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Problem studzienki ściekowej
odprowadzającej wodę z podwór-
ka przy ulicy Kaliskiej nr 1 ma
swój początek w 2009 roku. Wtedy

to dzięki staraniom mieszkańców,
i ku ich radości, doszło do remon-
tu, mocno zdewastowanego zę-
bem czasu podwórka. Radość

mieszkańców ostudzona została
w momencie, kiedy po opadach
deszczu okazało się, że trzy stu-
dzienki, których rolą jest odbiór
wody, odmówiły posłuszeństwa.

Przyczyny doszukiwali się w źle
wyprofilowanym, podczas remon-
tu, podłożu podwórka co powo-
dowało, dodatkowo, że odpływ
wody deszczowej, wraz ze wszyst-
kimi zanieczyszczeniami, następo-
wał do jednej studzienki.

Kolejne lata obfitowały w wy-
mianę korespondencji między za-
rządem wspólnoty mieszkaniowej,
a Zakładem Gospodarki Nieru-
chomościami. Jej przedmiotem
były niedrożne studzienki, a jedna
z nich, zdaniem ZGN, była „zabi-
ta betonem i resztkami materia-
łów budowlanych wylewanych
do studzienki podczas prowadzo-
nych robót budowlanych w bu-
dynku Kaliska 1”, co obserwowali
jego pracownicy. Na ten zapis po-
wołał się, cytując go, zarząd dziel-
nicy odpowiadając na moją inter-
pelację. Dołączył do tego, jako
dowód, (?) pisma ZGN, który

za całe zło i brak odpływu, obcią-
żał wspólnotę Kaliska1. Ponadto
w 2013 roku wymieniono, jak
utrzymywał ZGN, studzienki ście-
kowe przy wejściu do budynku
Węgierska 1a oraz drugą stu-
dzienkę, usytuowaną przy IV klat-
ce budynku Kaliska 1.

Trzecia – zastawiana parkujący-
mi samochodami była (!) niedo-
stępna.

Nie ważne było dla wspólnoty,
która studzienka została wymie-
niona, a która nie. Istotne było, że
woda nadal, podczas opadów, za-

Upór godny maniaka
Cztery lata z uporem godnym maniaka Zakład Gospodarowania

Nieruchomościami udrażniał studzienkę, która nie była podłą-
czona do rury spustowej, inaczej mówiąc deszczowej.
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W imieniu organizatorów wy-
stąpił Artur Nadolski ze Stowa-
rzyszenia Reduta Ordona. Na-
kreślił rys historyczny bitwy
oraz podzielił się obawami, co
do terenu Reduty, na którym
władze miasta i dzielnicy planu-
ją wybudować osiedla mieszka-
niowe.

W imieniu Ochockiej Wspólnoty
Samorządowej wystąpił Grzegorz
Wysocki. Sarkastycznie powitał
na uroczystościach przedstawicieli
urzędu dzielnicy w postaci śmieci
walających się wokół Reduty.

– Mam nadzieje, że za rok
w tym miejscu stanie przed wami
burmistrz dzielnicy, dla którego

obchody 6 września będą obo-
wiązkowym terminem w kalenda-
rzu. Jestem również przekonany,
że za trzy, cztery lata w tym miej-
scu będzie stało centrum eduka-
cyjne, które swoją narracją opo-
wie młodemu pokoleniu o całym
zbrojnym czynie niepodległościo-
wym naszych przodków.

Grzegorz Wysocki wezwał
wszystkie środowiska patriotyczne
na Ochocie do uczestnictwa w po-
chodzie, który w dniu 11 listopada
wyruszy spod Reduty Ordona
i zakończy się w miejscu startu co-
rocznego Marszu Niepodległości.

Tomasz Kłos

Reduta Ordona – 183 lata później
W 183 rocznicę szturmu na Redutę Ordona przy ul. Na Bateryj-

ce zebrała się dość pokaźna grupa mieszkańców. Wśród gości
obchodów można było spotkać posłankę na Sejm RP Małgorzatę
Gosiewską. Modlitwę za zmarłych odmówił proboszcz parafii
NMP Królowej Świata – Kazimierz Sznajder.
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O planach rewitalizacji terenów
przy budynkach wspólnot miesz-
kaniowych w trójkącie ulic: 17
Stycznia, Zarankiewicza i Astro-
nautów pisałem we wcześniej-
szych wydaniach „Informatora...”.

Mieszkańcy nie zgadzają się
na przedstawione przez dzielnicę
plany, które zakładają budowę ulic
przejazdowych na tyłach ich budyn-
ków w miejscach, gdzie dzisiaj są
tereny zielone. Z małymi uwagami
zgadzają się natomiast co do pla-
nów zagospodarowania terenów
od frontów budynków, łącznie z ko-
niecznością wymiany mocno znisz-
czonych ciągów pieszych i jezdnych.

W lipcu odbyło się w tej spra-
wie spotkanie przedstawicieli
wspólnot z burmistrzem dzielnicy
Włochy Michałem Wąsowiczem,
podczas którego mieszkańcy

przedstawili swoje uwagi dotyczą-
ce planów rewitalizacji. Uwagi
wspólnot mają zostać rozpatrzone
przez architekta (autora planów
rewitalizacji) i w najbliższym cza-
sie odbędzie się spotkanie zainte-
resowanych stron.

Bardzo sceptycznie podchodzę
do tego przedsięwzięcia i dalej
podtrzymuję to, co wielokrotnie
publicznie podkreślałem, że lan-
sowane w tej sprawie przez wła-
dze dzielnicy hasło – „nic o was
bez was”, wprowadza dużo zamie-
szania i nie skutkuje podjęciem
prac modernizacyjnych na opisy-
wanym terenie. Osiągnięcie kon-
sensusu pomiędzy wspólnotami,
władzami dzielnicy i autorami
planów rewitalizacji jest według
mnie mało prawdopodobne, choć
nie jest niemożliwe.

Uważam, że na początek
– w dobrze pojętym interesie
wspólnot i władz dzielnicy – roz-
mowy powinny dotyczyć nie rewi-
talizacji lecz remontów.

Różnica między rewitalizacją
a remontem jest zasadnicza. Re-
witalizacja zakłada kompleksową
modernizację terenu, zgodnie
z wytycznymi określonymi przez
radę Warszawy wraz z przezna-
czoną na ten cel kwotą.

Remont tego samego terenu nie
musi być opracowany kompleksowo,
zgodnie z wytycznymi warszawskich
rajców i może być wykonany ze środ-
ków, które są do dyspozycji dzielnicy.

Przykładem niech będą prace
remontowe terenów przyległych
do budynków wspólnotowych
przy ul. 1 Sierpnia, łącznie z wy-
mianą chodników.

Harmonogram tych prac
– przedstawiony i opracowany

przez zarząd dzielnicy uzyskał ak-
ceptację radnych, którzy na ten
cel przeznaczyli 200 tysięcy z bu-
dżetu dzielnicy. Teren uchwałą ra-
dy Warszawy objęty jest również
planami rewitalizacji, jednakże
postanowiono wykonać prace,
zdaniem burmistrzów, najważ-
niejsze. Osobiście uważam, że ta-
ki wariant ma większe szanse po-
wodzenia w przypadku terenów
osiedla przy Astronautów, gdyż
nikt nie kwestionuje konieczności
wymiany ciągów pieszo – jezd-
nych oraz poprawy estetyki
i funkcjonalności terenów zielo-
nych przed budynkami.

Proponowałbym zarządom
wspólnot mieszkaniowych prze-
myślenie możliwości użycia po-
wyższych argumentów podczas
rozmów z władzami dzielnicy
w opisanej wyżej sprawie.

Dariusz Kałwajtys

Rewitalizacja czy remont?
Ponad rok trwają burzliwe dyskusje o sposobie modernizacji

terenów na terenie osiedla wspólnot mieszkaniowych na Okęciu.
Jest szansa na zakończenie tych rozmów i rozpoczęcie koniecz-
nych remontów.

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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le wa ła ścia ny bu dyn ku, a na wet
wle wa ła się do kla tek scho do -
wych.

Bu dyn ku, w któ rym ogrom nym
na kła dem kosz tów – 730 000 zł
(wspól no ta mu sia ła za cią gnąć
kre dyt na 15 lat) – po ma lo wa no
ele wa cję, wy ko nu jąc przed tem
izo la cję ścian pio no wych. Bu dyn -
ku wpi sa ne go do re je stru za byt -
ków, dzię ki cze mu, sta ra niom za -
rzą du wspól no ty, mia sto do ło ży ło
220 tys. zł zmniej sza jąc w ten spo -
sób ten dług.

Tyl ko miesz kań cy przy nie zdro -
wych zmy słach mo gli by do pu ścić
do im pu to wa nych przez pra cow -
ni ków ZGN czyn no ści. Ca ły prze -
bieg tak ogrom ne go re mon tu mo -
ni to ro wa ny był przez wspól no tę
i jej za rząd na ka żdym eta pie bu -
do wy, cze go nie mo żna po wie -

dzieć o ro bo tach przy „udra żnia -
niu” i wy mia nie stu dzie nek przez
ZGN. Bo do pie ro ko lej ne, ostre
in ter wen cje i upór do pro wa dzi ły
do od ko pa nia za sad ni czej stu -
dzien ki, co ob na ży ło ca łe par tac -
two, dy le tanc two za trud nia nych
w za kła dzie pra cow ni ków. Oka za -
ło się bo wiem – 6 sierpnia – że
jest to stu dzien ka bez do ko na ne -
go od pły wu.

ZGN wy stą pi ło więc o zgo dę
do wspól no ty Ka li ska 1 o wy ra że -
nie zgo dy na włą cze nie od pły wu
wy mie nia nej stu dzien ki do ru ry
spu sto wej, desz czo wej (że liw ki),
i obie ca ło, że po wy ko na niu tych
prac, znisz czo na na wierzch nia zo -
sta nie przy wró co na do sta nu pier -
wot ne go.

Mar twi mnie jed nak, że za bra -
kło w tym pi śmie pro ste go sło wa
Lu cy ny Ko wal, dyrektor ZGN –
prze pra szam.

An na Zbyt niew ska
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Upór god ny ma nia ka
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Jed nak do fi na łu, czy li stwo rze -
nia, na ba zie ro dzi me go ka pi ta łu,
naj więk sze go w War sza wie cen -
trum han dlo wo -usłu go we go jesz -
cze da le ko. Mię dzy in ny mi dla te -
go, że je go środ ko wa część, czy li
Ha la Ba na cha sta je od lat w ogo -
nie tych zmian i po wo li sta je się
cię ża rem a nie li de rem roz wo ju
te go am bit ne go pro jek tu. Dla cze -
go tak jest? Po sta no wi łem opi sać

w cy klu ar ty ku łów ten je den z naj -
więk szych pro ble mów współ cze -
snej Ocho ty. Dzi siaj pro po nu ję
wy ciecz kę w prze szłość.

Ha le Ba na cha. Spo żyw cza
i prze my sło wa. Przez war sza wia -
ków na zy wa ne „Bla sza ka mi”.
Kul to we miej sce na Ocho cie, zna -
ne w ca łej le wo brze żnej War sza -
wie. Wy da je się, że są „od za -
wsze”. I tro chę w tym ra cji, gdyż

od otwar cia przez WSS Spo łem
ha li spo żyw czej, mi nę ło już pra -
wie trzy dzie ści dwa la ta. Od po -
cząt ku wkom po no wa ne w pro ces
roz bu do wy Ocho ty, umiej sco wio -
ne na te re nie hi sto rycz ne go Zie -
le nia ka, jak ma ło któ ra z war -
szaw skich wiel ko po wierzch nio -
wych pla có wek han dlo wych tam
moc no zwią za na z miesz kań ca mi
i ich pro ble ma mi.

W 1973 r., wła dze War sza wy
pod ję ły de cy zję o prze zna cze niu
dla WSS Spo łem te re nów po ło żo -
nych w po bli żu zbie gu ulic Gró -
jec kiej i Ba na cha pod bu do wę ze -
spo łu han dlo wo -ad mi ni stra cyj ne -
go. Za ło że niem wło da rzy mia sta
by ło roz po czę cie bu do wy na prze -
ło mie lat 1975 i 1976. Opra co wa -
ne zo sta ły przy udzia le WSS Spo -
łem od po wied nie za ło że nia in we -
sty cyj ne, pla ny za go spo da ro wa nia
te re nu, sys tem fi nan so wa nia. Po -
zo sta ło tyl ko cze kać na uję cie tej
in we sty cji w pla nie go spo dar czym
na la ta 1976–1980. Jak szyb ko się
oka za ło, okres ocze ki wa nia na
zie lo ne świa tło dla tej in we sty cji
wy dłu żył się, i to znacz nie.

Prze łom na stą pił w mar cu
1977 r., kie dy to Mi ni ster Han dlu
We wnętrz ne go i Usług wraz Pre -

zy den tem War sza wy, „w związ ku
z ko niecz no ścią uzu peł nie nia po -
wierzch ni han dlo wych w re jo nach
o nie do sta tecz nym na sy ce niu sie -
cią han dlo wą”, po sta no wi li o re -
ali za cji bu do wy pa wi lo nów han -
dlo wych pro du ko wa nych przez
Społem, na te re nie przy ul. Gró -
jec kiej nr 95. Na stęp nie, w lip -
cu 1977 r. wy dział han dlu i usług
mia sta sto łecz ne go War sza wy wy -
zna czył WSS Spo łem użyt kow ni -
kiem Hal Ba na cha, od po wie dzial -
nym za sfi nan so wa nie ich bu do -
wy. Po wie lu usta le niach ró żnych
władz, urzę dów i urzęd ni ków
w ma ju 1978 r. roz po czę ła się fi -
nan so wa na z kre dy tu Na ro do we -
go Ban ku Pol skie go bu do wa Hal
Ba na cha. Wy da wa ło się, że
w krót kim cza sie miesz kań cy
Ocho ty otrzy ma ją do dys po zy cji
dłu go ocze ki wa ne cen trum han -
dlo we, któ re szyb ko roz wią że pro -
ble my ów cze snych władz z dys try -

bu cją na Ocho cie ar ty ku łów spo -
żyw czych i go spo dar stwa do mo -
we go. Nie ste ty, po gar sza ją ca się
w bły ska wicz nym tem pie sy tu acja
pe ere low skiej go spo dar ki, re wo -
lu cja So li dar no ści tłu mio na sta -
nem wo jen nym, ga lo pu ją ce ce ny,
cha os go spo dar czy, fi nan so wy
i spo łecz ny spo wo do wa ły, że koszt
in we sty cji z pla no wa nych sześć -
dzie się ciu kil ku mi lio nów sta rych
zło tych wzrósł do po nad stu pięć -
dzie się ciu mi lio nów, a czas bu do -
wy przed łu żył się do lat
1982–1983.

Wie lu miesz kań ców War sza wy
bar dzo do brze pa mię ta, co mo żna
by ło ku pić w tam tych cza sach. Pra -
wie nic. Co dzien ne ko lej ki
po chleb, mię so, pa pier to a le to wy.
Na skle po wych pół kach przy sło -
wio wy już dziś „ocet”, zmę cze nie

Hale Banacha – ciężarem
czy nadzieją Ochoty

Roz po czę cie bu do wy ha li tar go wej na po łu dnio wej czę ści tar -
go wi ska przy Ba na cha roz po czę ło erę zmian na tym za nie dba nym
a za ra zem cen tral nym te re nie na szej dziel ni cy. Naj bli ższe la ta
przy nio są lep sze lub gor sze roz wią za nia do ty czą ce pół noc nej
stro ny te re nu tar go wi ska.
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Pan Woj ciech, jak więk szość
miesz kań ców te go bu dyn ku, ma
ma łe miesz ka nie. Nie ma w nim
ani cen tral ne go ogrze wa nia, ani

cie płej wo dy, ani ga zu. Na szczę -
ście są ścia ny i w zi mie nie za ci na
śnieg. Ra zem z in ny mi lo ka to ra mi
nie mo że do cze kać się przy naj -

mniej ogrze wa nia. Za prąd w 19
me tro wym miesz ka niu w zi mie
pła ci po nad 600 zł. Ci, co ma ją
więk sze miesz ka nia wy da ją pew -
nie ma ją tek.

Po sta no wi łem spy tać bur mi -
strza Ko mo row skie go czy dziel ni -
ca za mie rza coś z tym zro bić.

Otrzy ma łem od po wiedź dość
opa słą na te mat pro gra mu „Cie -
pło sie cio we w bu dyn kach ko mu -
nal nych”, któ ry re ali zu je dziel ni ca
i do pie ro jak je zre ali zu je, to
miesz kań cy Jo tey ki zo sta ną wzię ci
pod uwa gę.

Po pierw sze pro gram, o któ rym
pi sze bur mistrz ma się ni jak
do cie pła na Jo tey ki, po nie waż
jest on re ali zo wa ny przez pry wat -
na spół kę Dal kia ze środ ków unij -
nych a pod łą cze nie c.o. lu dziom
do bu dyn ku jest zwy kłym py ta -
niem do bur mi strza, kie dy bę dzie
miał pie nią dze na ten cel. Tak
więc bur mistrz się wy wi nął za -
miast na pi sać wprost: Nie mam
ka sy i nie wiem, kie dy bę dę miał.
Tak by łoby pro ściej i uczci wiej.

To, że bur mistrz nie ma ka sy to
nie no wość i trud no mu się dzi wić
jak ma ta kie go pre zy den ta. Tyl ko

dla cze go w ta kim ra zie nie za rzą dzi
sprze da ży miesz kań w tym bu dyn -
ku. Dzię ki ta kiej sprze da ży po wsta -
ła by wspól no ta a ona by już wie -
dzia ła jak zro bić szyb ko i do brze
ogrze wa nie w bu dyn ku. Po ja kimś
cza sie był by gaz i pew nie ślicz na
klat ka (tak jak w wie lu in nych).

Zno wu py tam bur mi strza – kie -
dy za cznie się sprze daż miesz kań
na Jo tey ki 10? Oka zu je się, że ra -
da mia sta w uchwa le za ka za ła
sprze da ży miesz kań w bu dyn kach

na le żą cych wy łącz nie do mia sta.
Fak tycz nie jest ta ki prze pis i jak
wska zu je sy tu acja na Jo tey ki 10
i wie lu in nych ta kich bu dyn ków
jest on nie ra cjo nal ny, szko dli wy
i głu pi.

Na py ta nie czy bur mistrz wy stę -
po wał w tej i po dob nych spra wach
do ra dy na sza ko re spon den cja się
ury wa. Za sta na wiam się, dla cze go?
Pew nie bur mi strzo wi i ra dzie jest
cie pło. Tyl ko pro blem po le ga
na tym, że miesz kań com Jo tey ki 10
nie jest ani cie pło, ani we so ło
przed nad cho dzą cą zi mą. Tę
uchwa łę trze ba ko niecz nie zmie nić.

Grze gorz Wy soc ki

Idzie zi ma, a bur mi strzo wi cie pło
Pro blem po le ga na tym, że miesz kań com Jo tey ki 10 nie jest

ani cie pło ani we so ło przed nad cho dzą cą zi mą.

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena Montaż Naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

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

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 721-209-612, 721-209-601
w godz. 14-18
·Pilnie zatrudnię panie, z doświadczeniem
w pracy w handlu, do sklepu z ekskluzywną
odzieżą używaną w Warszawie. CV z dopiskiem
Żoliborz lub Ochota, proszę wysyłać na maila:
office@nous.org.pl

WYPOCZYNEK
·Wypoczynek przez cały rok w ciszy i spokoju
wśród jezior i lasów, 100 km od Warszawy,
bardzo dobre warunki, weekendy, święta
24 235-82-94, 695-642-518

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650

·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
szable, odznaki, odznaczenia, książki,
pocztówki, bibeloty tel. 601-336- 063
·Kupię antyki i całe kolekcje, militaria, odznaki,
znaczki, dokumenty itp. 502-455-316
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903
·Skup książek, różne dziedziny, również starocie,
bibeloty 501-561-620

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990

Ogłoszenia drobne nadasz na stronie
www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Informatorze” tel. 22 614-58-03, 502-280-7204

i znie chę ce nie lu dzi, ab surd go nią -
cy za ab sur dem. W ta kich wa run -
kach „star to wa ły” Ha le Ba na cha.
Raz by ło le piej, raz go rzej, ale pra -
wie za wsze do społemowskich Hal
Ba na cha zje żdża ła się na za ku py
ca ła War sza wa. Spół dziel cy z WSS
Spo łem Ocho ta oraz jej na stęp czy -

ni – Spół dziel nia Ha le Ba na cha
spo wo do wa li, że ha la spo żyw cza
i prze my sło wa po wsta ły i zo sta ły
roz li czo ne pod wzglę dem fi nan so -
wym w trud nych cza sach koń ca
PRL i po cząt ku III Rze czy po spo li -
tej oraz nie prze rwa nie od po -
nad 32 lat funk cjo nu ją i za opa tru ją
kil ka już po ko leń miesz kań ców
Ocho ty.

Grze gorz Wy soc ki

dokończenie ze strony 3

Ha le Ba na cha – cię ża rem
czy na dzie ją Ocho ty
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Je dy na, ja ką znam w War sza wie,
gdzie jesz cze nie po sta wi li au to -
ma tu z nu mer ka mi i dzię ki te mu
sta le jest tam „we so ło” i dzię ki ba -
ła ga no wi spo łe czeń stwo in te gru je

się. Sto jąc cier pli wie w wiecz nych
ko lej kach lu dzie o ka żdej po rze
dnia ma ją za pew nio ną porcję ad -
re na li ny, bo ktoś świe ży – nie oby ty
w kul tu rze z lat 80. i po cząt ków 90.

(gdzie na ra dza ła się no wa pol ska
for ma ka pi ta li zmu – na za sa dzie
cwa nia ka war sza wia ka) – nie mo że
zro zu mieć, że ko lej ka jest jed na
i z awi zem, i po zna czek, a i opła ty
star si lu dzie ro bią nie ma jąc al ter -
na ty wy in ter ne to wej. Na pięć ist -
nie ją cych okie nek, za wsze dzia łają
tyl ko dwa i mi mo że nie któ re pa -
nie uwi ja ją się na ty le ile mo gą, to
klient ma za wsze bar dzo du żo cza -
su, aby znie na wi dzić to miej sce
oraz wy słu chać od nie któ rych
klien tów z ja ki mi cho ro ba mi się
bo ry ka ją. Czy żby re for ma słu żby
zdro wia się po wio dła i ko lej ki

spod ga bi ne tów le kar skich prze -
nio sły się na pocz tę? Część usług
pocz ty prze ję ły kio ski lub skle pi ki
z ry ba mi czy in nym asor ty men tem
i po mi mo te go na na szej wspa nia -
łej po czcie ma my da lej ko lej ki. 

Sto jąc ostat nim ra zem do wie dzia -
łem się, że jed na pa ni sta ła tyl ko
po to, by za pła cić 22 gro sze nie do -
pła ty za ja kieś me dia (przy sła li jej pi -
smo stra sząc ka rą za nie do pła tę).
Tak więc dro dzy urzęd ni cy, za nim
ta kie pi sma wy śle cie za sta nów cie
się, co one w od bio rze spo łecz nym
zna czą? Jak od bie ra na jest wa sza
po wa ga i czy cza sa mi nie je ste ście

nad gor li wi i przez to gor si niż wro -
go wie? Wła dze Pocz ty Pol skiej na -
to miast pro szę, aby roz wa ży ły peł ną
ob sa dę tej pocz ty (prze cież ob słu gu -
je ka wa łek znacz ny re jo nu) lub jej li -
kwi da cję – sko ro uwa ża ją, że nie
war to in we sto wać, a po miesz cze nie
wy dzie rża wić choć by sma ko szom
mał pek bez barw ne go de na tu ra tu,
któ rzy błą ka ją się po naj bli ższej oko -
li cy. Sko ro Usłu gi Fi nan so we we -
wnątrz tak ma łej pocz ty nie wy pa li ły
– trze ba iść z du chem cza su i zro bić
coś no we go nie cze kać zno wu z 10
do 20 lat. Wiem, wiem są jesz cze lu -
dzie w za rzą dach, któ rzy spraw dza li
się za Bie ru ta i Go mół ki, a i za Ma -
zo wiec kie go też by li naj lep si i oni
twar do pil nu ją zmian i nieła two ich
prze ko nać do no we go.

Je rzy Paw lo nek

Poczta z komedii Barei?
Ma my w na szej dziel ni cy skarb – tym skar bem jest sta ra wy -

słu żo na po li ftin gu pocz ta na ul. Sko ro chód Ma jew skie go 18.

Nie trze ba dłu go cho dzić po na -
szych uli cach, że by na tra fić
na dziw ne „dzie ła sztu ki” szpe cą ce
ścia ny na szych blo ków. Nie bę dę
roz pi sy wał się o war to ści ar ty stycz -
nej ani o wa lo rach es te tycz nych te -
go cze goś two rzo ne go za po mo cą
pusz ki z far bą. Za dzi wia mnie tyl -
ko ła twość, z ja ką mo gą te ba zgro ły
po wsta wać. Pra wie codzien nie od -
kry wam coś no we go a ni gdy nie wi -
dzia łem żad ne go ma la rza ani je go

ro dzi ców, któ rzy by w ra mach ka ry
usu wa li te two ry cho rej wy obraź ni
ze ścian. Czy li wy kry wal ność zni ko -
ma al bo żad na. Wia do mo, że po li -
cji jest za ma ło i że ma ją po wa -
żniej sze spra wy na gło wie, ale
gdzie jest straż miej ska. Czy to nie
jej funk cjo na riu sze po win ni zaj mo -
wać się ła pa niem wan da li nisz czą -
cych ścia ny bu dyn ków? Ścia ny czę -
sto ocie plo ne i otyn ko wa ne za na -
sze pie nią dze. I nie są to wca le ma -

łe pie nią dze, bo gdy by po li czyć
koszt usu nię cia wszyst kich gry zmo -
łów w na szej dziel ni cy, to na pew no
uzbie ra ła by się po kaź na su ma. No,
ale prze cież to nie z ka sy stra ży
miej skiej prze zna czo nej na pre mie
dla jej funk cjo na riu szy po kry wa ne
są stra ty po nie sio ne przez wspól -
no ty i spół dziel nie. Je śli im trud no
ła pać wan da li z sa mo cho dów po ru -
sza ją cych się tyl ko po jezd ni, to
mo że czas już zmniej szyć liczbę ra -
dio wo zów i wy po sa żyć stra żni ków
w ro we ry lub wy god ne obu wie.
W ostat nim cza sie wie lu miesz kań -
ców opo wia da ło mi o swo ich za -
strze że niach co do pra cy War szaw -
skiej stra ży miej skiej. Te raz cze kam
na sy gna ły od pań stwa.

Ja cek Go mół ka

Gdzie ta straż?
Je śli im trud no ła pać wan da li z sa mo cho dów po ru sza ją cych

się tyl ko po jezd ni, to mo że czas już zmniej szyć liczbę ra dio wo -
zów i wy po sa żyć stra żni ków w ro we ry lub wy god ne obu wie.

Już wkrót ce w Och -Te atrze bę dzie mo żna oglą dać no wy spek takl.
20 wrze śnia na sce nie Och -Ca fe w Och -Te atrze za gra ne zo sta nie pre -

mie ro we przed sta wie nie „Sto sun ki praw ne” Szy mo na Tur kie wi cza,
w re ży se rii Ma rii Se we ryn. W ro lach głów nych zo ba czy my Bar ba rę Ku -
rzaj oraz Mi cha ła Zie liń skie go. 

Sztu ka opo wia da o re la cjach dam sko -mę skich, uczu ciach, mał żeń -
stwie. O bli sko ści i róż no rod no ści dwoj ga lu dzi.

20 wrze śnia, godz. 20.00 – premiera, ko lej ne przed sta wie nia we
wrze śniu: 21, 26, 27, 28 wrze śnia.

red

pre mie ra w Och -Te atrze

Sto sun ki praw ne



Na sze siat kar ki w nie co od mie -
nio nym skła dzie, po wró ci ły już
dwa ty go dnie te mu do tre nin gów.
W tym se zo nie ce lem jest awans
do I li gi PZPS. Chce my przy wró -
cić i kon ty nu ować siat kar ską tra -
dy cję na Ocho cie, któ rą za po cząt -

ko wa ła nie gdyś dru ży na SKRA
War sza wa.

Pla ny się ga ją da le ko! Po wra ca -
jąc jed nak do te raź niej szo ści,
chce my już dzi siaj za pro sić
wszyst kich miesz kań ców Ocho ty
na na sze me cze. W tym ro ku szy -

ku je my mnó stwo nie spo dzia nek
dla ki bi ców. Li czy my na wspar cie
i naj lep szy do ping! Po mó żcie nam
w wal ce o I li gę!

W bar wach Blu eSoft Ma zo via
War sza wa zo ba czy my wie le no -
wych, zna nych i jesz cze nie zna nych
twa rzy. W nad cho dzą cym se zo nie
bę dzie my mo gli po raz ko lej ny zo -
ba czyć spraw dzo ną już mie szan kę
do świad cze nia z mło do ścią. Dru -

ży nę za si li ły za wod nicz ki, któ re
wcze śniej re pre zen to wa ły bar wy
klu bów z lig wy ższych. Są to m.in.
Ju sty na Sach ma ciń ska, wie lo let nia
za wod nicz ka Or len Li gi, Pau li na
Snop kie wicz – wy cho wan ka UKS
Pu ła ski, któ ra w ubie głym se zo nie
wy wal czy ła awans na za ple cze eks -
tra kla sy z dru ży ną NI KE Wę grów,
Mi cha li na To kar ska oraz wie le
wie le mło dych, do brze za po wia da -
ją cych się za wod ni czek.

Tre ne rzy Ja nusz Pa triak oraz
Ja kub Ślu sar czyk na sta wi li się
od sa me go po cząt ku na cię żką
pra cę. W mi nio nym se zo nie za -
owo co wa ło to awan sem do II li gi,
więc ma my na dzie ję, że w nad -
cho dzą cym bę dzie po dob nie.

Mi ja wła śnie naj cię ższy okres
przy go to wań. Dziew czy ny bie ga ją
śred nio 10 km na po je dyn czym
tre nin gu. Do kła da jąc do te -
go 2500 ska ka nek oraz set ki
brzusz ków wy cho dzi so lid na daw -
ka wy sił ku!

Po za tre nin ga mi bie go wy mi, trzy
ra zy w ty go dniu na sze siat kar ki
tre nu ją na si łow ni, któ rą udo stęp -

ni ła Ma zo vii sieć si łow ni i klu bów
fit ness GRA VI TAN. Ser decz nie
za pra sza my wszyst kich miesz kań -
ców Ocho ty do ko rzy sta nia z si -
łow ni Gra vi tan, któ ra dys po nu je
naj no wo cze śniej szym sprzę tem,
prze mi łą ob słu gą oraz wspa nia łą
at mos fe rą! A przede wszyst kim
mo żna tam spo tkać uro cze siat kar -
ki Blu eSoft Ma zo vii War sza wa.

W obec nym, jak i po przed nim
se zo nie, tech nicz nie wspie rać nas
bę dzie fir ma Nor dhorn z Alek -
san dro wa Łódz kie go. Eki pa
z Nor dhorn dba o sto py na szych
dziew czyn, do star cza jąc im prze -
pięk ne skar pe ty.

Oczy wi ście grzech nie wspo -
mnieć o spon so rze głów nym, czy li
fir mie Blu eSoft z War sza wy, któ ra
jest z na mi od sa me go po cząt ku.
Dzię ku je my za Wasz ogrom ny
wkład w bu do wa nie Ma zo vii.

Po za ww. spon so ra mi, wspie ra
nas rów nież mia sto. Je ste śmy
dum ni, że mo że my współ pra co -
wać z wła dza mi dziel ni cy Ocho ta,
wi ce bur mi strzem Krzysz to fem
Kru kiem, wy dzia łem spor tu i re -
kre acji, któ re go kie row ni kiem jest
Ju lian Woj ciech Ci chy. Ser decz ne
dzię ki i już dziś za pra sza my
na na sze me cze!

Bę dzie się dzia ło!
WYG

Ma zo via po wal czy o I li gę!!!

Chce my przy wró cić i kon ty nu ować siat kar ską tra dy cję
na Ocho cie, któ rą za po cząt ko wa ła nie gdyś dru ży na SKRA War -
sza wa.

– War sza wa jest na szym punk -
tem od nie sie nia w dzia łal no ści
pu blicz nej – twier dzi Piotr Gu ział,
kan dy dat WWS na pre zy den ta
War sza wy. – Nie za mie rza my od -
no sić się do pre ze sów cen tral par -
tyj nych, czę sto miesz ka ją cych
w Ży rar do wie, Gdań sku czy Pia -
secz nie. Na szym sze fem są miesz -
kań cy, któ rzy nas wy bio rą a na -
stęp nie roz li czą. Na sza po zy cja
w sa mo rzą dzie nie za le ży od no -
to wań Ja ro sła wa Ka czyń skie go,
ale od te go jak cię żko pra cu je my
i jak oce nia ją tę na szą pra cę war -
sza wia cy  – do da je

Ha sło wy bor cze WWS wła śnie
za wi sło ma bil boar dach i bę dzie
to wa rzy szyć Wspól no cie do koń ca
wy bo rów. WWS za re je stro wała
ko mi tet i roz po czę ła kam pa nię.

– Wspól no ta wy star tu je do
wszyst kich szcze bli sa mo rzą du.
W prze wa ża ją cej więk szo ści dziel -
nic bę dą to WWS dziel ni co we,
choć w kil ku miej scach za mie rza -
my współ pra co wać z ko mi te ta mi,
któ re po zo sta ną przy swo ich hi sto -
rycz nych na zwach. Tak bę dzie
na Ur sy no wie, Wi la no wie czy w
Ur su sie – in for mu je Ma ciej Bia łec -
ki, Peł no moc nik Wy bor czy WWS.

Wspól no ta wy sta wia rów nież li -
stę do sa mo rzą du wo je wódz twa.
Bę dzie nią Ma zo wiec ka Wspól no -
ta Sa mo rzą do wa.

– Wy sta wi my łącz nie bli sko 700
kan dy da tów i śmia ło moż na stwier -
dzić, że bę dzie to licz bo wo naj po -
waż niej sza li sta w War sza wie
– twier dzi szef szta bu wy bor cze go
WWS Grze gorz Wy soc ki. – Peł ne
li sty kan dy da tów wraz z li de ra mi
okrę gów za pre zen tu je my w naj bliż -
szych dniach. Pod ko niec przy szłe -
go ty go dnia za cznie my pu blicz nie
zbie rać pod pi sy pod li sta mi. Bę dzie
to przy po mi na ło ak cję re fe ren dal -
ną. Chce my wy ko rzy stać ten mo -
ment do roz mo wy z war sza wia ka -
mi. Na si kan dy da ci naj bliż sze trzy
ty go dnie spę dzą na uli cach War -
sza wy – do da je Grze gorz Wy soc ki.

Li der WWS Piotr Gu ział pod -
czas kon fe ren cji pra so wej pre zen -
tu ją cej ha sło wy bor cze przy po mniał
ak sjo ma ty pro gra mo we WWS ta kie
jak: ob ni że nie cen bi le tów ko mu ni -
ka cji miej skiej, roz wój in we sty cji
po przez wdro że nie mo de lu Part -
ner stwa Pu blicz no-Praw ne go, od -
par tyj nie nie sa mo rzą du. Jed no cze -
śnie WWS za po wie dzia ła li kwi da -
cję stra ży miej skiej i stwo rze nie
od pod staw po li cji mu ni cy pal nej
z praw dzi we go zda rze nia.

To masz Kłos

Na szą par tią jest War sza wa
WWS za po wie dzia ła li kwi da cję stra ży miej skiej i stwo rze nie

od pod staw po li cji mu ni cy pal nej z praw dzi we go zda rze nia.
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Tak wy glą da ją śmiet ni ki na
Ocho cie po ko lej nej tak zwa nej re -
for mie śmie cio wej. Na zdję ciu
śmiet nik przy bu dyn ku Ro ko sow -
ska 1, smród był tak nie wy obra żal -
ny, że nie mo głem po dejść, że by
zro bić zdję cie, po wi nie nem przy je -
chać w ma sce prze ciw ga zo wej.
Miesz kań cy, któ rzy we zwa li mnie

na in ter wen cję ska rży li się, że
śmie ci, któ re roz wie wa wiatr wa la -
ją się po ca łym chod ni ku i traw ni -
ku. MPO wy wo zi śmie ci tyl ko dwa
ra zy w ty go dniu. To zde cy do wa nie
za ma ło, przy ta kiej liczbie lo ka to -
rów. Czy ten kosz mar kie dyś się
skoń czy? – py ta ją miesz kań cy.

Grze gorz Wy soc ki

Czy ten koszmar
się kiedyś skończy?
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Do bry wła ści ciel czy za rząd ca
nie do pusz cza, by w bu dyn ku za -
lę gły się glo ny, ple śnie al bo
grzy by. I nie cho dzi tyl ko o po -
miesz cze nia, w któ rych prze by -
wa ją lu dzie. Je śli za grzy bio ne
ścia ny czy przed mio ty znaj du ją
się w pod zie miach czy na wet
na ścia nach ze wnętrz nych, za -
rod ni ki tych mi kro or ga ni zmów
uno szą się w po wie trzu i wszy scy
miesz kań cy je wdy cha ją. Udo -
wod nio no obec ność du żych ilo -
ści za rod ni ków i spor w po wie -
trzu na wet kil ka dzie siąt me trów
od ścia ny, po kry tej cha rak te ry -
stycz nym zie lo nym al bo czar nym
na lo tem.

W Pol sce oprócz pla gi sta rych
do mów w wil got nych miej scach,
po ja wi ła się no wa, nie zna na lu -
dziom pla ga: bu dyn ki źle ocie plo -
ne. In sty tut Bu dow nic twa ba dał
wie le ta kich przy pad ków i alar -

mu je, że te ocie ple nia na le ży wy -
mie niać, a ścia ny za bez pie czać
środ ka mi grzy bo bój czy mi. Czę sto
na po cząt ku ścia nę ko lo ni zu ją si -
ni ce, wże ra jąc się w tynk
na 1–2 mm, a na stęp nie na nich

wy ra sta ją grzy by i ple śnie. Spe cja -
li sta z In ty tu tu Bu dow nic twa opi -
sał to szcze gó ło wo:
http://www.klub da chy.pl/tech ni -
ka/ko ro zja -bio lo gicz na -wy wo la na -
-przez -glo ny -po ra sta nie -ele wa cji -
-bu dyn kow -miesz kal nych/

Ro zej rzyj my się wo kół sie bie,
a zo ba czy my spo ro bu dyn ków
z tym pro ble mem.

A ja kie są skut ki zdro wot ne?
Je śli prze ba dać krew miesz kań -
ców ta kie go bu dyn ku, prak tycz nie
ka żdy ma wi docz ne za rod ni ki
grzy bów. Ujaw nia to też ba da nie
bio re zo nan sem – tą me to dą,
zwłasz cza urzą dze niem F -Scant,
mo żna wstęp nie okre ślić na wet
ga tun ki, nie cze ka jąc na po sie wy.
W wie lu kra jach jest to me to da
stan dar do wa, wy ko rzy sty wa na
przez szpi ta le i przy chod nie.
W Pol sce do pie ro się upo wszech -
nia. Jest już jed nak w War sza wie
i w Pol sce spo ro kli nik, któ re ofe -
ru ją ta kie ba da nia. Ja kie są ob ja -
wy, że bu dy nek nas za tru wa? Oso -
by sil ne i spę dza ją ce du żo cza su
po za do mem bę dą funk cjo no wać
nor mal nie. Już po kil ku dniach
po za cho rym bu dyn kiem or ga -
nizm wy da la więk szość mi kro or -
ga ni zmów i ich za rod ni ków. Usta -
ją dziw ne kasz le, sta ny pod go rącz -
ko we czy uczu le nia, któ re nie raz

mę czy ły ko goś la ta mi. Zrzu ca my
to na po tę gę le cze nia sa na to ryj ne -
go i zmia ny po wie trza  – i ma my
ra cję, ty le że nie trze ba da le kich
pod ró ży. Wy star czy zmia na po -
wie trza na nie za tru te.

Gdy jed nak ktoś cią gle prze by -
wa w do mu al bo ma słab szy układ
od por no ścio wy – z na tu ry, z po -
wo du stre su, nie do ży wie nia tkan -
ko we go, za kwa sze nia or ga ni zmu,
z po wo du prze by tych cho rób  –
nie ja ko zu ży wa wszyst kie si ły
obron ne na wal kę z ogrom ną ilo -
ścią za rod ni ków i spo rów, któ re
wdy cha w ka żdej mi nu cie. Grzy -
by, ple śnie, ślu zow ce nie są w ca -
ło ści usu wa ne i ko lo ni zu ją or ga -
nizm, po gar sza jąc sy tu ację. Roz -
wi ja ją się uczu le nia, al bo wprost
cho ro by za kaź ne, jak grzy bi ce, ale
i ast ma, za pa le nia oskrze li i płuc,
nie usta ją ce sta ny za pal ne dróg
od de cho wych. Po la tach cią gły
ukry ty stan za pal ny prze cho dzi
w no wo twór. Wie le osób, nie ba -
da jąc się me to da mi no wo cze sny -
mi lub na tu ra peu tycz ny mi wie, że
coś jest z ni mi nie tak, błą ka się
od le ka rza do le ka rza i bez sku -
tecz nie szu ka po mo cy. Ży ją przy -
tłu mie ni, bar dzo osła bie ni (po -

Zielone plamy
na ścianie są groźne

Nie od dziś wia do mo, że za grzy bio ne bu dyn ki nie słu żą zdro wiu.
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Ab sol went Pa ra me dycz ne go i Tech nicz ne go In -
sty tu tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc -
kie go In sty tu tu Fun da cji Pa ra me dycz nej w Pa -
say na Fi li pi nach. Po cho dzi z dłu go wiecz nej ro -
dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho dzi z po -
ko le nia na po ko le nie i jest uzna wa ny za jed ne -
go z naj lep szych he ale rów na Fi li pi nach.
Znaj du je za bu rze nia ener ge tycz ne ró żnych or -
ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi -
nu je.
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.
Ja mes sku tecz nie po ma ga w le cze niu wie lu
cho rób:
– no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów
we wnętrz nych,
– pro sta cie, pro ble mach hor mo nal nych,
– za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach

reu ma tycz nych,
– cho ro bach ukła du ner wo we go, 
– uda rze mó zgu, mi gre nie,
– cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu,
– pro ble mach z krą że niem,
– cho ro bach ko bie cych,
– bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg.

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:
12,14-19,21-26.09

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..ffiilliippiinnsskkiieeuuzzddrroowwiieenniiaa..ppll

Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS
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trze ba snu po 11 go dzin dzien -
nie), z de pre sją. Na tu ra peu ta ba -
da ją cy si łe or ga ni zmu po przez ba -
da nie tęt na czy apa ra tu ra w ro -
dza ju Ry odo ra ku po twier dza ją
po ziom sił wi tal nych jak u oso by
cię żko cho rej. I cza sem dłu go
trwa, za nim ktoś wpad nie na po -
mysł, że przy czy ną pro ble mów
jest bu dy nek.

Kli ni ka Al ba Vi ta na Ra cła wic -
kiej 146 udo stęp ni ła mi ba da nia
trzech osób, miesz ka ją cych w ta -
kim bu dyn ku. Ba da nie wy ko na no
wio sną i la tem 2013 ro ku, kie dy
okna trzy ma my otwar te i śmia ło
wdy cha my za rod ni ki ple śni. Wszy -
scy ci pa cjen ci, na zwij my ich X, Y
i Z, mie li w or ga niź mie moc ny
pod kład z si nic, ogrom ne ilo ści
afla tok syn (tok syn wy dzie la nych
przez grzy by i ple śnie) oraz bar dzo
zbli żo ne ga tun ki grzy bów, ple śni
i ślu zow ców, w tym bu ła win kę
czer wo ną i ru lik. W ilo ściach zde -
cy do wa nie cho ro bo twór czych.

Pa cjent X nie ste ty za póź no za -
czął szu kać ra tun ku i zmarł na no -
wo twór. Pa cjen ci Y i Z po zo sta wa li
pod opie ką na tu ra peu tów przez
dłuż szy czas, ży wi li się bar dzo zdro -
wo, du żo cza su spę dza li na świe żym
po wie trzu i rzad ko cho ro wa li, choć
by li osła bie ni, a stan pa cjen ta
Z okre ślo no ja ko przed no wo two ro -
wy – z nie wia do mych wów czas po -
wo dów. Je śli pró bo wa ły ich brać in -
fek cje, to wy wo ła ne przez grzy by.
An ty bio ty ki by ły nie sku tecz ne.
Po wy pro wa dze niu się z cho re go bu -
dyn ku, wzmoc nie niu od por no ści
i ku ra cji an ty grzy bi czej pa cjen ci Y
i Z przez rok nie prze by wa li żad nych
in fek cji, choć w przy pad ku pa cjen ta
Z oka za ło się, że zo sta ły mu w or ga -
niź mie za rod ni ki grzy bów i ślu zow -
ców i po ro ku na stą pił atak grzy bi cy
– znów tych sa mych ga tun ków. To
do wo dzi, jak groź na jest ko lo ni za cja
bu dyn ków i or ga ni zmów ży wych
przez ple śnie, grzy by i ślu zow ce.

Ca łość i wy ni ki ba dań na stro -
nie www.od por no sc24.pl

Mag da le na Bal ce rek

Zielone plamy na
ścianie są groźne

Łą czą ca re alizm ze świa tem
zmar łych opo wieść jest oka zją
do po ka za nia na ro do wych przy -
war, uprze dzeń, ste reo ty pów,
a ta kże świet ną za ba wą dla wi dza,
któ ry w wie lu miej scach od kry je
na wią za nia do tek stów kul tu ry.

Spek takl po wstał na mo ty wach
dra ma tu An drze ja Sta siu ka „Noc,
czy li sło wiań sko -ger mań ska tra gi -
far sa me dycz na” i ma w so bie to,
co w Sta siu ku naj lep sze – so czy -
sty, ży wy ję zyk, dow cip i dy stans
do te go, do cze go w Pol sce zwy kle
dy stan su za cho wać się nie da. Oto
bo wiem głów ny bo ha ter, pol ski
zło dziej sa mo cho dów, gi nie
od ku li, a je go ser ce – do sko na ły
to war eks por to wy, rów nie do bry,
jak spro wa dza ne przez nie go nie -
miec kie au ta, tra fia ni gdzie in -
dziej, jak do bo ga cza z Nie miec.
Łą czą ca re alizm ze świa tem zmar -
łych opo wieść jest oka zją do po -
ka za nia na ro do wych przy war,
uprze dzeń, ste reo ty pów, a ta kże
świet ną za ba wą dla wi dza, któ ry
w wie lu miej scach od kry je na wią -
za nia do tek stów kul tu ry.

„Bar ba rzyń cy przy szli”, Te atr Ec -
ce Ho mo z Kielc, reż. Sta ni sław
Mie dziew ski – 24 wrze śnia 2014
(śro da) o godz. 19.00

Bi le ty 10 zł/os
DK

Bar ba rzyń cy przy szli
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