
Każda dzielnica dba o kontakt
i współpracę z organizacjami po-
zarządowymi działającymi na jej
terenie, bo współtworzą w znaczą-
cym stopniu lokalną rzeczywi-
stość, aktywizują mieszkańców
i niosą rzeczywistą pomoc tam,
gdzie jest ona potrzebna.

Tymczasem na Żoliborzu Ko-
misja Dialogu Społecznego działa
wręcz odwrotnie.

Na ostatnie posiedzenie Dziel-
nicowej Komisji Dialogu Społecz-
nego, które odbyło się 3 lute-
go 2015 r. zgłosiły się nowe orga-
nizacje pozarządowe chcące brać
udział w pracach komisji.

Przedstawiciele tych organizacji
dokonali niezbędnych formalno-
ści, wypełnili deklaracje i od tego
momentu, stali się pełnoprawny-
mi członkami szacownego gre-
mium DKDS, co gwarantuje im

Uchwała nr XCI/2328/2014 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 25 września 2014 r.

Jednak przed procedowaniem
punktu porządku obrad dotyczą-
cego wyboru przewodniczącego
KDS, nowi członkowie usłyszeli,
że ten punkt porządku obrad ich
nie dotyczy, bo nie mają jeszcze
praw wyborczych, które nabędą
na następnym posiedzeniu, czyli
w praktyce dopiero za rok, bo
wówczas odbędą się następne wy-
bory prezydium.

Nowi członkowie zadali pytania
o podstawę prawną takich działań
i usłyszeli, że jest nią regulamin
DKDS, którego jednak nikt
z obecnych nie posiadał. Nikt
z prowadzących to posiedzenie
nie dysponował również regula-
minem DKDSu, ani innym doku-
mentem uzasadniającym niedo-

puszczenie nowych członków
do głosowania.

Wyjaśnienia nie odbywały się
też bez emocji, i to emocji o bar-
dzo negatywnym wydźwięku ze
strony niektórych, dotychczaso-
wych członków DKDS Żoliborz.

Jerzy Wiesław Zawisza, jeden
z nowych członków DKDS Żoliborz
mówi – okopy pierwszej wojny świa-
towej, nawet oglądane już prawie
bez emocji, związane z przeżyciami
potomków jej uczestników, są ni-
czym w porównaniu z okopaniem
się grupki ludzi, którym wydaje się,
że to miejsce należy tylko do nich
i dla innych zwyczajnie miejsca brak.

Zofia Korzeniecka – Podrucka,
Prezes Żoliborskiego Stowarzy-
szenia Dom, Rodzina, Człowiek
stwierdza – Dzielnicowa Komisja
Dialogu Społecznego powin-
na działać bardzo dynamicznie
mając na uwadze dialog miesz-
kańców i organizacji z urzędem.
Na Żoliborzu owa Komisja jest
w uśpieniu. Mając na względzie
ożywienie ww. Komisji, zapropo-
nowałam wstąpienie w jej szeregi,

młodym, dynamicznym, pracowi-
tym ludziom z pasją. Niestety, za-
siedziałym członkom Komisji
Dialogu Społecznego nie zależy
na rozwoju prac Komisji i wstępo-
waniu do niej nowych organizacji.
Za kadencji pani Joanny Reyman,
z otwartymi rękami witało się lu-
dzi chętnych do pracy w Komisji,
a przede wszystkim odnosiło się
z szacunkiem do człowieka, czego
obecnie brakuje. Nie wspomnę
już o braku kawy, herbaty bądź
choćby wody, która jest niezbęd-
na na spotkaniach dyskusyjnych.

Poprosiliśmy również o wyja-
śnienie tej sytuacji przewodniczą-
cego DKDSu pana Adama Kali-
nowskiego, który stwierdził:

Na ostatnim posiedzeniu DKDS
Żoliborz pojawiły się nowe organi-
zacje, które dopiero po ustaleniu
porządku obrad zgłosiły chęć przy-
stąpienia do DKDS Żoliborz co
nie było w nim przewidziane. Nie-
mniej jednak otrzymały do wypeł-
nienia deklaracje, które jak się
okazało po ich wypełnieniu nie by-
ły pełne ze względu na brak podpi-
sów osób uprawnionych do ich
podpisywania jak i brak dokumen-
tów tych organizacji np. statutu,
które potwierdzałby oświadczenia
złożone w deklaracjach.

Całość wypowiedzi Przewodni-
czącego DKDS Żoliborz publiku-
jemy na stronie internetowej na-
szej gazety.

Tymczasem wspomniana już
Uchwała Rady Miasta i regulamin
DKDS Żoliborz wyraźnie mówią,
że organizacje pozarządowe
z momentem złożenia deklaracji
stają się pełnoprawnymi członka-
mi DKDS-u i nie istnieje zapis,
który ograniczałby jakiekolwiek
ich prawa, w tym prawa wyborcze.

Organizacje pozarządowe, któ-
re nie zostały dopuszczone
do głosowania nad wyborem pre-
zydium DKDS, w tym fundacja
będąca wydawcą gazety lokalnej
Informator Żoliborza, która uka-
zuje się od 15 lat w naszej dzielni-
cy, zapowiadają podjęcie w tej sy-
tuacji działań przewidzianych
prawem.

Prawo, to jedno, warto jednak
także pochylić się nad wymową
całej sytuacji. Czego boi się prze-
wodniczący Kalinowski i niektó-
rzy członkowie DKDS, że blokuje
uczestnictwo nowych członków?
Czy rzeczywiście chodzi tylko
o zgodność z regulaminem, które-
go zresztą Przewodniczący na po-
siedzeniu nie miał?

Zbigniew Duszewski
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Celem imprezy jest propagowa-
nie amatorskiego pływania, które
jest doskonałym antidotum
na wady kręgosłupa, najczęściej
spowodowane zbyt długim siedze-
niem przy komputerze – u mło-

dzieży, czy zbyt długim spędza-
niem czasu przy biurku – u osób
pracujących.

Otyliada 2015 ma do pokonania
rekord maratonu z 2014 r. W nocy
z 1 na 2 marca 2014 r. na 32 pły-

walniach 1722 osoby przepłynęły
w sumie ponad 6 090 km. Najwię-
cej, bo 448,675 km przepłynęli
uczestnicy Otyliady na pływalni
„Złota rybka” w Tomaszowie Maz.
Najdłuższy dystans – 30 km, prze-
płynęła na basenie w Żarach p.
Monika Winnicka. Jak czytamy
na stronie internetowej imprezy,
najstarszym uczestnikiem był 84-
letni Juliusz Kubisz, który na pły-
walni w Strzelinie przepły-
nął 10,1 km, a najmłodszą 7-mie-
sięczna Ala Krawczuk, która we
Włocławku, na plecach taty, prze-
płynęła 250 m.

Elżbieta Marciniak

W nocy z 28 lutego na 1 marca w Ośrodku Sportu i Rekreacji
przy ul. Potockiej odbędzie się masowa amatorska impreza pły-
wacka. Każdy mieszkaniec Żoliborza, a także innej dzielnicy,
może być uczestnikiem tej imprezy. Wystarczy zgłosić się i zare-
jestrować swój udział na stronie www.otyliada.pl.

Czego boi się pan przewodniczący Kalinowski?

Komisja Dialogu
Społecznego w kryzysie…

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego są ważnymi gremia-
mi w Warszawie. Są kuźniami wspólnych inicjatyw, wymiany do-
świadczeń i wsparcia, w często trudnej i żmudnej pracy organi-
zacji pozarządowych działających w rejonach, których państwo
nie chce lub nie może zagospodarować.

Bo warto rozmawiać fot. materiały prasowe Informatora

Będzie się działo

Otyliada na Żoliborzu
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Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne
różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

13.II - 27.II

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7202

I jak po sta wi li śmy so bie za da nie
do wy ko na nia, to te raz trze ba je za -
pla no wać. Na pew no po trzeb ne są
fun du sze. Wte dy z kal ku la to rem
prze glą da my na sze mie sięcz ne wy -
dat ki i za sta na wia my się z ja kich
wy dat ków mo że my zre zy gno wać, by
za osz czę dzo ne kwo ty odło żyć
na spe cjal ne kon to, gdzie gro ma dzi -
my fun du sze na wy zna czo ny wcze -
śniej cel. Je że li oka zu je się, że przez
dwa la ta nie da my ra dy za osz czę -
dzić, to za sta na wia my się, jak zdo -
być bra ku ją cą kwo tę. Mo że sprze -
dać nie uży wa ne w do mu rze czy?
Po szu kać do dat ko we go źró dła za ra -
bia nia? Jak ta kie dzia ła nia nie wy -
star czą, na ko niec we ry fi ku je my
nasz cel – mo że wy bra li śmy wa riant
za am bit ny? Za dro gi? Mo że uda
się zre ali zo wać na sze za da nie zgro -
ma dzo ny mi środ ka mi, ale w in nej
tań szej wer sji wy pra wy – krót szy po -
byt, tań szy sa mo lot czy in ne wa rian -
ty ob ni że nia kosz tów pod ró ży.

I ta kie go po dej ścia ocze ku ję
od władz dziel ni cy – że po wie dzą,
ja kie za da nia np. z ob sza ru kul tu ry,

po li ty ki spo łecz nej czy in fra struk tu -
ry za mie rza ją zre ali zo wać w cią gu
swo jej ka den cji, ma jąc do dys po zy -
cji okre ślo ny bu dżet. Nie, ile wy da -
dzą np. na kul tu rę, ale ja kie za da nia
chcą zre ali zo wać w pierw szym, dru -
gim i w ko lej nych la tach swo jej ka -
den cji. W wie lu ulot kach wy bor -
czych czy ta li śmy, że na te re nie
dziel ni cy nie ma „Cen trum Kul tu -
ry”. Ja kie za da nie w tym za kre sie
po sta wi so bie no wa wła dza? Zbu -
do wa nie no we go Cen trum – Do mu
Kul tu ry za rzą dza ne go przez urząd
dziel ni cy? Wy ko rzy sta nie ist nie ją -
cych nie ru cho mo ści i w nich re ali zo -
wa nie pro gra mu? Ja kie de cy zje
pod jąć co do For tu So kol nic kie go
– czy po trak to wać to ja ko źró dło
uzy ska nia do dat ko wych fun du szy
z dzie rża wy, któ re zo sta ną wy ko rzy -
sta ne na ce le pro gra mo we re ali zo -
wa ne w in nych bu dyn kach? Czy da -
lej ma to być miej sce, w któ rym re -
ali zo wa na jest tyl ko część za dań
z za kre su kul tu ry, a in ne dzia ła nia,
zgod nie z opra co wa nym rocz nym
„bu dże tem za da nio wym w ob sza rze

kul tu ry” bę dą re ali zo wa ne w in nych
miej scach?

Z ar ty ku łów już umiesz czo nych
w In for ma to rze wie my, że w bu dże -
cie jest 6,7 mln zł na in we sty cje i za -
pla no wa no np. re mont przed szko la,
ze spo łu szkół, zmo der ni zo wa nia
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji czy
oświe tle nie ul. P. Go ja wi czyń skiej.
Do brze by by ło, aby te in we sty cje
od zwier cie dla ły „ja kiś” plan za da -
nio wy na czte ry la ta ka den cji np.:
w cią gu czte rech lat – wszyst kie uli -
ce do brze oświe tlo ne, mo der ni za cja
przed szko la – np. za da nie pod nie -
sie nie stan dar du bu dyn ków przed -
szko li i szkół. To tak, jak by śmy wie -
dzie li, że mu si my wy re mon to wać
nasz dom a nie ma my wy star cza ją -
ce go bu dże tu, by zro bić to od ra zu,
wiec pla nu je my, co w pierw szej ko -
lej no ści, co w dru giej ko lej no ści, ale
wie my też, że nie za in we stu je my
w no wy sa mo chód, bo kon cen tru je -
my się w tym cza sie na za da niu –
„re mont do mu”. Dla te go chcia ła -
bym wie dzieć, na ja kich za da niach
w ob sza rze in we sty cji kon cen tru je
się za rząd? Prze cież le piej wy ko nać
jed no za da nie „po rząd nie” niż „ła -
tać” dziu ry wszę dzie po tro chu. Czy
też co ro ku „wy da je”, raz na re mont
szko ły, raz mo der ni za cję par ku,
a raz na bo isko, gdzie są więk sze
na ci ski miesz kań ców.

Ta kie go „po dej ścia za da nio we go
do bu dże tu” ocze ku ję w za kre sie
wszyst kich ob sza rów, na któ re prze -
zna cza ne są wy dat ki bu dże to we.
Chcę wie dzieć, ja kie kon kret ne za -
da nia sta wia so bie wła dza w za kre -
sie oświa ty, po li ty ki spo łecz nej,
spor tu czy in fra struk tu ry. Oczy wi -
ście, aby oce nić w ja kim stop niu te
za da nia zo sta ną zre ali zo wa ne, po -
win ny być one okre ślo ne przez ce le
smart – spe cy ficz ne dla ka żde go ob -
sza ru, mie rzal ne – opi sa ne ja snym
współ czyn ni kiem, am bit ne – re ali -
stycz ne – nie ocze ku je my rze czy
nie mo żli wych do zre ali zo wa nia i T
– okre ślo ne w cza sie.

Na ko niec ka den cji ła two bę dzie
zro bić bi lans, ja kie za da nia i w ja -
kim za kre sie uda ło się zre ali zo wać,
a nie ile pie nię dzy i na ja kie ce le zo -
sta ło wy da ne. W wy ni ku „po dej ścia
za da nio we go do bu dże tu” wy da wa -
ne są pie nią dze na za da nia uzna ne
za naj wa żniej sze w dziel ni cy. Pie nią -
dze z bu dże tu wy da wa ne są efek -
tyw niej, gdyż eli mi nu ją wy dat ki,
któ re nie re ali zu ją przy ję tych ce -
lów. I na ko niec, co jest dla nas
miesz kań ców Żo li bo rza naj istot -
niej sze, uzy sku je my od władz dziel -
ni cy in for ma cję, ja kie efek ty przy -
nio sło wy da nie pu blicz nych pie nię -
dzy w po szcze gól nych ob sza rach.

Elżbie ta Mar ci niak

Fot. Ser giusz Kor na tow ski

Czego oczekuję w pierwszej
kolejności od władz dzielnicy

Każ dy z nas re ali zu je swo je ce le ży cio we tak, jak po zwa la mu
na to bu dżet ro dzin ny. Wie lu z nas wy da je swo je pie nią dze, jak ta kie
ce le się po ja wia ją, i na ko niec mie sią ca oka zu je się, czy coś zo sta ło
w „przy sło wio wym port fe lu”. A moż na ina czej. Moż na bo wiem po sta -
wić so bie cel, np. za dwa la ta wy ma rzo na wy pra wa do Afry ki.

Budżet partycypacyjny
– ostatni dyżur konsultacyjny

Koń czy się czas zgła sza nia pro jek -
tów w ra mach bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go (ter min upły wa 17 lu te go).

Ostat ni dy żur kon sul ta cyj ny
człon ków ze spo łu ds. bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go oraz pra cow ni -
ków Urzę du Dziel ni cy Żo li borz
m.st. War sza wy od bę dzie się
w po nie dzia łek 16 lu te go.

Do urzę du dziel ni cy Żo li borz,
do po ko ju nr 2,
w godz. 15.00–18.00 za pra sza ją
prze wod ni czą cy ra dy Adam Bu ła -
wa, Ka ro li na Czar nec ka (wy dział
ochro ny śro do wi ska) oraz Wie -
sław Bła siak (wy dział in fra struk -
tu ry).

źródło UD



Jest no wa na wierzch nia, są też
zjaz dy do po se sji. Przy by ły za to ki
par kin go we i chod nik. Nie wiel ki to
ka wa łek, bo li czy tyl ko 160 me trów,
ale i koszt ro bót nie wy gó ro wa ny
– pół mi lio na zło tych. Trze ba by ło
z ni mi cze kać aż dwa la ta na wy -
mia nę pod ziem nych in sta la cji.

O ten re mont za bie ga li w urzę -
dzie dziel ni cy m.in. pa ra fia nie
i Ak cja Ka to lic ka z „ko ścio ła
na gór ce” księ ży ma ria nów. Uli ca
znaj du je się na prze ciw ko scho -
dów, któ re do nie go pro wa dzą.
Ksiądz Tró szyń ski (1886–1965)
był wie lo let nim pro bosz czem tu -

tej szej pa ra fii Mat ki Bo żej Kró lo -
wej Pol ski.

Je go licz ne za słu gi wy mie nia
Piotr Do mań ski, au tor cie ka wej
ksią żki pt. „Pa tro ni żo li bor skich
ulic”, wy da nej sta ra niem urzę du
dziel ni cy w 2008 r. 

Zyg munt Tró szyń ski uro dził się
w Ru dzie Ma ry monc kiej, je go oj -
ciec pia sto wał funk cję wój ta Ru dy,
Ma ry mon tu i Bie lan. Ksiądz Tró -
szyń ski, ja ko ma ria nin, re zy do wał
w pa ra fii „na gór ce” od 1927 r.
Wsła wił się dzia łal no ścią cha ry ta -
tyw ną i spo łecz ną. „Za ło żył pa ra -
fial ny od dział Ca ri tas, or ga ni zo wał

do ży wia nie dzie ci, otwo rzył kil ka
przed szko li, wspie rał lu dzi cho rych,
sta rych i sa mot nych. Sam dla sie bie
ni cze go nie pra gnął, pro wa dził ży cie
nie zwy kle skrom ne. Wszyst ko, co
po sia dał – na wet wła sne ubra nie
– od da wał bied nym” – czy ta my
w ksią żecz ce o żo li bor skich pa tro -
nach.

Pod czas woj ny ksiądz Tró szyń ski
wy ka zał się praw dzi wym bo ha ter -
stwem. Po ma gał ro dzi nom uwię -
zio nych, ra to wał Ży dów, a ich dzie -
ci ukry wał na ple ba niach i wy sta -
wiał fał szy we me try ki chrztu. Za to
gro zi ła ka ra śmier ci. Był z miesz -
kań ca mi Ma ry mon tu i żoł nie rza mi
pod czas po wsta nia war szaw skie go.

Skrom ny ksiądz, po prze mia nach
w 1989 r., do cze kał się skrom nej

ulicz ki, któ ra wie dzie do par ku Ka -
ska da i da lej do kład ki nad Tra są
Ar mii Kra jo wej. Sam park na le ży
do naj star szych w War sza wie. Po -
wstał w 1695 r., gdy król Jan III So -
bie ski wy bu do wał na Ma ry mon cie
re zy den cję dla swej żo ny Ma ry sień -

ki (Ma rie Mont – gó ra Ma rii).
W obec nym par ku znaj do wał się jej
zwie rzy niec i te ren spa ce ro wy. Pły -
ną cy stru mień two rzył ka ska dę,
któ ra wró ci ła pod czas re mon tu
par ku w la tach 90.

Ma ry mont czyk
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Ulica księdza Zygmunta Trószyńskiego
wreszcie godna swojego patrona

Dłu go cze ka li śmy na Ma ry mon cie, aż po pra wi się wy gląd uli cy
księ dza Zyg mun ta Tró szyń skie go. Dziś mo że my już oglą dać efek -
ty prac prze pro wa dzo nych pod ko niec ubie głe go ro ku.

Tra fi ła do nas bul wer su ją ca
spra wa miesz kań ca uli cy Czar -
niec kie go, któ ry skła da jąc wnio -
sek o prze kształ ce nie użyt ko wa -
nia wie czy ste go we wła sność zo -
stał po tę żnie oszu ka ny. Ope rat
sza cun ko wy, któ ry jest wy ce ną
nie ru cho mo ści, spo rzą dzo ny
został przez rze czo znaw cę ma jąt -
ko we go dzia ła jącego, jak do mnie -
my wam, na pod sta wie umo wy za -
war tej z urzę dem. Nie dość, że
pod da ny zo stał wy ce nie obiekt,
któ ry nie ist nie je, to je go war tość
zo sta ła wzię ta cał ko wi cie z su fi tu.

Po now na wy ce na, do ko na na
na sku tek in ter wen cji czy tel ni ka
wy ka za ła, że rze czo znaw ca bli sko
trzy krot nie za wy ży ła war tość. Po -
krzyw dzo ny tyl ko i wy łącz nie dzię -
ki wła snej de ter mi na cji zmu sił
gmi nę do spo rzą dze nia po now ne -
go ope ra tu sza cun ko we go do pro -
wa dza jąc do wła ści wej wy ce ny,
a w kon se kwen cji re al nej opła ty ty -
tu łem użyt ko wa nia wie czy ste go,
za alar mo wał pa nią pre zy dent War -
sza wy, zło żył skar gi do wie lu pod -
mio tów ad mi ni stra cji, a przede
wszyst kim za alar mo wał bur mi strza

Krzysz to fa Bu glę. Dwu krot nie słał
pi sma nasz czy tel nik do pa na bur -
mi strza zwra ca jąc uwa gę na nie -
dbal stwo i brak kom pe ten cji rze -
czo znaw cy. Pan bur mistrz nie ra -
czył od po wie dzieć na żad ne z tych
pism, tym sa mym po ka zu jąc nam,
że ja ko miesz kań cy „pod le głej”
mu gmi ny nie zna czy my dla nie go
nic. Nie ra czył rów nież od po wie -
dzieć na za da ne przez re dak cję py -
ta nia do ty czą ce opi sa nej spra wy,
a przede wszyst kim in te re so wa ło
nas, czy nie kom pe tent ny rze czo -
znaw ca na dal wy ko nu je swo je obo -
wiąz ki, czy po za alar mo wa niu
urzę du przez czy tel ni ka za rzą dzo -
no wy ryw ko we kon tro le prze pro -
wa dzo nych przez niego ope ra tów
i wresz cie, dla cze go bur mistrz lek -
ce wa ży żo li bo rzan, któ rzy in ter we -
niu ją w słusz nych spra wach. Wie -
lo krot nie da ło się sły szeć w na szej
re dak cji uty ski wa nia i ża le wie lu
miesz kań ców, któ rym przy szło na -
gle pła cić ko smicz ne kwo ty
za użyt ko wa nie wie czy ste. A mo że
wśród nich są nie kom pe tent nie
spo rzą dzo ne ope ra ty rze czo znaw -
cy o nu me rze upraw nień 904?

Pi sze my o tym zda rze niu
z dwóch po wo dów. Po pierw sze
zwra ca my Pań stwu uwa gę na ist -
nie ją cą mo żli wość po my łek w wa -
szych ope ra tach sza cun ko wych
spo rzą dzo nych przez rze czo znaw cę
oraz za chę ca my do zwró ce nia uwa -
gi na fir my współ pra cu ją ce z na szą
gmi ną, nie do koń ca kon tro lo wa ne
przez zle ce nio daw cę, czy li gmi nę.

Ewa Za bo row ska

Burmistrz Bugla
powraca…

…ale, czy ra zem z nim nie kom pe tent ni współ pra cow ni cy?

Na uli cy Ma rii Ka zi mie ry 20 lo -
kal 10 od nie daw na dzia ła klub
dla mło dzie ży. Cie szy ta in for ma -
cja, gdyż ma ło jest miejsc na Żo li -
bo rzu, gdzie mło dzież mo że bez -
piecz nie spę dzić czas, roz wi jać
swo je hob by, spo tkać się z ró wie -
śni ka mi czy po znać no wych przy -
ja ciół. Je że li ro dzi ce chcą od cią -
gnąć mło dzież od kom pu te ra, po -
win ni za chę cić do udzia łu w za ję -
ciach tej pla ców ki.

Co dzien nie od 15.00 do 16.30 są
za ję cia die te tycz ne oraz co dzien nie

w godz. 16.30–19.00 za ję cia te ma -
tycz ne: po nie dzia łek – za ję cia spor -
to we, wto rek – mu zycz ne, śro da –
za ję cia pro fi lak tycz ne, in ter per so -
nal ne, kre atyw nej oso bo wo ści, in -
for ma tycz ne i dys ku syj ny klub fil -
mo wy, w czwart ki – za ję cia pla stycz -
ne a w piąt ki – „Ja i mo je Hob by”.

Co dzien nie mo żna uzy skać po -
moc w na uce oraz po moc psy cho -
lo ga.

Dro ga Mło dzie ży, to miej sce
jest dla Was!

Elżbie ta Mar ci niak

Klub Mło dzie żo wy Żo li

Fot. Ar chi wum Klu bu Mło dzie żo we go Żo li

Fot. Praca własna autora

Fot. Ser giusz Kor na tow ski



1 lutego, w jed nym z żo li bor -
skich klu bów na gry wa no zdję cia

do te le dy sku punk roc ko we go ze -
spo łu Oi! Bry ga da. Zgro ma dzi ło
się też tro chę fa nów ze spo łu, po -
nie waż zdję cia mia ły się od być
w at mos fe rze roc ko we go kon cer -

tu. By ło gło śno, ale nie na ty le,
aby obu dzić di dże ja, któ ry za pew -
ne przy snął po po przed niej im pre -
zie. I o ile klu bo wy bar za dbał
o ak to rów i ze spół, aby za pew nić
od po wied nią ilość na po jów po pra -
wia ją cych na strój i roz ja śnia ją cych
umysł, to nie ste ty nie za trosz czył
się o ob słu gę bę dą cej na słu żbie
eki py fil mo wo -fo to gra ficz nej. Za -
bra kło je dze nia czy choć by ka wy.
Stąd nie po da je my na zwy klu bu.
Na wy so ko ści za da nia sta nę ły
za to dziew czy ny bio rą ce udział
w te le dy sku i przy go to wa ły dla
wszyst kich pysz ne ka nap ki. Ma my
na dzie ję, że jak te le dysk bę dzie
go to wy, to ze spół udo stęp ni go
na na szym por ta lu. Szko da tyl ko,
że więk szość zdjęć ple ne ro wych
nie by ła krę co na na na szej dziel ni -
cy. Ale mo że na stęp nym ra zem…

Ser giusz Kor na tow ski

Te le dysk re ży se ro wał Pa weł Bo row ski
Hi Film.pl

Wszyst kie zdję cia Ka rol Rze czyc ki

W na szej szko le mo gą uczyć
się ab sol wen ci ośmio let niej
szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i za sad ni czej szko ły za -
wo do wej. Przyj mu je my rów -
nież oso by, któ re prze rwa ły
rów nież na ukę w tech ni kum,
li ceum pro fi lo wa nym lub in -
nym li ceum ogól no kształ cą -
cym, a chcia ły by ukoń czyć
szko łę śred nią. 

Do ty czy to ta kże osób, któ re
nie ukoń czy ły lub nie zda ły
se me stru. 

Pod wa run kiem uzu peł nie -
nia eg za mi nów kla sy fi ka cyj -
nych, mo żli wa jest kon ty nu -
acja na uki w AS – Li ceum
Ogól no kształ cą cym.

Ma tu ra – no wo rocz ne po sta -
no wie nie

No wy Rok to czas no wych
po sta no wień i chę ci re ali za -
cji pla nów. Jed nym z nich
jest zda nie ma tu ry. Jest to
mo żli we dla osób uczęsz cza -
ją cych na kurs ma tu ral ny
przy AS – Li ceum Ogól no -
kształ cą cym dla Do ro słych.

Ko mu po trzeb ne są kur sy?
Na pew no tym wszyst kim,
któ rzy:

– chcą przy stą pić do eg za -
mi nu ma tu ral ne go i zdać go
z po wo dze niem; 

– ma ją prze rwę w na uce,
skoń czy li szko łę śred nią wie le
lat te mu;

– chcą przy bli żyć so bie te -
ma ty kę eg za mi nu ma tu ral ne -
go, do wie dzieć się o for mie
i prze bie gu eg za mi nu;

– nie czu ją się do sta tecz nie
przy go to wa ni na spraw dzian
wie dzy i umie jęt no ści eg za mi -
na cyj nych;

– czu ją brak mo ty wa cji i sa -
mo dy scy pli ny do sys te ma tycz -
ne go po wta rza nia ma te ria łu.

Wszyst kich, któ rzy my ślą
o zda wa niu eg za mi nu ma tu -
ral ne go, już dziś ser decz nie
za pra szam do na szej pla ców ki.

dyr. Martyna Myszkowska

Rekrutacja do Liceum dla Dorosłych trwa
W AS – Liceum dla Dorosłych właśnie zakończyła się zimowa sesja egzaminacyjna.
Zapraszamy słuchaczy na semestr wiosenny. 

MATURA – NOWOROCZNE
POSTANOWIENIE
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Oi! Brygada nagrała
teledysk na Żoliborzu



Oto przy kład ko lej ne go py ta nia
jed ne go z na szych czy tel ni ków. Pa -
ni Ma ria R. z War sza wy (żo li borz).

W ze szłym ro ku o tej po rze mo ja
ma ma, obec nie na eme ry tu rze, wy -
cho dzi ła pod wie czór ze swo je go
blo ku, gdzie miesz ka od lat. Scho -
dząc po ostat nich stop niach, już
na ze wnątrz, po śli zgnę ła się na nie -
od śnie żo nym ostat nim od cin ku
scho dów. Co wię cej oka za ło się, że
pod spodem był lód, dla te go też
z więk szym im pe tem upa dła na zie -
mię ła miąc so bie rę kę w dwóch
miej scach. Są sie dzi we zwa li ka ret -
kę. Do dziś bo li ją ta rę ka i ma nie -
do wład jed ne go pal ca. Czy ma my
szan se na ja kieś pie nią dze od spół -

dziel ni i czy nie jest za póź no
na od szko do wa nie?

Przede wszyst kim uspa ka jam, że
na pew no nie jest za póź no.
Uprasz cza jąc, co do za sa dy, ma my
trzy la ta na zgło sze nie rosz cze nia
do oso by od po wie dzial nej za wy -
pa dek. Za wyj ście z po se sji i te ren
chod ni ka przy nie ru cho mo ści za -
wsze od po wia da jej wła ści ciel. To
do nie go na le ży wła ści we utrzy ma -
nie po rząd ku, w na szym przy pad -
ku od śnie ża nie i od lo dze nie
przejść. Pa ni ma ma po win na skie -
ro wać rosz cze nie do spół dziel ni,
któ ra jak ro zu miem jest rów nież
za rząd cą nie ru cho mo ści. Mo że się
oka zać, że spół dziel nia wy na ję ła

pro fe sjo nal ną fir mę do od śnie ża -
nia i tym sa mych bę dzie pró bo wać
zrzu cić z sie bie od po wie dzial ność
na tę fir mę. To nic nie szko dzi. Za -
rów no spół dziel nia, jak i sam pod -
miot od po wie dzial ny za od śnie ża -
nie po win ny po sia dać po li sę ubez -
pie cze nia od po wie dzial no ści cy wil -
nej z ty tu łu pro wa dze nia swo jej
dzia łal no ści i wy star czy za dzwo nić
do spół dziel ni, aby uzy skać in for -
ma cje o po li sie. Osob ną rze czą bę -
dzie udo wod nienie, że do szło
do wy pad ku i je go skut ków. Trze -
ba więc opi sać do brze wy pa dek,
po wo łać się na kil ku świad ków (są -
sia dów), któ rzy za pew ne po ma ga li
i we zwa li ka ret kę. Bar dzo przy dat -
ne by łyby zdję cia sa mych nie od -
śnie żo nych scho dów z mo men tu
wy pad ku. (Pa mię taj my, że dziś
pra wie ka żdy ma tel ko mór ko wy
z apa ra tem, a do ku men ta cja zdję -
cio wa bar dzo uwia ry gad nia sam
wy pa dek i je go przy czy nę, co
zwięk sza na sze szan se na uzy ska -
nie szyb ko od szko do wa nia). Na -
stęp nie trze ba zgro ma dzić ca łą do -
ku men ta cję me dycz na z le cze nia
i re ha bi li ta cji. Na wet zdję cia rent -
ge now skie z opi sa mi. Za cho wuj my
też ra chun ki za le kar stwa, pry wat -
ne wi zy ty u spe cja li stów i kosz ty
do jaz dów do nich.

Je że li w dal szym cią gu są pro ble -
my z po wro tem do peł nej spraw no -
ści, to tym bar dziej trze ba za się -
gnąć opi nii le ka rzy co do sta nu
fak tycz ne go nie spraw no ści i mieć
to w opi sie cho ro by. Ca łość ze bra -
nej do ku men ta cji na le ży za łą czyć
do pi sem ne go rosz cze nia pie nię -
żne go do ubez pie czy cie la, któ ry
wy sta wił po li sę OC spół dziel ni lub
ewen tu al nie fir mie od śnie ża ją cej.
Jeśli macie problem pytajcie:
g.waszkiewicz@izoliborz.pl

Grze gorz Wasz kie wicz

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we
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Zgod nie z pra wem§§§

Upadki na oblodzonych lub
ośnieżonych miejscach

W szcze gól no ści w zi mie, ma my do czy nie nia z wy pad ka mi po -
le ga ją cy mi na po tknię ciach czy upad kach. Cza sem jest to tyl ko
pech, lub na sza nie uwa ga, ale w więk szo ści przy pad ków nie ste ty
wi na le ży po stro nie czy je goś za nie cha nia lub nie do peł nie nia obo -
wiąz ków. Na ta kie zda rze nia głów nie na ra żo ne są oso by star sze.

Wy mie nię kil ka z nich: Pięk no
pol sz czy zny, Le czę się pol sz czy zną,
Dźwi ga jąc pol ski ka mień, An ty pol -
ska mię dzy na ro dów ka, Nie ma Pol -

ska, Dla Pol ski prze zna czo no mi łość
itp., itd. Wy bie ram roz dział, któ ry
brzmi bar dziej krze pią co i opty mi -
stycz nie: Pol ska – stróż Eu ro py.

I od pierw sze go zda nia nie mo -
gę się po wstrzy mać od cy to wa nia
tych nie zwy kłych my śli i pięk nej
pol sz czy zny: „Pol ska po win na bu -
do wać swo ją oso bo wość, a za ra -
zem speł nić swo ją mię dzy na ro do -
wą mi sję po przez kul tu rę. Rzecz
jed nak nie w ja kiej kol wiek kul tu -
rze. Pol sce i Eu ro pie jak po wie -
trze po trzeb na jest po rząd na ana -
li za me an drów pol skie go lo su,
uczci wa o nim opo wieść i wy snu -
te z niej bez kom pro mi so we wnio -
ski. Ta ana li za prze szło ści po win -
na być sku pio na na Pol sce, po nie -
waż nie ma w Eu ro pie dru giej
wspól no ty o lo sie tak zło wro go
in ten syw nym, do tkli wie nie po -
wta rzal nym, za wie ra ją cym w so -
bie wszyst kie mo żli we do świad -
cze nia, pla gi i prze kleń stwa,
w któ re ob fi to wał dia bel ski
wiek XX”, „Le cze nie za po mo cą

pol skiej hi sto rii po trzeb ne jest
ca łej Eu ro pie” i da lej „Czy pol -
ska kul tu ra pró bu je się zmie rzyć
z oczy wi stym po słan nic twem i na -
rzu ca ją cą się mi sją?”.

Jest też nie ba nal ny roz dział pt.:
„Trzy wa run ki od ro dze nia Pol -
ski”. Już nie cy tu jąc stresz czę
myśl au to ra, że wa run kiem pierw -
szym są zmia ny w wy mia rze spra -
wie dli wo ści, wa run kiem dru gim
jest wyj ście z za pa ści de mo gra -
ficz nej i trze cim – wspar cie pol -
skiej kul tu ry. Cy tu ję: „Ży wa,
opar ta o tra dy cję, pa mięć i dia log,
a więc z na tu ry rze czy kon ser wa -
tyw na kul tu ra jest ży zną gle bą,
na któ rej na ród ro śnie ku przy -
szło ści, da je si łę zbio ro wej wy -
obraź ni, jest źró dłem du my
z osią gnięć ty siąc let niej wspól no -
ty. Wresz cie to na ro do wa kul tu ra
na da je sens na sze mu trwa niu
na prze zna czo nym nam na pró bę
przez Bo ga skrwa wio nym skraw -
ku zie mi.”

Ser decz nie za chę cam do czy ta -
nia tej nie zwy kłej ksią żki.

Iza bel la An na Za rem ba

Pol ska mo ja mi łość
Już sam ty tuł ksią żki po ety i pi sa rza Ja na Po lkow skie go brzmi

za chę ca ją co. Sa mo prze czy ta nie spi su tre ści i ty tu łów po szcze -
gól nych roz dzia łów ro bi wra że nie i mo że być punk tem wyj ścia
nie tyl ko do dys ku sji, ale ta kże do po wa żniej szych prze my śleń.

Fot. Archiwum Informatora

Iza bel la An na Za rem ba Fot. Ser giusz Kor na tow ski



Jak już wcze śniej Pań stwu pi sa -
łam, uro cze, choć skrom ne po -
wierzch nio wo, Ka li no we Ser ce
ma na swym kon cie moc do ko -
nań: wie le au tor skich wie czo rów,
wy staw, ma łych form te atral nych
i ka me ral nych re ci ta li, mu zycz -
nych wy da rzeń, a ta kże kon kur -
sów prze zna czo nych dla mło dych
ar ty stów.

My, Sto wa rzy sze nie „Na Pięk -
nym Brze gu”, czy li gru pa osób,
któ re pi szą i wy da ją ksią żki o Żo -
li bo rzu, za czę li śmy spo ty kać się
w Ka li no wym Ser cu w nie dziel ne
po po łu dnia. Spo tka nia te, po za
wa lo rem to wa rzy skim i in te gra -
cyj nym, ma ją na ce lu pre zen to wa -
nie twór cze go do rob ku sto wa rzy -
sze nia i osób z nim zwią za nych.
Ostat nio od by ło się kil ka spo tkań,
któ re war to od no to wać, jak choć -
by wie czór po etyc ko-mu zycz ny
mło dej i de biu tu ją cej au tor ki Ani

Ku ba czyń skiej, wzbo ga co ny
o kom po zy cje na sze go wiel kie go
dy ry gen ta Je rze go Mak sy miu ka.

Wiel kim po wo dze niem i uzna -
niem pu blicz no ści cie szy ło się
spo tka nie z Mar kiem Kraw czyń -
skim, wy bit nym ar chi tek tem
(współ bu dow ni czym Ope ry
w Syd ney) i au to rem fil mu „Jak
Fe niks z po pio łów”. Mark Kraw -
czyń ski po świę cił ten film fe no -
me no wi, ja kim by ła od bu do wa
po woj nie zruj no wa ne go Sta re go
Mia sta w War sza wie (w pro ce sie
tym istot ną ro lę ode grał oj ciec
Mar ka, ta kże ar chi tekt). Jest to
jed no cze śnie wzru sza ją ca i żar li -
wa pro mo cja pol skiej kul tu ry i hi -
sto rii. Mark Kraw czyń ski, by wa ły
w świe cie wy bit ny spe cja li sta, któ -
ry więk szość ży cia spę dził w Au -
stra lii, jest pe łen uzna nia dla pol -
skiej kul tu ry, na szej in te li gen cji,
du cho wo ści, dziel no ści i nie złom -

no ści. Uwa ża, że my Po la cy je ste -
śmy zbyt skrom ni i pa trząc z szer -
szej per spek ty wy i dy stan su uwa -
ża, że in ni mo gą się wie le od nas
na uczyć.

Ko lej ne spo tka nia uatrak cyj ni ła
nam Iza bel la Sko li mow ska, ak tor -
ka of fo wych te atrów, ma lar ka
a tak że po et ka, któ ra przed sta wi -
ła wła sną twór czość w ory gi nal nej
in ter pre ta cji. Wśród na szych go -
ści te go wie czo ru z ra do ścią po wi -
ta li śmy nie za po mnia ną Jo an nę
Ra wik. 

Po nie waż 2 lu te go skoń czył się
okres bo żo na ro dze nio wy, po prze -
dza ją cą ten ter min nie dzie lę wy -

peł ni li śmy ko lę da mi. Zna ny nam
już Ta de usz Gu ra now ski grał
na gi ta rze i śpie wał ko lę dy pol -
skie, an giel skie, ukra iń skie. Pol -
skie ko lę dy są waż ną czę ścią pol -
skiej kul tu ry i na szej toż sa mo ści.
Pięk na ko lę da „Anioł pa ste rzom
mó wił” to szes na sto wiecz ne tłu -
ma cze nie ła ciń skiej pie śni sprzed
pra wie ty sią ca lat (An ge lus Pa sto -
ri bus).

8 lutego Ta de usz Gu ra now ski
wy stą pił z ka ba re tem „Sta ra ro bo -
ta” z za baw nym re per tu arem.

Bę dzie my ta kże po now nie go -
ścić wy bit ną ak tor kę te atral ną i fil -
mo wą, współ au tor kę na szych ksią -
żek An nę Mi lew ską. Spo tka nie
bę dzie po świę co ne ta kże jej mę żo -
wi, słyn ne mu hi ma la iście, śp. An -
drze jo wi Za wa dzie, któ ry był
pierw szym w świe cie zdo byw cą
Mo unt Eve re stu w po rze zi mo wej.

Na sze ostat nie nie dziel ne spo -
tka nie w lu tym te go ro ku oży wi
i ubar wi re per tu arem lek kim
i przy jem nym, jak na po że gna nie
kar na wa łu przy sta ło, śpie wacz ka
i ak tor ka Kry sty na Sta ro ścik-La -
bu da.

Ma my ta kże wie le in te re su ją cych
po my słów na ko lej ne Ka li no we nie -
dzie le. Chcę jed nak za zna czyć, że
Ka li no we Ser ce ma co ty go dnio wy,
bo ga ty re per tu ar, nie za le żnie od te -
go, co my, ja ko Sto wa rzy sze nie
na Pięk nym Brze gu, przy go to wu je -
my na nie dziel ne po po łu dnia.

Przy po mi nam, że Ka li no we Ser -
ce jest usy tu owa ne przy ul. Ko cha -
now skie go (ma ła prze czni ca
od ul. Kra siń skie go) i jest czyn ne
ta kże w dni po wsze dnie. Ak tu al nie
jest no wa, pięk na wy sta wa – nie -
zna ne zdję cia Ka li ny Ję dru sik
– a po przed nio cie szy li śmy się ko lo -
ro wy mi, bar dzo żo li bor ski mi te ma -
tycz nie ob ra za mi Ha li ny Pi wo war -
skiej. Ni gdzie nie ma ta kiej ka wy,
ta kie go cze ko la do we go cia sta, ka li -
no wej her ba ty jak w Ka li no wym
Ser cu, któ re jest dla żo li bo rzan.

Iza be la An na Za rem ba

Za da sze nie lo do wi ska przy czy -
ni ło się nie wąt pli wie do bar dziej
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia obiek -
tu. Na wet kie dy pa da zim ny deszcz
czy śnieg, mo żna z nie go ko rzy stać
i świet nie się ba wić. War to jed nak
zwró cić uwa gę na fakt, że opła tę
za wy na jem ły żew (5 zł) na le ży
uiścić w ka sie ba se nu, od da lo nej

od sa me go lo do wi ska o kil ka dzie -
siąt me trów. Za nim więc to opła ci -
my, sprawdź my, czy roz miar na -
sze go bu ta ły żwo we go jest do stęp -
ny do wy po ży cze nia. Ale po le cam
jak naj bar dziej ko rzy sta nie z te go
obiek tu.

Mi łej za ba wy.
Grze gorz Wasz kie wicz

3-POKOJOWE SPRZEDAM

Mieszkanie w Łomiankach w bardzo
dobrym stanie: 63 m2, ogródek (120 m2),
2 miejsca postojowe, świetna lokalizacja

(Osiedle Tęcza – nowe budownictwo),
gotowe do zamieszkania – bezpośrednio

sprzedam. Telefon 608-870-797

4-POKOJOWE SPRZEDAM
·Stare Bielany, bezpośrednio, kamienica,
przy metrze Słodowiec, ogródek, cena
tylko 499.000. Tel. 500-585-116

1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Bielany, 40 m2, umeblowane, przy metrze, dom
z ogrodem. 604-545-836

KUPIĘ MIESZKANIE
·Kupię mieszkanie: zadłużone, z lokatorem lub
z dowolnym problemem prawnym. 796-796-596
·Zadłużone mieszkanie? Grozi eksmisja
– licytacja komornicza? Pomogę w zamianie
/ w sprzedaży w korzystnej cenie / lub pozostanie
w mieszkaniu z mniejszym czynszem. Proszę
o tel. 500-205-923

USŁUGI TRANSPORTOWE
·Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli
z mieszkań, piwnic 663-833-288

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89

·ANTENY TELEWIZJA montaż serwis tel.
534-10-20-10
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Hydraulik 501-017-707
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Naprawa pralek zmywarek w domu klienta tel.
730-997-531

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

BUDOWLANE
·A-Malowanie ścian 835-66-18; 502-255-424
·Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio,
układanie, reperacje 662-745-557
·Cyklinowanie 721-649-745

EElleekkttrryykk  550066--550066--000066

FINANSE
·Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości
530-127-700

DAM PRACĘ
·Ochrona budowy i osiedla tel. 22 843-35-46
·Ochroniarzy na budowy i osiedla tel. 843-35-46
·Pilnie zatrudnię panią do sklepu z odzieżą
używaną. Praca w Warszawie, dzielnica Żoliborz.
Cv z dopiskiem Żoliborz proszę przesyłać na
adres mailowy: office@nous.org.pl

SZUKAM PRACY
·M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do
przyuczenia, prawo jazdy B chętnie zmianowa
501-867-863

FAUNA I FLORA
·SKLEP ZOOLOGICZNY NOWO OTWARTY
ELBLĄSKA 10. KARMY DLA ZWIERZĄT;
AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA I MORSKA
T. 791-778-838; 692-848-002

ANTYKI
·Antyczne obrazy, srebra, platery, porcelanę,
szable, bagnety, odznaczenia, orzełki, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny, każda ilość
501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie, również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KAŻDE AUTO, PŁACIMY NAJWIĘCEJ
530-444-333
·Każdy stary 513-513-988
·SKUP AUT! Skupuję auta za gotówkę – nowe,
sprawne, uszkodzone, skorodowane. Wszystkie
marki! Roczniki 1990 – 2015. Chcesz sprzedać?
Zadzwoń! Dojazd i rzetelna wycena gratis.
511-640-356

KUPIĘ CZĘŚCI
·Do Fiata 125 p tel. 513-513-988

OGŁOSZENIA DROBNE

Ka li no we nie dzie le
Ka li no we Ser ce nie jest zwy kłą ka wiar nią. To miej sce na sy co -

ne ar ty stycz ną at mos fe rą i ob fi tu ją ce w ró żno rod ne, twór cze do -
ko na nia. Peł ni na Żo li bo rzu ro lę nie for mal ne go do mu kul tu ry.

Świet ne lo do wi sko przy Po toc kiej

Na zdjęciu Izabela Skolimowska materiały prasowe

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7206



Nie ste ty no wy wła ści ciel lo ka lu,
chcąc od świe żyć wnę trze, znisz -
czył cię żką pra cę ar ty sty. Po zo sta -
wił je dy nie część mo zai ki w sa li
re stau ra cji. Po in ter wen cjach
miesz kań ców mo zai ka zo sta ła od -
zy ska na, na to miast co się z nią
sta nie, do wie my się do pie ro za ja -
kiś czas. Na jej miej scu pew nie
zo ba czy my rów niut ką be żo wą
ścia nę gip so wą z kin kie tem z su -
per mar ke tu i zdję ciem ku pio nym
ra zem z ram ką. Szko da…

W War sza wie jest sztu ka, któ ra
wto pi ła się w rytm mia sta.

Naj czę ściej nie za uwa ża my jej
obec no ści, na to miast za wsze wie -
my, że tam jest. Jak mo zai ki
na bu dyn kach, pięk nie rzeź bio ne
klat ki scho do we, ce ra micz ne płyt -
ki, drew nia ne drzwi, rzeź by w par -
kach czy na wet ko lo ro we graf fi ti
i stre et art. Te wszyst kie dzie ła
nisz cze ją na gra ni cy opie ki
nad za byt ka mi i rze czy wi sto ści.

Zbyt sta re, aby prze trwać, zbyt
mło de, aby żyć.

Tyl ko za in we sto wa nie du żych
srod ków mo że przy wró cić je
do cza sów świet no ści, a jak wia -

do mo, wszy scy li czą się z ro sną cy -
mi wo kół kosz ta mi. Naj ta niej jest
prze cież znisz czyć.

Gu sta w sztu ce
Ka żdy ina czej po strze ga sztu kę,

przez in ny pry zmat. Oce nia jąc
sztu kę na le ży po le gać na wła snym
gu ście i od czu ciach, wspól nej re -
la cji. W skró cie: po do ba się lub
nie. Ta kie za sa dy mo żna przy jąć
de ko ru jąc wła sne miesz ka nie.

Ina czej rzecz się ma w przy pad -
ku wspól nie uży wa nej prze strze ni.
Sztu ka miej ska jest prze cież dla
ka żde go. Ta sa ma, jed nym wy da je
się zja wi sko wa, dla in nych jest
po pro stu brzyd ka. A mo że za 50
lat ktoś tchnie w nią no we ży cie?

War to pie lę gno wać sztu kę, bo
ni gdy nie wie my, ja ką hi sto rię opo -
wie ona na szym po tom kom. Do -
da ła bym na wet, że w szcze gól no ści

na le ży pie lę gno wać sztu kę, któ rej
nie ro zu mie my. Na pew no jest
w po bli żu ktoś, kto ją ce ni, zna, za -
opie ku je się nią. Tak, jak prze cho -
dząc wie lo krot nie obok mo zai ki
He ni sza na Sło wac kie go do dziś
pa mię tam jej tur ku so wy od cień.

Raz bla ski pre rii w dro dze
do Ko jo ta, raz szum fal w szan -
tach.

Ra to wać czy zo sta wić?
Zda rza ły się sy tu acje, że ta kie

dzie ło zo sta ło przy kry te i obu do -
wa ne pły tą gip so wą, za cho wu jąc

nie na ru szo ny obiekt do dat ko wo
cho wa jąc go przed od bior ca mi.
Jest to roz wią za nie wy god ne dla
obu stron, bez uszczerb ku
na sztu ce. Je że li bę dzie my po ko -
lei nisz czyć bo gac two lat 60. i 70.,
któ re go nie obej mu je jesz cze re -
jestr za byt ków, szyb ko wy czy ści my
hi sto rię ar chi tek tu ry mia sta z te go
okre su. Na pew no szyb ciej, niż za -
uwa żą ją kon ser wa to rzy. Bo to
chy ba je den z nie wie lu za wo dów,
gdzie zle ceń za wsze przy by wa
– ni gdy od wrot nie.

Ka ta rzy na Łu cja Mar ci niak

Kul tur nik

Ratowanie dziedzictwa sztuki – kwestia
gustu czy obowiązek kulturowy?

Po raz ko lej ny by li śmy świad ka mi znisz cze nia czy je -
goś dzie ła. Jak nie gdyś „Sy re nę” Pi cas sa na ścia nie
żo li bor skie go miesz ka nia, tak te raz ce ra micz nej mo -
zai ki Krzysz to fa He ni sza. Od lat 60. zdo bi ła klat kę
scho do wą na stę pu ją cych po so bie ba rów i ka wiar ni.
Wy trwa ła wie le, za wsze do pa so wa na do oko licz no ści.
Scho dy na ta ras Żo li bo rza.

Skład ni ki na hil de gar do wy
krup nik:
• udko z kurczaka (polecam też

mięso bażanta albo perliczki)
• 1–2 marchewki
• 2 pietruszki
• 1 korzeń pasternaku (jeśli nie

świeży, to łyżkę suszonego)
• 1 łodygę selera naciowego
• 1 bulwę kopru włoskiego

• 3 cebule
• 1 ząbek czosnku
• 1/2 korzenia (bulwa) małego

selera
• 2 liście laurowe
• 1 łyżeczka bertramu
• po pół łyżeczki hyzopu

i macierzanki
• 3–5 ziaren pieprzu kubeba
• sól kamienna do smaku
• woda

• pół szklanki grubej kaszy
orkiszowej.

Mię so do kład nie płu cze my, za -
le wa my zim ną wo dą i za go to wu je -
my. Bul wę ko pru wło skie go kro -
imy w ćwiart ki. Mar chew ki, pie -
trusz ki i pa ster nak tnie my na ka -
wał ki, (je śli ma my susz z pa ster na -
ka do da je my go na ko niec, wraz
z ka szą). Ce bu lę i czo snek prze -
kra wa my na pół, ko rzeń se le ra
obie ra my i kro imy, mo że my do -
rzu cić też se le ra na cio we go. Od -
szu mo wu je my go tu ją ce się mię so,
do rzu ca my przy pra wy (li stek lau -
ro wy, zie le an giel skie, pieprz ku -
be ba, sól, ber tram, hy zop i ma cie -
rzan kę) oraz wcze śniej przy go to -
wa ne wa rzy wa. Go tu je my aż
wszyst ko zmięk nie. Ca łość od ce -
dza my (wa rzy wa i mię so za cho wu -
jąc). Wy war po now nie umiesz cza -
my w garn ku, do sy pu je my ka szę
i go tu je my aż ta zmięk nie. W tym
cza sie kro imy ugo to wa ne wa rzy wa
i do rzu ca my do zu py, mo że my też
do dać roz drob nio ne do niej mię so.

Smacz ne go!
Agniesz ka Pil

Kuch nia św. Hil de gar dy

Krup nik na or ki szo wej ka szy
Kuch nia Hil de gar dy to ta kże go to wa nie krup ni ku na or ki szo -

wej ka szy w miej sce tra dy cyj ne go pę cza ku, do cze go dziś za -
chę cam.

Fot. dzięki uprzejmości Konrada Smocznego
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