządzenie startowe. 
Czołówka światowego żużla 
nie zmieniła swojej decyzji 
mimo namów organizatorów 
do kontynuowania wyści-
gów. W końcu życie i zdro-
wie jest ważniejsze. A de-
cyzja zawodników nie była 
podyktowana tylko kiepską 
jazdą i licznymi upadkami w 
czasie turnieju. Do jakości 
toru żużlowego speedway-
owcy mieli już zastrzeżenia 
wcześniej. I to na tyle duże 
i uzasadnione, że odmówili 
udziału w oficjalnym trenin-
gu.

Trudno się dziwić roz-
goryczeniu kilkudziesię-
ciu tysięcy kibiców, którzy 
spodziewali się wielkiego 
show. – Przyszedłem na sta-
dion pieszo, bo mam blisko, 
ale tysiące fanów speedwaya 
przybyło tu z całej Polski 
i innych krajów – mówił 
„Mieszkańcowi” jeden z po-
łudniowopraskich kibiców. 
– Planowali przyjazd do 
Warszawy od miesięcy, po-
konywali setki kilometrów, 
nierzadko brali urlopy, re-
zerwowali noclegi, a przede 
wszystkim uwierzyli, że będą 
uczestnikami niebywałego 
święta „czarnego sportu”. A 
tu całkowita klapa i skandal! 
I pewnie, jak zwykle okaże 
się, że za tę kompromitację 

nikt nie odpowiada, że nikt 
nie jest winny… To możli-
we, choć chyba tym razem 
determinacja środowiska 
kibiców jest bardzo silna i 
już zapowiadane są sądowe 
pozwy w stosunku do orga-
nizatorów Grand Prix.

Tymczasem organizato-
rzy faktycznie przerzucają 
się odpowiedzialnością. Pol-
ski Związek Motorowy winą 
za przerwanie zawodów 
obarcza duńską firmę, która 
przygotowywała tor. Szef tej 
firmy, Ole Olsen (trzykrotny 
mistrz świata w żużlu), czuje 
się jedynie odpowiedzialny 
za wadliwe działanie taśmy 
startowej. Na stronie Stadio-
nu Narodowego czytamy, że 
spółka PL.2012+, operator 
stadionu, „zrobiła wszystko, 
aby wydarzenie odbyło się 
na najwyższym światowym 
poziomie”.

Gwoli informacyjnej  
i sportowej rzetelności 
warto wspomnieć, że naj-
więcej punktów na „torze” 
Stadionu Narodowego zdo-
był Słoweniec Matej Zagar  
(8 punktów) i to on prowadzi 
w klasyfikacji generalnej. 
O jeden punkt mniej ma aż 
trzech żużlowców: nasz Ja-
rosław Hampel, Brytyjczyk 
Chris Harris i Duńczyk Niels 
Kristian Iversen.              ar 



15

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

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

L E C Z E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

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

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 
 

w godz. 10.00−20.00

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

 URO LOG
wto rek 14.00–16.00

– iks rak eL

PRAGAWARSZAWA

Pod okiem konserwatora za-
bytków i czujnych ornitologów, 
a także konserwatora przyrody, 
w tym roku ruszy długo oczeki-
wana termomodernizacja szpita-
la wraz z wymianą oświetlenia.

Koszt jest ogromny, a środ-
ki zabezpieczone są z trzech 
źródeł: mechanizm finansowy 
EOG 2009-2014 (80% warto-
ści inwestycji, czyli 1.992.668 
zł), województwo mazowieckie 
(498.167 zł) i wkład szpitala 
(366.800 zł), wygospodarowa-
ny z dochodów pozyskiwanych 
z najmu: w szpitalu jest mini ga-
leria handlowa, którą chwalą so-
bie rodzice małych pacjentów, 
wynajmowana jest też część 
powierzchni lekarzom i firmom 
medycznym spoza szpitala (np. 

pracownia rezonansu magne-
tycznego, histopatologia).

– Zamierzamy zmodernizo-
wać sześć budynków naszego 
szpitala (budynki oznaczone na 
makiecie literami A, B, C, F, G, 
H, czyli wszystkie z dwuspado-
wym dachem - na zdjęciu). Ocie-
plimy ściany i stropy, nastąpi 
częściowa wymiana okien oraz w 
dużym zakresie wymiana oświe-
tlenia wewnętrznego na jedno-
lite, energooszczędne – mówi 
Dyrektor Szpitala, Małgorzata 
Stachurska-Turos. – Chodzi o 
poprawę jakości funkcjonowa-
nia jednostki oraz podniesienie 
jakości świadczonych usług 
medycznych, by zapewnić pa-
cjentom warunki pobytu na 
najwyższym poziomie. Poprawa 

warunków higieniczno-sanitar-
nych i stanu infrastruktury tech-
nicznej to przecież także popra-
wa obsługi pacjentów. 

Nie jest to jednak proste 
przedsięwzięcie, nie tylko z po-
wodu gniazdujących tu ptaków. 
Zabytkowa fasada budynku ma 
specjalne wymagania: konser-
wator zabytków zalecił zasto-
sowanie, zamiast powszechnie 
stosowanego styropianu, znacz-
nie nowocześniejszej technolo-
gii – to polistyren ekstrudowa-
ny o sprawdzonych, świetnych 
właściwościach termoizolacyj-
nych. Cała charakterystyczna 
architektura zewnętrzna fasady 
zostanie odtworzona i budynki, 
choć w ciepłej otulinie, będą 
wyglądały niemal tak samo.

Jeśli chodzi o oświetlenie 
– obecnie tradycyjne, jarzenio-
we, najróżniejsze – na energo-
oszczędne, diodowe; wymie-
nionych zostanie blisko 2000 
opraw, lecz bez naruszania in-
stalacji czy zakłócania bieżącej 
działalności placówki. Tam, 
gdzie będzie to konieczne, po 
pracach elektrycznych w trosce 
o estetykę zostaną odmalowane 
sufity.

Obecnie szpital nie tylko po-
nosi wysokie koszty eksploata-
cyjne, w tym koszty ogrzewania 
i energii elektrycznej na oświe-
tlenie. Nieszczelne drzwi w bu-
dynku G, nieocieplone stropoda-
chy i wiele drewnianych okien 
w złym stanie to tylko niektóre 
problemy, jakie należało jak naj-
pilniej rozwiązać. Przez stare, 
budowane dawnymi technolo-
giami ściany, ciepło przenikało 
na zewnątrz, zamiast zostawać 
w pomieszczeniach budynku, 
a nieszczelne okna (także stare 
plastikowe) stwarzały nieraz 
zagrożenie dla chorych dzieci 
– małych pacjentów szpitala, 
narażonych na niekontrolowane 
przeciągi.

Przeprowadzone prace au-

dytorskie i termowizja niezbicie 
wykazały, jak pilne jest podjęcie 
działań naprawczych ze wzglę-

du na komfort i bezpieczeństwo 
najmłodszych, ale też z uwagi 
na przeraźliwe koszty eksplo-
atacji nieszczelnych budynków. 
Po kilku latach intensywnych 
starań i zabiegów udało się – 
kolejną zimę pacjenci i perso-
nel szpitala przywitają już w 
zupełnie innych warunkach, w 
placówce jasnej, ciepłej, przy-
tulnej.

Mechanizm Finansowy Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodar-
czego – pomoc finansowa dla 
krajów nowo przyjętych do Unii 
Europejskiej przekazywana w 
formie bezzwrotnej – pokryje 
największą część kosztów przy-
gotowań i robót. Pozostałymi 
dzielą się Województwo Mazo-
wieckie jako Organ Założyciel-

ski, który zabezpieczył również 
pieniądze na przygotowanie 
dokumentacji technicznej pro-

jektu wraz z kosztorysami in-
westorskimi celem pozyskania 
pozwolenia na budowę i sam 
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. 
med. Jana Bogdanowicza.

– Nasz wkład zwróci się 
w ciągu około jednego roku z 
oszczędności, jakie uzyskamy 
płacąc o wiele mniej za ogrze-
wanie naszych budynków i za 
prąd do oświetlenia – zapewnia 
Bożena Pieczykolan, Zastępca 
Dyrektora ds. Administracyjno-
Eksploatacyjnych.

Korzyści, jakie zostaną osią-
gnięte wskutek termomoderni-
zacji oraz wymiany oświetlenia, 
jest wiele. To nie tylko istotna 
poprawa komfortu pacjentów 
szpitala i lepsze warunki do pra-
cy personelu medycznego, nie 
tylko obniżenie kosztów eks-
ploatacji placówki ponoszonych 
na ogrzewanie i oświetlenie, ale 
też – patrząc szerzej – korzystny 
wpływ na środowisko naturalne 
poprzez zmniejszenie ilości za-
nieczyszczeń wydzielanych do 
atmosfery – mniejsza ilość prą-
du i ciepłej wody, zużywanych 
przez szpital, to mniejsze skutki 
uboczne działalności.

Niezapomniany profesor 
Jan Bogdanowicz, niezwykle 
oddany swojej misji pediatra, 
Patron tego szpitala, byłby dum-
ny, że obiekt jest zarządzany tak 
rozważnie, skutecznie i z wielką 
troską o dobro małego pacjenta.        

eGo (AS)

„niekŁaŃska” – w tRosCe o dzieCi
Otoczony starannie pielęgnowaną zielenią, wśród starodrzewu, w którym 
mieszka mnóstwo ptaszków – wczesną wiosną można z okien obserwować, 
jak budują gniazda – mieści się Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. jana Bog-
danowicza przy ul. niekłańskiej. niebawem, gdy małe pisklaki się usamo-
dzielnią, wiele się tu będzie działo!
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