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Nowy prezydent
Niespodzianka? Pewnie tak: 

cieszący się jeszcze kilka miesięcy 
temu 70 proc. zaufaniem prezydent 
przegrał walkę o kolejną kadencję z 
politykiem, który nawet w swojej par-
tii nigdy nie grał pierwszych skrzy-
piec. I to właśnie  –  plus świetna 
kampania wyborcza i charyzmatycz-
ny kontakt z wyborcami  –  przynio-
sły mu największy sukces. Andrzej 
Duda prezydentem RP!

Polska podzielona jest na pół. 
Największe miasta, w tym szczegól-
nie Warszawa głosowały w większo-
ści za dotychczasowym prezyden-
tem. Mniejsze  –  Polska gminna  
i powiatowa w ogromnej większości  
– za nowym. Bo Polska miejska re-
latywnie jest syta, polska powiatowa 
czuje, że ich perspektywy życiowe 
pozostają daleko w tyle, a władza 
jest na tyle arogancka, że nawet nie 
próbuje udawać, że słucha. Robi to 
co uważa, że będzie dobre dla Pola-
ków. Nie poprzedza tego dyskusją, 
nie próbuje tłumaczyć. Do gmin na-
wet nie zagląda. 

Nowy prezydent wygrał wyraź-
nie, ale nie miażdżąco. Stał się wy-
razicielem tych właśnie, którzy chcą 
być słuchani, tych którzy słabiej 
sobie radzą, a państwa do pomocy 
mają coraz mniej. Andrzej Duda wy-
grywając przestraszył jednak elekto-
rat ustępującego prezydenta: że nie 
będzie samodzielny, że za jego ple-
cami czają się jastrzębie. Że nie bę-
dzie  –  jak deklaruje  –  prezydentem 
wszystkich Polaków. Musi o tych 
obawach pamiętać. Bo jeśli sprze-
niewierzy się swojemu programowi 
i utraci choć kilka procent poparcia, 
na kolejną elekcję nie zostanie wy-
branym.

„Mieszkaniec” jest czasopi-
smem lokalnym. Nie nam doradzać, 
co ma robić głowa Państwa. Ale… 
tak naprawdę właśnie to zrobiliśmy. 
Bo jak się okazuje, każdy głos, na-
wet ten osiedlowy, gminny, czy po-
wiatowy ma dokładnie taką samą 
wagę, jak wybitnych aktorów, eko-
nomistów czy polityków. I o każdy 
warto zabiegać.

Tomasz Szymański
REKLAMA
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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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tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 Z a p r a s z a m y : 
pon. – pt. w godz. 800-2000

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 

KAMERA, MIKROSKOP
ULTRADŹWIĘKI

RADIOWIZJOGRAFIA
 tel. (22) 610 46 46

     0 500 214 141
www.chodent.pl

czytaj na str. 9

1.06 -  Święto DZiECi

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.
Kołdry Letnie – 39 złotych 

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt.godz.10-18,sob. 9-13
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TARGI
MEDYCYNY

NATURALNEJ
I KOSMETYKI
12-13-14  czerwca

piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-18.00  

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

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

czytaj na str. 2

PorwaniE w „Jasińskim”
W sobotę, 16 maja, na terenie południo-
wopraskiego liceum im. gen. Jakuba  
Jasińskiego doszło do porwania i samo-
chodowej kraksy…
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KRONIKA POLICYJNA
Garnki i pieniądze 

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali Doria-
na A. podejrzanego o kradzież w jednej z kamie-
nic w centrum miasta. Do drzwi mieszkania 75-
letniej kobiety zapukał mężczyzna, twierdząc, że 
ma dla niej przesyłkę, komplet garnków. Męż-
czyzna wpuszczony do mieszkania oświadczył, 
że tak naprawdę to nie paczka, a oferta sprzeda-
ży i zaczął namawiać kobietę do kupna naczyń. 
Cena za komplet wynosiła 100 złotych. Kobieta 
wyjęła z portfela pieniądze i zapłaciła za towar. 
Wówczas sprzedawca poprosił o szklankę wody, 
kobieta poszła do kuchni… Jakież było zdzi-
wienie kobiety, kiedy po wyjściu mężczyzny 
odkryła, że jej portfela zginęło… 5500 złotych. 
Zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz do pięciu 
lat pozbawienia wolności. 

Nie zdążył uciec z łupem
Południowoprascy policjanci z wydziału pa-

trolowo-interwencyjnego zostali skierowani na uli-
cę Białowieską, gdzie oczekiwała na nich załoga 
Straży Miejskiej. Strażnicy przekazali funkcjona-
riuszom mężczyznę, którego znaleźli ukrytego w 
pobliskim budynku. 34-letni Krzysztof O. po wła-
maniu, przygotował do wyniesienia... między in-
nymi powyrywane ze ścian przewody elektryczne.

14-letni agresorzy
Dwóch 14-latków zaczepiło o dwa lata od 

siebie młodszego ucznia tej samej śródmiejskiej 
szkoły. Zaczęli szarpać swoją ofiarę, a kiedy chło-
piec wyjął telefon i szukając pomocy próbował za-
dzwonić został przewrócony na ziemię, pobity, po 
czym 14-latkowie zabrali mu telefon i uciekli. Cała 
trójka spotkała się przypadkiem kilka godzin póź-
niej w zupełnie innym miejscu. Kiedy pokrzyw-
dzony upomniał się o swoją własność, ponownie 
został pobity. Tym razem świadkiem całego zda-
rzenia był przypadkowy przechodzień, który naj-
pierw odciągnął napastników od 12-latka, po czym 
wezwał policję. 

Antynarkotykowa akcja dzielnicowych
Południowoprascy dzielnicowi wykonywali 

czynności w terenie. Otrzymali informację na temat 
młodych ludzi, którzy gromadzą się wokół bloku i 
podejrzanie się zachowują. Funkcjonariusze zatrzy-
mali dwóch nastolatków stojących przy wejściu do 

piwnicy jednego z budynków.  Karol i Michał mie-
li przy sobie marihuanę. Środki odurzające zostały 
zabezpieczone, a 15-latkowie zatrzymani. Sprawa 
trafi do sądu rodzinnego i nieletnich.  

Wpadł w zasadzkę
Do drzwi mieszkania starszej pani na Pradze 

Północ zapukała kobieta, która podawała się za 
funkcjonariuszkę CBŚ.  Poprosiła o przekazanie 
pieniędzy, które miały posłużyć policji w zatrzyma-
niu oszustów działających metodą na tzw. ,,wnucz-
ka”. Według jej zapewnień, wszystkie pieniądze 
miały być po całej akcji zwrócone. Pokrzywdzona 
kobieta… wypłaciła z banku pieniądze, a następnie 
zaprosiła oszustkę do swojego mieszkania, gdzie 
przekazała jej 24 tys. zł oraz złotą biżuterię. Przy-
znała się też, że posiada jeszcze pewną kwotę na 
rachunku bankowym. W związku z tym ponownie 
została poproszona o ich wypłatę. Kolejnego dnia 
powtórnie udała się do banku, aby wypłacić po-
zostałe oszczędności. Zachowanie klientki banku 
wzbudziło zainteresowanie pracowników, którzy 
o swoich podejrzeniach powiadomili policję. Ko-
bieta, z paczką otrzymaną od pracownika banku, 
wróciła do swojego mieszkania. Policjanci przygo-
towali zasadzkę, po pieniądze tym razem przyszedł 
Sławomir P. Za współudział w oszustwie grozi 
mu kara pozbawienia wolności do ośmiu lat. Po-
licja poszukuje kobiety, która za pierwszym razem 
oszukała starszą panią.

Odzyskane skarby
Stołeczni wywiadowcy w Wawrze zatrzymali 

do kontroli opla. 29-letni Krzysztof B. nie miał 
prawa jazdy. Policjanci w jego samochodzie zna-
leźli zawiniętą w reklamówkę i ukrytą w pleca-
ku szkatułkę z biżuterią, monetami, banknotami. 
Krzysztof B. zmieniał zdanie skąd ma te rzeczy. 
Twierdził, że kupił je na jednym z bazarów, ale… 
w tym czasie policjanci znaleźli już w samocho-
dzie rękawiczki, śrubokręty, scyzoryki, kombiner-
ki. Kryminalni z Wawra sprawdzili dane zatrzy-
manego mężczyzny w policyjnej bazie. Okazało 
się, że w przeszłości był już karany za włamania, 
dwa miesiące temu wyszedł z więzienia. Ustalo-
no, że biżuteria, którą miał Krzysztof B. pochodzi 
z włamania do mieszkania na Gocławiu. 29-latek 
został zatrzymany.                                    toms
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Porwanie w „Jasińskim”

Przed placówką roztrzaskał 
się mercedes z trzema osobami 
w środku, a na szkolnym boisku 
jakiś bandzior uprowadził kobie-
tę (fot. str. 1). Ofiarami wypadku 
byli tutejsi licealiści, zaś upro-
wadzoną okazała się nauczyciel-
ka matematyki. Mimo, że stan 
rannych w kraksie był bardzo 

poważny, a drobna nauczycielka 
nie miała żadnych szans w star-
ciu z uzbrojonym terrorystą, to 
przy obu zdarzeniach obyło się 
bez ofiar śmiertelnych. Z opresji 
wyratowali poszkodowanych… 
licealiści z „Jasińskiego”!

Uspokajamy Czytelników – 
oczywiście, obydwa zdarzenia 

były zainscenizowane. Takimi 
właśnie scenkami, na zorga-
nizowanym przez szkołę III 
Praskim Pikniku Artystycznym 
„Na Kamionku”, prezentowały 
się klasy ratownicza i wojsko-
wa. – Ratownictwo medyczne 
przeszło z etapu szkoły police-
alnej na kierunek kształcenia na 
studiach – ideę utworzenia klasy 
ratowniczej wyjaśniała „Miesz-
kańcowi” Bożena Kozak, dy-
rektor „Jasińskiego”. – Dobrze 
przygotowanej młodzieży ła-
twiej się dostać także na kierun-
ki medyczne, rehabilitację, czy 
do szkoły pożarniczej.

Widowiskowe pokazy woj-
skowe i ratownicze na równi 
konkurowały z czysto artystycz-
nymi działaniami na imprezie, 
jak występy laureatów konkursu 
„Śpiewająca Europa”, czy spek-
takl „Trzy kroki do wieczności” 
Teatru Paradox.                     ar

NZOZ "DentaMedica”

ul. Gen. Romana Abrahama 2/2
03-982 Warszawa
www.dentamedica.pl

+48 503-940-779

Stomatologia DentaMedica 
ul. Abrahama 2/2 Gocław 
(vis a vis sklepu Biedronka) 

informuje o zmianie telefonów 

z (22) 671-31-32 i (22) 673-89-01  
na 503-940-779

Jesteśmy do dyspozycji pacjentów 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00-21.00, 
soboty 9.00-15.00.

Istnieje możliwość indywidualnego 
umówienia terminu w innych 

godzinach.

Dla Pacjentów poszerzyliśmy 
zakres i jakość usług.

Skarby, które czekają na odkrycie 
 

10 złotych 1824r.  
Cena sprzedaży 31 322 zł 

100 złotych 1830r.  
Cena sprzedaży 105 100 zł 

Myśląc o skarbach wyobrażamy sobie zazwyczaj pirackie skrzynie, wypełnione po brzegi 
kosztownościami i ukryte gdzieś na egzotycznych wyspach. Romantyczne wyprawy 
pełne niebezpieczeństw, awanturnicze przygody w stylu Indiany Johnsa, piękne kobiety, 
potyczki, pościgi i strzelaniny. Rzeczywistość jest jednak bardziej prozaiczna. 
Wartościowych rzeczy nie znajduje się na każdym kroku, choć możliwe jest, że cenne 
numizmaty mamy na wyciągnięcie ręki, nieświadomie leżące obok nas w uśpieniu. 
Brzmi to nieprawdopodobnie, prawie tak jak powiedzenie, że „pieniądz leży na ulicy”, 
niemniej potwierdza to nasza codzienna praktyka numizmatyczna, a przykłady poniżej. 

Pewnego, jesiennego dnia przyjechała do nas elegancka Pani celem sprzedaży 5-cio i 
10-cio rublówek cara Mikołaja II, tzw. „świnek”. Monety standardowe. Ich aktualne 
ceny skupu publikujemy na naszej stronie internetowej. Podliczyliśmy, a sprzedająca 
odwinęła z papierka jeszcze dwie inne pozycje mówiąc, że „to chyba jakieś niewiele 
warte medale”. Jedna z nich była jednak warta więcej, niż wszystkie pozostałe razem 
wzięte! Było to 10 rubli 1766 Katarzyny II, przekazywane w Jej rodzinie od pokoleń jako 
zwykła lokata w złoto.  Zaproponowaliśmy skup, bądź aukcję. W rezultacie moneta 
trafiła na licytację od 1 zł i osiągnęła w niej kwotę 28.800 zł. Właścicielka był 
zachwycona. Monetę prezentujemy na pierwszym zdjęciu od góry. 

10 złotych 1824 roku, pokazane na drugim z załączonych zdjęć trafiło do nas w 
wakacyjny dzień roku 2014. Ta rzadka i przecudnej urody moneta została przyniesiona 
w pakieciku wraz z innymi, pospolitymi i tanimi monetami. Kilka klaserków i jakieś 
zawiniątka. Zachwyciło i zaskoczyło mnie to odkrycie. Zaproponowaliśmy wysoką kwotę 
skupu, bądź aukcję. Właściciel monety zdecydował się na aukcję, która zakończyła się 
kwotą 31.322 zł. Okazało się, że przyniesione monety były tylko fragmentem 
odziedziczonej po ojcu kolekcji.  

Powyższy przykład pokazuje istotną prawidłowość – jeżeli któryś z przodków był 
kolekcjonerem, to jest bardzo prawdopodobne, że wśród pozostawionych przez niego 
rzeczy mogą znajdować się pozycje wartościowe. Rynek kolekcjonerski się rozszerza i to, 
co niegdyś kolekcjoner mógł nabyć relatywnie tanio, obecnie może być bardzo cenne. 
Prezentowany obok, niepozorny i podniszczony banknot pochodzi właśnie z takiej starej 
i świadomie budowanej kolekcji. Osiągnął w naszej licytacji kwotę ponad 100.000 zł.  

Wartościowe mogą być także pozostawione po przodkach odznaczenia, szczególnie jeśli 
są zachowane wraz z dokumentami oraz stare obligacje, akcje, czy niepozorne 
pieniądze zastępcze. 

Przykładów można by mnożyć wiele, nie pozwala na to jednak objętość tego artykułu. 
Na koniec jeszcze tylko uwaga, aby nie czyścić numizmatów. Nieumiejętne czyszczenie 
to czynność, która zdecydowanie obniża ich wartość, a nie podnosi.    

Podsumowując zachęcam więc do przejrzenia domowych pamiątek oraz szpargałów i 
nie ignorowania żadnych numizmatów. Zawsze warto sprawdzić ich wartość. To nic nie 
kosztuje. My, jako firma służymy ze swojej strony bezpłatną pomocą przy szacowaniu 
wartości. Mamy wieloletnie doświadczenie w tym temacie, a wycen dokonujemy bez 
żadnych zobowiązań. Zapraszamy i życzymy wspaniałych odkryć.  

Damian Marciniak, Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak  
Tel. 22 407 02 20 | gn@gndm.pl | gndm.pl | blog.gndm.pl | facebook.pl/gndmpl 

 

 

10 rubli 1766r.  
Cena sprzedaży 28 800 zł 

Odznaka 9.Dyw Samochodowy 
Cena sprzedaży 8 865 zł 

Akcja WŁAD. MUTERMILCH  
Cena sprzedaży 6 790 zł 

Panu
Józefowi  Roszkowskiemu

„Zacnemu Mieszkańcowi”

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Żony
składają

Barbara i Wiesław Nowosielscy
z zespołem redakcyjnym „Mieszkańca”

Tam właśnie południowo-
praski „Społem” WSS otworzył 
16 maja kolejny sklep pod nazwą 

„TANIOCH”. W ofercie sklepu 
są takie marki jak: Jacobs, Tchi-
bo, Coca-cola, Lipton, Winiary, 

Knorr, Rolnik, Kamis, Łowicz, 
Lubella, Hortex, Nestle, Wedel. 
Również stoisko mięsno-wędli-
niarskie proponuje bogaty asor-
tyment wędlin i mięsa, wśród 
których teraz wiele pozycji jest 
w niższych, bardzo atrakcyj-
nych cenach. 

W środę 20 maja – swoje po-
dwoje otworzył też nowy sklep 
LUX przy ul. Cieszyńskiej 6 na 
Mokotowie. Tam również klien-
ci znający markę i solidność 
„Społem” WSS Praga-Południe 
wychodzili zadowoleni z koszy-
kami pełnymi zakupów.    (bm)

„Za czym kolejka ta stoi?...”
„Za czym” a właściwie po co? Po markowe produkty w wyjątkowo niskich, prawie 
hurtowych cenach sprzedawanych w Rembertowie przy al. gen. A. Chruściela 25. 

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l
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Mamy nowego 
     Prezydenta!

Po naprawdę emocjonu-
jącej i trzymającej do końca  
w niepewności kampanii wy-
grał Andrzej Duda  ̶  51,55 
proc. głosów. Pokonał urzędu-
jącego prezydenta, Bronisława 
Komorowskiego - 48,45 proc. 
Frekwencja sięgnęła 55,34 
proc. 

* * *

Andrzej Duda urodził się 
16 maja 1972 roku w Krako-
wie. W latach 1987-1991 był 
uczniem klasy humanistycz-
nej w II LO w Krakowie. 
W 1991 rozpoczął studia na 
Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Obronił magi-
sterium w lutym 1997 roku 
i podjął pracę naukowo-dy-
daktyczną na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

W styczniu 2005 r. uzy-
skał tytuł doktora nauk praw-
nych a wiosną 2005 r. założył 

własną kan-
celarię prawną. 
Po wyborach par-
lamentarnych w 2005 roku 
został ekspertem od legisla-
cji Klubu Parlamentarnego 
Prawo i Sprawiedliwość.  
1 sierpnia 2006 r. premier 
Jarosław Kaczyński powołał 
go na stanowisko wicemini-
stra sprawiedliwości. Z tego 
stanowiska został odwołany  
15 listopada 2007 w związ-
ku z wyborem przez Sejm 
w skład Trybunału Stanu. 16 
stycznia 2008 r. Prezydent 
Lech Kaczyński mianował 
go podsekretarzem stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP. 
W lipcu 2010 r. po wyborze 
Bronisława Komorowskie-
go na urząd Prezydenta RP, 
złożył dymisję z zajmowane-
go stanowiska. W 2010 roku 
uzyskał mandat radnego mia-
sta Krakowa i został prze-
wodniczącym klubu radnych 
Prawa i Sprawiedliwości.

W wyborach parlamen-
tarnych 9 października 2011 
roku, startując z listy Prawa 
i Sprawiedliwości w okręgu 
krakowskim, został wybra-
ny posłem na Sejm, zdoby-
wając 79 981 głosów. Objął 
stanowisko Wiceprzewodni-
czącego Komisji Odpowie-
dzialności Konstytucyjnej. 
25 maja 2014 r. uzyskał 
mandat posła do Parlamentu 
Europejskiego, zdobywając  
97 996 głosów. 

* * *
Prezydent elekt Andrzej 

Duda obejmie najwyższy urząd 
w państwie 6 sierpnia br.

(toms)

Ludzie listy piszą... a Mieszkaniec czyta...

Dzisiaj dwie ważne, sygna-
lizowane przez Czytelników, 
sprawy, w których po naszych 
publikacjach, zmieniła się lub 
ma się zmienić tak zwana rze-
czywistość…

Pierwszą jest sprawa wej-
ścia do Parku Skaryszewskie-
go (od al. Waszyngtona, na 
wysokości ul. Saskiej). „Płyty 
chodnikowe są tu tak pokru-
szone, że strach się bać!”– 
pisaliśmy w styczniowym 
numerze „Mieszkańca”. Iwo-
na Fryczyńska, rzeczniczka 
administrującego „Skarysza-
kiem” Zarządu Oczyszczania 
Miasta przyznała w liście do 
naszej redakcji, że opisywane 
sprawy bolą także pracow-
ników ZOM. I obiecała, że 
„wskazane w artykule wejście 
do parku i chodnik (którego 
stan pogorszył się po pracach 
remontowych prowadzonych 
przez jedną z jednostek) prze-

znaczone są do remontu w 
tym roku”. W ostatnim czasie 
właśnie ten remont został wy-
konany. Teraz jest zdecydowa-
nie bezpieczniej i estetycznie, 
choć opinie użytkowników 
parku są podzielone w kwe-
stii zastosowanej technologii 
utwardzenia tego fragmentu 
alejki. Ale poczekajmy z osta-
tecznymi opiniami i sprawdź-
my, jak w perspektywie dłuż-
szego czasu, sprawdzi się taki 
sposób utwardzenia alejki.

W numerze 7/631 „Miesz-
kańca” pisaliśmy o fatalnej 
sytuacji przed Universamem 
Grochów i przy rondzie Wia-
traczna. „Problemem miesz-
kańców Grochowa jest moż-
liwość przejścia chodnikami 
przed Universamem. A wła-
ściwie – brak takiej możli-
wości. Gdyż te „ciągi piesze” 
anektowane są przez różnej 
maści drobnych handlarzy.  

Te „ciągi piesze” zastawione 
są warzywami, książkami, ciu-
chami…”  ̶  opisywaliśmy sy-
gnały od mieszkańców tej cen-
tralnej części Pragi-Południe. 

Po naszej publikacji sytuacja 
się trochę poprawiła (za spra-
wą interwencji służb porząd-
kowych), ale teraz wszystko 
wraca do, niestety niechlubnej, 
normy… Jest jednak szansa, że 
sytuacja zmieni się diametral-

nie. Taką szansą ma być prze-
budowa wiekowego Univer-
samu. Obiekt, który ma około 
35 lat zostanie wyburzony, a w 
jego miejscu ma stanąć nowo-

czesna konstrukcja. Inwestycja 
(na zdjęciu) będzie wspólnym 
projektem „Społem” WSS Pra-
ga-Południe i firmy Dantex Sp. 
z o.o. Rozpoczęcie prac pla-
nowane jest pod koniec tego 
roku.                   ar

Śladem „mieszkańca”
Co jakiś czas publikujemy fragmenty listów Czytelników. I robimy to m.in. dlatego żeby opisywane problemy 
zostały zauważone przez tych, którzy mogą je rozwiązać. Bo prasa ma taką misję, a przecież „Mieszkaniec” 
zawsze stoi po stronie mieszkańca.
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REKLAMA REKLAMA

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 

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

mieszkaniec.pl

SPÓŁDZIELCZY

– Priorytetem w działal-
ności Spółdzielni „Waszyng-
tona” są i będą działania, 
mające na celu utrzymanie 
eksploatowanych zasobów w 
należytym stanie technicznym 
przy jednoczesnym podnosze-
niu komfortu zamieszkania. W 
ubiegłym roku najważniejsza 
była termomodernizacja bu-

dynków. Dzięki niej uatrak-
cyjniliśmy wygląd budynków 
i polepszyliśmy ich stan tech-
niczny. Tym samym zwiększył 
się komfort zamieszkania 
mieszkańców. Remontowali-
śmy nie tylko budynki miesz-
kalne, ale także rozpoczęli-
śmy modernizację pawilonów 
handlowo-usługowych przy 
ulicy Kinowej 19 i 19a, część 

tych prac sfinansowali na-
jemcy. Wiele jest jeszcze do 
zrobienia. Doskonale zdają 
sobie z tego sprawę i wiedzą 
o tym dobrze nasi mieszkań-
cy – stwierdza prezes Zarzą-
du SM „Waszyngtona” Anna 
Krygier.

Mieszkańcy są bardzo 
zadowoleni ze współpracy 

z panią prezes i chwalą ją za 
dobre zarządzanie spółdziel-
nią. – Nasza nieruchomość 
obejmuje budynki przy ul. 
Grochowskiej 331a, 333a, 
335, 335a, 337, 337a, 339a i 
liczy około trzystu lokali. Bu-
dynki powstały w latach 60. 
Kiedy byliśmy częścią jednej, 
wielkiej spółdzielni jaką było 
„Osiedle Młodych” działo 

się niewiele. Wszystko zmie-
niło się w 2004 roku, kiedy 
to osiedle stało się częścią 
SM „Waszyngtona”. Od tego 
czasu zaplanowano i wyko-
nano prace, które w znaczący 
sposób poprawiły standard 
pięćdziesięcioletnich już bu-
dynków i poprawiły parame-
try eksploatacji. Wymieniono 
starą kanalizację i wykonano 
kompleksową termomoderni-
zację. Już na początku tego 
roku mieszkańcy otrzymali 
pierwsze zwroty nadpłaty za 
energię cieplną – wyjaśnia 
Dorota Jankowska-Lamcha, 
przewodnicząca komitetu nie-
ruchomości.

Mieszkańcy chcą jeszcze 
wymienić na wszystkich klat-
kach punkty świetlne na ledo-
we z czujnikami ruchu, aby 
tym sposobem oszczędzać 
energię elektryczną. Chcieli-
by również zadbać o dość roz-
ległe podwórze – potrzebna 
jest tam wymiana chodników, 
więcej miejsc parkingowych  
i niezbędne jest uporządko-
wanie zieleni, zwłaszcza od 
strony ul. Międzynarodowej. 

Dobre zagospodarowanie 
terenów wokół budynków 
mieszkalnych to częsty pro-
blem, ale mieszkańcy osie-
dla „Bliska”, usytuowanego 
w centrum historycznego 

Kamionka, są zadowoleni, 
bo mają pięknie zagospoda-
rowane podwórze. – Nasze 
osiedle składa się z trzech 
dziesięciopiętrowych budyn-
ków po osiemdziesiąt osiem 
lokali mieszkalnych, wolno-
stojącego pawilonu handlo-
wego i dwudziestu boksów 
garażowych. Znajduje się tu 
też plac zabaw, a całość jest 
ogrodzona. Dzięki zgroma-
dzonym środkom finansowym, 
zabiegom mieszkańców i tro-
sce zarządu Spółdzielni udało 
się nam ocieplić trzy budyn-
ki, przebudować chodniki  
i jezdnię, wymienić instalację 
elektryczną w dwóch budyn-
kach, a w jednym instalację 
gazową. W tym roku plano-
wana jest wymiana instalacji 
elektrycznej w budynku przy 
ul. Bliska 14, a w kolejnych 
latach wymiana instalacji ga-
zowej w budynkach przy ul. 
Bliska 8 i 10 – wyjaśnia czło-
nek Rady Nadzorczej Janusz 
Piskorski.

Dużo dobrego dzieje się 
też w obrębie małej, bo li-
czącej zaledwie 79 lokali 
mieszkalnych, nieruchomości 
St. Augusta/Zbaraska. Nie-
stety, w tym roku zmarł były 
przewodniczący komitetu tej 
nieruchomości oraz członek 
Rady Nadzorczej   ̶  Henryk 
Macek, dzięki którego sta-
raniom w ubiegłych latach 
powstały miejsca parkingo-
we, bramy na piloty, a także 
wymieniono okna i drzwi na 
klatkach schodowych. Wspól-
nie z komitetem nieruchomo-
ści zdążył on przygotować 
plan remontów na 2015 rok, 
który jest obecnie realizowa-
ny przez Spółdzielnię. 

– Bardzo żałuję, że nie 
ma już z nami pana Henry-
ka. To właśnie on spowodo-
wał, że zainteresowałem się 
sprawami spółdzielni oraz 
pomagałem mu w realizacji 
planów. Szkoda tylko, że tak 
mało mieszkańców gotowych 
jest poświęcić swój prywatny 
czas dla dobra wszystkich. 
Tym niemniej w tym roku i tak 
udało się nam zrobić całkiem 
dużo, w tym blaszane dasz-
ki nad garażami czy wejścia 
do klatek schodowych, które 

są częścią elewacji budyn-
ków oraz pomalować całość 
ogrodzenia – wylicza Robert 
Kamiński, przewodniczący 
komitetu nieruchomości St. 
Augusta/Zbaraska. 

Zadowoleni z lokalizacji 
swoich zasobów są człon-
kowie nieruchomości obej-
mującej budynki przy ul. 
Waszyngtona 45/51, Grena-
dierów 67/69, Zbaraska 14 i 
15 – razem są to dwieście dwa 
mieszkania. 

– Wprawdzie nie mamy 
metra, ale jest tramwaj, więc 
do centrum dojeżdżamy bar-
dzo szybko. W pobliżu mamy 
szkoły, szpitale i sklepy. Jeśli 
chodzi o remonty, to przepro-
wadzona została termomoder-
nizacja budynków i zlikwido-
wano piece gazowe. O piękny 
wygląd naszej zieleni dba nasz 
gospodarz domu – pan Sławek 
Barciński, któremu chętnie 
pomagają mieszkańcy. Jed-
nym z najważniejszych pro-
blemów są pomieszczenia po 
starej kotłowni, które musimy 
jak najszybciej zlikwidować 
– wyjaśnia sekretarz Rady 
Nadzorczej, przewodniczący 
komitetu wspomnianej nieru-
chomości Mieszko Zieliński. 

Nieruchomość obejmu-

jąca budynki przy ul. Wa-
szyngtona 33, Kinowej 23 
i 25 to największy zespół 
mieszkaniowy Spółdzielni 
„Waszyngtona” – liczy w su-
mie ponad siedemset lokali 
mieszkalnych. – W ostatnich 
latach udało nam się dużym 
wysiłkiem finansowym wy-
mienić instalację centralnego 
ogrzewania w dwóch naszych 

największych budynkach, wy-
mienić na nowe wiele wysłu-
żonych dźwigów osobowych, 
a także przeprowadzić termo-
modernizację budynku przy 
ul. Kinowej 23 z własnych 
środków, bez zaciągania kre-
dytu. Kolejne termomoderni-
zacje też chcemy w ten sposób 
przeprowadzić – wyjaśnia 
członek Rady Nadzorczej i 
komitetu nieruchomości Kry-
styna Kadłubowska. 

Mieszkańcy nierucho-
mości przy ul. Waszyngtona 
37, 39, 41 oraz Kinowej 24 z 
dumą podkreślają, że wygląda 
ona pięknie, ale jest jeszcze 
kilka rzeczy do zrobienia. – 
Musimy wyremontować drogę 
dojazdową na naszej posesji, 
a także chodniki. Poza tym i 
u nas przeprowadzono ter-
momodernizację budynków, 
zadbano o wymianę dźwigów 
osobowych w budynkach, a 
to był ważny problem, bo na 
wielu klatkach schodowych 
mamy tylko po jednym dźwi-
gu, a te stare były już mocno 
wyeksploatowane i brakowa-
ło do nich części zamiennych 
do napraw. Jesteśmy zado-
woleni ze współpracy z panią 
prezes – zgodnie podkreślają 
Marianna Szot i Sławomir 
Piegat, członkowie Rady 
Nadzorczej, reprezentujący tą 
nieruchomość.

Wszyscy zgodnie po-

twierdzają, że współpraca  
z panią prezes Krygier układa 
się wręcz wzorcowo. – Pani 
prezes zna najlepiej problemy 
każdej nieruchomości, często 
lepiej niż sami mieszkańcy. 
Zastanawiam się, jak to się 
wszystko mieści na jej „twar-
dym o ogromnej pojemności 
dysku” – z uśmiechem stwier-
dza Robert Kamiński.        ak

„twardy dysk” pani prezes czuwa nad wszystkim 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Waszyngtona” stawia na modernizację. A wszystko 
po to, aby jej członkom mieszkało się jeszcze lepiej. 

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON LETNI!

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

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

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

Po dwuletnim oczekiwa-
niu na uzyskanie wymaga-
nych pozwoleń Spółdzielnia 
Budowlano-Mieszkaniowa  
„Grenadierów” rozpoczę-
ła swą dużą i wyczekiwaną 
inwestycję: okazały budy-
nek  ̶  121 mieszkań, 16 lo-
kali użytkowych, 138 miejsc  
w garażach podziemnych.  
– Już wtedy wiedzieliśmy, 
że trafiliśmy w gusta inwe-
storów  ̶  mówi prezes SBM  
„Grenadierów” Stanisław 
Gałązka.  ̶  Pierwsze miesz-
kania sprzedaliśmy dokład-
nie wtedy gdy koparki zaczęły 
wykopy pod fundamenty. Do 
dziś sprzedaliśmy 105 miesz-
kań. Zostało 16 - trzy i czte-
ro-pokojowych. Mniejszych 
już nie ma. Cena? Jak wszyst-
kich mieszkań - 6.490 złotych 
brutto za metr kwadratowy.  
I żadnych innych „ukrytych” 
cen. Gramy fair  ̶  dodaje 
prezes Gałązka. Budynek 
będzie gotowy w listopadzie 
2015 roku i jeśli odbiory 
techniczne budynku będą 
przebiegały równie spraw-
nie jak budowa, jeszcze 
przed Bożym Narodzeniem 
pierwsi mieszkańcy powin-
ni otrzymać klucze do lokali 
budynku. Sprzedane zostały 

już także wszystkie lokale 
użytkowe.

 To „fair” oznacza mię-
dzy innymi bezpieczeństwo 
finansowe. Inwestycja fi-
nansowana jest w tzw. sys-
temie powierniczym. Ku-
pujący mieszkanie wpłaca 
pieniądze na indywidualny 
rachunek w SK Banku, a 
ten „uruchamia” fundusze 
z rachunków inwestorów  
zgodnie z postępem robót.  
– To bardzo efektywne za-
bezpieczenie dla inwesto-
rów  ̶  ocenia  prezes Ga-
łązka.  ̶  Byliśmy i jesteśmy 
firmą bezpieczną: spółdziel-
nia wydzieliła się z Osiedla 
Młodych w 1999 roku. Co 
roku osiągaliśmy nadwyżkę 
przychodów nad kosztami, 
nasza sytuacja finansowa 
zawsze była dobra. W latach 
2002-2004 wybudowaliśmy 
budynek mieszkalny przy 
ulicy Ostrobramskiej 132a 
z osiemnastoma mieszka-
niami, podziemnym garażem 
na 21 pojazdów i sześcio-
ma garażami zewnętrznymi. 
Mamy doświadczenie w za-
rządzaniu, modernizacjach  
i remontowaniu 67 budyn-
ków z ponad 4.500 miesz-
kaniami. Ale uznaliśmy, że 
bezpieczeństwa inwestycji 
nigdy za wiele, stąd pomysł 
finansowania właśnie w ten 
sposób budowy przy Ostro-
bramskiej 126.

  Nową inwestycję zapro-
jektowała znana warszawska 
pracownia  „Hermanowicz 
MWH Architekci”, realizu-
je firma budowlana Cekom. 
Bez opóźnień. Jej atutem 
jest oczywiście lokalizacja: 
10 minut autobusem do cen-
trum miasta, blisko nad  je-
zioro Balaton i do terenów 
zielonych. Dostęp do infra-
struktury sportowej (np. ba-
sen Wodnik na Gocławiu), 
handlowej (Promenada – 
dwa przystanki), ścieżek 
rowerowych itp. Na osiedlu 
jest szkoła, przedszkole, 
dwa kroki do kościoła. Ale 
ważny jest także sam pro-
jekt: każdemu mieszkaniu 
„przypisana” została komór-
ka (a jak wiadomo, każdy 
taki składzik jest bezcen-

ny...), zaprojektowane zosta-
ło wspólne pomieszczenie, 
które będzie rowerownią. 
Obiekt będzie ogrodzony i 
całodobowo monitorowany 
z własną ochroną. Więcej na 
ten temat, wraz z wizualiza-
cjami przeczytać i obejrzeć 
można na stronie interneto-
wej spółdzielni: www.sbm-
grenadierow.com.pl.

̶  Ta inwestycja już jest  
w fazie prac wykończenio-
wych. Czy myślimy o kolej-
nych? Oczywiście. Mamy 
potencjał, wiemy jak szybko, 
bezpiecznie i tanio budować  
i udostępniać atrakcyjne lo-
kale mieszkaniowe. Bardzo 
sobie cenimy dobrą współ-
pracę z władzami dzielnicy 
i miasta. Czekamy na upo-

rządkowanie stanów praw-
nych działek np. w okolicy 
ulic Igańskiej, czy Łukow-
skiej. Chętnie będziemy się 
o nie ubiegali, obiecując 
szybkie postawienie w tym 
miejscu budynków mieszka-
niowych.  Jesteśmy także go-
towi wybudować przy ulicy 
Majdańskiej wielopoziomo-
wy garaż na 440 pojazdów. 
Jest to bardzo wyczekiwana 
przez mieszkańców inwe-
stycja, takie żądania często 
padają podczas naszych ze-
brań spółdzielczych. Chce-
my porozumieć się z wła-
dzami dzielnicy co do stanu 
prawnego tych gruntów, 
deklarujemy chęć szybkiego 
wykonania inwestycji w tym 
miejscu.                       toms

inwestycja sBm „Grenadierów” przy ul. ostrobramskiej 126
W listopadzie koniec budowy!
Półtora roku temu, w listopadzie 2013 roku na teren  parkingu przy ul. Ostrobram-
skiej 126, tuż za skrzyżowaniem z Grenadierów wjechały pierwsze koparki. 

W sobotę 23 maja na osie-
dlowym placu zabaw i terenach 
zielonych dookoła, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa ,,Szaserów” 
zorganizowała dla mieszkań-
ców II Piknik Rodzinny. 

Uroczystość rozpoczęła się 
od powitania gości przez Mag-
dalenę Dobrzyńską – Przewod-
niczącą Rady Nadzorczej SM 
,,Szaserów” oraz Zarząd Spół-
dzielni – Krzysztofa Jurewicza 
i Ewę Łukszo, którzy przedsta-
wili program imprezy i zaprosi-
li gości do wspólnej zabawy.

Trzeba przyznać, że ta 
majowa sobota obfitowała w 

różnorakie atrakcje. Można 
było poskakać na trampolinie, 
poszaleć na dmuchanej zjeż-
dżalni, pograć w szachy czy 
fantazyjnie pomalować buzię. 
Nie zabrakło również konkur-
sów z nagrodami   ̶ kibicowa-
liśmy uczestnikom konkursu 
piosenki, recytatorskiego, 
wiedzy na temat spółdzielni. 
Jeden z konkursów zorga-
nizował również uczestnik 
pikniku, wiceprzewodniczący 
Rady Dzielnicy Praga-Połu-
dnie, Bogdan Jeziorski. Kon-
kurs dotyczył wiedzy o kolei, 
a ufundowane przez pana wi-

ceprzewodniczącego nagrody 
w postaci pięciu pendrivów 
ucieszyły zwycięzców.

Dużo radości i ciekawych 
atrakcji zapewniła najmłod-
szym Policja. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszy-
ły się policyjne motocykle, 
na których można było po-
siedzieć i wykonać sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Nie-
mniejszą atrakcję stanowiły 
policyjne psy oraz policyjny 
samochód. W trakcie impre-
zy, jeden z funkcjonariuszy 
wykonywał tzw. „znakowa-
nie rowerów”. To czynność 

polegająca na wygenerowa-
niu specjalnym urządzeniem 
ciągu cyfr i liter, które w 
systemie informatycznym 
Policji pozwalają na zidenty-
fikowanie właściciela. Funk-
cjonariusze przygotowali 
również dla najmłodszych 
policyjne kolorowanki. 

Na zakończenie, dla 

uczestników pikniku, orga-
nizatorzy przewidzieli miłą 
niespodziankę. Mieszkają-
cy w zasobach spółdziel-
ni artysta plastyk malował 
kolorowymi farbami w nie-
zwykle ciekawe wzory bia-
łe koszulki, w różnych roz-
miarach, ufundowane przez 
sponsorów wydarzenia.  ̶  

Fajnie było, wszystko mi się  
bardzo podobało, zaśpie-
wałam w konkursie piosen-
kę ,,Mam tę moc” i odpo-
wiedziałam na pytanie jaka 
jest kolej pod ziemią – po-
wiedziała ,,Mieszkańcowi” 
na zakończenie tej przemile 
spędzonej soboty 8-letnia 
Kinga.                              KS

Piknik na „szaserów” 
Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. To czas, w którym szczególnie 
podziwiamy otaczającą nas zieleń, zachwycamy się zapachem drzew i kwiatów. 
To również czas plenerowych imprez i pikników. 
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Kobiecym okiem

Dzień Dziecka. Kto się nie 
urodził dziś ani wczoraj, ten 
pamięta czasy, gdy jakość życia 
dzieci była zupełnie inna, niż 
obecnie. Inny był poziom bez-
pieczeństwa na placach zabaw 
(ile było wówczas tych placów 
zabaw? Raczej podwórko i trze-
pak), inne były zasady żywienia 
(pamiętacie dawanie cukru nie-
mowlakom, by przestały pła-
kać?!), inne relacje z rodzicami. 
Obowiązywała (w ogromnej 
większości domów) zasada, że 
„dzieci i ryby głosu nie mają”. 
Dziś jest inaczej - często to do-
rosłym brak słów i „wymiękają”  
w dialogu z najmłodszymi.

Dzień Dziecka w Polsce ob-
chodzony jest od roku 1950, a 
decyzją ONZ na świecie, jako 
międzynarodowy  ̶  od 1954 roku. 
Ustanowiono go dlatego, żeby 
choć raz w roku zwrócić uwagę 
na sytuację dzieci   ̶ pamiętajmy, 
że wojna zakończyła się ledwie 
pięć lat wcześniej, że mnóstwo 

dzieci zostało osieroconych  
a nawet te, które miały rodzinę, 
miały bardzo ciężkie życie. Ro-
dzice walczyli przede wszystkim  

o kawałek chleba, o kąt do miesz-
kania, o byt, a czasy były bardzo 
niepewne. Dziecko, choćby bar-
dzo kochane, raczej nie było ho-
łubionym priorytetem.

Czy Dzień Dziecka to wszę-
dzie 1 czerwca? Nie. Niemcy 
mają dodatkową datę - 20 wrze-
śnia, Francuzi i Włosi świętują 6 
stycznia, w dzień Trzech Króli, 

w Korei   ̶  5 maja, a w Japonii 
osobno świętują chłopcy (też  
5 maja) i dziewczynki (3 marca). 
W Brazylii Dzień Dziecka (12 
października) jest wolny od pra-
cy, by rodzice mogli go spędzić 
razem z dziećmi. 

To mi się podoba, dbajmy  
o najmłodszych – kto, jak nie 

my? Niemal każdy słyszał też 
zdanie, że „dziecko to też czło-
wiek, tylko że mały”, otwierające 
liczne dyskusje o podmiotowym 
traktowaniu najmłodszych, o ich 
prawie do szacunku, do śmiałego 
wyrażania własnego zdania, do 
wypoczynku i mnóstwa innych 
rzeczy. Bardzo słusznie.

Przyszło mi jednak do głowy, 

jak to wygląda „z drugiej strony 
lunety?” Czyli – gdyby pamię-
tając o tych ważnych prawach 
dziecka = prawach człowieka, 
spojrzeć na nie z innej perspek-
tywy: że „dorosły to też dziecko, 
tylko że duże”. Że ma on prawo 
do szacunku, do śmiałego wyra-
żania własnego zdania, do wypo-
czynku i mnóstwa innych rzeczy.

Pracownicy korporacji 
uśmialiby się pewnie słysząc, że 
ktoś im przypomina o takich pra-
wach i zachęca do głośnego ich 
wyrażania. Niejedna stłamszona 
żona załamałaby ręce na myśl, 
co powiedziałby domowy tyran, 
gdyby raptem głośno zaczęła się 
o owe prawa dopominać. Znam 
też dzieci, które wielce byłyby 
zadziwione, że prawa, o których 
uczą ich w szkole na podstawie 
Konwencji o Prawach Dziecka, 
przysługują także ich rodzicom 
czy babci, która nie umie obsłu-
giwać nawet smartfona. Albo 
pani nauczycielce.

Dlatego, zachęcając bardzo 
do świętowania Dnia Dziecka, 
proponuję, by zachować umiar  
i rozsądek. Dzieciom to wyjdzie 
na dobre. Nam też.                   żu

Dorosły to…

- Witam, panie Eustachy. Patrz pan - już tak ładnie było, a tu masz!… 
Co rzekłszy Kazimierz Główka wyciągnął rękę na powitanie do swojego 
dobrego znajomego, kupca bieliźnianego z bazaru na Pl. Szembeka, Eu-
stachego Mordziaka.
- Faktycznie, nietęgo to wygląda, nietęgo.
- A mimo to, powiem panu, na bazarze przez dwa dni można już było 
polskie truskawki kupić. 
- Kino, panie Kaziu, kino. Fatamorgana, jak to mówią.
- Nie rozumiem. Chce pan powiedzieć, że te polskie, to były niepolskie?
- Pan to powiedział. Na nasze pogody jeszcze nie ma.
- To, dlaczego…
- … dla pieniędzy. Każdy wie, że najlepsze na świecie są nasze, więc jak 
ludzie przeczytali „polskie”, to odezwały się w nich najlepsze instynkty.
- Jakie znowu instynkty?
- Patriotyczne, że tak powiem. U nas, jak pan wysypie górę truskawek 
zagranicznych, a obok taką samą polskich, to na pewno te polskie sprze-
dadzą się szybciej. 
- Znaczy taki szacher-macher?
- Jaki szacher-macher? Ekonomia i kupiecki instynkt samozachowaw-
czy.
- Ale na żywym organizmie klienta! 
- Cały świat jest tak zbudowany, panie Kaziu. Weź pan kino, przecież to 
oszustwo od pierwszej do ostatniej minuty. Nawet jak opowiada praw-
dziwe historie, to one i tak są nieprawdziwe. Siedząc w fotelu uczest-
niczy pan w czymś, co niby jest, ale skończy się jak zapalą światła. A 
mimo to wyjdzie pan zapłakany, albo przeciwnie – ubawiony po pachy. 
Ułudę panu sprzedali, marzenie… Tak jak te truskawki niby polskie, a 
niepolskie. Kino jest najważniejszą ze sztuk, tow. Lenin to pierwszy po-
wiedział. 

- A, właśnie – kino. Czytał pan, że w naszej okolicy kino samochodowe 
powstanie.
- Jak to samochodowe?
- No, pod gołym niebem, tyle, że do oglądania z samochodu. Jak w Ame-
ryce kiedyś.
- Ale w Ameryce to było modne jakieś 40 lat temu.
- Znaczy doganiamy, panie Eustachy, doganiamy.
- I gdzie ono ma być?
 - Jest na parkingu przy Centrum Targowo-Kongresowym, w Wawrze. 
Przy Marsa. Nie wie pan?
- A, tam. Znaczy, żeby obejrzeć film, to trzeba prócz biletu mieć jeszcze 
samochód? A może na miejscu można samochód wynająć? Ciekawe, ile 
to będzie kosztowało?
- Kino - nic. Wystarczy, że kierowca w ciągu dnia będzie jeździł przepiso-
wo, to na pewno na wieczorną kawę z damą obok kierownicy zarobi.
- Na tylnym siedzeniu chyba?
- Co na tylnym siedzeniu.
- No, jak ktoś jedzie samochodem do samochodowego kina, to nie po to, 
żeby z przodu siedzieć, tylko z tyłu, bo tam wygodniej. 
-  Tylko, co do tego ma ostrożna jazda?
- Drogówka tak teraz mandaty podniosła, że za jedną rozmowę telefo-
niczną w czasie jazdy 200 złotych trzeba zapłacić. 
- Znakiem tego wystarczy jechać ostrożnie, żeby pieniądze zaoszczędzić.
- Albo jak ta kobitka – mieć furę szczęścia.
- Jaka kobitka?
- No wraca uradowana do domu i od progu woła do męża: - Wyobraź 
sobie, że dzisiaj przejechałam trzy razy na czerwonym świetle i ani razu 
nie zapłaciłam mandatu.
- No i?
- Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie torebkę… Znakiem tego wy-
starczy, raz na czerwonym przejechać, nie wpaść i na bęzynę do kina 
starczy. I na popcorn!
          Szaser        

Co tam panie na Pradze...

kino

Z perspektywy Izby Wyższej

Zaskakujący sukces Pawła Kukiza sprawił, 
że  język ojczysty wzbogacił się o kolejne 
słowo, a właściwie skrót: JOW. Pewnie już 
większość Czytelników wie, że nie ma to nic 
wspólnego ani z Jowiszem, ani z Jowitą, ale 
że jest to skrót , który w rozwinięciu brzmi: 
(J)ednomandatowe  (O)kręgi  (W)yborcze. 
Nie jest to szczególna nowość w polskim 
systemie wyborczym. W taki  sposób w 

2011 r. wybieraliśmy senatorów. Polskę podzielono na 100 okręgów 
wyborczych i w każdym wybierano jednego senatora spośród wielu 
kandydatów. Do Senatu wchodził ten, który uzyskał największą liczbę 
głosów. Nie musiałaby to być więcej , niż połowa, wystarczyło i 30%, 
byle tylko konkurenci dostali jeszcze mniej. Tak właśnie został wybra-
ny autor niniejszego felietonu, choć łaskawi wyborcy zaszczycili mnie 
ponad połową głosów, oddanych na wszystkich kandydatów. Z kolei w 
2014 r. po raz pierwszy okręgi jednomandatowe zastosowano także w 
wyborach do wszystkich – poza miastami powiatowymi - rad gmin. I 
również w tym systemie, co do Senatu – kto dostał najwięcej głosów, 
ten uzyskiwał mandat. Nowość postulatu Pawła Kukiza nie polega więc 
na tym, że po raz pierwszy proponuje on zastosowanie JOW-ów (bo 
już je stosujemy), ale na tym, że chciałby, aby w ten sposób wybierani 
byli wszyscy posłowie do Sejmu. Dlaczego? Co chce osiągnąć? Otóż  
Paweł Kukiz nie cierpi partii politycznych. W jednej ze swoich piosenek 
śpiewa: „To nie jest demokracja, tu rządzi partiokracja, trzeba chamom 
zabrać złoty róg”. Jest przekonany, że jednomandatowe okręgi wybor-
cze spowodują rozpad partii politycznych, bo wyborcy będą wybierać 
bezpartyjnych, popularnych kandydatów i to tacy właśnie posłowie 
będą rządzić Polską. Rzeczywiście, kandydat, wybrany w jednomanda-
towym okręgu jest bardziej związany ze swoimi wyborcami, mogą oni 
łatwiej rozliczać go z jego działalności. Również partia, która wystawia 
takiego kandydata, musi postarać się, aby był to „ktoś”, bo inaczej nie 
dostanie mandatu. Obecny system wyborczy do Sejmu – zwany propor-
cjonalnym - pozwala zdobyć mandat tylko pod warunkiem, że kandydat 
znalazł się na jakiejś liście partyjnej, a partia ta na dodatek zdobyła co 
najmniej 5% głosów  wszystkich wyborców. System ten blokuje drogę 
do Sejmu ciekawym indywidualnościom, utrudnia wejście na arenę po-
lityczną nowym partiom, sprawia, że do Sejmu dostaje się sporo posłów 
spod znaku BMW – czyli biernych, miernych, ale wiernych. System 
proporcjonalny ma jednak dwie ważne zalety, których nie ma system 
JOW-ów.  Po pierwsze, każda troszkę większa, niż 5% ogółu,  grupa 
wyborców może mieć swoją – wyrażającą jej interesy -  reprezentację 
w Sejmie. W systemie JOW-ów partia, która ma poparcie 5-cio, 10-cio, 
a nawet 20%-owe może nie mieć ani jednego posła! Tak właśnie stało 
się w niedawnych wyborach w Wielkiej Brytanii.  Druga zaleta syste-
mu proporcjonalnego polega na tym, że  jeśli w Sejmie dominują partie 
polityczne, a nie setki indywidualności, - to łatwiejsze jest utworzenie 
stabilnego rządu, co dla funkcjonowania państwa ma zasadnicze zna-
czenie. 
I teraz pytanie: jak z tego wybrnąć? Co zrobić, aby zminimalizować 
wady obu systemów, a zmaksymalizować ich zalety? Rozwiązanie 
znaleźli praktyczni Niemcy. Od lat stosują system mieszany – połowa 
posłów wybierana jest w okręgach jednomandatowych, połowa z list 
partyjnych, przy czym system jest tak skonstruowany, że każda partia, 
która osiągnie określone poparcie społeczne, ma swoich reprezentantów 
w Bundestagu. Wyborca otrzymuje dwie listy. Na jednej są partie poli-
tyczne, a na drugiej po jednym kandydacie każdej partii oraz kandydaci 
bezpartyjni. Tym samym wyborca ma dwa głosy: jeden oddaje na par-
tię, a drugi na konkretnego kandydata (z tej samej partii, z innej, albo 
na bezpartyjnego). Od lat jestem zwolennikiem wprowadzenia takiej 
ordynacji wyborczej w Polsce. Jest szansa, że dzięki zaproponowane-
mu przez Prezydenta Komorowskiego referendum  ta korzystna zmiana 
zostanie wreszcie wprowadzona w życie.

                     Marek Borowski, 
Senator warszawsko-PRASKI

Jow-y? a Co to?

REKLAMA REKLAMA

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy  mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
War sza wa, ul. Kryp ska 52/54  

przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna niec kie go 8

Tel. 612-53-88
0-691-75-50-50

TAPICER

KLIMA

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

ZAPRASZAMY DZIECI  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

SPRZĘŻONĄ DO NASZEJ 
SZKOŁY!

Rekrutacja DO KLASY I w roku szkolnym 
2015/2016 do filii Szkoły Podstawowej  

Niepublicznej przy FPLN. 
Dzieci z niepełnosprawnością: intelektualną,  

ruchową, z autyzmem, z zespołami genetycznymi.
Jesteśmy szkołą niepubliczną, posiadającą 

uprawnienia szkoły publicznej  ̶  nie pobieramy 
czesnego. Udział w specjalistycznych zajęciach 

indywidualnych jest nieodpłatny.
Warszawa-Wawer ul. Bronowska 18,  
tel. (22) 666-08-77, www.superszkoly.edu.pl,  

szkolyfpln.wawer@gmail.com

A
G
E
N
C
J
A

MIKROL Nieruchomości
• Mieszkania developerskie
3 ponad 100 inwestycji  
3 PROWIZJA 0%
• Kupno – sprzedaż – wynajem
3 rynek wtórny
• Pomoc  finansowa, 

prawna, MdM 
ul. Jarocińska 17 
tel. (22) 879-79-13 

www.nieruchomosci-mikrol.pl

  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%   
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Od 25 maja zmieniła się orga-
nizacja ruchu na jezdni Wisło-
strady przed skrzyżowaniem z 
ul. Grodzką. Zwężona została 
zachodnia jezdnia ul. Wybrze-
że Gdańskie na wysokości 
ogrodu Zamku Królewskiego. 
Pomiędzy ul. P.A. Steinkelle-
ra (wyjazd z parkingu przed 
ogrodem) a przystankiem au-
tobusowym przy ul. Grodzkiej 
wyłączone z ruchu zostały dwa 
prawe pasy, ale wybudowany 
został dodatkowy tymczasowy 
pas. Utrzymany został skręt w 
prawo z Wybrzeża Gdańskie-
go w ul. Grodzką. Utrudnienia 
potrwają około dwóch tygodni. 
Więcej informacji na www.in-
foulice.um.warszawa.pl

* * *
1 czerwca br. na Stadionie Na-
rodowym odbędzie się wielki 
finał „Mistrzów Kodowania”. 

Wezmą w nim udział reprezen-
tacje szkół biorących udział w 
programie – łącznie ponad 1200 
uczniów i nauczycieli z 254 
placówek, w tym 69 placówek z 
województwa mazowieckiego. 

Podczas finału zaprezentowane 
zostaną najciekawsze projekty 
programistyczne, uczniowie 
będą też mieli okazję zapoznać 
się z nowatorskimi aplikacjami, 
zobaczą również m.in. walkę 
robotów sumo, zwiedzą z prze-
wodnikiem zakątki Stadionu 
Narodowego.

* * *
W niedzielę 31 maja o godz. 
17.00 na Błoniach Elekcyj-
nych w okolicach Górki Sta-
nisława Augusta odbędzie się 
I Kamionkowski Piknik Ro-
dzinny. Organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji m.in. 
wystąpią Henryk Rejmer bard 
warszawskiej szemranej Pragi, 
Alek Nowacki i Homo Homi-
ni, o godz. 19.30 rozpocznie 
się spektakl teatralny „Snu 
nocy letniej” W. Szekspira w 
wykonaniu Teatru Parabuch. 

* * *
1 czerwca br. przypada setna 
rocznica urodzin księdza Jana 
Twardowskiego. Tego dnia o 
godz. 10.00 odprawiona zo-
stanie Msza św. w Katedrze 
Warszawsko-Praskiej św. 
Floriana i św. Michała. Na 
godz. 15.00 przewidziane jest 

złożenie kwiatów na grobie 
ks. Jana Twardowskiego w 
Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie.

* * *
Na stołeczne ulice powrócił 
omnibus konny. Z atrakcji 
można korzystać do końca 
września, od wtorku do nie-
dzieli, w godzinach 12.00-
19.00. Konne omnibusy po-
jawiły się w Warszawie w 
1822 roku. W 1904 r. nastąpił 
punkt kulminacyjny rozwoju 

omnibusów w stolicy  ̶  kur-
sowało ich wtedy aż 128. 
Ostatecznie zostały wyparte 
przez tramwaje konne i elek-
tryczne. Ostatnią warszawską 
linię omnibusową  ̶  z ulicy 
Nowowiniarskiej na Pragę  
– zlikwidowano w 1911 roku.

* * *

Do 7 czerwca br. w Galerii 
Plenerowej Łazienek Królew-
skich w Alejach Ujazdowskich 
można oglądać wystawę foto-
graficzną Dziedzictwo miast 
francuskich. Zaprezentowano 
na niej 62 przykłady miast 
i ich mieszkańców, które są 
świadectwem polityki ochro-
ny i waloryzacji dziedzictwa 

architektonicznego i urbani-
stycznego Francji. Ekspozy-
cja oddaje hołd tym, którzy 
swoją pracą przyczyniają się 
do zachowania cennych świa-
dectw historii dla kolejnych 
pokoleń. 

* * *
30 maja rozpocznie się świę-
towanie Dnia Sąsiada na Paca. 
Początek o godz.13.00, od go-
dziny 14.00 rozpoczną się po-
kazy na sąsiedzkiej estradzie, 
a o godz. 15.00 potańcówka  
z muzyką na żywo w wyko-
naniu Henryka Małolepszego  
z zespołem. Podczas potań-
cówki będzie można skosz-
tować chleba z domowym 
smalcem przygotowanym 
przez seniorów z Paca 40. 
Warsztaty i występy odbędą 
się na skwerze przed Szkołą 
Podstawową nr 72 im. Przy-
jaciół Grochowa (ul. Paca 44) 
oraz w Centrum Społecznym 
(ul. Paca 40). Więcej informa-
cji na: www.centrumpaca.pl     

(ab) (um) (wm) (PAP)

ZaProsZEnia DLa miEsZkańCÓw
n Centrum Promocji Kultury dla Pragi–Południe  
ul. Podskarbińska 2 – 28.05. godz. 18.00 – „Akademia 
Zdrowego Życia”. Warsztaty motywacyjno-dyskusyjne 
Fundacji Trzy Kroki. Temat – Skąd się bierze nadwaga? 
Czy istnieje uniwersalna przyczyna otyłości i nadwa-
gi? Udział bezpłatny. Zapisy na warsztaty: akademia@
trzykroki.org lub 669-000-069 (Mariola Będkowska, 
koordynator projektu); godz. 19.00  ̶  Kabaret Filip  
z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Goście, wstęp 10 
zł; 30.05. godz. 15.00  ̶  Koncert konkursowy Festiwa-
lu im. Jonasza Kofty „Moja Wolności”; 30.05. godz. 
19.00  ̶  Musical  ̶  oratorium „Kolęda Nocka” Ernesta 
Brylla i Wojciecha Trzcińskiego.Wstęp wolny; 30.05. 
godz. 19.00  ̶  Wystawa Dyplomów studentów Wyższej 
Szkoły Artystycznej w Warszawie, wstęp za zaprosze-
niami dostępnymi w Galerii CPK; 31.05. godz. 17.00  
̶  Koncert Finałowy IX Ogólnopolskiego Festiwalu im. 
Jonasza Kofty „Moja Wolności 2015”, w którym wystą-
pią Laureaci oraz artyści Warszawskiej Sceny Bardów. 
Wstęp 10 zł;
n Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10 – 30.05. 
godz. 10.00 i 15.30 – „Dzień Dziecka w KKG”: godz. 
10.00-12.00 – Turniej szachowy dla dzieci i młodzie-
ży; godz. 15.30-17.30 – bal dla dzieci. Wstęp - 5 zł, z 
Kartą Warszawiaka – 4 zł; zapisy na turniej szachowy 
w biurze KKG; 31.05.od godz.12.00 – „Festyn z okazji 
Dnia Dziecka” – rodzinny piknik z pokazami scenicz-
nymi i warsztatami plastycznymi. Miejsce: teren parafii 
św. Ojca Pio, ul. Gen. Fieldorfa 1; wstęp wolny; 01.06. 
godz. 18.00  ̶  „Wariacje plastyczne na Dzień Dziecka” 
– plenerowe warsztaty oraz animacje plastyczne dla 
dzieci i młodzieży, wstęp wolny; 01.06. godz. 19.00 
– „Wszystkie dzieci nasze są” ̶  koncert z okazji Dnia 
Dziecka, wstęp wolny; 08.06.godz.18.30 – „Gocław”. 
Wojciech Walkiewicz – wernisaż wystawy fotografii. 
Wystawa czynna do 25.06.;  08.06. godz. 19.15  ̶  „Sybe-
ria, Bajkał, Kolej Transsyberyjska”  ̶  spotkanie z cyklu 
„Pomysł na podróż”; 
n Klub Kultury Seniora ul. Pawlikowskiego 2 – 29.05. 
godz. 12.00-13.00 – Wykład - Pokrzywa zwyczajna; 
jako zioło, warzywo i kosmetyk, roślina żywicielska 
motyli rusałek, ekologiczny środek zwalczający szkod-
niki. Wstęp wolny; 30.05. i 31.05. godz.13.00-18.00  ̶  
Salon muzyki relaksacyjnej. Wstęp wolny;   
n Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
ul. Nobla 16 – 7.06. godz. 19.30 –  koncert utworów 
francuskich kompozytorów: Jeana-Marie Leclaira, Pier-
re`a de la Rue, Maurice`a Duruflé i Claude’a Debussy’e-
go. Wystąpią Zofia Endzelm – skrzypce, Jakub Dmeński 
– klawesyn i Chór Warszawskiego Towarzystwa Sce-
nicznego. Wstęp wolny.
n Muzeum Warszawskiej Pragi  ̶  30.05.godz. 16.00-
18.00  ̶  Dzień Dziecka. Warsztaty dla dzieci; 11.06. 
godz.18.30-20.00  ̶  Wykład Jarosława Zielińskiego, 
varsavianisty. Zaprezentowane zostanie fascynujące 
zdjęcie lotnicze z 1926 r., ukazujące kwartał między In-
żynierską, Wileńską, Konopacką i 11 Listopada. 
n Komisariat Rzeczny Policji ul. Wybrzeże Szcze-
cińskie 6 – 31.05. godz. 11.00-16.00 – Obchody Dnia 
Dziecka. W siedzibie komisariatu w Porcie Praskim 
będzie można popływać policyjnymi motorówkami, po-
nurkować w ekwipunku w basenie, pokierować ciągni-
kiem siodłowym; 
n Kino „Praha” ul. Jagiellońska 26  ̶  28.05. godz. 
19.00  ̶  Przedpremierowy pokaz filmu „Plemię”. Po po-
kazie odbędzie się debata „Czy głusi i słyszący oglądają 
te same filmy”. Dyskusja dotyczyć będzie odbioru fil-
mów przez głuchych i słyszących;
n Hipodrom Szwadronu Jazdy RP w Wesołej (wej-
ście od strony ul. Mazowieckiej) – 30.05. godz. 13.00  ̶ 
PIKNIK WESOŁA 2015. W programie m.in. miasteczka 
tematyczne, zabaw, samochodowe, zdrowia, wojskowe, 
koncert Rafała Brzozowskiego i wiele innych atrakcji.

Z miasta

REKLAMA REKLAMA



8

Mieszkańcy

Trudno za nim nadążyć 
mimo tego, że dobiega dzie-
więćdziesiątki. Człowiek 
wyjątkowy. Aktor wybitny. 
Za każdym razem tworzy 
pełną charakteru postać. 
Potrafi zagrać dosłownie 
każdego. Raz jest czołgistą, 
a raz sękatym górnikiem, 
natomiast za chwilę prze-
istacza się we włókiennicze-
go fabrykanta w łódzkim 
pałacu. Innym razem jest 
neurotykiem, który targa 
się na życie. I w każdej z 
tych ról jest przekonywują-
cy. Taki właśnie jest Fran-
ciszek Pieczka.

Urodził się w Godowie 
na Śląsku w 1928 roku, 
jako najmłodszy z pięciorga 
rodzeństwa. Od najwcze-
śniejszych lat ciągnęło go 
do aktorstwa. Pokonywał 
piechotą blisko dziesięć ki-
lometrów tylko po to, aby 
dostać się na czeską stronę, 
do Zawady, w której znaj-
dowało się kino. Ryzyko-
wał wiele, ponieważ ojciec 
nie popierał jego pasji. Za 
wszelką cenę starał się udo-
wodnić, że kino to jedno 
„świństwo i bezbożność”. 
Chciał, aby Franek został 
górnikiem. Ale on bunto-
wał się przeciw pomysłowi 
ojca. Po czasie uległ jednak 
jego namowom i dla świę-
tego spokoju zaczął pracę 
w kopalni węgla w Chorzo-
wie. Nigdy jednak nie zapo-
mniał o aktorstwie. Zaczął 
uczęszczać do lokalnego te-

atru amatorskiego i grywał 
na organach w pobliskim 
kościele w Łaziskach. Ale 
ojciec cały czas chciał, aby 
jego syn został inżynierem. 
I robił wszystko, aby dopiąć 
swego. Franciszek wybrał 
się na Politechnikę Gliwic-
ką. Szybko zrozumiał, że nie 
tędy droga i postanowił iść 
za głosem serca. Przerwał 
studia, aby przenieść do 
szkoły aktorskiej w Warsza-
wie. – Zostawiłem kolegom 
indeks na pamiątkę, spako-
wałem walizkę i pojechałem 
do Warszawy – powiedział.

Egzaminował go sam 
Aleksander Zelwerowicz. 
To właśnie on zadecydował 
o przyjęciu go na uczelnię.

̶  Nasz rok był niezwykły. 
Mówiono, że to rok szajbu-
sów. Skończyło nas tylko 
dwanaścioro, między inny-
mi Jurek Dobrowolski, (...) 
Wiesiek Gołas, a z koleżanek  
̶  Danusia Gallert, Danusia 
Firek, Irena Szymkiewicz. 
To były czasy ostrego stali-
nizmu. Zaczęliśmy przecież 
w 1950 roku. My jednak 
byliśmy tacy trochę odchy-
leni od normy – wspomina.

Na studiach, jak to w 
życiu, bywało różnie, i 
śmiesznie i strasznie. Ale 
Franciszek nigdy nie żało-
wał swojego wyboru. Od sa-
mego początku był przeko-
nany, że to słuszna decyzja. 
Dzisiaj wybrałby tak samo. 
Profesorowie oglądali go z 
zachwytem. Pierwszy kom-

plement od recenzenta usły-
szał po dyplomowej roli w 
„Balladynie”. A później 

było już tylko lepiej. Po-
sypały się pierwsze role na 
scenie zawodowej. Był Te-
atr w Jeleniej Górze, Teatr 
Ludowy w Nowej Hucie, 

Teatr Stary w Krakowie. 
Zdolny aktor przyjmował 
rolę za rolę. Komplemen-
ty sypały się jak z rękawa. 
Wtedy też poczuł się goto-
wy na zmierzenie ze stolicą. 
Trafił do Teatru Dramatycz-

nego, później Narodowe-
go, ale nie zagrzał w nich 
miejsca na dłużej. Zmie-
niło się, gdy przyszedł do 
Teatru Powszechnego. W 

nim został na zawsze. Grał 
w nim niemal wszystko. A 
każda jego rola to perła.

Nie raz podkreślał, że 
ma szczęście do reżyserów 
i to nie tylko teatralnych, 
ale również filmowych. 
Swój debiut filmowy miał 
w „Pokoleniu” Andrzeja 
Wajdy. Następnie zagrał 
m.in. w „Matce Joannie od 
aniołów”, „Rękopisie zna-
lezionym w Saragossie” 
Wojciecha Hasa. Ale praw-
dziwą popularność przy-
niosła mu rola czołgisty 
Gustlika Jelenia w serialu 
„Czterej pancerni i pies”. W 
kolejnych latach udowod-
nił, że może być ponadprze-
ciętny, a nawet wybitny.

Prawie 60 lat spędził 
na scenie i wystąpił w po-
nad 100 filmach, zarówno 
polskich, jak i zagranicz-
nych. Ostatnio jedną z jego 
niezapomnianych ról była 
postać Stacha w „Ranczo 
Wilkowyje” Wojciecha 
Adamczyka. Na mały ekran 
wrócił po... 30 latach. Ale 
było warto. Zagrał w nim 
ze swoim przyjacielem Le-
onem Niemczykiem. – Nie-
jedno razem przeżyliśmy.  
Wspólne sceny były jed-
nymi z moich najmilszych 
wspomnień – przyznał.

Jednak Franciszek to 
nie tylko wielki aktor po-
siadający ogromny talent i 
wspaniały głos. To przede 
wszystkim czarujący, pra-
wy i uczciwy człowiek. 
Wszyscy jego przyjaciele i 
rodzina mogą potwierdzić 
te słowa. Sam Franciszek 
mówi jednak, że jest sa-

motnikiem, który nie lubi 
szumu wokół swojej osoby. 
Nigdy za nim nie przepadał. 
Zawsze unikał mediów i był 
przeciwnikiem popularnej 
tezy, że aby być dobrym 
aktorem, trzeba bywać na 
salonach.  ̶  Po co robić 
z siebie małpę?  ̶  pytał.

Jeszcze bardziej za-
mknął się w sobie, gdy 
zmarła jego ukochana żona. 
Minęło sporo czasu, ale z 
jej śmiercią cały czas trud-
no jest mu się pogodzić.   
̶  Henia zmarła w kwietniu, a 
w grudniu mieliśmy święto-
wać 50-lecie naszego ślubu  
̶  mówi ze łzami w oczach.

Od tego czasu Franci-
szek swój wolny czas spę-
dza w podwarszawskim 
domu, gdzie w ogródku 
uprawia bazylię, cząber, 
oregano i tymianek.  ̶  Szko-
da, że życie biegnie tak 
szybko. Mam jeszcze wiele 
planów, choć włos siwy, ale 
dusza wciąż młoda – mówi.

W tym roku wybitny ak-
tor otrzymał w Teatrze Pol-
skim w Warszawie Orła za 
osiągnięcia życia.  ̶  A jed-
nak trochę żal, że nadszedł 
dla mnie czas na nagrody 
za tzw. osiągnięcia życia. 
Tak nawiasem mówiąc, or-
łem to już nie jestem. Ale 
wielkie dzięki za tego mi-
łego ptaszka – zażartował 
z wrodzonym wdziękiem 
aktor. I jedno jest pewne. 
Gdyby nie było Francisz-
ka Pieczki, to trzeba było-
by go wymyślić. Jest na-
szym dobrem narodowym. 
Tak było, jest i będzie.

  (ad)

Franciszek Pieczka

REKLAMA REKLAMA
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

To święto zostało ustano-
wione przez ONZ niewiele 
ponad 20 lat temu. Jest więc 
stosunkowo młode, ale bar-
dzo szybko zyskało (i zysku-
je) na popularności. Oficjal-

nie obchodzimy je 15 maja. 
I można powiedzieć, że roz-
poczyna cykl „rodzinnych” 
świąt – Dzień Matki (26.05), 
Dzień Dziecka (01.06)  
i Dzień Ojca (23.06).

Obchody Międzynaro-
dowego Dnia Rodzin orga-
nizują praktycznie wszyst-
kie placówki oświatowe. 
„Mieszkaniec”, z tej właśnie 
okazji, gościł na pikniku  
w Przedszkolu nr 51, któ-
remu patronuje „Miś Cza-
rodziej”. Pogoda dała się 
ubłagać kadrze i rodzicom 
dzieci z przedszkola przy ul. 
Chrzanowskiego i choć nie 
była, jak przysłowiowy drut, 
to umożliwiła przeprowa-
dzenie zabawy na świeżym 
powietrzu. 

̶  Jesteśmy tutaj w naj-
lepszym towarzystwie, ja-
kie można sobie wymarzyć! 
– mówiła do zebranych na 
przedszkolnym placu zabaw 
dyrektor Krystyna Smoliń-
ska. Faktycznie, dzieci, ro-

dzice i dziadkowie, najbliż-
sza rodzina, to towarzystwo 
najlepsze. 

Przedszkolaki zaprezen-
towały się najpierw muzycz-
nie, a następnie wypuściły 
w niebo dziesiątki czerwo-
nych baloników w kształcie 
serc. A potem ruszyły taplać 
się w basenie z piłeczkami 
i wspinać na dmuchany za-
mek. Wspólne gry i zabawy 
integrowały rodziny. Podob-
nie jak spożywanie świeżo 
grillowanych kiełbasek, czy 
pysznych ciast. Było bardzo 
radośnie, aczkolwiek zda-
rzały się także łezki. Tosi 
Kowalskiej z grupy „Czaro-
dziejek” oczka mocno zwil-
gotniały, gdy musiała po-
żegnać przedszkole i iść do 
domu. – To tylko świadczy  
o tym, że impreza była świet-
na! – podkreślała „Miesz-
kańcowi” babcia Tosi.      ar  

rodzinnie w „misiu Czarodzieju”
Maj i czerwiec, to miesiące kilku „rodzinnych” świąt. Jednym z nich jest 
Międzynarodowy Dzień Rodzin…

Prascy cykliści wzbogacą 
się o ścieżki na Bródnie na Ba-
zyliańskiej, od Wysockiego do 
Rembielińskiej, na Tarchomi-
nie od Leliwitów do Świato-
wida. W fazie projektów znaj-
dują się ścieżki w al. Stanów 
Zjednoczonych i na odcinku 
Ostrobramska od Wału Mie-
dzeszyńskiego do Poligono-
wej, a także od Wału Miedze-
szyńskiego do Grenadierów, 

w pobliżu Parku Praskiego od 
ulicy Sierakowskiego do Wy-
brzeża Helskiego oraz w ciągu 
ulicy Mehoffera, od Strumy-
kowej do Światowida. 

Nie tylko ilość ścieżek rowe-
rowych jest ważna, ale także ich 
jakość.   ̶  Starsze odcinki dróg 
rowerowych są pełne pułapek: 
wysokich krawężników, wysta-
jących korzeni, nisko zawieszo-
nych gałęzi – przyznaje Wojtek, 

który najbardziej lubi szybkie 
trasy poza miastem – mam wra-
żenie, że projektanci dróg rowe-
rowych robią wszystko, by ich 
użytkownikom utrudnić życie, 
przeplatając je z chodnikami dla 
pieszych, przenosząc z jednej 
strony ulicy na drugą zmuszając 
rowerzystów do wielokrotnego 
przekraczania jezdni.

Częstym utrapieniem dla ro-
werzystów są inni cykliści, któ-

rzy zapominają o podstawowych 
zasadach ruchu drogowego.  ̶  Te 
wszelkie utrudnienia sprawiają, 
że jeżdżąc po mieście wybieram 

trasy, przy których nie biegnie 
droga rowerowa – dodaje – 
Wtedy zgodnie z prawem mogę 
poruszać się po jezdni, co jest 

szybsze, wygodniejsze i paradok-
salnie bezpieczniejsze. Idealnym 
rozwiązaniem są więc pasy ro-
werowe – łączą wszelkie zalety 
jazdy po jezdni, a jednocześnie 
zwiększają bezpieczeństwo ro-
werzystów.

Same drogi rowerowe to 
jeszcze nie wszystko. Potrze-
ba także zaangażowanych 
cyklistów, którzy będą z nich 
korzystać. W tym roku w The 
European Cycling Challenge  
przoduje Gdańsk. Warto więc 
wyciągnąć swoje jednoślady z 
piwnic i zacząć trenować, aby 
poprawić warszawski wynik 
ECC2015 w przyszłorocznej 
rywalizacji.

Maciej Stadtműller

…taką nas ścieżką poprowadź…
Maj w tym roku jest dosyć kapryśny, jednak wraz ze słonecznymi dniami przybyło 
na naszych drogach rowerzystów. Dobrą wiadomością będą plany stołecznego ra-
tusza dotyczące nowych ścieżek rowerowych i remontu tych w najgorszym stanie. 
Przybędzie blisko 60 km nowych dróg rowerowych. 
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Wieści z Wawra

AS

rok działalności 
wawerskiego  

Centrum kultury  
1 lipca minie rok od powołania  
Wawerskiego Centrum Kultury.  
Powstało z połączenia sześciu  
dotychczas działających klubów 
kultury, które zostały przekształ-
cone w filie WCK i poszerzone  
o filię Wawerska Strefa Kultury  
w Międzylesiu. W jej siedzibie przy 
ul. Żegańskiej 1a działają również 
organizacje pozarządowe, współ-
pracujące z Wawerskim Centrum. 

W ciągu 12 mijających miesięcy mia-
ło miejsce wiele wydarzeń, z historią których 
można się zapoznać na stronie internetowej  

www.wck-wawer.pl, ale najważniejsze są plany  
i wyzwania na przyszłość. Czego w perspektywie 
będzie można się spodziewać od strony kultural-
nej w Wawrze? Odpowiedź na to pytanie w dużej 
mierze opiera się na pierwotnie zamierzonej idei 
działania WCK, czyli wychodzeniu do odbiorcy, 
stąd, oprócz realizowanych na bieżąco wydarzeń, 
wprowadzane są projekty długofalowe, nawet wie-
loletnie, jak np. „Nowe Ogrody Kultury”. W kul-
turze jak i w naturze powinniśmy: zdiagnozować 
„podłoże” – jego braki, zasoby i potrzeby, dobrać 
odpowiednie narzędzia pracy i metody pielęgnacji, 
aby po jakimś czasie cieszyć się owocami. 

moc aktywności  
kulturalnej

Wawerski Teatr Wędrowny w swoich za-
mierzeniach ma występować wszędzie tam, gdzie 
będzie mile widziany, w prywatnych ogrodach, 
firmach, przestrzeniach; zaistniał już podczas 
„Festiwalu Czytających” m.in. na peronach 
stacyjnych, bazarach, ulicach Wawra… Na pew-
no cennym, już namacalnym owocem działalno-
ści jest działająca w Wawerskim Centrum Kul-
tury „Kawiarnia Naukowa 1a”, zainicjowana  
12 marca wykładem prof. Magdaleny Fikus  
pt. „Człowiek przez genetykę opisany”.  
Od tego czasu odbyło się kilka kolejnych 
spotkań, a w okresie wakacyjnym „Kawiar-
nia Naukowa 1a” stanie się kawiarnią mo-
bilną. Wawerskie Centrum Kultury w lipcu  

i sierpniu 
p r z e n i e s i e 
wykłady do 
zabytkowe-
go tramwaju, 
który będzie 
kursował po 
w a r s z a w -
skich to-
rach tram-
w a j o w y c h . 
Współpraca WCK z Tramwajami 
Warszawskimi wpisuje się w akcję 
„Kierunek życzliwość w komunika-
cji miejskiej”. 

W niedzielę 24 maja podczas ple-
nerowego wydarzenia „Zielone Świąt-
ki na Urzeczu” miała miejsce m.in. 
premiera widowiska opartego na ope-
rze „Flis” St. Moniuszki. Opracowane  
i zrealizowane przez Ognisko Muzycz-
ne im. A. Kulikowskiego oraz Wawer-
skie Centrum Kultury, już przed pre-
mierą spotkało się z zainteresowaniem 
chętnych do jego wystawienia w wielu 
innych miejscach. 

Z okazji swoich urodzin Wawerskie 
Centrum Kultury 14 czerwca organizu-
je prezentacje artystyczne wszystkich 
flii WCK. 

Jesienią czeka nas  wiele zaskaku-
jących niespodzianek.

Szczegóły na: www.wck-wawer.pl

„Dzień Zielonego 
konstantego”  

Jak co roku, tym razem  
13 czerwca Biblioteka Publiczna w 
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 
wraz z partnerami: Towarzystwem 
Przyjaciół Warszawy Oddział 
Anin i Stowarzyszeniem Artystów 
Plastyków Ziemi Otwockiej or-
ganizuje „Dzień Zielonego Kon-
stantego” – poświęcony znanemu 
aninianinowi, poecie Konstantemu  
Ildefonsowi Gałczyńskiemu. 

w programie:
• spotkanie z córką poety Kirą Gałczyńską,
• złożenie kwiatów pod pomnikiem poety,
• spacer śladami anińskich poetów   
– K.I. Gałczyńskiego, J. Tuwima i ks. J. Twar-
dowskiego,
• koncert poetycki i koncert muzyczny,
• prezentacja laureatów Turnieju Jednego 
Wiersza „Anińskie Noce Mistrza Gałczyńskie-
go” oraz wręczenie nagród przez Burmistrza 
Dzielnicy Wawer,
• „Zielony Plener”  ̶  wernisaż prac artystów 
plastyków linii wawersko-otwockiej,
• wystawa monograficzna „K. I. Gałczyński” 
(wystawa będzie prezentowana w bibliotece  
w Aninie do końca czerwca).

W trakcie całego wydarzenia, które odbędzie 
się w siedzibie głównej biblioteki w Aninie przy 

ul. Trawiastej 10, 
będzie można wziąć 
udział w kiermaszu 
książek i wykony-
waniu kotylionów 
do znaczków oko-
licznościowych. Dla 
dzieci przygotowano  
warsztaty plastycz-
ne inspirowane 
wierszami K. I. Gał-
czyńskiego.

Kontynuacją „Dnia Zielonego Konstante-
go” jest organizowana przez bibliotekę wyciecz-
ka autokarowa „Szlakiem Konstantego”, któ-
ra odbędzie się 27 czerwca i odwiedzi muzeum 
biograficzne K. I. Gałczyńskiego „Leśniczówka 
Pranie” w Rucianem Nidzie, „Muzeum Leśne”  
w Spychowie, „Park Dzikich Zwierząt” w Kadzi-
dłowie i „Muzeum Reformacji” w Mikołajkach.

w kasku do muzeum

Podczas zwiedzania muzeum w po-
niedziałek, 18 maja, można było z bliska 
śledzić prace konserwatorskie i moder-
nizacyjne prowadzone jednocześnie we 
wszystkich jedenastu kamienicach przez 
ponad stuosobową ekipę. Uczestnicy 
wizyty (na zdjęciu) przeszli labiryntem 
korytarzy łączących ze sobą wszystkie 
budynki po stronie Dekerta, oglądając 
wnętrza remontowanych zabytków. Moż-
na było podziwiać odsłonięte sklepienia 
krzyżowe „od góry”, czyli z wyższego 
piętra. Po raz pierwszy zaprezentowano 
ciekawe odkrycia konserwatorskie w ka-
mienicy nr 38 – malowidła z XVII w. do 
tej pory przykryte warstwą tynku. Uzna-
nie wzbudziła mrówcza praca konserwa-
torek pracujących przy odrestaurowy-
waniu zabytkowych polichromowanych 
sufitów z XVII i XVIII wieku.

̶  W niedalekiej przyszłości, bo już za 

rok, będziemy podziwiać efekt prac, czyli 
wyremontowane wnętrza siedziby głów-
nej Muzeum Warszawy. Zwiedzający zo-
baczą wystawę główną już latem 2016 
roku. Będzie to pierwsza część ekspozy-
cji zrealizowana dzięki wsparciu środ-
ków norweskich, ale także dzięki dotacji 
z Urzędu m.st. Warszawy  – powiedziała 
dyrektor Muzeum Warszawy Ewa Ne-
kanda-Trepka.

Trwający od lutego 2015 r. remont 
obejmuje wszystkie wnętrza siedziby 
głównej muzeum z wyjątkiem piwnic, 
które zostały już odrestaurowane. Prace 
remontowe zrealizuje spółka Castellum 
z Wrocławia. Konserwacja obejmuje 
zarówno wnętrza, jak też fasady kamie-
nic. Pierzeję po stronie Dekerta okrywa 
siatka zabezpieczająca, która zostanie 
zdjęta dopiero po zakończeniu robót  
w 2016 roku.

Muzeum Warszawy bardzo inten-
sywnie się rozwija – równolegle pro-
wadzone są inwestycje w siedzibie 
głównej przy Rynku Starego Miasta, w 
Muzeum Woli, oddziale Muzeum War-
szawy, trwa także inwestycja związana z 
poprawą dostępności Centrum Interpre-
tacji Zabytku dla osób niepełnospraw-
nych. Jesienią zostanie otwarta wystawa 
główna w Muzeum Warszawskiej Pragi. 
 ̶  Planujemy także kolejne inwestycje aż 
do 2022 roku – zapowiedział Jarosław 
Jóźwiak, zastępca prezydenta m.st. War-
szawy.                                             (um)

Muzeum Warszawy przechodzi gruntowną odnowę. Trwa generalny re-
mont zabytkowych kamienic, pierwszy od czasu powojennej odbudowy 
Starego Miasta. Po dwóch miesiącach prac budowlanych postęp w reali-
zacji projektu jest imponujący.

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
W ostatnim czasie weszły w życie przepisy dotyczące możliwości zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie pręd-

kości o 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz o możliwości przedłużenia zatrzymania dokumentu w przypadku, gdy 
osoba, której zatrzymano prawo jazdy w dalszym ciągu kierowała pojazdem. Proszę o wskazanie, które przepisy regu-
lują tę kwestię? 

Powyższe zmiany weszły w życie w dniu 18 maja 2015 roku, na podstawie Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 20 marca 2015 roku. Ustawa ta zmieniła m.in. art. 135 Ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 
20 czerwca 1997 roku, dodając w ust. 1 tego artykułu pkt. 1a), zgodnie z którym policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwito-
waniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną  
o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z nowym brzmie-
niem art. 135 ust. 3 w/w Ustawy, pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem jeszcze  
w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania. 

Jednocześnie, zgodnie z nową wersją art. 102 ust. 3 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 
roku, decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje właściwy starosta. Starosta wydaje również decy-
zję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy do 6 miesięcy, jeżeli osoba kierowała 
pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy - art. 102 ust. 1d) w/w Ustawy.

Jaka kara grozi za prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów?
Zanim udzielę odpowiedzi na to pytanie przypomnę tylko, że zgodnie z art. 38 Ustawy prawo o ruchu drogowym 

z dnia 20 czerwca 1997 roku, kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie upraw-
nionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokumenty stwierdzające przede wszystkim 
uprawnienie do kierowania pojazdem oraz dopuszczenie pojazdu do ruchu, a także dokument potwierdzający za-
warcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia 
składki za to ubezpieczenie. Warto przy tym zaznaczyć, że kierujący pojazdem nie ma obowiązku posiadania przy 
sobie dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty czy paszport.

Odpowiedź na zadane pytanie zawiera art. 95 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto prowadzi na drodze pu-
blicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Należy w tym miejscu podkreślić, że przepis ten obowiązuje jedynie na 
drogach publicznych oraz drogach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi jako strefa zamieszkania. Nieposia-

danie przez kierującego wymaganych dokumentów podczas jazdy poza drogą publiczną, strefą 
zamieszkania lub strefą ruchu (np. drogą polną) nie pociąga za sobą sankcji karnych. 

Jednocześnie należy pamiętać, że w/w przepis odnosi się do osoby prowadzącej po-
jazd na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, która nie posiada przy 
sobie wymaganych prawem dokumentów, ale którymi w rzeczywistości dysponuje, tylko 
z jakichś powodów ich nie zabrała (np. zapomniała). Przepis ten nie obejmuje osoby, która 
prowadzi pojazd nie mając do tego uprawnienia. O tym wykroczeniu stanowi art. 94 w/w 
ustawy, który przewiduje surowszą karę. 
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Na pierwszy rzut oka, 
wydawałoby się, że są dwa od-
rębne światy, które nie mogą 
się spotkać. W czasie jednej z 
debat zorganizowanych w ra-
mach projektu została przyto-
czona nawet metafora „urzęd-
nicy są z Marsa i organizacje 
pozarządowe z Wenus”. Po 
jednej stronie: procedury, pro-
cedury, procedury, po drugiej 
– spontaniczność, entuzjazm  
i otwartość na proces i zmianę. 
Okazuje się jednak, że nie do 
końca obraz funkcjonowania 
samorządu i lokalnego akty-
wizmu jest tak jednorodny czy 
mówiąc wprost – stereotypo-
wy. Urzędnicy coraz częściej 
bardziej odważnie szukają w 
swojej pracy z organizacjami 
niestandardowych rozwiązań, 
a część społeczników coraz 
chętniej decyduje się na pro-
fesjonalizację swoich działań. 
Prawdopodobnie jesteśmy na 
początku przemiany współ-
pracy obu sektorów, która 
zaistniała pod wpływem no-
wego kontekstu dla działań 
społecznych. Po pierwsze, 
wyraźnie widać uaktywnie-
nie różnego rodzaju inicjatyw 
oddolnych, realizowanych 
przez samych mieszkańców. 
Po drugie, sektor pozarządo-
wy w Polsce ma już ponad 
15-letnią historię – to czas na 
podsumowania. W związku z 
tym przemyśliwuje siebie na 
nowo i wyciąga wnioski z do-
tychczasowej działalności.

Jednym z najważniej-
szych wątków w codziennym 
funkcjonowaniu III sektora 
(sektora pozarządowego) jest 
współpraca z administracją 
publiczną. Sporą część dzia-
łań, zwłaszcza organizacji 
pozarządowych o lokalnym 
zasięgu, stanowi realizacja 
zadań zlecanych przez sa-
morząd w drodze otwartych 
konkursów ofert. Organiza-

cje, dzięki nim mają możli-
wość realizacji różnego typu 
działań dla mieszkańców: od 
wydarzeń sportowych i zajęć 
edukacyjnych czy kultural-
nych, po profilaktykę i eks-
perckie poradnictwo (prawne, 
psychologiczne, księgowe) 
dla różnych grup. Organizacje 
bardzo często wśród swoich 
członków i współpracowni-
ków mają świetnie wykwalifi-
kowanych fachowców – eks-
pertów w swojej dziedzinie. 
Oferując wsparcie finansowe 
i infrastrukturalne NGO’som 
samorządy nie tylko posze-
rzają ofertę usług dostępnych 
dla mieszkańców. Dzięki ak-
tywistom uzyskują dostęp do 
innowacyjnych rozwiązań 
i pomysłów. By jednak w 
pełni korzystać z potencjału 
wzajemnego wsparcia dwóch 
sektorów, pozarządowego i 
samorządowego, potrzebna 
jest ścisła współpraca obu 
partnerów.

Głównym założeniem 
projektu „Wysokie standardy 
współpracy z NGO’s w Dziel-
nicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy”, którego dotyczy 
niniejszy artykuł, było przyj-
rzenie się zagadnieniu współ-
pracy samorządu dzielnicy  
z tutejszymi organizacjami 
pozarządowymi. To problem 
wielowątkowy i złożony, któ-
ry, jako zespół projektowy, 
próbowaliśmy „rozbroić” sta-
wiając kilka podstawowych 
pytań, m.in. jak samorząd i 
sektor pozarządowy się ze 
sobą komunikują, czy jakie 
są najważniejsze bolączki 
codziennej współpracy samo-
rząd – NGO? 

Odpowiedź na te i inne py-
tania przyniosły nam wyniki 
badań wśród lokalnych akty-
wistów i mieszkańców Pragi-
Południe, a także urzędników, 
wykonane w ramach projektu. 

Uczestnicy badań wypełniali 
ankiety, dotyczące współpra-
cy z samorządem, przepro-
wadziliśmy z nimi również 
wywiady badawcze. Do-
datkowo zorganizowaliśmy 
szereg spotkań (w tym kon-
sultacje), na których pogłę-
bialiśmy najważniejsze wątki 
ujawnione w wynikach badań. 
Czego można dowiedzieć się 
z przeprowadzonej diagnozy? 
Dużym zaskoczeniem będzie 
dla Państwa na pewno liczba 
organizacji zarejestrowanych 
w dzielnicy  ̶ 247. To potężna, 
ale też niejednorodna społecz-
ność. Obszarem działalności 
największej części z nich jest 
sport i turystyka (26%). Na 
drugim miejscu popularno-
ści działań podejmowanych 
przez tutejsze organizacje jest 
kultura i sztuka (21%). Sto-
sunkowo wiele z nich zajmu-
je się wspieraniem na różne 
sposoby rozwoju osobistego, 
a także pomocą najuboższym 
w trudnych sytuacjach życio-
wych (łącznie oba obszary 
działalności to 30%). W spo-
tkaniach organizowanych w 
ramach projektu wzięło udział 
blisko 60 prasko-południo-
wych organizacji. Wniosku-
jemy stąd, że co najmniej ta 
liczba, to ilość organizacji ak-
tywnych, realizujących dzia-
łania na rzecz mieszkańców 
dzielnicy.

W kwestii komunikacji 
okazało się, że sektor po-
zarządowy i samorządowy, 
owszem, komunikuje się, ale 
organizacje nie są do końca 
zmotywowane do dzielenia 
się z urzędem informacjami 
o swojej działalności. Potrze-

bują tutaj wsparcia. Będzie 
to koordynator ds. współpra-
cy dzielnicy z organizacja-
mi, którego zadaniem będzie 
m.in. pomoc organizacjom w 
poruszaniu po urzędniczych 
procedurach.

Kolejną bolączką jest wy-
pracowywanie priorytetów dla 
działań na rzecz mieszkańców 
wspólnie przez urząd i organi-
zacje. Jednym z narzędzi, któ-
re mają to ułatwić jest częstsze 
stosowanie przez samorząd 
konsultacji społecznych z or-
ganizacjami pozarządowymi 
dot. np. potrzeb mieszkańców, 
a także wspieranie rozwoju 
Dzielnicowej Komisji Dialo-
gu Społecznego. Ta ostatnia 
to zrzeszenie lokalnych NGO-
’sów, wspierane organizacyj-
nie przez urząd dzielnicy, które 
jest ciałem doradczo – opinio-
dawczym dla samorządu. Do 
DKDS może przystąpić każ-
da organizacja, która realizu-
je swoje działania na terenie 
dzielnicy. W Warszawie dzia-
ła piętnaście takich komisji. 
Okazją do pogłębiania współ-
pracy organizacja z urzędni-
kami są również różnego typu 
zespoły robocze zajmujące się 
konkretnymi kwestiami. W 
czasie projektu powołaliśmy 
trzy takie zespoły: zespół ds. 
Strategii Współpracy (patrz 
niżej), zespół ds. usprawnień 
(zajmował się propozycjami 
ulepszeń dla procedur urzęd-
niczych związanych z dzia-
łalnością organizacji) oraz 
zespół ds. mediacji. Ten ostat-
ni będzie działał również po 
zakończeniu projektu. Tworzą 
go mediatorzy społeczni prze-
szkoleni w ramach projektu, 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i urzędnicy. 
Można korzystać z ich pomo-
cy. Więcej informacji na stro-
nie urzędu dzielnicy.

Problemów i bolączek 
współpracy znaleźliśmy wię-
cej – tutaj prezentujemy wy-
brane. W ramach projektu uda-
ło nam się także określić dobre 
strony współpracy organizacji 
z lokalnym samorządem. Na 
pewno bardzo pozytywnym 
elementem tej współpracy jest 
organizacja dorocznego świę-
ta lokalnych organizacji poza-
rządowych, pn. Południowo-
praskie prezentacje. W czasie 
wydarzenia mieszkańcy mogą 
lepiej poznać działalność lo-
kalnych aktywistów, a także 
wziąć udział w różnego typu 
atrakcjach (warsztatach, kon-
certach, wystawach). 

Chcąc zebrać w jednym 
miejscu najważniejsze za-
łożenia i kierunki rozwoju 
współpracy prasko-południo-
wych organizacji i tutejszego 
samorządu, wspólnie z zespo-
łem ds. Strategii Współpracy 
(złożonego z urzędników i 
NGO’sów) i zewnętrznym 
ekspertem, Zbigniewem Wejc-
manem, opracowaliśmy doku-
ment strategiczny, w którym 
znalazły się najważniejsze re-
komendacje dotyczącego tego 
zagadnienia. Przed organiza-
cjami i urzędnikami dwuletni 
proces wdrażania/realizacji 
dokumentu pn. „Strategia 
Współpracy Dzielnicy Pra-
ga-Południe z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2015-
2017. Założenia, narzędzia, 
metody”. Jeśli jesteś przed-
stawicielem lokalnej organi-
zacji pozarządowej, która jest 
zainteresowana zaangażowa-
niem się w ten proces albo 
chcesz dowiedzieć się więcej 
o projekcie „Wysokie standar-
dy współpracy z NGO’s…” 
przyjdź na spotkanie podsu-
mowujące projekt: 28 maja 
br., Centrum Społeczne PACA 
(ul. Paca 40), w godz. 14.30 – 

19.30. Więcej informacji o 
efektach naszej pracy i opraco-
wanych przez nas pomysłach 
na różnego typu usprawnienia 
współpracy NGO – samorząd 
znajdziesz na stronie: www.
ngo-pragapld.pl, pisząc maila: 
ewelinab@cal.org.pl lub za-
glądając na profil FB: Spinacz 
NGO Praga-Południe.

Projekt jest realizowany  
w partnerstwie Stowarzysze-
nia Centrum Wspierania Ak-
tywności Lokalnej CAL, Urzę-
du Dzielnicy Praga-Południe  
i Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej.

Projekt „Wysokie stan-
dardy współpracy z NGO’s 
w Dzielnicy Praga-Południe 
Miasta Stołecznego Warsza-
wy” jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

AS

strategia dobrego początku
Od kilkunastu miesięcy na Pradze-Południe przedstawiciele organizacji poza-
rządowych (fundacji i stowarzyszeń) i urzędnicy dzielnicowego ratusza uczest-
niczyli w pracach nad udoskonaleniem sposobów wzajemnej współpracy. 

 

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

Źródło: Fakty NGO, Stowa-
rzyszenie Klon/Jawor, War-
szawa 2013.

Źródło: Fakty NGO, Stowa-
rzyszenie Klon/Jawor,War-
szawa 2013.

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”. 
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

  





 




 

  

 

Młody człowiek pyta kobietę:
- Babciu, jak najszybciej trafić do szpitala?
- Najszybciej? A powiedz do mnie jeszcze raz 

„babciu”, znajdziesz się tam szybciej, niż myślisz!!!
* * *

- Wiesz, moja babcia skarży się, że ma coraz słabszy wzrok!
- To ja wiem, jak jej pomóc! Powinna jeść bardzo dużo mar-
chewki!
- ???
- Co się dziwisz? A widziałeś królika w okularach?!

* * *
- Synu, ile lat ma ta twoja nowa dziewczyna?
- Nooo… Koło czterdziestu.
- Hmm… a jak duże jest to „koło”?

* * *
Policjant dzwoni do komendy: - Przyślij tu kryminalnych, jest ofiara.
- Szczegóły?
- Mężczyzna, lat około 30, dostał kilkanaście ciosów nożem.
- Jest sprawca? 
- To matka, dźgnęła go kuchennym nożem, bo wszedł na świeżo 
umytą podłogę.
- Aresztowaliście ją?
- Skąd! Podłoga jeszcze mokra…

RADY
CiotKi
AGATY

Sezon wyjazdów w pełni! 
o tym, że w samochodzie 
musi być gaśnica i trójkąt 
ostrzegawczy, każdy wie. 
ale to nie wszystko, co 
warto ze sobą wozić. 
Po pierwsze  -  apteczka, a 
w niej gaza jałowa, środki do 
dezynfekcji, plastry, opaski 
uciskowe, jednorazowe rę-
kawiczki  -  apteczka może 
przydać się tobie, ale tak-
że obcemu człowiekowi, jeśli 
trzeba będzie udzielać mu 
pomocy. Jeśli chodzi o jakie-
kolwiek leki i inne preparaty  -  
pamiętaj, że w samochodzie 
będą w zimie przemarzać a 
latem przegrzewać, co może 
radykalnie zmienić ich wła-
ściwości. 
Po drugie, dla bezpieczeń-
stwa warto znaleźć miejsce 
na koło zapasowe lub choćby 
specjalny zestaw naprawczy. 
No i, oczywiście, sprawna la-
tarka! Nawet, gdy używasz 
nawigacji, wrzuć do auta 
mapę. Jest mniej zawod-
na, niż elektronika… osoby 
używające okularów zawsze 
powinny mieć w samocho-
dzie ich zapasową parę. Na 
wszelki wypadek.

Gorczyca należy do rodziny kapustowatych. Jest podstawowym 
składnikiem musztardy! Dziś to niezwykle popularna przyprawa, 
kiedyś była też lekarstwem. Wzmianki o gorczycy znajdziemy w 
Biblii, a w starożytności, gdy nie było lodówek, na południu 

Europy, Bliskim Wschodzie i Egipcie, roztarta z wodą i solą była świetną marynatą do 
mięs i ryb, korzystnie zmieniając smak, przedłużając świeżość, mimo upału. Francuzi 
mają musztardę z Dijon  -  żółtą, gładką, wyrazistą i musztardę z Meaux  -  z całymi 
ziarnami i dobrym octem winnym, do dziś produkowaną w kamiennych słoiczkach, 
zakrytych prawdziwym korkiem zalanym czerwonym woskiem. Można ją przecho-
wywać przez wiele miesięcy poza lodówką, choć jest bez konserwantów! Belgia to 
musztardy niezwykle aromatyczne, pełne ziół; Niemcy  -  bardzo ciemne, słodkie, 
Rosjanie  -  bardzo ostre. Ciekawostką jest musztarda kreolska, z ostrymi papryczkami 
i włoska mostarda di frutta, z całymi owocami.

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 8/2015: „Bieda rozumu uczy”. 
Album książkowy wylosowała p. Wiesława Czerniej z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 3 czerwca br. 

Krzyżówka Mieszkańca Nr 10
Baran 21.03-21.04 m

Stabilizacja i pewność będą ci towarzyszyć przez naj-
bliższe tygodnie, w sprawach uczuciowych czekają 
cię jednak pewne niespodzianki, ale pozwól sobie 
na więcej dystansu i potraktuj te nieoczekiwane wy-
darzenia na luzie. Na razie poszukiwania środków 
finansowych niezbędnych do realizacji pewnego ma-
rzenia zaprząta wszystkie twoje myśli, ale życie pisze 
ci inny scenariusz. 

Byk 22.04-21.05 n
Teraz unosi cię fala powodzenia. Pozbędziesz się 
zmartwień, życie nabierze rumieńców, a urlopowe 
plany zapowiadają się całkiem ciekawie. Wcześniej 
szykuje się jakiś zastrzyk finansowy. Wobec dręczą-
cych cię problemów zawodowych, możesz nagle 
wpaść na jakiś ciekawy pomysł, jak je rozwiązać. 
Rozmowy służbowe mogą okazać się pomyślne i bę-
dziesz mógł liczyć na zasłużony wypoczynek.   

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Może ogarnąć cię szaleństwo zakupów. Tylko czy 
twoja kieszeń to wytrzyma? Nie daj się skusić namo-
wom i nie bierz kredytu, bo możesz mieć kłopoty ze 
spłaceniem. Niech cię tylko nie zaślepi chęć impono-
wania innym, bo może się to źle skończyć. Postaraj 
się, aby to co teraz zaczniesz odzwierciedlało twoje 
prawdziwe nastroje i pragnienia. 

Rak 22.06-22.07 p
Drogi Raku, jesteś teraz w takim nastroju, że mo-
żesz każdego zauroczyć, taka sytuacja sprawi,  
że wokół ciebie zaroi się od wielbicieli. Tylko pamiętaj, 
żebyś się zbytnio nie rozpędził w tych podbojach, bo 
z uczuciami nie wolno igrać. W innych sprawach, nie 
musisz martwić się o dzień jutrzejszy. Finanse masz 
pod kontrolą, a w uczuciach nie opuszcza cię wio-
senny nastrój.

Lew 23.07-23.08 q
Pasjonujesz się obecnie pracą, ścigasz dłużników  
i walczysz o lepsze warunki umów, ale źle znosisz 
zbyt niskie, twoim zdaniem zarobki. Powinieneś więc 
zająć się negocjowaniem podwyżki u szefostwa, a je-
śli nie dojdziesz do porozumienia –  spróbuj szukać 
innej pracy. Nieraz warto zacząć wszystko od nowa, 
ale nie działaj pochopnie i nerwowo, bo możesz wiele 
stracić...

Panna 24.08-23.09 r
Zaskoczysz bliskich drobnym upominkiem i nieocze-
kiwaną wizytą. Najbliższy czas to okres spotkań to-
warzyskich. Nie wykręcaj się. Jeżeli wewnętrzny głos 
ostrzega cię przed nowymi znajomościami, posłu-
chaj go. Nie daj się namówić na kolejne zakupy, lepiej 
odkładaj na urlop z najbliższymi. W miłości kieruj się 
sercem, a nie emocjami.

Waga 24.09-23.10 s 
To nie jest odpowiedni czas na podejmowanie decyzji 
zawodowych. Zrób plan zajęć na najbliższy miesiąc, 
będzie pracowity, ale udany. Nie próbuj szczęścia w 
grach hazardowych bo możesz tylko stracić. Musisz 
uważać na to, co mówisz. Lepiej odłóż swoje ambit-
ne plany sprawy i wyzwania na inny termin i bardziej 
odpowiedzialnie traktuj swój związek.

Skorpion 24.10-23.11 t
Czeka cię sporo zawodowych spotkań, a plany z któ-
rymi wiązałeś nadzieje mają szansę się sfinalizować. 
Dzięki nim nawiążesz nowe znajomości. W sprawach 
osobistych natomiast będzie bez większych zmian, 
chyba że liczysz na jakąś szybką znajomość... na 
krótko. Tutaj decyzja należy do ciebie.

Strzelec  24.11-22.12 u
Zaufaj swojej intuicji, ona jeszcze nigdy cię nie zawio-
dła. Nie bądź samolubem, czasem warto jest komuś 
pomóc. To nic nie kosztuje, a możesz zyskać nowe-
go znajomego. W twoje życie chwilowo wkradła się 
nuda i monotonia - nie czekaj, zabaw się. To pomoże 
ci dostrzec uroki życia, o których dawno zapomnia-
łeś. Spotkasz kogoś, z kimś kiedyś byłeś bardzo bli-
sko związany.

Koziorożec 23.12-20.01 v
Okaż bliskiej osobie więcej ciepła i szacunku. Nie 
przejmuj się drobnymi niepowodzeniami, nie warto. 
W nadchodzącym czasie nie spodziewaj się zbyt 
wielu radosnych chwil, możliwe drobne rozdrażnie-
nie. Nie daj się namówić na żaden doskonały interes. 
Jeśli trzeba proś o pomoc znajomych, nie krępuj się. 
Dostosuj się do nowych zaskakujących okoliczności 
w twoim życiu.

Wodnik 21.01-19.02 w
Wszystkie zaległe sprawy ułożą się po twojej myśli. 
Teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Do-
brym pomysłem jest weekendowy wyjazd za miasto. 
Pomoże oderwać się od rzeczywistości i naładuje 
cię pozytywną energią. Uważaj i nie szastaj zbytnio 
pieniędzmi, oszczędność jeszcze nikomu nie zaszko-
dziła.

Ryby 20.02-20.03 x
Wszystko, do czego się weźmiesz pójdzie ci jak  
z płatka, chociaż tytanem pracy to ty raczej nie jesteś. 
Twoje myśli krążą zazwyczaj wokół tego jak uprzy-
jemnić życie sobie i innym. W głowie masz pełno 
drobiazgów, które mogą cię odrywać od tego czym 
powinieneś się naprawdę zajmować. Spróbuj dojść 
do porozumienia z partnerem, dokąd możecie wy-
brać się na wspólny urlop.  

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
SKoro MoWa o MUSztardzie, zaJrzYJMY do KUCHNi. MożNa 
Ją WYKorzYStać Nie tYlKo PrzY grillU! 

d  Zupa musztardowa 
Z 3 łyżek masła i takiej samej ilości mąki zrób zasmażkę, zalej ją powoli, mocno 
mieszając, zimnym bulionem, zagotuj (grudki, po prostu zmiksuj). Dodaj 4-5 łyżek 
musztardy łagodnej, na przykład kremskiej. Zagotuj, dopraw solą, pieprzem, śmie-
taną lub rozkłóconym żółtkiem. Można dodać odrobinę cukru. Podawaj z grzankami  
i małymi kosteczkami miękkiego, żółtego sera. Posyp świeżym szczypiorkiem.
  d Sos musztardowo-serowy
Na małym ogniu rozpuść na patelni nieco masła, dodaj 2-3 łyżki musztardy i dużą 
garść wiórków żółtego sera, podlej pół szklanką jasnego piwa; mieszaj. Dla koloru 
można dodać kurkumy. Gdy ser się rozpuści  ̶  gotowe! 
d Masło musztardowe do gorących mięs i warzyw
Do miękkiego masła dodaj 2-3 łyżki musztardy (można mieszać jej rodzaje), dosyp 
estragonu (najlepiej świeżego) i kurkumy, utrzyj całość na gładką masę, doprawia-
jąc solą, pieprzem i ewentualnie cytryną. Wstaw do lodówki na 10 minut, następnie 
uformuj wałek o średnicy około 2-3 cm, zawiń w folię i włóż do lodówki na min.  
2 godziny. Wyjmij, odpakuj, pokrój w poprzeczne plasterki, kładź je na porcjach mię-
sa lub ryby.
d Ryba musztardowa 
Filety z pstrąga umyj, osusz, skrop cytryną po stronie bez skórki i ułóż na blasze skórką 
do dołu, na folii lub papierze do pieczenia. Posmaruj wierzch cienko łagodną musztardą, 
wymieszaną z gęstą śmietaną, a wokół obłóż siekanymi szalotkami lub młodymi cebul-
kami, oprószonymi solą. Włóż na około 15-20 minut do gorącego piekarnika. Podawaj  
z młodymi ziemniakami, oprószonymi koperkiem lub z ryżem. Choć do ryby zwykle po-
dajemy białe wino, tak przyrządzona smakuje też z delikatnym, lekkim piwem.
 d Musztardowy schab
Schab bez kości zamarynuj w ulubionych przyprawach, lecz raczej bez czosnku i ma-
jeranku, następnie pokrój w plastry około 1/2 cm, lecz jakby nie do końca nacinając, 
tak, żeby nie były oddzielone od siebie na samym dole. Co drugi plaster posmaruj wy-
razistą musztardą i sklej z sąsiednim; cały schab zawiń szczelnie w folię i upiecz, pod 
koniec odwijając wierzch folii, by się zrumienił. Podawaj gorące, oddzielając nożem po 
dwa sklejone musztardą plastry, jak oddzielne „kanapki”.

H O R O S K O P



MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
42 000 egz.

yn aw ol ort noK  przez 
kez ¹iwZ  il ort noK   

ijc ub yrt syD  .ys arP

Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Wiesław Nowosielski. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski.
Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 22 813-43-83, e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca:
P.W.U. „VARIA”, ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. Druk: „ODDI”.  Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, 
listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają.

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

www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego (Gocław) - Biuro

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

        DAM PRACĘ              
l Emerytom, rencistom - sprzą-
tanie obiektów. Dzwonić od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
12-15.           Tel. 508-332-840
l Firma z branży finansowej 
zatrudni osoby w wieku 25-65lat 
na stanowisko doradcy klienta 
na teren dzielnicy Tarchomin, 
oferujemy stabilny, długoletni 
czas zatrudnienia. 

Tel. 517-090-224, 
e-mail:rekrutacja.eden@ 

edenfinance.pl
l OSOBĘ DO WYKONYWA-
NIA POPRAWEK KRAWIEC-
KICH.          TEL. 601-330-063 

          FINANSE              
l Pożyczka nawet do 25 tysięcy zł.  
          Tel. 663-271-508 

            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 go-
tówkę 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

Psychoterapia, uzależnienia. 
Lecznica Rondo Wiatraczna. 
depresja, żałoba, trudne sytu-
acje życiowe. Lecznica Rondo 
Wiatraczna. Tel. 502-116-567

            NAUKA              
l Angielski, niemiecki. 

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

Tel. 501-510-709
l Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze - promocja! Student.

 Tel. 533-404-404

  NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia              

l Cichy pokój w centrum War-
szawy w 3-pokojowym mieszka-
niu bez właściciela. 

Tel. 664-702-297
l  Komercyjny Wawer. 

Tel. 660-281-236

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

Tel. 728-925-966

   NIERUCHOMOŚCI/zamienię              
l Koszalin/Mielno 48m2 na Pra-
gę Południe.   Tel. 517-270-565

           PRAWNE              
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

        TRANSPORT              
l Przeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja zbędnych me-
bli, przedmiotów z mieszkań  
i piwnic. 

Tel. 607-66-33-30
l PRZEPROWADZKI. 

TEL. 722-990-444

Sprzątanie piwnic, strychów, 
wywóz mebli, gruzu z załadun-

kiem, wycinka drzew. 
Tel. 22-224-22-63; 

888-651-163

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, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
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 Elewacje, dachy- czyszczenie, 
malowanie. Obróbki blacharskie. 
Wycinka drzew. Tel. 504-250-013
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, makulatu-
rę, 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 Toczenie, frezowanie, szlifo-
wanie.           Tel. 605-56-66-58
l Zabudowa balkonów. 

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

Tel. 22 610-54-19

 USŁUGI/budowlane              
l Dachy, rynny, kominy. Wymia-
na, naprawa, montaż. 

Tel. 504 250 013
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

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

 Tel. 792-090-565
l Remonty a- z. 

Tel. 510-383-044
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
l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 

Tel. 663-51-17-71

       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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„Czwórbój wawerski” skła-
da się ze wspomnianych wyści-
gów rowerowych, zawodów pły-
wackich, biegów przełajowych i 
narciarskich. Każda z dyscyplin 
rozgrywana jest w osobnym 
terminie. Za niecały miesiąc 
odbędą się zawody pływackie, 
a tydzień temu tegoroczny cykl 
rozpoczęły wyścigi kolarstwa 
górskiego. Pozostałe zawody 
planowane są już po zbliżają-
cych się wakacjach - jesienią i 
zimą. O zwycięstwie w czwór-
boju decyduje suma punktów 
zdobytych we wszystkich kon-
kurencjach. Dobrym pomysłem 

tej rywalizacji jest to, że można 
do niej dołączyć w każdym mo-
mencie i nie trzeba obowiązko-
wo mierzyć się we wszystkich 
dyscyplinach. – Przede wszyst-
kim, to jest zabawa sportowo-
rekreacyjna – podkreśla Jacek 
Sadomski, który prowadził ro-
werową imprezę.

Trasa rowerowa wyścigu 
znajdowała się na terenie TPD 
„Helenów”. Zawodnicy star-
towali w różnych kategoriach 
wiekowych (od tego zależał 
dystans) i według płci. Złote 
medale w swoich kategoriach 
otrzymali: Gabriel Daniluk, 

Jakub Czabok (z rekordem tra-
sy!), Zuzanna Waśniak, Klaudia 
Borowa, Gustaw Daczkowski, 
Piotr Kędziorek, Krzysztof 
Szwagrzak, Elżbieta i Brunon 
Czabok (zdaje się, ta rodzina 
ma bardzo duże szanse na zwy-
cięstwo w klasyfikacji rodzinnej 
czwórboju). Ostatnim złotym 
medalistą został Grzegorz Ko-
łodziejek (rocznik 1947), który 
wygrał ze starszym o trzy lata 
Andrzejem Kędziorkiem. Na 
połączonej linii startu i mety 
panowała rodzinna, piknikowa 
atmosfera, ale nie brakowało też 
momentów emocjonujących. 

– Będzie potrzebna fotokomór-
ka! – wołał Jacek Sadomski, 
gdy finiszowały trzynastolatki. 
Klaudia Borowa i Ola Lewicka 
jechały koło w koło. Jednak na 
mecie minimalnie pierwsza była 
Klaudia. – Miałyśmy taki plan 
żeby razem przejechać metę, ale 
nie wyszło…  ̶  dziewczęta (na 

zdjęciu) śmiały się relacjonując 
„Mieszkańcowi” finisz zawo-
dów.  Nie wiemy, czy sporto-
wo, to było fair, ale pokazały, 
że można dziewczęcą przyjaźń 
i radość z rekreacyjnego upra-
wiania sportu postawić ponad 
zaciekłą rywalizację.

ar
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Przedwakacyjny dwubój w wawrze
Jedną ze stałych imprez sportowych Wawra jest „Czwórbój wawerski”.  
W ubiegłym tygodniu mieszkańcy tej dzielnicy i okolic rywalizowali w wyści-
gach rowerowych MTB.

Przedsmak 
Baku  
w warszawie

Już za dwa tygodnie w 
Baku rozpoczną się pierw-
sze Igrzyska Europejskie. 
Ta impreza była mottem 
przewodnim 17. Pikniku 
Olimpijskiego zorganizo-
wanego w miniony week-
end na Kępie Potockiej.

Głównymi organizatorami 
pikniku był, jak zwykle, Polski 
Komitet Olimpijski i Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Piknik 
odwiedziło blisko 30 tysięcy 
osób. W imprezie na Żoliborzu 
wzięło udział prawie 200 me-
dalistów olimpijskich! Firma 
OTCF z Wieliczki zaprezento-
wała stroje w jakich polska kadra 
wystąpi na Igrzyskach w Baku. 
– Przełamaliśmy barwy narodo-
we dodając im intensywny kolor 
lemonki – tłumaczyli przedstawi-
ciele firmy.

Największą frajdę z pikniku 
(poza fanami sportu i łowcami 
autografów) mieli oczywiście 
najmłodsi. – Multum dzieci 
wzięło udział w różnego ro-
dzaju konkurencjach i konkur-
sach sprawnościowych – mówi 
„Mieszkańcowi” Aleksandra, 
która obsługiwała strefę pił-
ki nożnej. Mamy nadzieję, 
że radosna atmosfera pikniku 
naładowała baterie naszym 
sportowcom przed występami  
w Baku…                           rosa

REKLAMA REKLAMA

Szukasz mieszkania w dobrej lokalizacji, ale masz dość zgiełku i hałasu, chciałbyś  
po pracy pójść na spacer z dzieckiem, odpocząć czytając książkę, pobiegać? Jeżeli choć raz 
odpowiedziałeś tak, to trafiłeś w dziesiątkę! Osiedle Przy Parku przy ul. Rembielińskiej  
na Targówku jest dla Ciebie po prostu stworzone.

To najnowsza inwestycja realizowana w najatrakcyjniejszej części Targówka obok  
Parku Bródnowskiego. Oferta skierowana jest szczególnie dla młodych rodzin  
– Mieszkania w MDM.

Największym atutem jest lokalizacja – blisko usytuowane są przystanki autobusowe, 
tramwajowe, szkoły, przedszkola i galerie handlowe. Eleganckie 30-84 m2 mieszkania  
z dużymi tarasami znajdują się w trzech kameralnych budynkach, do których przynależy 
komórka lokatorska i miejsce postojowe.

Więcej informacji na stronach: www.victoriadom.pl; www.przyparku.pl 
lub w dziale sprzedaży Victoria Dom S.A pod tel. 22 741-62-62.

ZAMiESZkAJ 
NA ZiElONyM TARgóWku

„Mieszkaniec” miał możli-
wość obserwowania takiej par-
tii szachów, przy której oczy 
kibiców poruszały się szybciej 
niż oczy kibiców ping-pon-
ga… Ale o tym za chwilę. Naj-

pierw wspomnimy, że od koń-
ca marca trwa międzyszkolny 
turniej szachowy dla szkół 
podstawowych w ramach pro-
jektu „Edukacja przez Szachy 
w Szkole”. Turniej „WARS i 
SAWA grają w szachy” orga-
nizuje Miasto (stołeczne Biu-
ro Edukacji) razem z Polskim 
Związkiem Szachowym. Za 
nami rozgrywki międzyszkol-
no-międzydzielnicowe. Do 
miejskiego finału zakwalifiko-
wało się blisko 20 drużyn. Na 

czele tabeli znajdują się młodzi 
szachiści z podstawówek nr: 
124 z ul. Bartoszyckiej, 285 z 
ul. Turmonckiej, 340 z ul. Lo-
kajskiego i 133 z ul. Antoniego 
Fontany. Finał odbędzie się w 
najbliższą sobotę, 30 maja, w 
Ogrodzie Zimowym Pałacu 
Młodzieży. Trzy tygodnie póź-
niej na Stadionie Narodowym 
zostanie rozegrany finał ogól-
nopolski turnieju.

W połowie maja stołeczne 
Biuro Edukacji zorganizowało 
konferencję „Szachy w szko-
le”. W konferencji brali udział 
m.in. goście Mads Jacobsen i 
Jakob Rathlev z Duńskiej Szko-
ły Szachów. Na zaproszenie 
zaangażowanych w stołeczny 
projekt sióstr Staniszewskich – 

Adrianny i Urszuli – Duńczy-
cy odwiedzili liceum im. gen.  
J. Jasińskiego, w którym odby-
wał się III Turniej Szachowy o 
Puchar Burmistrza Dzielnicy 
Praga-Południe. Po zawodach 
Jakob sparingowo zmierzył się 
z Urszulą (na zdjęciu). I to wła-
śnie ten pojedynek wywoływał 
„ochy” i „achy” publiczności… 
Ci, którym dane było oglądać 
tę potyczkę zrozumieli pojęcie 
„szachy szybkie”. Zawodnicy 
tak błyskawicznie wymieniali 
ciosy, że w końcówce partii, 
w ciągu jednej sekundy oboje 
wykonywali ruchy, odstawiali 
zbite figury i klepali odmierza-
jący czas zegar. A oczy widzów 
biegały nawet nie, jak u kibi-
ców ping-ponga, ale jak obser-

wujących popisy tiki-tiki...
W tej potyczce wygrała 

nasza zawodniczka. – Urszula 
jest znakomitą, perfekcyjną sza-
chistką! – mówił „Mieszkań-
cowi” Jakob. A skoro mowa 
o wygranych, to w III Turnieju 
Szachowym zwyciężył Domi-
nik Iwańczuk przed Bartoszem 
Marczakiem i Igorem Wiąc-
kiem. Najlepszą zawodniczką 
płci pięknej była Daniela Bart-
nikiewicz. Nagrody wszystkim 
uczestnikom turnieju wręczali 
m.in. sympatyczni Duńczycy, 
wiceburmistrz Pragi-Południe 
Jarosław Karcz i kanclerz 
Wyższej Szkoły Administra-
cyjno-Społecznej prof. Tade-
usz Okrasa.

Adam Rosiński

szkolny szach-maj
Szachy w szkołach stają się coraz bardziej popularne. 
I wcale, to nie jest nudna i statyczna gra, jak uważa 
część społeczeństwa. Szachy mogą porywać!



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
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Za nami jubileuszowa, 
dziesiąta edycja Święta Saskiej 
Kępy. 23 maja ul. Francuska i 
Paryska wypełniły się tłumem 
ludzi i dźwiękami muzyki. Im-
preza, tradycyjnie, rozpoczęła 
się Paradą, która ruszyła sprzed 
ronda Waszyngtona. Drogę 
maszerującym torowały dwa 

jadące auta – Syrenka i War-
szawa. – To zdobycze naszej 
narodowej motoryzacji z lat 
sześćdziesiątych – wołał przez 
megafon Krzysztof Konrad, 
który organizował Paradę zło-
żoną głównie z młodzieży połu-
dniowopraskich szkół. Na czele 
pochodu szła prezydent War-

szawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz wraz z wiceprezyden-
tem Jarosławem Jóźwiakiem  
i gospodarzem Pragi-Południe 
burmistrzem Tomaszem Ku-
charskim. Orszakowi towa-
rzyszyli również dzielnicowi  
i miejscy samorządowcy.

Po kilkunastu minutach 

korowód dotarł do skrzy-
żowania ul. Francuskiej z 
ul. Obrońców, przy którym 
znajduje się rzeźba najsłyn-
niejszej mieszkanki Saskiej 
Kępy – Agnieszki Osieckiej. 
To właśnie życie i twórczość 
nieżyjącej już poetki były 
dziesięć lat temu podstawą 

zorganizowania cyklicznego 
święta w tej części Pragi-Po-
łudnie. A każda edycja święta 
miała inny motyw przewodni. 
Hasłem tej jubileuszowej było 
„Na Francuskiej, na Francu-
skiej…” – fragment tekstu 
piosenki śpiewanej przez Sła-
wę Przybylską w latach sześć-

dziesiątych ubiegłego wieku.
Przy rzeźbie Osieckiej 

znajdowała się jedna z kil-
ku scen święta. To na jej de-
skach każdego roku odbywa 
się oficjalne otwarcie impre-
zy. – Małgośka! Małgośka! 
– skandowali widzowie przed 
sceną, na której stanęli miej-

scy i dzielnicowi włodarze 
oraz członkowie Rady Pro-
gramowej Święta Saskiej 
Kępy. – Obiecuję, że śpie-
wać nie będę…   ̶  zażartowa-
ła do publiczności prezydent  
i otworzyła imprezę. A chwilę 
później Adam Tkaczyk, lider 
grającej na tej scenie grupy 
Wyspy Dobrej Nadziei, zain-
tonował wywoływaną „Mał-
gośkę”, nieoficjalny hymn 
Saskiej Kępy. Oczywiście, 

śpiewała i pani prezydent  
i wszystkie vipy oraz zgroma-
dzona publika.

Po obydwu stronach  
ul. Francuskiej i Paryskiej 
ustawionych było wiele naj-
różniejszych kramów, krami-
ków i stoisk. Można tam było 
zaopatrzyć się w egzotycz-
ne przyprawy, czy góralskie 
oscypki. Można było poprawić 
swoją urodę poprzez zabieg 
pielęgnacyjny, czy kupić bi-
lety na prom do Skandynawii.  
– Straszny tu miszmasz – po-
wiedziała „Mieszkańcowi” 

Maria Kowalczyk z Gocławia 
– ale dzięki temu jest pewien 
koloryt i można zrobić niety-
powe zakupy. Sporo też było 
stoisk z zacięciem artystycz-
nym   ̶ różnego rodzaju ręko-
dziełem, obrazami, ceramiką. 

Święto Saskiej Kępy jest 
polem do popisu dla początku-
jących, jak i bardziej znanych 
piosenkarek, piosenkarzy  
i zespołów. – Płonie, płonie 
stodoła…! – z niesamowitą 

ekspresją śpiewała na Scenie 
Szkolnej Natalia Drewnik  
z Klubu Kultury Gocław. Nie-
daleko tej sceny znajdowała 
się druga, opanowana przez 
zespoły rockowe. – Fajnie,  
że popłynęli trochę w reggae… 
– rockowe występy komen-
towało dwóch słuchających 
koncertów „harleyowców”. 
Piosenek o Saskiej Kępie  
i tych z lat ’60 można było 
posłuchać przy scenie na  
ul. Walecznych. Tą sceną 
opiekowała się Jadwiga Tere-
sa Stępień (której nasz drukar-

ski chochlik zmienił nazwisko 
w tekście zapowiadającym 
święto). Anegdotami i łamaną 
polszczyzną przeplatali swój 
koncert Francuzi na scenie 
przy Doświadczalnej Pracow-
ni Litografii przy ul. Obroń-
ców. Świątecznym życiem 
żyły także takie miejsca, jak 
„Jordanek” przy ul. Nobla, czy 
Prom Kultury przy ul. Bruk-
selskiej. Część mieszkańców 
Saskiej Kępy otworzyła dla 

zwiedzających drzwi i bramy 
do swoich ogrodów.

Na Koncercie Finałowym 
imprezy wystąpiły prawdziwe 
gwiazdy. Najpierw czadu dała 
Ania Rusowicz (i w pewnym 
momencie faktycznie fruwały 
marynary widzów i artystki), 
a całości dopełnił Grzegorz 
Turnau. Nie bez znaczenia 
była świetna konferansjerka 
Krzysztofa Tyńca, który na 
prośbę publiczności dwa razy 
musiał śpiewać swoją piosen-
kę o tej części Pragi-Południe. 
Po koncercie Ania Rusowicz 
przyznała „Mieszkańcowi”, 
że jak mieszkała przy ul. Tar-
gowej 27, to marzyła, aby 
przenieść się na Saską Kępę:  
 ̶ Bo tu jest taki trochę paryski, 
barceloński klimat i luz…

ar

w maJu Płonęła kęPa!
Niczym niemenowska stodoła płonęła w ostatnią sobotę Saska Kępa. Gwałtow-
nie, żarliwie, bardzo ekspresyjnie. Oczywiście, tylko muzycznie „płonęła” ta 
część Pragi-Południe…
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