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Referendalna klapa
Niedzielne referendum skoń-

czyło się tak, jak musiało: kompletną 
klapą. Nikt nie miał do niego serca: 
ani politycy, ani obywatele. Do urn 
chodzimy niechętnie, ale potrafi po-
ruszyć nas wielka sprawa ̶ na przy-
kład akcesji do Unii Europejskiej. 
Wtedy nikt nie miał wątpliwości, że 
referendum ma fundamentalne zna-
czenie: dla kraju i dla każdego Pola-
ka z osobna. Do urn poszło prawie 
60. proc.

A to z 6 września? Od początku 
potraktowane zostało przez obywa-
teli jako zagrywka polityczna i taką 
w istocie było. Bawcie się więc 
sami, powiedzieli niską frekwencją 
Polacy, ale nie sądzę by politycy to 
zrozumieli. Oni żyją w zupełnie in-
nym świecie: do rozumu wracają po 
przegranych wyborach. Wtedy na-
gle zaczynają mówić ludzkim języ-
kiem i nawet stają się dowcipni. Wi-
dzą świat takim, jakim jest w istocie, 
a nie jako przestrzeń do absurdalnej 
walki z wyimaginowanymi najczę-
ściej przeciwnikami.

Pomyślmy jednak, jaką szansę 
straciliśmy. Otóż referendum jest 
naprawdę dobrym środkiem do po-
zyskania wiedzy, co Polacy sądzą 
w ważnych sprawach. Gdyby było 
przeprowadzone na zdrowo-rozsąd-
kowych podstawach, to powinno 
wyglądać tak: najpierw wiemy, o co 
chcemy zapytać. To najważniejsze 
ustrojowe kwestie. Wyznaczamy 
więc termin tego referendum: nie-
zbyt odległy, ale też nie pospieszny. 
A potem Sejm(?), rząd(?), prezy- 
dent (?) dbają o to, by obywatele po-
znali wszystkie okoliczności decyzji: 
jakie mogą być jej dobre i złe skut-
ki. Bez propagandowych wrzutek: 
sama, czysta prawda.

6 września zrobiono wszystko 
nie tak, jak powinno być zrobione. 
Pytania zanadto fachowe i ponad 
kompetencje przeciętnego oby-
watela. Termin wzięty z kapelusza. 
Brak wytłumaczenia skutków podej-
mowanych decyzji. Stąd klapa tego 
istotnego wydarzenia. I osłabienie 
instytucji referendum na przyszłość.

Tomasz Szymański
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RABATY!
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 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  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 13 zł  
  

 Zadzwoń, zamów i odbierz
  

    

  

 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 

 Ceny imprez okolicznościowych
do uzgodnienia, menu 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb Klienta

PrzeD nASzYm 25-LeCIem

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta tel. 22 610 06 73

kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie

04-348 Warszawa

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.

RĘCZNIKI BAMBUSOWE 
ul. Bora Komorowskiego 3 D,

Otwarte pn.-pt.godz.10-18,sob. 9-13

WYBORY PARLAMENTARNE 2015
Uwaga! Komitety wyborcze!  

Tradycyjnie już redakcja „Mieszkańca” zaprasza do współpracy Komitety Wyborcze partii politycznych, ugrupowań oraz 
samych kandydatów, którzy ubiegać się będą o mandaty do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekujemy na 
Państwa w redakcji przy ul. Grenadierów 10. Następne nasze wydania  ukażą się 24 września oraz 8 i 22 października br. 

Nasze telefony: (22) 813-43-83 i (22) 810-64-12 e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl

Za kilka miesięcy „Mieszkaniec” będzie świętował Jubileusz 25-lecia. czytaj na str. 9
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KRONIKA POLICYJNA
Odpowie za kradzieże

Policjanci z wydziału mienia na podstawie 
pozyskanych informacji ustalili, że sprawcą kilku 
kradzieży, do których doszło pod koniec czerwca 
w jednym z marketów na Pradze Północ, może 
być 27-letni Michał H. Funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę. Wartość strat wyniosła ponad 800 zło-
tych. Usłyszał on zarzuty, teraz odpowie za popeł-
nione czyny przed sądem. 

Rozbój uchwycony przez kamerę
Późnym wieczorem pracownicy monitoringu 

zauważyli, że doszło do szarpaniny w pobliżu Ron-
da Wiatraczna. Po chwili dwóch mężczyzn i młoda 
dziewczyna z łupem w postaci portfela wsiedli do 
tramwaju i odjechali. Poinformowani o wszystkim 
strażnicy miejscy ujęli całą trójkę na Rondzie Wa-
szyngtona. Pokrzywdzony złożył zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa. Okazało się, że naj-
pierw wspólnie z napastnikami spożywał alkohol, 
w pewnym momencie mężczyźni zaatakowali go, 
przewrócili na ziemię, pobili i ukradli portfel. 

Zerwał kobiecie łańcuszek 
Do napaści, doszło w jednym z budynków 

przy al. Niepodległości na Mokotowie. Ofiarą pa-
dła starsza kobieta, która poszła na zakupy i wra-
cając została zaatakowana na klatce schodowej 
przez mężczyznę. Sprawca przydusił kobietę i ze-
rwał łańcuszek z szyi, po czym uciekł. Policjanci 
sprawdzali każdy ślad mogący ich naprowadzić na 
tożsamość sprawcy. Zabezpieczyli też monitoring 
z klatki schodowej, na którym zarejestrowane zo-
stało całe zajście. Wytypowali mężczyznę, który 
mógł się dopuścić tego zuchwałego czynu. 35-letni 
Robert S. został zatrzymany w mieszkaniu, był nie-
trzeźwy. 

Kradli rowery
Policjanci z Wawra po zaplanowanej wcześniej 

obserwacji i dzięki pracy operacyjnej, zatrzymali 
na gorącym uczynku podejrzanych o kradzież ro-
werów. Bracia P., 29-letni Mariusz i 28-letni Piotr 
wpadli w ręce mundurowych w momencie, kiedy 
chcieli odjechać dwoma jednośladami. Jak się oka-
zało, na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy naj-
prawdopodobniej ukradli jeszcze siedem innych 
rowerów. W sumie zatrzymani usłyszeli dziewięć 

zarzutów kradzieży. Piotr P. dodatkowo odpowie 
za posiadanie narkotyków, które miał przy sobie 
w chwili zatrzymania.

Pościg zakończony wypadkiem
Podczas rutynowej kontroli drogowej okazało 

się, że jeden z dwóch mężczyzn jadących samo-
chodem osobowym jest poszukiwany i powinien 
stawić się w zakładzie karnym. Obaj mężczyźni 
zablokowali drzwi samochodu i zaczęli uciekać. 
Policja podjęła pościg, który zakończył się wypad-
kiem na ulicy Jagiellońskiej. Uciekający peugeot 
zderzył się tam z autobusem. Ranni zostali obaj 
mężczyźni z osobówki oraz jeden pasażer autobu-
su. Ich obrażenia są jednak niegroźne.

Sprawca rozboju zatrzymany
Policjanci z Pragi Północ zatrzymali w miesz-

kaniu 26-letniego Pawła B., podejrzanego o doko-
nanie rozboju, do którego doszło przed kilkoma 
dniami. W wyniku tego zdarzenia, pokrzywdzo-
nemu skradziono saszetkę wraz z zawartością 
portfela. Pobitemu mężczyźnie udało się wyrwać 
oprawcom i uciec. Po wstępnych ustaleniach funk-
cjonariusze z Pragi-Północ wytypowali jednego ze 
sprawców. Trop prowadził do 26-letniego Pawła 
B., który niezwłocznie został zatrzymany. Za to 
przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do dwunastu lat. Sąd rejonowy zastosował 
wobec niego trzy miesięczny areszt.

Złodziejka na rolkach
Policjanci z Targówka pojechali do interwen-

cji w jednym ze sklepów, gdzie ochrona ujęła ko-
bietę podejrzewaną o kradzież perfum. 21-letnia 
Diana D. do sklepu przyjechała na rolkach, wzbu-
dzając zainteresowanie obsługi. Kiedy jedna 
z pracownic uważnie się przyjrzała, rozpoznała 
w niej sprawczynię kradzieży perfum, do której 
doszło na początku sierpnia. Wtedy też 21-latka 
do sklepu przyjechała na rolkach. Kasjerka nie-
zwłocznie poinformowała kierownictwo sklepu 
i wraz z ochroną ujęła kobietę. Łącznie wartość 
skradzionych przedmiotów oceniono na prawie 
900 zł. Policjanci zatrzymali Dianę D. i zabez-
pieczyli nagrania z monitoringu. Kobiecie grozi 
do pięciu lat więzienia.

toms

Życie po tragedii

To był czarny czwartek dla 
kilkudziesięciu rodzin, które 
mieszkały w komunalnym bu-
dynku przy zbiegu ul. Podolskiej 
i Wiarusów. 3 września, około 
godziny 9.30, kłęby gęstego 
dymu spowiły okolicę. Płonął 
dach budynku. Straż pożarna 
pojawiła się na miejscu dość 
szybko i już po godzinie ak-
cji funkcjonariusze Komendy  

Wojewódzkiej PSP poinfor-
mowali o opanowaniu pożaru. 
W walce z żywiołem ognia brało 
udział 70 strażaków i aż 16 wo-
zów gaśniczych. Ewakuowano 
prawie 140 mieszkańców. Ze 
względu na grożącą zawaleniem 
klatkę schodową część lokatorów 
zmuszona była opuścić miesz-
kania przez okna. Na szczęście 
obyło się bez ofiar w ludziach.

Niestety, straty materialne są 
olbrzymie. Zarówno w majątku 
komunalnym, jak i w dobytku 
lokatorów. Czego nie pochłonę-
ły płomienie, to zniszczyła woda 
w akcji gaśniczej. 

– Przeciekło aż do mnie, do 
parteru… – Agnieszka Lubaszka 
oprowadzała „Mieszkańca” po 
swoim lokum, pokazywała zala-
ne sprzęty domowe i zacieki na 
ścianach. Pani Agnieszka zdecy-
dowała się nie skorzystać z tym-
czasowych pomieszczeń, które 
pogorzelcom zapewnił urząd 
dzielnicy i pozostała w swoim lo-
kalu. Jednak, w związku z odłą-

czeniem w budynku mediów, 
część domowego życia wiedzie 
u córki, która także mieszka na 
Pradze-Południe.

Zdecydowanie większą 
tragedię przeżywają lokatorzy 
wyższych kondygnacji. Dzień 
po pożarze Piotr Tomczak z dru-
giego piętra przyjechał zabrać 
z mieszkania część rzeczy. 

– Z żoną i trzyletnią córecz-
ką mieszkamy teraz w pomiesz-
czeniu przy ul. Mycielskie-
go, wskazanym przez Gminę  
– mówi naszemu reporterowi 
– A burmistrz postarał się żeby 
mój ewakuowany, niechodzący 

teść trafił do Domu Pomocy 
Społecznej im. Matysiaków. Nie 
wiemy, co z nami będzie dalej… 
Pan Piotr trzyma w rękach mały 
stolik. Mówi, że w zastępczym 
lokalu panują warunki spartań-
skie. Nie ma nawet stołu, są 
tylko polówki. Przyznaje, że to 
i tak lepiej od tego, co po poża-
rze zostało w jego mieszkaniu. 
Mężczyzna dodaje: – W na-
szej rodzinie tylko ja pracuję, 
a zniszczenia, które nas dotknę-
ły są nie do odrobienia. Szkoda 
gadać…

Przyczyny pożaru są wy-
jaśniane, ale mieszkańcy uwa-
żają, że ogień zaprószyli robot-
nicy, którzy remontowali dach. 
– Jak tylko pojawiły się płomie-
nie, to natychmiast uciekli… 
 ̶ mówią zgodnie mieszkańcy. 
Wiceburmistrz Pragi-Południe, 
Jarosław Karcz, zapewnia, że 
Ratusz nie opuści w potrze-
bie poszkodowanych. – Teraz 
najważniejsze jest jak najszyb-
sze wznowienie dostarczenia 
do budynku prądu i gazu, ale 
najpierw muszą powysychać 
instalacje, trzeba zbadać prze-
wody kominowe, czy nie ucier-
piały w akcji, a także sprawdzić 
szczelność instalacji gazowej… 
 ̶ wymienia wiceburmistrz. In-
spektor nadzoru budowlanego 
dopuścił budynek do użytko-
wania, jednak co najmniej 15 
lokali musi zostać wyremon-
towanych. No i do wymiany 
będzie feralny dach. – Oby jak 
najszybciej wszystko wróciło 
do normy…  ̶ proszą mieszkań-
cy budynku przy ul. Wiarusów.

Adam Rosiński

Tydzień temu płonął jeden z zamieszkałych budynków zarządzanych przez połu-
dniowopraski ZGN. Ugaszono pożar, który zaczął się od dachu, ale dramat wielu 
rodzin trwa...
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Rok 1905 – książę Ema-
nuel Bułhak, właściciel tych 
ziem, mimo niechęci carskich 
władz (Polska była wówczas 
pod zaborami) nakazał le-
śniczemu powołanie Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Wóz 
konny, dwie sikawki, a dla 
ochotników hełm i toporek – 
takie były początki. 

Dziś, gdy Wesoła jest od 
trzynastu lat stołeczną dziel-

nicą, tutejsza OSP podlega 
Prezydentowi m.st. War-
szawy. To wiele zmienia. 
Rozwinęła się współpraca 
z Państwową Strażą Pożarną 
– Wesoła obsługuje, jeśli jest 
taka potrzeba, zdarzenia na 
terenie całej Warszawy, po 
obu stronach Wisły. Sprzęt? 
Ciężki samochód gaśniczy 
(z okazji urodzin przybę-
dzie kolejny!), 42-metrowy 

podnośnik, dwa samocho-
dy średnie gaśnicze i jeden 
operacyjny, plus około 100 
osób, w tym prawie 20% to 
panie! Zespół jest niezawod-
ny, zgrany znakomicie.

– Poziomy wiedzy 
i umiejętności są bardzo 
wysoki – mówi Prezes Za-
rządu OSP Andrzej Klecz-
kowski. – Bardzo dbamy 
o stałe podnoszenie kwalifi-
kacji i wiedzy, uczestnicząc 
w nieraz skrajnie trudnych 
ćwiczeniach, bo sprawność 
tam uzyskana, wytrenowa-
na, gwarantuje większe bez-
pieczeństwo podczas akcji. 
Każdy strażak w OSP musi 
być dopuszczony do czyn-
ności ratowniczych przez 
lekarza i mieć ukończone 
minimum podstawowe szko-
lenie strażackie. Kilka osób 
ma dodatkowo certyfikaty 
ratowników medycznych, 
a także kursy dowódców 
OSP. Niezbędne są też inne, 
certyfikowane umiejętności: 
obsługi agregatów prądo-
twórczych, sprzętu łączno-
ści czy pił łańcuchowych. 
Wielu naszych strażaków je 
posiada.

 – Być strażakiem, to 
marzenie wielu chłopców. 
Jak je spełnić? Jak to było 
w Pana wypadku?

 – Jesteśmy otwarci na 
każdego zainteresowanego, 
lecz nie wygląda to tak, że 

dziś przychodzisz, a jutro 
wielkim wozem na sygnale 
jedziesz na akcję. Trzeba, by 
kandydat sam, z bliska zo-
baczył, jak to wygląda – od 
zabezpieczania ciekawych 

planów filmowych czy ma-
sowych imprez, po naprawdę 
groźne zdarzenia. Musi znać 
i rozumieć naszych dziesięć 
przykazań strażaka (są na 
naszej stronie ospwesola.pl), 
z których ostatnie nie bez 
powodu brzmi: Będziesz się 
starał o zabezpieczenie losu 
swojej rodziny na wypadek 
twojej śmierci lub kalectwa. 
Kandydat musi też zyskać 
naszą akceptację i zaliczyć 
wszystkie potrzebne kursy. 
Jesteśmy zespołem niezwy-

kle otwartym, przyjaciel-
skim, ale dla bezpieczeń-
stwa musimy przestrzegać 
żelaznych zasad. Nie każdy 
przecież, nawet, gdy chce 
bezinteresownie pomagać 

innym, nadaje się, by dzia-
łać w skrajnym nieraz stresie 
i niebezpieczeństwie. Musi-
my stuprocentowo, nieza-
wodnie nawzajem na siebie 
liczyć. Moje początki? Nie 
byłem już chłopcem. Przy-
szedłem, bo chciałem zająć 
się czymś ciekawym poza 
pracą zawodową, mieć pa-
sję, poczuć adrenalinę, za-
miast siedzieć przed telewi-
zorem. Po okresie próbnym 
zostałem strażakiem, a teraz 
po latach, piąty rok pełnię 

funkcję Prezesa Zarządu 
OSP w Wesołej.

 – Tych ostatnich pięć 
lat, to znakomity rozkwit 
OSP Wesoła i finansowy, 
i prestiżowy…

 – To prawda, lecz na to 
ciężko pracuje cały Zarząd 
i cały zespół. Cieszę się, że 
tak pani ocenia ten czas. 
Staramy się, jako ochot-
nicy, być przydatni społe-
czeństwu.

 – Proszę przyjąć dla ca-
łej ekipy serdeczne życze-
nia urodzinowe od „Miesz-
kańca”!

 – Bardzo dziękuję, ze 
strażackim pozdrowieniem 
dla wszystkich Czytelników!

   eGo

ognisty Jubileusz w wesołeJ
Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej właśnie kończy 110 lat! Ten dostojny jubi-
leusz jest obchodzony pod patronatem prezesa Zarządu Głównego Ochotniczej 
Straży Pożarnej RP Waldemara Pawlaka i Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej generała brygady Wiesława Leśniakiewicza. 

OSIEDLE MŁODYCH Sp. z o. o. Biuro  Sprzedaży ul. Grenadierów 21 
& (22) 517 89 03; www.osiedle-mlodych.waw.pl

NOWA INWESTYCJA „Osada Ojców” przy ul. Osada Ojców 17
to dwa wielorodzinne budynki mieszkalne w stylu modernistycznych kamieniczek  

w willowej części Gocławka, zaledwie 8 km do ścisłego Centrum Warszawy.

16 lokali mieszkalnych 1 i 3 pokojowych w metrażu od 33 do 73 m2.

2 lokale użytkowe o powierzchni 33m2 każdy.



4

Kobiecym okiem

Już przed setkami lat wład-
cy surowo karali piekarzy, któ-
rzy zamiast wypiekać chleby 
z mąki pszennej, fałszowali je 
dodając mąkę innych zbóż i tak 
pomnażając swój zysk. Dziś 
czasy są inne, „władcy” Euro-
py zajmują się nawet tym, czy 
marchewka to owoc, a ślimak 
to ryba, a chlebów w samej tyl-
ko Polsce rozmaitość wielka.

W latach dziewięćdziesią-
tych skuszeni łatwym zyskiem 
piekarze sprowadzali z zacho-
du spulchniacze, ulepszacze 
i inne „acze”, z dodatkiem któ-
rych chleb przyprawiał o dresz-
cze. Jadalny póki ciepły, szyb-
ko zamieniał się w gąbczastą 
sztabę wypełnioną trocinami 
bez smaku. Ale ten okres też mi-
nął. Piekarnie powstawały jak 
grzyby (a nawet „Grzybki”) 
po deszczu, a gdzie jest konku-
rencja, rozpoczyna się poważ-
na walka o klienta. Na samym 
tylko „Szembeku” piekarni 
i sklepów z pieczywem mamy 
w bród, a oferta – olbrzymia. 
Jak mawiają najstarsi, tak nie 

było nawet przed wojną! Ceny 
– na każdą kieszeń, jakość zwy-
kle zadowalająca. Nie wszyst-
ko wygląda idealnie, niektóre 
c i e m n e 
bochenki 
nie są ra-
zowe, lecz 
farbowane 
karmelem 
– ten i po-
dobne wy-
nalazki nie 
przeszka-
dzają, jeśli 
chleb jest 
smaczny.

Ale ja 
nie o chle-
bie chcia-
ł a m … 
N a s z y m 
o w o c o -
wym „chle-
bem” są 
jabłka. Tu, w Polsce, są wyjąt-
kowo pyszne – nie bez powodu 
jesteśmy nie tylko ich znako-
mitym konsumentem, ale też 
eksporterem. Czasami sprowa-

dzamy jabłka z innych krajów 
– zwłaszcza, gdy nasze owoce 
w chłodniach tracą na warto-
ści, chętnie sięgamy po te, któ-
re dojrzały w znacznie cieplej-
szym klimacie. I tu pojawia się 
zagadka.

W pierwszej połowie czerw-
ca odwiedziłam mojego brata, 

a gdy wy-
chodziłam 
od niego, 
dał mi 
jabłko. To 
taka na-
sza miła 
tradycja, 
że zawsze 
daje mi 
j a b ł k o 
„na dro-
gę”, choć 
mieszka-
my ledwie 
kilka ulic 
od siebie. 
Tym ra-
zem jabłko 
było wy-
j ą t k o w o 

piękne, bardzo duże, rumiane, 
jakby malowane czerwienią, 
oranżem, słonecznym żółtym. 
Było tak ładne, że żal było je 
od razu zjeść. Leżało więc na 

stole, wśród innych owoców 
i cieszyło oko.

Pewnego dnia zdałam sobie 
sprawę, że leży już od miesią-
ca, ale wygląda stale tak samo! 
Pokój jest południowy, upały 
niemożliwe trwały, a ono – nic! 
Postanowiłam sprawdzić, jak 
długo wytrzyma. Leży już trzeci 
(!!!) miesiąc w tym upale, cerę 
ma zdrową, rumianą, tylko od 
niedawna ciut pomarszczoną. 
Żadnej pleśni, zero gnicia, mu-
chy je omijają. Tak, właśnie to 
jabłko jest na zdjęciach. Mam 
znajomego sadownika, profe-
sora, ale boję się zapytać, co 
oni mu zrobili, zanim zostało 
sprzedane?! Czym nafaszero-
wali! Czym spryskali! Czym 
podlewali tę marokańską czy 
hiszpańską jabłonkę, żeby jej 
owoce potem były nieśmiertel-
ne! Patrzę na nie, boję się spró-
bować. 

Ech, my, ufni konsumenci. 
Nie dziwię się pani, która na 
bazarze spytała pana, czy ma 
jabłka robaczywe. Bo ona chce 
na przetwory, dla wnuka. – Hm 
– powiedział pan. – Te to są na 
handel. Ale za stodołą jest jesz-
cze stara jabłonka dziadka… 
Przywiozę pani we wtorek! 
Z robakami!        żu

Chleba naszego…

REKLAMA REKLAMA

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatnĄ konsultację, by ustalić możliwość leczenia 
oraz przeciwwskazania. ZAPISY OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU W GODZINACH  

9.00-17.00 TEL. (22) 662-49-07 ORAZ 604-092-007

ul. Koronacyjna 15
tel. (22) 662-49-07

604-092-007

Mgr Jakub górnicki leczy nagłe, ale też i przewlekłe zespoły bólowe, oraz trudne przypadki kliniczne leczone bezskutecznie 
metodami szpitalnymi, sanatoryjnymi lub lekami. Jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczelni na wydziale Fizjoterapii 
oraz Medycyny osteopatycznej. uzyskał dyplom osteopaty w anglii. zabiegi u mgr górnickiego w ogromnej liczbie przypadków 
zapobiegają operacjom przepuklin kręgosłupa oraz stawów kolan, bioder, ramion, barku.

Techniki zabiegów usprawniają połączenia i zależność od kręgosłupa – układu krwionośnego oraz nerwowego, likwidując różne bóle. 

wskazaniaMi do zabiegów u osteopaty sĄ Między innyMi: zaburzenia czucia, drętwienie rąk, drętwienie i bóle nóg, stany pourazowe, 
naciągnięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle kręgosłupa w każdym odcinku, różnego rodzaju zwichnięcia oraz wiele innych.

osteopatia, to doskonała i uznana metoda leczenia w systemie medycznym. Efekty są rewelacyjne. Należy mieć badania: RTG lub MR (rezonans magnetyczny), 
ewentualnie badania dotyczące innych chorób.

waŻne! Usuwane są również zaburzenia funkcjonalne: układu gastrycznego, urologicznego, oddechowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, zespoły 
bólowe u kobiet w ciąży (bez leków!). Diagnostyka i korekta WAD POSTAWY u dzieci i młodzieży. 

„Dziękuję p. Górnickiemu za zabiegi. Uniknąłem operacji kręgosłupa i bark przestał boleć. Mogę znów grać w tenisa i być aktywny zawodowo”. Marek W. (41 l) Warszawa.
„Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek u mojej 12-letniej córki. Była duża różnica, widoczna krzywizna, która już dawała dolegliwości w oddychaniu i ćwiczeniach szkolnych. 
Gimnastyka, pływanie, fizykoterapia – niewiele pomagały – choć trwało to ponad 4 lata. Bardzo jestem wdzięczna!” Matka.
„Zażywanie leków na bóle kręgosłupa, to wiosłowanie pod prąd! Rujnowanie zdrowia. Nabawiłem się cukrzycy, zniszczyłem wątrobę i nerki! Koszmar! A ból w stawie biodrowym, pieczenie jak 
żelazkiem w plecach i drętwienie rąk – nie ustępowały. Pielęgniarka namówiła mnie na leczenie u p. Górnickiego. I to było moje wybawienie z bólu. Już nie biorę leków, jeżdżę rowerem, 
chodziłem po górach zaraz po zabiegach. To rewelacja!” (Janusz Luboń l. 62).

„W ciąży nie mogłam brać żadnych leków, a ból kręgosłupa był okropny. Pan Górnicki zlikwidował  mi go bez leków”. Marzena L. (l 29) Legionowo.
„Najpierw leczono mnie na nerki – bo ból w odcinku lędźwiowym. Sterty leków, zakazy i nakazy. Potem zabrali się za żołądek, bo bóle chyba od niego. Też niewypał. No to w takim razie na pewno wątroba, bo ból między łopatkami i z prawej strony. Znów badania i leki.  
A jednak to nie wątroba, tylko „chyba” serce. EKG, holter, pobyt w szpital. Istny cyrk. Wreszcie diagnoza kręgosłup! Dowiedziałem się – na szczęście – o mgr Jakubie Górnickim z Naturmedu. Brak mi słów! Jestem wyleczony i wdzięczny!” Zygmunt Rudzki (56 l.).
„Leczyłem się ponad 7 lat na ból kolan i kręgosłupa szyjnego. Bez efektów. Przemysł farmaceutyczny nic nie zyskuje, że ktoś zdrowieje! Zarabia tylko wtedy, gdy ktoś leczy objawy latami. Ale w końcu trafiłem do mgr Górnickiego. To, co uczynił ze mną, graniczy  
z cudem. Bez leków jestem sprawny, bóle kolan, wszystkie inne minęły bez śladu! Dziękuję!” Marian Wadowski (69 l.) z Warszawy.
„Jestem stomatologiem. Praca w jednej pozycji godzinami  –  zniszczyła mi kręgosłup szyjny, piersiowy i bark. Nie mogłem już normalnie funkcjonować, kolega ortopeda groził mi operacją. O lekach wiem sporo, więc też ich unikałem. Pacjentka podpowiedziała mi  
p. Górnickiego. Natychmiast tu przyjechałem. Jestem nim zafascynowany i wdzięczny! Zlikwidował mi problem!” dr Marek Słowiński, Kutno (l.51).

rewelacyJna poMoc w bólu – bez leków

 Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii 

NATURMED
Warszawa-Ursus Osiedle Gołąbki

- Witam, witam panie Eustachy. Pan jak zwykle na posterunku…
Rzeczywiście pan Eustachy Mordziak stał przy swoim straganie zapeł-
nionym damską bielizną w różnych kolorach, wymiarach, z fintifluszka-
mi i bez. Akurat miał chwilę, co w branży Pana Eustachego nie jest takie 
częste, bo pań wokół jego straganu nigdy nie brakowało.   
- Trzeba pilnować, panie Kazimierzu, z czego człowiek chleb ma, odpo-
wiedział na powitanie pan Mordziak. 
 Pan Główka musiał przyznać mu rację. Faktycznie tak jest – nie tylko 
zresztą na bazarze na pl. Szembeka. Może tylko na bazarze jest ciężej, 
bo konkurencja duża – na chwilę się odwrócisz, a klient już idzie do 
sąsiada. 
- A będzie jeszcze ostrzej - powiedział pan Główka, jakby kontynuując 
głośno swoje myśli. - Jak te luksusy otworzą, to dopiero trzeba się będzie 
zwijać jak w ukropie.
- A ja powiem panu, że tak bardzo się tego nie boję. Mam swoje klientki, 
może nie za bogate, ale wierne. Nie każdego stać na kawałek sznurka za 
sto złotych, są panie, które potrzebują majtek, które przypominają majtki 
i na dodatek mieszczą się w ich portmonetce. Mam dziwną pewność, że 
przy tych butikach i ja się pożywię. Zresztą nie tylko ja – my wszyscy. 
Damy radę, wspomni pan moje słowa! 
- Muszę powiedzieć, że pański optymizm mi imponuje! 
- W sprawie optymizmu, to odpowiem panu dowcipem: 
- Na przyjęciu u państwa Rapaportów pani domu zagaduje nowego go-
ścia:
- A czy pan, panie Szafranowicz, jest optymistą.
- Nie, kupcem.
- Otóż ja jestem kupcem, panie Kazimierzu i dobrze wiem, że na naszym 
bazarze jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś tam nie było.
- Nawet w tym roku?

- To znaczy?
- To znaczy, że takiej suszy, jak w tym roku, to najstarsi ludzie nie pa-
miętają. Znakiem tego owoce szlag trafił, warzywa i w ogóle. Drożyzna 
będzie, że aż strach pomyśleć. 
- Otóż niekoniecznie. Nowe czasy mamy – nie będzie towaru z Polski, 
to będzie z Hiszpanii, Maroka, Włoch, skądkolwiek. Wspomni pan moje 
słowa. 
- Czyli tylko nasi producenci po kuchni dostaną?
- Jak który – w końcu dzięki forsie z Unii i u nas rolnictwo zmieniło się 
nie do poznania. Rolnicy deszczownie mają, chłodnie, przechowalnie. 
Też dadzą radę. 
- Znakiem tego nikt nie straci?
- Tak dobrze nie będzie. Cudów nie ma. Lepiej wytrzyma to bogaty niż 
biedny, to na pewno. Ale, jak słychać, państwo już jakąś pomoc szykuje.  
- Czyli dla nas, mieszczuchów, różnicy specjalnej nie będzie – stragany 
nie opustoszeją? Tylko, jak każdy będzie miał czym handlować, to kto 
sprzeda?
- Jak to w handlu – decydować będzie marketing.
- Znaczy?
- Znaczy gadane trzeba mieć. To jest trochę tak, jak w tym samolocie  
z Krakowa do Chicago…
- Że co, proszę?
- Leciał nim znany kupiec pan Rabinowicz. Obok niego siedziała intry-
gująca blondynka. Pan Rabinowicz, co w tej sytuacji zrozumiałe, na-
wiązał rozmowę. Ponieważ lot do Chicago trochę trwa, to w pewnym 
momencie, niejako naturalną koleją rzeczy, rozmowa zeszła na tematy 
męsko-damskie. 
- A wie Pan, że największą aktywnością seksualną wyróżniają się Żydzi 
i Indianie – ni z tego ni z owego, ale za to z zadziwiającą pewnością 
siebie, powiedziała piękna blondynka. 
- Pozwoli Pani – przerywa jej Rubinowicz - że się przedstawię: Maurycy 
Winnetou!… I to jest właśnie marketing, panie Kazimierzu.
                  Szaser        

Co tam panie na Pradze...

Marketing

Z perspektywy Izby Wyższej

Po całodziennej debacie Senat nie zgo-
dził się na zarządzenie przez prezydenta 
Andrzeja Dudę referendum w dniu 25 
października. Byłem wśród 53 senatorów 
głosujących przeciw, więc jestem winien 
moim wyborcom stosowne wyjaśnienie. 

Zastrzeżenia senatorów, które podzie-
lam, dotyczyły przede wszystkim pytań 
referendalnych. Największe  ̶ wzbudziło 
pytanie o lasy. Gdyby spytać kogokolwiek 
na ulicy, o co w nim chodzi, wszyscy by 

odpowiadali, że o to, by lasy nie były prywatyzowane. Pod takim 
zresztą hasłem zbierano podpisy. Tymczasem w pytaniu chodziło 
o coś zupełnie innego, brzmiało ono bowiem: „Czy jest Pani/Pan za 
utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?” Obywatele mieli-
by więc zgodzić się lub nie na to, by nie była zmieniana ustawa, na 
której podstawie działa przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. Tyle, że 
art. 38 tej ustawy, o czym obywateli nikt nie poinformował, pozwala 
dyrektorowi generalnemu Lasów, a nawet nadleśniczym sprzedawać 
lasy w prywatne ręce. Pytanie powinno być zatem sformułowane: 
Czy jest Pani/Pan za zakazem prywatyzacji lasów państwowych? 
To, które postawiono w projekcie referendum, było absurdalne. 

Podobnie można by Polaków zapytać, czy opowiadają się za 
tym, by KGHM „Polska Miedź” w Lubinie funkcjonował tak, jak 
do tej pory. Tylko skąd ludzie mają to wiedzieć? Takich pytań nie 
można zadawać w referendum! Ktoś tu Panu Prezydentowi bardzo 
źle doradził.

Szereg wątpliwości nasuwało też pytanie: „Czy jest Pani/Pan za 
obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emery-
talnych ze stażem pracy?” Myślę, że 100% obywateli opowiedzia-
łoby się za tym. Gdyby jednak dowiedzieli się, jakie będą konse-
kwencje tego rozwiązania, a więc że będą z tego powodu dostawać 
znacznie niższe emerytury i płacić wyższe podatki, odpowiedź by-
łaby zapewne inna. Pytanie zatem powinno brzmieć: Czy jest Pani/
Pan za obniżeniem wieku emerytalnego wiedząc, że pociąga to za 
sobą zmniejszenie wysokości emerytur i wzrost podatków? Tylko 
takie postawienie sprawy byłoby uczciwe.

  Wreszcie kwestia 6-latków. Prezydent chciał, by Polacy 
wypowiedzieli się, czy są za przywróceniem powszechnego ustawo-
wego obowiązku szkolnego od siódmego roku życia. Sprawa jest 
istotna, ale dotyczy tylko kilkuset tysięcy rodzin w Polsce. Dlaczego 
wszyscy mieliby się na ten temat wypowiadać? Takimi rzeczami po-
winni się zajmować fachowcy oraz parlamentarzyści. Poza tym ta 
reforma dopiero co, od 1 września, weszła w życie, a pierwszy rok 
jest zawsze trudny. Dajmy jej czas. Zobaczmy, jak będzie funkcjo-
nować, gdzie są jej słabe punkty, czy można będzie coś usprawnić. 
Jeśli się okaże, że reforma się nie sprawdza i nie da się jej poprawić, 
dopiero wtedy można próbować ją cofnąć. Do tego jednak nie jest 
potrzebne referendum. Wystarczy parlament. Na marginesie, 6-latki 
idą do szkoły w 24-ech krajach Unii. Nasze chyba nie są głupsze?

Nie neguję, że wszystkie trzy sprawy, których miało dotyczyć za-
proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum, są bardzo 
ważne i z tego punktu widzenia – pod warunkiem, że pytania były-
by uczciwie sformułowane – takie referendum (niekoniecznie w po-
danym terminie) mogłoby się odbyć. Co innego jest tu jednak istotą 
rzeczy. Generalnie uważam, że tego typu poważne kwestie powinny 
być rozstrzygane przez parlament, bo gdyby mieli o nich co chwila 
decydować obywatele w referendach, to by to oznaczało, że posłowie 
i senatorowie biorą pieniądze za darmo. W dodatku uchylają się od 
odpowiedzialności za decyzje, przerzucając je na obywateli po to, by 
w razie gdyby okazały się nietrafne móc powiedzieć: to nie my, to 
ludzie tak chcieli. Pewnie można i tak, ale w takim razie parlamenta-
rzyści powinni zrzec się swoich wynagrodzeń i pracować społecznie. 
Istotą ich pracy jest bowiem właśnie podejmowanie decyzji w trud-
nych i budzących kontrowersje sprawach oraz ponoszenie za nie 
odpowiedzialności. Z tego są rozliczani przez wyborców. Najbliższe 
rozliczenie – już za miesiąc.

Marek Borowski, 
Senator warszawsko-PRASKI

ach, te pytania
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Mieszkańcy Saskiej Kępy 
będą mogli otrzymać nowy 
identyfikator SK, uprawnia-
jący posiadaczy do wjazdu 
w strefę objętą zakazem ruchu. 
Dokument można otrzymać 
w PROM-ie Kultury przy ul. 
Brukselskiej od 26 września 
br. Wystarczy złożyć stosowny 
wniosek. Identyfikatory będą 
ważne od 1 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2018 r. 

* * *
Na linii M1 pociągi w godzi-
nach szczytu pomiędzy godz. 
6.00 a 9.00 będą kursowały 
częściej  ̶ co 2 minuty i 20 se-
kund. Zwiększona zostanie 
liczba składów na linii – z 33 
do 36. Zwiększenie częstotli-
wości pozwoli na rozszerzenie 
oferty przewozowej o około 
2,5 tys. miejsc na godzinę. Jest 
to możliwe dzięki zmoderni-
zowaniu urządzeń sterowania 
ruchem pociągów zamontowa-
nych na I linii warszawskiego 
metra oraz montażu potrzeb-
nych urządzeń w pociągach 
serii 81 oraz Metropolis. Sema-
fory w tunelach na I linii zosta-
ną na stałe wyłączone, a ruch 
pociągów będzie się odbywał 
w oparciu o system SOP-2W 
z sygnalizacją kabinową.

* * *
Powstanie nowa szkoła na Go-
cławiu. Prezydent Hanna Gron-
kiewicz-Waltz ogłosiła, że 30 
mln złotych z pakietu inwesty-
cji oświatowych w Warszawie 
zostanie przeznaczone na bu-
dowę placówki. Ma ona stanąć 
w rejonie skrzyżowania ulic 
gen. A.E. Fieldorfa „Nila” i Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego. Budo-
wa rozpocznie się w 2016 roku. 
Do nowej szkoły uczniowie po-
winni pójść w roku szkolnym 
2018/2019. Budynek pomieści 
co najmniej 24 oddziały szkol-
ne, będzie w nim baza lokalowa 
z infrastrukturą sportową, umoż-
liwiającą prowadzenie obowiąz-
kowych zajęć dydaktycznych 
i szeregu zajęć pozalekcyjnych. 
Uczniowie będą mogli też ko-
rzystać ze stołówki oraz świetli-
cy szkolnej. 

* * *

Rozpoczął się cykl ogólnopol-
skich kampanii społecznych 
Zjednoczonej Lewicy. Dla War-
szawy planowanych jest siedem 
akcji społecznych, prezentują-
cych ważne dla wyborców kwe-
stie. Na jednej z nich, 1 wrze-
śnia, został zaprezentowany 
billboard dotyczący pierwszej 
akcji, tj. świeckiego państwa 
i postulatów z tym związanych. 

Działacze Zjednoczonej Lewi-
cy apelują m. in. o przeniesienie 
lekcji religii ze szkół do salek 
katechetycznych. 

* * *

Na XXX piętrze Pałacu Kultury 
i Nauki ustawiono nowe lunety, 
przez które można oglądać nie 
tylko Warszawę, ale również nie-
bo nad miastem. Aby umożliwić 
oglądanie wieczornego nieba, 
we wrześniu wydłużone zostały 
godziny otwarcia tarasu wido-
kowego PKiN. We wszystkie 
wieczory tego miesiąca na XXX 
piętro wjeżdżać można do godz. 
20.00, a w piątki i soboty aż do 
23.30.

* * *
1 września zaczęła się akcja 
„Bezpieczna Podróż”. Jej nad-
rzędnym celem jest zmniejsze-
nie liczby wypadków komu-
nikacyjnych, zwłaszcza tych 
skutkujących trwałym kalec-
twem. Podczas akcji propago-
wane będą świadome zachowa-
nia uczestników komunikacji 
i transportu masowego, jak i in-
dywidualnego. Tegoroczna edy-
cja potrwa do końca miesiąca. 
Swoim zasięgiem obejmie nie 
tylko województwo mazowiec-
kie, ale i warmińsko-mazurskie. 

* * *
Tegoroczny Festiwal Światła  
w Łazienkach był jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń lata na 
kulturalnej mapie Warszawy. Ze 
względu na niemalejącą liczbę 
osób, spacerujących wieczorami 
po ogrodach, wieczorne ilumina-
cje w Ogrodzie Chińskim zosta-
ły przedłużone. Będzie je można 
oglądać codziennie od zmierz-
chu do godziny 23.00 aż do  
30 września. 

* * *
Ze względu na remont przejazdu 
tramwajowego, zwężona została 
o połowę jezdnia ul. Starzyńskie-
go prowadząca w kierunku ronda 
Żaba. Prace podzielono na dwa 
etapy, tak aby utrzymać przejazd 
dla samochodów. W pierwszym 

etapie wyłączona z ruchu będzie 
wschodnia strona, a dla kierow-
ców pozostanie jeden pas ruchu. 
Kierowcy będą mogli także po-
jechać jezdnią, która prowadzi 
w stronę ul. Szwedzkiej i przy 
skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada 
będą mieli wyznaczony pas do 
skrętu w lewo do ronda Żaba. 
Prace na tym etapie potrwają do 
niedzieli 20 września.

* * *
12 września odbędą się II Za-
wody Arm Warsaw Challenge 
o puchar Burmistrza Dzielnicy 
Praga-Północ m.st. Warsza-
wy w siłowaniu na rękę oraz 
wyciskaniu sztangą połowy 
wagi ciała. Zgłoszenia do za-
wodów przyjmowane są przez 
organizatora tego samego dnia 
do godziny 12.00 w Muszli 
Koncertowej w Parku Pra-
skim. Impreza zaczyna się 
o godz. 11.00, wstęp jest wol-
ny. Szczegółowe informacje 

oraz regulamin znajdują się na 
stronie Urzędu Dzielnicy Pra-
ga-Północ.

* * *
W przedszkolach i szkołach 
podstawowych wciąż są wolne 
miejsca. Aby zapisać dziecko 
należy złożyć wniosek o przy-
jęcie bezpośrednio do dyrek-
tora przedszkola bądź szkoły. 
Zgodnie z art. 20a ust 2 ustawy 
o systemie oświaty o przyjęciu 
dziecka do publicznego przed-
szkola/oddziału przedszkolne-
go lub szkoły w trakcie roku 
szkolnego decyduje dyrektor. 
Dzieci objęte obowiązkiem 
szkolnym, zamieszkałe w ob-
wodzie szkoły, przyjmowane 
są z urzędu. Informacje o wol-
nych miejscach są dostępne na 
stronach systemu rekrutacyj-
nego przedszkola.edukacja-
warszawa.pl i podstawowe.
edukacja-warszawa.pl .
(ab) (um) (wm) (ZTM)

zaproszenia dla MieszkaŃców
n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe ul. Podskarbińska 2 – 10.09.  
godz. 18.00 ̶ „Wakacyjna przygoda: Liryka – emocje – doświadczenia”. Spotkanie promu-
jące książkę „Słodko Cierpko Gorzko” pisarza i tłumacza, współzałożyciela „Praskiej Przy-
stani Słowa” Jana Zumisa. Wstęp wolny; 12.09. godz. 11.00 ̶ OPP „Jordanek”, ul. Nobla 16 ̶ 
„Festyn pod dębem” ̶ animacje muzyczno-taneczne dla dzieci (5-9 lat). Wstęp wolny; 12.09. 
godz. 18.00 ̶ Wystawa grafik, obiektów oraz instalacji pt. „Forest Forever” Justyny Stoszek. 
Wernisaż: Wystawa czynna do 4.10.br. wstęp wolny; 12.09. godz. 19.00 ̶ Koncert muzyki 
elektro-akustycznej „R&B Modern” w ramach „Exhibitronic 5electro+acoustic+new media 
international festiwal”. Wstęp wolny; 13.09. w godz. 10.00-21.00 ̶ Park Skaryszewski – Fe-
styn sportowo-rekreacyjny „Zdrowe ciało i duch na Pradze-Południe”. Wstęp wolny; 14.09. 
godz. 18.00 ̶ Koncert chińskiego Mistrza Bei Baozhonga na tradycyjnym chińskim instrumen-
cie strunowym „guqin” Oprócz koncertów zaprezentuje swoje prace tradycyjnego malarstwa 
chińskiego, kaligrafii oraz malowanych wachlarzy. Wstęp wolny; 15.09. godz. 16.00 ̶ Wykład 
dotyczący cukrzycy z udziałem specjalistów i pacjentów/udział bezpłatny, obowiązują zapisy: 
tel. (22) 223-37-10 ̶ Centrum Medyczne Synexus. godz. 19.00 ̶ Spotkanie z podróżnikiem 
„Kolumbia – niezwykły kraj Ameryki Południowe. Wstęp wolny; 17.09. godz. 19.00 ̶ Kabaret 
Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Goście. Wstęp 10 zł; 18.09. godz. 17.00 ̶ „Katyń 
– ocalić od zapomnienia”. Montaż historyczno-literacko-muzyczny w wykonaniu uczniów  
99. LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta. Wstęp wolny; 19.09.  
godz. 11.00-20.00 ̶ „Foto piknik 2015”. Impreza charytatywna na rzecz Fundacji „Chustka”  
oraz Fundacji „Ratujmy Maksia przed Stwardnieniem Rozsianym”. Wstęp wolny; 20.09. godz. 
12.00, ul. Fieldorfa 1 ̶ Festyn Parafialny „Pożegnanie lata 2015 na Gocławiu” ̶ piknik rodzinny 
przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ojca Pio. W programie: koncerty, zabawy dla dzieci 
i kiermasze. 
n Klub Kultury „Gocław” ul. Abrahama 10 ̶ 19.09. i 20.09. Dni otwarte – zapisy na nowy 
sezon zajęciowy 2015/2016. Godziny zapisów i plan zajęć z cennikiem pojawią się na stronie 
internetowej;
n Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272 – 12.09. i 13.09. ̶ Dni otwarte 
w Eksperymentalnej Pracowni Muzycznej STAYnia. Wstęp wolny. Bezpłatne zajęcia wokalne 
i instrumentalne dla młodzieży, dorosłych i seniorów;
n Kino „Praha” ul. Jagiellońska 26 – 15.09.-17.09. ̶ „Bollywod Film Festival”. Podczas 
trzech dni można będzie zobaczyć gwiazdy kinematografii indyjskiej w najnowszych produk-
cjach. Bilety w cenie 12 zł. Atrakcje towarzyszące: m.in. malowanie henną. Sztuka zdobienia 
henną, tzw. mehendi to przedślubna tradycja indyjska oraz arabska; 
n Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 – 12.09. godz. 15.00-17.00 ̶ Spacer 
„Carski tradycjonalizm wieku pary i elektryczności”. Cienie carskiej władzy na warszawskiej 
Pradze; 13.09. godz. 12.00-15.00 ̶ Spacer „Fabryki Kamionka. Drugie życie”. Poznaj swo-
ją dzielnicę. Praga; 16.09. godz. 18.00-20.00 ̶ Polskie Radio znów na Pradze. Akcja; 17.09.  
godz. 18.30-20.00 ̶ Prawobrzeżni. Rodzina Brunów. Historia warszawsko-praska. Spotkanie; 
20.09. godz. 12.30-14.00 ̶ Jak prowadzić badania genealogiczne? – warsztaty towarzyszące 
otwarciu wystawy Muzeum Warszawskiej Pragi;
n Dziedziniec ratusza w Rembertowie al. Gen. A. Chruściela 28 – 12.09. od godz. 14.00  
– „Rembertowskie pożegnanie lata”. Występy m.in. solistów i zespołów z Rembertowa, pokaz 
sprzętu i działań policji, policji rzecznej, straży pożarnej, straży miejskiej. Pokaz motocykli, 
dmuchane zamki i zjeżdżalnie, gry i zabawy dla najmłodszych, o godz. 18.30 ̶ występ Sarsy; 
n Hala nr 2 Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie – 19.09. godz. 12.00 – Otwarty 
Turniej Tenisa Stołowego. Bez ograniczeń wiekowych i wpisowego.
n Centrum Sportu Nadwiśle, ul. Trakt Lubelski 67 – 13.09. godz. 10.00-16.00 – Święto 
Sportu na Skalnicowej. W programie m. in. animacje dla dzieci, pokazy taneczne, sportowe, 
turniej piłki nożnej dzieci, mecz pokazowy urząd – policja, prezentacja zabytkowych samo-
chodów i motocykli; 
n Dom Kultury „Zacisze” Targówek ul. Blokowa 1 – 21, 22, 23.09 – W ramach Dni Tar-
gówka udział w wybranych zajęciach: malarstwo, rysunek, archiTekturki, breakdance, aka-
demia malucha, karate i mały komandos; 23.09 ̶ Dzień Sybiraka – 5. rocznica nadania Kołu 
Sybiraków Praga Północ imienia Św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego; 23.09.  
– Klub Męski czyli ciekawe tematy dla aktywnych mężczyzn i kobiet wszystkich pokoleń – 
Festiwal Piosenki Retro.
n Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4 ̶ 12 i 13.09  
– Dni Storczyków. Wstęp: 8 zł – bilet normalny, 4 zł – bilet ulgowy;
n Dom Spotkań z Historią ul. Karowa 20 – 12.09. godz. 12.00, start: plac Defilad. Ro-
werowa wycieczka śladami najsłynniejszych kawiarni w PRL zainspirowana słowami Kanto-
ra „Wszelką rewolucję artystyczną wywołują kawiarnie”. Spacer wyreżyseruje, poprowadzi 
i umuzyczni Reda Haddad, muzyk, cyklista, „Skadyktator; 13.09. godz. 19.30 ̶ Pokaz spek-
taklu Wielopole, Wielopole. Projekcja spektaklu Tadeusza Kantora (realizacja: Andrzej Sa-
pija, 1984, 69’). Wszystkie wydarzenia odbywają się na Placu Defilad oraz w Barze Studio  
na pl. Defilad; 23.09. godz. 19.00 ̶ Festiwal Warszawska Jesień – Lutosławski w zapiskach. 
Spotkanie odbędzie się w Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 7/9.

z Miasta

PRAWNIK RADZI'   Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
 – Jestem właścicielką mieszkania w Warszawie. Chcę przekazać lokal mojemu wnukowi, 

ale jednocześnie chciałabym móc dalej mieszkać w tym lokalu. Ze względu na niską emeryturę 
chciałabym również mieć zapewnioną opiekę i środki utrzymania. Jak mogę to zrobić?

Może Pani zawrzeć z wnukiem umowę o dożywocie. Możliwość zawarcia takiej umowy wy-
nika z art. 908 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli w zamian za przeniesienie własności 
nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o do-
żywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać 
mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielę-
gnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom 
miejscowym. 

Świadczeniem Pani będzie więc przeniesienie własności nieruchomości na rzecz wnuka, z ko-
lei świadczeniem wnuka będzie zapewnienie Pani utrzymania i opieki w umówiony sposób, bądź 
w sposób wynikający z podanego przepisu. Ponieważ umowa o dożywocie zobowiązuje do prze-
niesienia własności nieruchomości, powinna być dokonana w formie aktu notarialnego.

 – Czy po podpisaniu takiej umowy wnuk będzie mógł sprzedać to mieszkanie innej osobie? 
Jakie będę miała wtedy prawa?

Tak, nie ma przeszkód, aby wnuk sprzedał to mieszkanie innej osobie w trakcie trwania umowy 
o dożywocie. Jednak, gdy tak się stanie, nabywca lokalu będzie związany umową o dożywocie. 
Będzie on zatem ponosił odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z zawartej 
umowy, w tym odpowiedzialność osobistą za świadczenia, które powinien spełnić po przejściu na 
niego własności nieruchomości. Jednocześnie należy pamiętać, że i wnuk będzie odpowiedzial-
ny za świadczenia wynikające z umowy o dożywocie, które stały się wymagalne przed zbyciem 
mieszkania.

 – A czy w razie problemów, będę mogła wystąpić o zmianę tej umowy np. na rentę?
Tak. Zgodnie z art. 913 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się 

między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby 
pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni 
wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowia-
dającą wartości tych uprawnień. Warto przy tym zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie jest istotne, 
czy do pogorszenia stosunków doszło z winy dożywotnika albo nabywcy nieruchomości albo oby-
dwu stron umowy. W rachubę nie musi wchodzić w ogóle jakiekolwiek zawinienie którejkolwiek 
strony umowy o dożywocie. Przepis nie wymaga także, aby powody te były obiektywnie ważne; 
wystarczy ustalić, że relacje między osobami popsuły się, nawet z błahego powodu. Istotne jest 

to, że niezależnie od powodu, stosunki uległy takiemu pogorszeniu, że 
dożywotnik oraz nabywca nieruchomości nie mogą pozostawać ze sobą 
w bezpośredniej styczności.

Pragnę w tym miejscu dodać, że art. 913 § 2 Kodeksu cywilnego 
przewiduje także możliwość rozwiązania umowy o dożywocie przez wła-
ściwy sąd. Powyższe może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach. Za sy-
tuację wyjątkową należy uznać krzywdzenie dożywotnika, agresję wobec 
niego lub złą wolę po stronie nabywcy lokalu.
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Pierwszy dzień szkoły był gorący 
i duszny. Uroczyste rozpoczęcia edu-
kacji odbywały się w salach gimna-
stycznych placówek, jak i na zewnątrz 
budynków, najczęściej na szkolnych 
boiskach. Z tego schematu wyłamał 
się m.in. „Jasiński” – uczniowie tego 
LXXII Liceum Ogólnokształcącego 
rozpoczynali rok szkolny przy gro-

bie swojego patrona, który znajduje 
się na terenie Konkatedry Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. To była wiel-
ka uroczystość, gdyż prócz uczniów 
w strojach w tradycyjnych barwach 
biało-czarnych, bardzo efektownie 
prezentowała się umundurowana kla-
sa wojskowa.

Ogólnie w Warszawie do szkół 
i przedszkoli poszło 1 września bli-
sko 230 tysięcy dzieci i młodzieży. 
To znacznie więcej niż zazwyczaj 
dlatego, że obowiązkiem szkolnym 
zostały objęte sześciolatki. To jedna 
z nowości tego roku szkolnego. Ta 
zmiana wymusiła znaczne zwiększe-
nie liczby pierwszych klas. Najwię-
cej, nawet po siedemnaście i osiem-
naście tzw. oddziałów, musiały utwo-
rzyć niektóre podstawówki w Biało-

łęce. W jednej z nich inaugurowała 
rok szkolny minister edukacji Joanna 
Kluzik-Rostkowska. Zaś prezydent 
Warszawy, Hanna Gronkiewicz-
Waltz, tego dnia odwiedziła liceum 
im. Staszica. – Życzę Wam żeby szko-
ła była dla Was ważnym partnerem 
w odkrywaniu świata, przygotowa-
niu do dorosłości i samodzielności… 

 ̶ mówiła prezydent do licealistów. 
A czego życzą sobie sami ucznio-
wie? – Dobrych ocen, dobrego za-
chowania i… miłości nauczycieli do 
uczniów! – zdradza (przeładowując 
karabin) „Mieszkańcowi” Kacper 
Łużniak, drugoklasista z wojskowej 
klasy liceum gen. Jasińskiego.

Najwięcej emocji budzi oczywi-
ście pierwsze pójście do szkoły. Są 
śmiechy i żarty, ale i są łzy rozstania 
z rodzicami oraz wyraz niepewności 
na twarzach dzieci. Przy takiej inau-
guracji „Mieszkaniec” towarzyszył 
maluchom południowopraskiej Szko-
ły Podstawowej nr 60 im. Powstania 
Listopadowego. Uroczystość zgro-
madziła wielu wzruszonych rodziców 
i dziadków pierwszoklasistów. – Na 
taką właśnie frekwencję i współpracę 

z Państwem liczymy także w czasie 
całego roku szkolnego…  ̶ z uśmie-
chem zwracała się do rodzin uczniów 
dyrektor Izabela Pielat-Świerczyń-
ska, a maluchom życzyła dobrego 
zaaklimatyzowania się w szkole i jak 
najlepszych wyników w nauce.

O obowiązkowym pójściu do 
szkoły sześciolatków już wspomi-
naliśmy, więc czas napisać o innych 
nowościach w tym roku szkolnym. 
Gorzką (w znaczeniu dosłownym 
i przenośnym) zmianą, szczególnie 
dla uczniów, jest obowiązkowa zmia-
na asortymentu w tzw. szkolnych skle-
pikach. Mają być w nich oferowane 
produkty nie zawierające dużej ilości 
cukru i tłuszczu. Teoretycznie War-
szawa już od dziewięciu lat prowadzi 
w szkołach kampanię „Wiem co jem” 
propagującą zdrowe żywienie, ale 
prawda jest taka, że nawet w placów-
kach mocno zaangażowanych w tę 
akcję, w sklepikach szkolnych ofero-
wane były dzieciom produkty, które 
absolutnie nie powinny się tam zna-
leźć. – Nie wiemy, czy ekonomicznie 
sobie poradzimy…  ̶ mówi anonimo-
wo „Mieszkańcowi” ajent jednego ze 
szkolnych sklepików. Wielu ajentów 
już podjęło decyzję o zaprzestaniu 
działalności. Szkolne sklepiki zniknę-
ły m.in. ze śródmiejskiej podstawów-
ki przy ul. Niecałej i gimnazjum przy 
ul. Świętokrzyskiej.

Kolejną zmianą jest rozszerzenie 
zakresu klas, których uczniowie będą 
korzystali z darmowych podręczni-
ków. W tym roku szkolnym z tego 
mechanizmu skorzystają nie tylko 
pierwszaki w podstawówkach, ale 
także uczniowie drugich i czwartych 
klas oraz pierwszych klas gimnazjum. 
Do 2017 roku darmowe podręczniki 
obejmą wszystkie klasy szkół pod-
stawowych i gimnazjów.   ar

całkiem nowy rok szkolny…
Zmiany, które weszły do szkolnego życia od 1. września zupełnie uzasadniają nazwanie tego roku 
szkolnego „całkiem nowym”…

 „Mieszkaniec”, który w przyszłym 
roku będzie obchodził ćwierćwiecze 
bycia z Czytelnikami, dobrze wie, jak 
trudno w obecnych czasach utrzymać się 
na rynku gazetowym i… być czytanym. 
„Być czytanym” – to niezmiernie waż-
ny aspekt, tym bardziej, że szczególnie 
w ostatnich latach namnożyło się „tytu-
łów” (szczególnie nasila się ta tendencja 

w okresach wyborczych), które zalegają 
na klatkach schodowych, w skrzynkach 
pocztowych oraz w urzędach i jednost-
kach samorządowych i państwowych…

O sile słownego przekazu i o od-
powiedzialności za słowo mówił ar-
cybiskup Henryk Hoser w homilii, 
którą wygłosił na uroczystej mszy 
świętej z okazji Jubileuszu „Idzie-
my”. Licznie koncelebrowana Ofiara 
odbyła się w kościele pw. Nawrócenia 
Świętego Pawła przy ul. Kobielskiej. 
Ksiądz Arcybiskup, który jest Ordy-
nariuszem Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej, a „Idziemy” jest tygodnikiem 
tejże diecezji. Dużą część kazania 
stanowiła kwestia budowy przez 
media kultury spotkania. – To jedno 
z podstawowych zadań mediów, które 
jest także troską papieża Franciszka  
– mówił abp. Henryk Hoser.

Po mszy świętej nastąpiła Gala, 
w której, po raz pierwszy, przyznane 
zostały statuetki „Wstańcie, chodźmy”. 
To wyróżnienia dla „świeckich, którzy 
odważnie i konsekwentnie trwają przy 
wyznawanych wartościach i podnoszą 
na duchu swoich braci w wierze”. Sta-
tuetki otrzymali dziennikarze Dorota 
Gawryluk i Krzysztof Ziemiec. Spe-

cjalnymi meda-
lami za zasługi 
dla Diecezji 
Warszawsko-
Praskiej uhono-
rowano trzech 
księży: Tadeusza 
Sowę, Adama 
Szkópa i Ka-
zimierza Mar-
kowicza. Zaś 
ksiądz redaktor, 
twórca „Idzie-
my”, Henryk 
Zieliński, przez 
długi czas od-

bierał od różnych katolickich i świec-
kich środowisk, gratulacje i życzenia 
dalszego pełnienia przez tygodnik misji 
medialnej i ewangelicznej. Wśród go-
ści „Idziemy” znalazł się m.in. minister 
Adam Kwiatkowski, szef Gabinetu Pre-
zydenta, który odczytał list od pierw-
szego obywatela RP. – Pragnę wyrazić 
uznanie dla dotychczasowego dorobku 
tego szacownego grona, skupiającego 
wiele wybitnych osobistości Kościoła 
katolickiego…  ̶  napisał prezydent An-
drzej Duda do zespołu redagującego ty-
godnik „Idziemy” i współpracujących 
z czasopismem osób. Redakcja „Miesz-
kańca” dołącza się do wszystkich zło-
żonych życzeń, nie tylko doceniając 
rolę i pracę tygodnika, ale także dlate-
go, że przecież „Idziemy” jest naszym 
bliskim sąsiadem…

Adam Rosiński

„idzieMy” JuŻ 10 lat
Tygodnik „Idziemy” obchodzi 10.lecie istnienia na rynku medialnym. 
Okrągły Jubileusz świętowano w minioną niedzielę.

Zdrowe ciało i duch 
na Pradze-Południe

Każdy, komu bliskie są sprawy zdrowia, ruchu 
na świeżym powietrzu i lubi praskie klimaty 
muzyczne powinien odwiedzić w niedzielę,  

13 września boisko Klubu Sportowego Drukarz, nabrzeże Jeziorka 
Kamionkowskiego i muszlę koncertową w Parku Skaryszewskim. Będzie 
się tam działo!

Tego dnia z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Tomasza 
Kucharskiego oraz Wydziału Kultury, Promocji i Sportu dzielnicy 
Praga-Południe odbędzie się na tym terenie wielki festyn, promujący 
zdrowy styl życia. Od samego rana do późnego wieczora swoją ofertę 
programową przestawią organizacje i zrzeszenia sportowe działające 
na terenie Pragi-Południe i nie tylko. Wstęp na wszystkie atrakcyjne 
pokazy i udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

Program jest tak bogaty, że dosłownie każdy odwiedzający festyn 
znajdzie na pewno coś dla siebie. Prezentowane będą mniej znane 
i chyba zupełnie nieznane formy rekreacji, a także te najstarsze, najbliższe 
nam, jak biegi, marsze z kijkami, fitness czy badminton i siatkówka. 
Brakuje nam miejsca, by przedstawić wszystkie propozycje, więc 
wymieńmy te najciekawsze. Planowane są m. in. gry i zabawy ruchowe 
dla uczestników, pływanie deskami z żaglem i smoczymi łódkami na 
Jeziorku Kamionkowskim, atrakcje animacyjne dla dzieci, w tym zamki 
dmuchane, trampolina i pneumatyczna ścianka wspinaczkowa. Nie 
obędzie się bez malowania twarzy.

Jeśli wydaje się Państwu, że znacie (głównie z plaży) grę we frisbee, 
zapraszamy na pokaz w wykonaniu profesjonalistów. Będziemy 
świadkami meczu ultimata Frisbee, a po nim odbędzie się szkolenie dla 
chętnych.

Zapraszamy na pokazy łucznictwa sportowego: łuki zwykłe 
i bloczkowe oraz łucznictwa tradycyjnego: łuki tatarskie, japońskie, 
angielskie. Można będzie spróbować fechtunku mieczem japońskim, 
w czym pomogą instruktorzy z klubu Shinkage-ryū Marobashikai.

A może zainspirują kogoś pokazy taiji quan, taiji chih lub pokazy 
szermierki w formie zabawowej? Obok pokazów akrobatyczno-
tanecznych zapraszamy do wzięcia udziału w mini konkursie rzutu 
lotką oszczepniczą dla dzieci. Chętni będą też mogli nauczyć się gry 
w korfball. Dla wielbiących spokój organizatorzy przewidzieli pokazy 
gry w szachy i możliwość uczestniczenia w grze.

Niemal przez cały dzień w muszli koncertowej odbywać się będą 
zawody w karate tradycyjnym. Odbędzie się też prezentacja sztuki walk 
muay thai oraz krótki kurs dla chętnych.

Na zakończenie festynu przygotowano podwójny, niezwykły deser. 
Najpierw od godz. 18.00 do 19.00 odbędzie się pokaz w wykonaniu 
mistrzów telewizyjnego hitu „Taniec z Gwiazdami”!!! Będzie można 
wziąć udział w prowadzonej przez nich nauce tańca. A na zakończenie 
festynu posłuchamy praskich i warszawskich melodii w wykonaniu 
zespołu Menele. Organizatorzy zachęcają już dzisiaj do wspólnego 
tańca przy scenie muszli koncertowej Parku Skaryszewskiego. 

Do udziału w festynie zapraszają: Klub Sportowy Drukarz, Ognisko 
TKKF Olszynka Grochowska, UKS Praskie Centrum Sportu, Shinkage-
ryū Marobashikai, KS Mojra, sekcja szachowa Fundacji 23 „Prascy 
muszkieterzy” czyli Polski Klub Szermierczy, UKS 255, UKSB Milenium 
Warszawa, UKS Syrena, Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego, sekcja 
siatkówki Legii Warszawa, UKS Libero, Praska Akademia Siatkówki, 
Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łodzie, Yacht Klub Polski Warszawa, 
Klub Sportowy City Curling Club, UKS Garuda Warszawa, SKF KS Classic 
i Centrum Aikido Aikikai oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-
Południe, Centrum Promocji Kultury i Dzielnicowa Komisja Dialogu 
Społecznego. 

Mat. informacyjno-prasowe Urzędu Dzielnicy Praga-Południe
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ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

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

WYKONUJE:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

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

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA  SEZON  ZIMOWY!

REKLAMA REKLAMA

Mieszkańcy

Do kina nie chodzi, bo 
nie można tam palić papie-
rosów. Nigdy nie miała przy-
jaciółki, bo zdecydowanie 
bardziej woli towarzystwo 
mężczyzn. Nie lubi więzi 
rodzinnych, słońca, gór, ani 
gotowania. Zresztą, jeśli 
chodzi o kulinaria, to ogra-
nicza się do parówek i to 
jedzonych w nocy. Uwiel-
bia za to palić i spacerować 
po Warszawie, a najlepiej 
w pochmurny dzień. Postać 
niezwykła, bo innymi słowy 
naprawdę trudno byłoby 
opisać Marię Czubaszek.

Przyszła na świat 9 sierp-
nia 1939 roku w Warszawie 
jako Alicja Bacz. Jest warsza-
wianką, której korzenie się-
gają przedwojennego Lwo-
wa. Pierwsze lata życia upły-
nęły jej w okresie toczącej 
się wojny. Od najmłodszych 
lat była niezłym nicponiem 
i ostro dawała popalić swoim 
rodzicom. Przez długie lata 
przygotowywała ich do tego, 
że wyrośnie na niezłe ziółko. 
I tak też się stało. ̶ Pamiętam, 
jak w piaskownicy nałożyłam 
małemu koledze kubełek na 
głowę. Nasadziłam go tak 
dobrze, że nie można było go 
ściągnąć. Zbiegli się ludzie, 
rodzice chłopca itd. Zacho-
dziła ponoć obawa, że dziec-
ko się udusi. Wzywano nawet 
ślusarza. Ja tego zdarzenia 
dokładnie nie pamiętam, ale 
zawsze rodzice mi to opowia-
dali ze zgrozą i wypomina-
li, jaka ja jestem nieznośna 
i okropna. Pamiętam jednak, 

że wówczas, gdy mnie tak 
piętnowano za to wydarzenie 
z piaskownicy, byłam z siebie 
strasznie dumna – mówiła 
z rozbrajającą szczerością.

Dorastała, ale to wcale 
nie sprawiło, że złagodniała. 
I jak to w życiu zazwyczaj 
bywa, po okresie dziecięcych 
wyskoków przyszła kolej 
na wybryki studenckie. Co 
prawda długo zastanawiała 
się nad swoją przyszłością 
i kierunkiem studiów, który 
powinna wybrać. Ale poszła 
za głosem serca i ryzykow-
nie, jak na tamte czasy przy-
stało, postawiła na dzienni-
karstwo. 

Los jednak wybrał za 
nią inaczej. Pokrzyżował 
jej plany i posłał ją na an-
glistykę, oczywiście wbrew 
woli samej zainteresowanej. 
Ale pani Maria nigdy się nie 
poddaje i mimo trudności 
napotkanych na swojej dro-
dze postanowiła zawalczyć 
o marzenia i... przeniosła się 
na upragnione dziennikar-
stwo. Wtedy nareszcie po-
czuła, że znalazła się w od-
powiednim miejscu. 

Jej radość nie trwała jed-
nak długo. Nie ukończy-
ła tego kierunku, podobnie 
zresztą jak filologii angiel-
skiej. Dlaczego? Niepokorna 
dusza rzuciła wszystko na 
rzecz pracy w radiu, w której 
zakochała się bez pamięci. 
Zawodowe początki nie były 
jednak najłatwiejsze. Pani 
Maria przeszła długą drogę na 
szczyt. Nie od razu trafiła do 

Programu Trzeciego Polskie-
go Radia. Aby dostać się na 
Myśliwiecką spróbowała na-

wet dziennikarstwa sportowe-
go. Dopiero w 1966 trafiła do 
radiowej Trójki, gdzie jej spe-
cjalnością stało się tworzenie 
satyr i słuchowisk. Po latach 

doczekały się one publikacji 
w książce zatytułowanej „Na 
wyspach Hula-Gula”. Książka 
odniosła spory sukces, a pani 
Maria bardzo szybko zrozu-
miała, że nie chce ograniczać 
swojej działalności jedynie do 
radia i dlatego też zaczęła pi-

sać teksty piosenek. Przyszło 
jej to z niebywałą łatwością.

Już pierwszy tekst jej au-
torstwa okazał się strzałem 
w dziesiątkę. W 1965 roku 

napisała „Kochać można byle 
jak”, który powstał do muzyki 
Wojciecha Karolaka, jak się 
później okazało jej przyszłe-
go męża. Ich miłość okazała 
się jednak daleka od byleja-
kości, co udowodnili będąc 
szczęśliwym małżeństwem aż 
po dziś dzień.

On zakochał się najpierw 
w jej nogach, dopiero potem 
odkrył, że jest piekielnie in-
teligentną kobietą. Ona od 
samego początku traktowała 
go jak księcia z bajki. Szybko 
stali się nierozłączni i zrozu-
mieli, że nie chcą bez siebie 
żyć. Snuli odległe plany na 
przyszłość. Ale mimo tego 
pani Maria wzbraniała się od 
ślubu. Aż trzy lata Wojtek na-
mawiał ją na ceremonię. Na 
szczęście w końcu mu uległa. 
Pobrali się. 

Ich życie nie zawsze było 
usłane różami. Ale miłość 
okazała się mimo wszyst-
ko silniejsza od chwilowych 
kryzysów. Razem pokonali 
wszystkie przeciwności losu. 
̶ Gdybyśmy się nie kochali, 
pozabijalibyśmy się. Chociaż 
miłość moim zdaniem jest 
przereklamowana. Podobnie 
jak seks – zdradziła pani Ma-
ria.

Od lat mieszkają na war-
szawskim Mokotowie. W ich 
czterech kątach stale panuje 
artystyczny nieład. Ale jak tłu-
maczy pani Maria, jak się ma 
męża muzyka, to jest to natu-
ralne. – Ruszyć się nie można, 
bo wszędzie stoją instrumenty, 
głośniki, kable, stołu nie ma, 
burdel taki, że zgroza – śmie-
je się pisarka. Żyją we dwój-
kę, bo na dzieci nigdy się nie 
zdecydowali. Nie czuli potrze-
by ich posiadania. – Do szału 

mnie doprowadza, gdy ludzie 
mówią: „Marysiu, ja ci nie 
wierzę, ty naprawdę nie chcia-
łaś mieć dzieci?” A dzieci nie 
chciałam mieć z poczucia od-
powiedzialności. Ja całe życie 
musiałam być odpowiedzialna 
– za mamę, za młodszą siostrę, 
za Wojtka, za psa. Siebie, jako 
dziecko też nie lubiłam. I swo-
ich rówieśników też. Zawsze 
mi się dzieci nie podobały i to 
mi zostało do tej pory – podsu-
mowała.

Swoją miłość para prze-
niosła na... zwierzęta. Pani 
Maria zwłaszcza uwielbia psy. 
Nie byłoby jej dziś z nami, 
gdyby nie owczarek niemiec-
ki, który uratował jej życie, 
kiedy była owiniętym w becik 
berbeciem. – Mama mówiła, 
że to wilczyca, dzisiaj wiem, 
że to owczarek niemiecki. Jak 
„ogłaszali alarm dla miasta 
Warszawy”, rodzice ukrywali 
mnie w łazience. W becik i do 
wanny. Wydawało im się, że 
tak bezpieczniej. Ale przy któ-
rymś nalocie, kiedy tak zrobili, 
Grigri podobno dostała szału. 
Chwyciła zębami becik i mnie 
w tym beciku próbowała wy-
ciągnąć z wanny. Rodzice nie 
mogli jej uspokoić, w końcu 
dali za wygraną i pierwszy 
raz zeszli ze mną, jak więk-
szość mieszkańców domu, do 
piwnicy. A kiedy po nalocie 
wrócili do mieszkania, okaza-
ło się, że tej łazienki, w której 
miałam być ukryta, już nie ma 
– napisała w swojej książce 
pani Maria. 

Dzięki Bogu, że właśnie 
tak skończyła się ta historia, 
bo dzisiaj pani Maria może 
być nadal z nami, bawić nas 
i dalej zmuszać do refleksji. 

(ad)

Maria czubaszek

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

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

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

e-mail: sklep@krasphone.pl

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

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

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

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
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Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

zabytki on-line

Baza zawiera blisko 11 000 
obiektów, znajdujących się 
na terenie Warszawy. Serwis 
dostępny jest pod adresem: 
www.mapa.um.warszawa.pl. 
Dzięki niemu mieszkań-
cy Warszawy, 
miłośnicy za-
bytków oraz 
turyści mogą 
dowiedzieć się, jakie obiek-
ty znajdują się pod ochroną 
konserwatorską. Kartogra-
ficzna prezentacja zabytków, 
charakterystycznych skupisk 
i form przestrzennych uczytel-

nia charakter krajobrazu kul-
turowego i pozwala na jego 
głębszą analizę. Mapa serwisu 
posiada kilkanaście warstw, 
które można włączać lub li-
kwidować oraz czytelną le-

gendę. Na 
mapie można 
zaznaczyć np. 
obszary objęte 

ochroną UNESCO, strefy usta-
nowione pomnikami historii, 
obiekty znajdujące się w reje-
strze zabytków czy w gminnej 
ewidencji zabytków. 

 (um)

Miasto st. Warszawa udostępniło kolejny serwis 
mapowy – „Zabytki”. Znalazły się w nim dane  
z systemu ewidencji zabytków ARKA, prowadzonego 
przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. 

Jubileuszowi „zacni MieszkaŃcy”

Już za kilka miesięcy 
„Mieszkaniec” będzie obcho-
dził jubileusz. Tak, choć trud-
no w to uwierzyć, to w przy-
szłym roku „stuknie” nam 25 
lat wydawniczego życia…

Z tej okazji zdecydowali-
śmy o przeprowadzeniu kolej-
nej edycji plebiscytu, w którym 
nasi Czytelnicy wybiorą „Za-
cnych Mieszkańców”. Nie brak 
wśród naszej społeczności osób 
wyjątkowych, które w pełni za-
sługują na wyróżnienie. Ludzi 
kultury i sztuki, nauki, sportu, 

samorządu, polityki, służby 
zdrowia, oświaty, czy działa-
czy społecznych. To często nasi 
sąsiedzi, których w normalnym 
życiu możemy spotkać nie tyl-
ko na łamach mediów, ale także 

w drodze do warzywniaka czy 
na autobusowym przystanku. 
Dlatego prosimy Czytelników 
„Mieszkańca” o zgłaszanie 
propozycji kandydatur do ple-
biscytu „Zacny Mieszkaniec”. 
Zgłoszenia (imię, nazwisko 
i krótkie uzasadnienie kandyda-
tury) prosimy przesyłać drogą 

mailową na adres: redakcja@
mieszkaniec.pl lub tradycyj-
ną pocztą na nasz redakcyjny 
adres: ul. Grenadierów 10, 04-
062 Warszawa. Na zgłosze-
nia kandydatur czekamy do  

końca października br. Po tym 
terminie Kapituła Plebiscytu 
wybierze 20 osób (kandyda-
tek i kandydatów) i rozpocz-
niemy kolejny etap plebiscy-
tu – głosowanie Czytelników 
(specjalne kupony będą dru-
kowane w „Mieszkańcu”). 
Ogłoszenie laureatów nastąpi 

1 kwietnia 2016 r.
A skoro już mowa o laure-

atach, to warto przypomnieć, 
kim byli wyróżnieni w po-
przednich edycjach. Plebiscyt 
po raz pierwszy przeprowa-
dziliśmy przy okazji jubile-
uszu 5.lecia. Wtedy „Zacnymi 
Mieszkańcami” zostali: poet-
ka Agnieszka Osiecka, satyryk 

Tadeusz Drozda 
(fot. str. 1), orto-
peda prof. Woj-
ciech Maria Kuś, 
aktor Henryk Ma-
chalica i kolarz 
Ryszard Szur-
kowski. W kolej-
nej edycji w 2001 
roku „Zacnymi 
Mieszkańcami” 
wybrani zostali 
ks. prałat Krzysz-
tof Jackowski, 
aktor Zygmunt 
Kęstowicz, olim-
pijczyk Zenon 
Nowosz. 

W ostatniej 
edycji plebiscy-
tu, w roku 2011, 
Czytelnicy zde-
cydowali, że tytuł 
„Zacnego Miesz-
kańca” otrzymali: 
judoczka Wanda 
Piotrowska, sa-
morządowiec Ry-
szard Kalkhoff, 

dziennikarz Tomasz Łysiak, 
aktor i reżyser Wojciech Ma-
lajkat oraz ks. infułat Stani-
sław Rawski.

Zachęcamy Czytelników 
do udziału w plebiscycie, tym 
bardziej, że dla aktywnych 
przewidziane są nagrody nie-
spodzianki.   Redakcja

Od początku działalności „Mieszkańca” prezentujemy na naszych łamach syl-
wetki wyjątkowych mieszkańców. Co kilka lat, Czytelnicy wybierają z tego grona 
osoby, którym przyznajemy honorowy tytuł „Zacnego Mieszkańca”.
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

  





 




 

  

 

Na spacerze w parku:
- Jaki chudziutki ten pani piesek! Jak się nazy-
wa?

- AnoReksio…
* * *

W szkole:
- Martwię się o panią - mówi Franio, patrząc z troską na na-
uczycielkę.
- Dlaczego?!
- Bo tatuś powiedział, że jeśli przyniosę do domu jeszcze jedną 
złą ocenę, to się komuś nieźle oberwie …

* * *
Lekcja przyrody. Pani pyta dzieci:
- Kto mi powie, jakie ptaki naszych łąk i pól są najmądrzejsze  
i najlepiej umieją się chronić?
- Ja wiem! - woła Tomcio.
- Taaak? To powiedz jakie, ale koniecznie uzasadnij swój wybór!
- To jaskółki! Bo odlatują zaraz, gdy tylko zaczyna się rok 
szkolny! 

* * *
Na łożu śmierci babcia dyktuje testament:
- …a po kremacji moje prochy rozrzućcie na parkingu hi-
permarketu, wtedy będę pewna, że dzieci co niedzielę mnie 
odwiedzą…

RADY
CiotKi
AGATY

Wakacje minęły, dzieci tęsknią 
do wolności i ciekawego spę-
dzania czasu. Powrót do szko-
ły, spotkanie z kolegami – to 
nie wystarczy. Gdy przychodzi 
weekend, nostalgia rośnie. Jak 
zapanować nad dziecięcą fru-
stracją i poirytowaniem? 
Jest wiele ciekawych rozwią-
zań. Najważniejsze – zaplanuj 
z dzieckiem zawczasu, co bę-
dziecie robić w sobotę lub nie-
dzielę. daj mu dużą swobodę 
wyboru. Proponuj, nie wymu-
szaj.
* Spotkanie „powyjazdowe” np. 
w parku, na placu zabaw czy na 
kręgielni z przyjaciółmi z minio-
nych wakacji,
* Wspólny piknik na rowerach; 
koniecznie weźcie ze sobą piłkę 
i inne, ulubione sprzęty sporto-
we,
* Wyprawa pociągiem, bo to cie-
kawiej niż samochodem, w jakiś 
nieodległe miejsce, interesujące 
dla młodego człowieka – forty, 
ruiny zamku itp.,
* Jeśli nie chce się nigdzie ru-
szać z domu, warto pogadać 
o minionych wakacjach, podsu-
mować je, zrobić wstępne plany 
na przyszły rok, wspólnie pomy-
śleć, jak je sfinansować, bo to 
dobra szkoła gospodarności.

Grzyby jadalne, niejadalne, trujące - nie każdy poradnik lub atlas 
przydziela je do tych samych grup. Warto poznać rozporządze-
nie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji 
przetworów grzybowych (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1399). Niektóre 

grzyby, w Polsce uważane za niezdatne do spożycia, w innych krajach są jadane po odpo-
wiednim ich przyrządzeniu, na przykład wielokrotnym moczeniu i gotowaniu, a następnie 
kiszeniu ze specjalnie dobranymi przyprawami. Nie każdy odważy się na to w Polsce, choć są 
domy, w których kolejne pokolenia jadają muchomory (ale nie każdy muchomor się do tego 
nadaje!), przygotowywane wedle sprawdzonych przepisów. Jednak odradzam eksperymento-
wanie; z grzybami naprawdę nie ma żartów. 
Przesądy o grzybach: grzyby trujące mają gorzki smak, ale nie wszystkie! * grzyby trujące 
sinieją po przekrojeniu  –  również nie wszystkie! * grzyby trujące mają pod kapeluszem 
blaszki  –  niezupełnie, bo niektóre nie mają blaszek, za to część grzybów jadalnych je ma, 
na przykład pieczarki czy boczniaki.

Rozwiązania należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki Nr 14/2015: „Barania głowa”. 
Album książkowy wylosował p. Grzegorz Pawłowski z Warszawy. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 18 września br. 

Krzyżówka Mieszkańca Nr 17
Baran 21.03-21.04 m

Wakacyjne lenistwo uśpiło twoją czujność. Zacho-
waj rozwagę w sprawach zawodowych i pilnuj ter-
minów. Zastanów się nad lepszą organizacją pracy 
i prowadzeniem kalendarza. Wtedy nie zapomnisz 
o umówionych spotkaniach, szczególnie tych bizne-
sowych. Dbaj o swoich przyjaciół oraz rodzinę, dzię-
ki nim łatwo przejdziesz przez stresowe sytuacje. 

Byk 22.04-21.05 n
W tym miesiącu uważaj na zdrowie. Nie ma nic cen-
niejszego niż sprawny organizm. W miłości czekają 
cię burzliwe chwile. Wystarczy, że zachowasz spo-
kój, a wszystkie problemy się rozwiążą. W swoim 
związku spróbuj pójść na kompromis, staraj się wy-
słuchać racji drugiej strony, a twój związek na nowo 
rozkwitnie. Ostrożnie z alkoholem. Jeden drink za 
dużo może mieć poważne konsekwencje. 

Bliźnięta 22.05-21.06 o
Czeka cię intensywna praca. Szef będzie wymagał 
od ciebie coraz więcej, a wszystko dlatego, że widzi 
w tobie potencjał. Nie poddawaj się. Pamiętaj, aby 
po ciężkim dniu przejść się na spacer. Dzięki temu 
będzie ci łatwiej pozbierać myśli. Zadbaj o swoją 
kondycję i zapisz się na siłownię. Zastanów się tak-
że nad zmianą trybu życia. 

Rak 22.06-22.07 p
Nie trać głowy dla nowo poznanej osoby. Wasz 
związek może być intensywny, ale i krótki. Pamiętaj 
o odpowiedniej taktyce. W życiu zawodowym spo-
dziewaj się niewielkich zmian, które jednak znacznie 
poprawią jakość twojej pracy. Czeka na ciebie także 
dodatkowa gotówka.  Czyżby premia? Spraw sobie 
jakąś niespodziankę!

Lew 23.07-23.08 q
Masz wrażenie, że nad twoją głową wiszą ciemne 
chmury? Uśmiechnij się, a będzie lepiej. Czasem 
wystarczy tylko zmienić nastawienie. Pozwól uko-
chanej osobie, żeby zrobiła ci miły prezent lub sam 
zabierz ją na kolację. Wrzesień jest mimo wszystko 
miesiącem zmian. Zastanów się czy nie warto za-
inwestować w siebie – może zapisz się na kurs ję-
zykowy?

Panna 24.08-23.09 r
Przyda się więcej uśmiechu i optymizmu. Przemyśl 
każdą decyzję, a na pewno nie popełnisz błędu. 
Sprawdź dwa razy, co podpisujesz, bo pomyłka 
może cię sporo kosztować. Początek września bę-
dzie sprzyjał twoim działaniom finansowym. Jeśli 
masz zarobić pieniądze – teraz jest najlepszy czas. 
Dodatkowo możesz liczyć na wsparcie najbliższych, 
dlatego nie gardź pomocną dłonią. 

Waga 24.09-23.10 s 
Nie odkładaj na później tego, co masz zrobić 
teraz. Bardzo łatwo jest zapomnieć nawet o pil-
nych sprawach. Skup się na swoich obowiązkach. 
W ramach dni dobroci dla świata – zrób coś dla 
najbliższych albo tych trochę „dalszych”. Może 
wizyta u dawno nie widzianej cioci? Uważaj tylko 
na drodze, bo gwiazdy ostrzegają przed proble-
mami komunikacyjnymi.

Skorpion 24.10-23.11 t
Nadchodzący czas obfituje w wyzwania. Nie bój 
się podjąć ryzyka. Tuż za rogiem czeka na ciebie 
nowa przygoda. Może to dawny przyjaciel za-
proponuje ci wspólną wycieczkę? Nie wahaj się 
porzucić wszystkiego, żeby ruszyć przed siebie. 
Wzbogać swoje życie o nowe doświadczenia, 
które na pewno przydadzą ci się w pracy. Postaw 
na rozwój osobisty. Nie zapominaj jednak o śnie, 
jego brak znacznie osłabi twoją koncentrację.

Strzelec 24.11-22.12 u
Korzystaj z ostatnich dni lata i naciesz się słoń-
cem. Wykorzystaj wolne chwile i odpoczywaj na 
świeżym powietrzu. Dzięki temu do głowy wpadną 
ci nowe pomysły, które z pewnością doceni twój 
szef. Postaw na kreatywność i zapisz się na jakiś 
kurs np. decoupage. W tym miesiącu szczególnie 
zadbaj o swoje zdrowie, unikaj także stresowych 
sytuacji. Jeśli nie wykorzystałeś całego urlopu, 
wyskocz na weekend za miasto.

Koziorożec 23.12-20.01 v
Po letnich burzach uczuciowych czas na stabi-
lizację. Ktoś całkowicie zawróci ci w głowie. Nie 
śpiesz się w podejmowaniu decyzji. Działaj, ale 
ostrożnie, szczególnie w pracy. Zadbaj o swoje 
życie towarzyskie, pozwól sobie na ciekawą im-
prezę. Przepracowanemu Koziorożcowi na pew-
no przyda się wyjście w interesujące miejsce. Nie 
zaszywaj się w domu.

Wodnik 21.01-19.02 w
Na początku września poczujesz nagły przypływ 
energii. Warto wykorzystać ją w odpowiedni spo-
sób, szczególnie na aktywności fizyczne. Twoje 
życie nabierze tempa. Może wypad na szalone 
zakupy? Wybierz się także na basen. Pływanie 
pomoże ci się zrelaksować i odciążyć kręgosłup. 
W pracy stabilizacja, zaś w miłości czeka cię ocie-
plenie stosunków z partnerem.

Ryby 20.02-20.03 x
Nie zamartwiaj się przeszłością. Czas leczy rany, 
a ciągłe rozmyślanie wcale nie popchnie cię do przo-
du. Jeśli na horyzoncie pokaże się szansa na zmiany, 
ruszaj przed siebie. Nie wahaj się przy podejmowaniu 
decyzji. Bądź spontaniczny. Zastanów się nad reor-
ganizacją swojego stanowiska pracy tak, aby nic cię 
nie rozpraszało, a sukces zawodowy sam przyjdzie.

Pyszna Józia

Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
NieKtóre ŚNiadaNia daJą eNerGię, Która UWalNia Się 
StoPNioWo Przez Wiele GodziN. Nie tYlKo SYCą. 
te zdeCYdoWaNie Na SłodKo SzYbCieJ PozWolą  
Na PoJaWieNie Się UCzUCia GłodU. W dobrYM ŚNiadaNiU 
WażNieJSzY JeSt iNdeKS GliKeMiCzNY, Niż obfitoŚć Kalorii.

d  Owsianka 1: najlepiej, gdy tylko wstaniesz zalej wrzątkiem płatki owsiane górskie 
w miseczce, 1 cm ponad ich powierzchnię. Po około 15-20 minutach dodaj dowolne 
owoce (pokrojony banan, żurawiny suszone, albo śliwki czy winogrona   ̶  co kto lubi. 
Wymieszaj, zalej kefirem lub jogurtem. Gotowe, zdrowe, pyszne!

d  Owsianka 2: płatki owsiane górskie zalej mlekiem i odrobinę posól. Zagotuj pilnując, 
by nie wykipiało, wyłącz gaz. Wmieszaj rodzynki, migdały w płatkach, ewentualnie dodaj 
łyżkę miodu. Odstaw na 10 minut, a potem  ̶  smacznego!

d  Owsianka 3: płatki owsiane zagotuj z leciutko osoloną wodą. Po 3 minutach dodaj 
siekane orzechy i suszone owoce, łyżkę miodu i posyp cynamonem. Wymieszaj, przy-
kryj na 5 minut (gaz powinien być już wyłączony). 

d  Owsianka 4: płatki owsiane zalej 1/3 wody i 2/3 mleka kokosowego. Dodaj odrobinę 
wanilii, zagotuj mieszając i odstaw. Po kilku chwilach dodaj wiórki kokosowe, pokrojone-
go banana lub owoce jagodowe, świeże lub mrożone.

d  Jaglanka 1: kaszę jaglaną płuczemy w zimnej wodzie tyle razy, aż woda spod 
kaszy będzie całkiem przezroczysta. Gotujemy ją (najlepiej poprzedniego dnia) w lekko 
osolonej wodzie pół na pół z mlekiem (1/3 kaszy i 2/3 płynu). Rano obieramy kawałek 
oczyszczonej z pestek dyni, kroimy w drobną kostkę, gotujemy w małej ilości mleka 
z wodą, z dodatkiem kurkumy. Po kilku minutach jest miękka, wówczas mieszamy ją 
z kaszą, dodając tarty żółty ser i siekane suszone pomidory oraz szczypiorek, natkę czy 
inne świeże zioła.

d  Jaglanka 2: Opłukaną porządnie kaszę jaglaną ugotuj w wodzie lub wodzie z mle-
kiem (może być roślinne, np. sojowe). Leciutko posól. Gdy kasza gotowa, dodaj starte 
jabłko, imbir, miód i skrop sokiem z cytryny. Smakuje na ciepło i na zimno!

H O R O S K O P
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  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%   

Odbył się on 29 sierp-
nia w miejscu wyjątkowym 
i nieprzypadkowym – na Placu 
Szembeka, przed kościołem 
pod wezwaniem Najczyst-
szego Serca Maryi. To w nim 
znajdują się tablice poświęco-
ne ppłk. Tadeuszowi Schollen-
bergerowi, dowódcy Rejonu  
3 (Grochów) i żołnierzom AK 
z Grochowa, poległym w wal-
ce z okupantem niemieckim 
w latach 1939-1944. 

Burmistrz Pragi-Południe 
Tomasz Kucharski serdecznie 
powitał łączniczkę Powsta-
nia Warszawskiego Halinę 
Kondracką oraz pozostałych 
gości. Włodarz dzielnicy pod-
kreślił, że spotkali się na Pla-
cu Szembeka już po raz drugi, 
aby okazać pamięć o bohate-
rach Powstania Warszawskie-
go. Wymienił m.in. dowódcę 
Powstania Warszawskiego 
na Pradze płk Antoniego Żu-
rowskiego oraz żołnierza  
Powstania Warszawskiego 
Bronisława Chajęckiego, jed-
nego z organizatorów pod-
ziemnego Państwa Polskiego. 
Ich nazwiska zostały upamięt-
nione na tablicach umieszczo-
nych na budynku południo-
wopraskiego urzędu.

– Jesteśmy tu, bo nie zapo-
minamy o tych, którzy przeżyli, 
ale także o tych, którzy polegli. 
Oni, kiedy miasto poderwało 
się do walki nie kalkulowali, 
ale poszli walczyć – podkreślił 

burmistrz Tomasz Kucharski. 
– Wtedy w sierpniu 1944 roku 
na Pradze-Południe i w pra-
wobrzeżnej części Warszawy 

obecność doskonale wyszko-
lonych oddziałów Wermach-
tu uniemożliwiła rozwinięcie 
powstańczego zrywu. Po kilku 

dniach powstania pułkownik 
Antoni Żurowski nakazał za-
przestanie walk. Podjął nie-
zwykłą i trudną, ale jakże mą-

drą decyzję. Powstańcy musieli 
zejść do podziemia i pozostając 
w gotowości bojowej, przygo-
towywali się do przeprawy na 

drugą stronę Wisły, tam gdzie 
trwała walka. Wielu przepra-
wiło się na Mokotów, Sadybę, 
Czerniaków, do Puszczy Kam-
pinoskiej. Są wśród nas jeszcze 
uczestnicy tamtych wydarzeń, 
w tym, wprawdzie nieobecna 
dziś, pani Barbara Kolińska, 
która uczestniczyła w przepra-
wie do Puszczy Kampinoskiej. 

Pani Kolińska, łączniczka 
z Powstania Warszawskiego, 
która często zaszczyca swoją 
obecnością takie wydarzenia, 

niestety tym razem nie mogła 
przybyć. Wielokrotnie wspo-
mina tamte chwile, bo bardzo 
dobrze je pamięta. – Na kilka 
dni przed godziną „W” byli-
śmy zgrupowani przy ul. Ko-
bielskiej i Weterynaryjnej. Nie 
mieliśmy dobrego uzbrojenia, 
a nieprzyjaciel miał dużą 
przewagę. Patrzyliśmy na pło-
nącą Warszawę i nie mogąc 
walczyć byliśmy zrozpacze-
ni. Kiedy pułkownik Żurow-
ski wydał rozkaz przerwania 

walk na Pradze i przejścia do 
konspiracji, wielu z nas prze-
płynęło na drugą stronę, aby 
pomóc Powstańcom, którzy 

tam byli. Walczyli oni, odda-
jąc swoje młode życie za wol-
ność. Bardzo to przeżywam, 
bo byłam tu z nimi cały czas 
na dobre i na złe. Takich rze-
czy się nie zapomina, ma się 
je w sercu – podkreśliła pod-
czas jednego z powstańczych 
spotkań wzruszona Barbara 
Kolińska ps. „Baśka”.

Równie podniosły nastrój 
zapanował podczas śpiewa-
nia pieśni powstańczych. 
W uroczystości uczestniczyli 
zarówno starsi jak i młodzi. 
– Przypadkowo dowiedziałem 
się o tej imprezie, ale cieszę 
się, że tu jestem. Czuję w ten 
sposób łączność z Powstań-
cami i mieszkańcami stolicy. 
Gdyby nie takie koncerty trud-
no byłoby posłuchać powstań-
czych piosenek na żywo. A tak, 
to mamy ku temu znakomitą 
okazję. To także ważna lekcja 
historii – podkreślił prażanin 
Paweł Zalewski. 

Zebrani wspólnie z lokal-
nym zespołem „Menele” za-
śpiewali m.in. „Posłuchajcie 
ludzie”, „Warszawskie dzie-
ci”, „Nim wstanie dzień”, 
„Pałacyk Michla”, „Siekie-
ra, motyka”, „Dziś do ciebie 
przyjść nie mogę” czy „Serce 
w plecaku”. Podczas śpiewa-
nia „Warszawianki” wszyscy 
zgodnie wstali. 

Sierpniowe chwile spędzo-
ne na wspólnym śpiewaniu 
na pewno pozostaną na długo 
w pamięci uczestników tego 
spotkania. Za rok prażanie 
znowu będą mieli okazję do 
kolejnego spotkania, bo kon-
cert poświęcony „Bohaterom 
Powstania Warszawskiego” 
został wpisany do kalendarza 
cyklicznych imprez na Pradze-
Południe.

Anna Krzesińska

praŻanie paMiętaJĄ…
W sierpniowe dni stołeczną tradycją stało się śpiewanie pieśni powstańczych, 
patriotycznych i żołnierskich z okresu drugiej wojny światowej. Aby oddać cześć 
bohaterom Powstania Warszawskiego, mieszkańcy Pragi-Południe spotkali się 
na uroczystym koncercie.

REKLAMA REKLAMA

NOWO OTWARTE PRZEDSZKOLE – WARSZAWA TARCHOMIN!

PRZEDSZKOLE DLA WYMAGAJĄCYCH RODZICÓW
Z INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ! 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:
- rozwijało się pod okiem genialnych specjalistów

- Miało codziennie zajęcia sportowe i ruchowe 
- realizowało się artystycznie

- odkrywało swoje talenty
- kształciło się poprzez codzienne obcowanie ze sztuką
- już dziś zdobywało umiejętności, które pomogą mu  

realizować się w dorosłym życiu
lub 

- potrzebuje terapii za pomocą Integracji Sensorycznej,

Zapisz je do Magicznego Przedszkola…
Resztę, zrobimy my!

CZESNE 
TYLKO 790 ZŁ!

Tel. 600 662 194
www.magicznyswiatdziecka.pl

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wymiarów klienta  
* 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. Znanieckiego 8   

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

TAPICER

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
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REKLAMAREKLAMA

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

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 Do przedszkola od zaraz Na-
uczycielka przedszkolna, logopeda 
i psycholog.   Tel. 608-126-119
l Niemcy - pilnie zatrudnimy 
opiekunki osób starszych. Za-
rób 3000 Euro! Znasz Niemiec-
ki?  Zadzwoń: 501-356-229
l Restauracja na Pradze zatrudni 
pomoc kuchni.   Tel. 22 425-40-30

          FINANSE              
l Elastyczna pożyczka do  
25 000 zł.          Tel. 663-271-508
l Pożyczka na oświadcze-
nie.       Tel. 737-455-546
l Pożyczki w 24h (także z ko-
mornikiem).     Tel. 790-564-948

            KUPIĘ              
l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, mone-
ty, medale.     Tel. 516-400-434
l A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro  
i inne przedmioty. 

Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
l Płyty winylowe. Książki uży-
wane.        Tel. 798-631-511
l Skup staroci. Tel. 511-440-094

         MEDYCZNE              
l Alkoholowo - narkotykowe 
odtrucia, Esperal. 

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

l Lekarze dentyści specjaliści, 
leczenie protezy w ramach NFZ.  
Meradent Warszawa Międzylesie  
ul. Żegańska 14/3. 

Tel. 22-612-74-80

            NAUKA              
l Angielski, niemiecki. 

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

Tel. 503-410-723
l Francuski - początkujący. 

Tel. 601-20-93-41
l Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze - promocja! Student.

 Tel. 533-404-404

      NIERUCHOMOŚCI/kupię      

l KUPIĘ 1, 2-POKOJOWE, ZA 
GOTÓWKĘ, BEZPOŚREDNIO.  
 TEL. 514-141-571

 
 NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia      

l  Komercyjny Tel. 660-281-236
l  Wynajmę pokój studentce przy 
ul. Majdańskiej. Tel. 509-505-816

   NIERUCHOMOŚCI/sprzedam             

l Bezpośrednio dwie działki 
budowlane w Nowym Koniku  
Gm. Halinów.     Tel. 728-925-966

           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 Obudź w sobie artystę. Warsz-
taty artystycznego wykonywania 
kartek okolicznościowych, ra-
mek, obrazków i innych metodą 
quillingu - dla dzieci, rodziców, 
nauczycieli i seniorów. 

Tel. 502-420-954
l OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE - TANIO  
I SOLIDNIE. TEL. 500-336-607

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

www.odkurzaczewodne.eu

    SZUKAM PRACY              
l Kucharz 35-letnie doświadcze-
nie. Tel. 22 871-59-11, 513-589-198
l Mycie okien plastikowych. 

Tel. 505-306-186
l Zaopiekuję się starszą osobą 
2-3 razy w tygodniu. 
Tel. 510-32-71-10 lub 22 810-96-18

        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

            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, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.  TEL. 602-216-943
l Cyklinowanie 3x, lakierowa-
nie, super tanio, układanie, repe-
racje.            Tel. 662-745-557 
l Cyklinowanie, lakierowanie - 
Jacek Szpakowski. 

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

Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
l Czyszczenie Karcherem  
dywanów, 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 Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22-610-81-21 

607-773-106
l Hydrauliczno-gazowe. 

Tel. 505-65-85-23
l HYDRAULIK. 

TEL. 502-031-257
l Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213

l LODÓWEK NAPRAWA. 
TEL. 22 842-97-06; 602-272-464

l Lodówki, pralki, telewizory  
- naprawa.        Tel. 694-825-760
l Malowanie, gładź. 

Tel. 518-646-543

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

Tel. 22 499-20-62

l Pralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616

l Przedszkole integracyjne Se-
rocka 10, żłobek Lubieszow-
ska 5 i Klub Malucha Hetmań-
ska 12 zapraszają dzieci od 1 
roku do 5 lat. Tel. 602-704-119
l PRZEPROWADZKI. REMON-
TY 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 Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
l Żaluzje, verticale, rolety, moski-
tiery - naprawy, pranie verticali.                

Tel. 22 610-54-19

 USŁUGI/budowlane              
l Brukarstwo. Tel. 733-508-126
l Dachy, rynny, kominy, papy 
termozgrzewalne, obróbki bla-
charskie.        Tel. 504-250-013
l Glazura, malowanie, hydraulika. 

Tel. 606-181-588

 USŁUGI/komputerowe              
l AAA Tani Serwis Komputerowy 
18zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 

Tel. 506-480-505
l Serwis. Tanio. Tel. 602-849-614

  USŁUGI/porządkowe              
l Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście. Tel. 512-247-440

   USŁUGI/remontowe              
l Elektryk. Tel. 511-440-094
l Gładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675
l Malowanie, panele, wykładziny, 
drobne remonty.  Tel. 601-20-33-13
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 Remonty kompleksowo i solid-
nie. Tel. 501-868-930, 502-218-778 

www.remonty4u.pl

Remonty. Tel. 501-150-505

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
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P R Z E T A R G
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” w Warszawie ul. Orlego Lotu 6 ogłasza:

przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

LokAL nR 58 PRZy uL. T. MAnTEuffLA 9, PowiERZchniA 48,7 m2.
(7 piętro, 2 pokoje, piwnica 1,6 m2)

Cena wywoławcza 222.000, - zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Spółdzielni:
BoŚ S.A. 69 1540 1102 2049 5706 1838 0007.

  
Wpłacone wadium zwraca się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia,  

odwołania lub unieważnienia przetargu za wyjątkiem wadium wniesionego przez oferenta, który wygrał przetarg.

oferta na ustanowienie odrębnej własności lokalu powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta, adres, nr telefonu kontaktowego;
- oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu;
- oświadczenie o zaakceptowaniu wysokości wskazanej w ogłoszeniu wartości rynkowej prawa odrębnej własności 
lokalu oraz wysokości postąpienia (minimum 1% wartości rynkowej lokalu);
- dowód wpłaty wadium;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przetargu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz wyraża 
zgodę na przepadek wadium, jeżeli po wygraniu przetargu nie wpłaci w ciągu 14 dni całej zadeklarowanej kwoty;
- datę złożenia oświadczenia - oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” i podaniem adresu lokalu, którego oferta 
dotyczy, w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” ul. Orlego Lotu 6 w terminie do dnia 

29.09.2015r. do godz. 1200.
otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2015 r. o godz. 13:00 

w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać w terminie od 21.09.2015r. do 25.09.2015r. po telefonicznym 

uzgodnieniu terminu z Administracją osiedla „Wilga-Iskra” (ul. Umińskiego 3a) tel. (22) 613-72-55 wew. 121.

SM „Gocław-Lotnisko” zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

uwAGA: 
- Pierwszeństwo nabycia mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych 
(członkowie „oczekujący”).
- Wygrywający oferent zobowiązany będzie przed ustanowieniem prawa do lokalu złożyć deklarację członkowską  
i wnieść określone w statucie Spółdzielni opłaty członkowskie 
(o ile nie jest członkiem Spółdzielni).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Orlego Lotu 6

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na lokal użytkowy przy ul. Tatarkiewicza 10 A o powierzchni 215,90 m2, 
wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego 

ogrzewania. Wejście do lokalu z zewnątrz.
Szczegóły na stronie internetowej www.smgl.com.pl
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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

REKLAMA REKLAMA

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

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

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

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

Ogólnopolski Program Usłyszeć Motyla

 
 

 
 

SPRAWDŹ SWÓJ SŁUCH 
 

 

 

Dbajmy i chrońmy nasz słuch!

bo wszyscy regularnie badamy stan swoich zębów 
i sprawdzamy wzrok.  

ul. Ostrołęcka 4, tel. (22) 498-74-80
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

wypełnij

TEST

nasi partnerzy:

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Potrzebuje wizyty u specjalisty, jeżeli:

  prosisz innych, aby mówili wolniej, wyraźniej i głośniej

  często prosisz innych o powtórzenie tego, co mówili

  masz problemy z określeniem, z której strony dobiega dźwięk

  masz trudności w rozmowie przez telefon

  podczas rozmów często spoglądasz na usta

  inni zwracają uwagę, że słuchasz telewizora i radia zbyt głośno

  ludzie zwracają uwagę, że mówisz zbyt głośno lub wręcz krzyczy

                      to jest 
                      Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedź jest pozytywna, 

to wskazanie do przeprowadzenia badania słuchu.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE 

BADANIE SŁUCHU 

w dniach 27.08–10.09.2015

INFOLINIA: 81 471 40 04

to program profilaktyki słuchu pod patronatem 
Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

www.sluchmed.pl

PRAGAWARSZAWA

Dzieci przechodzą pobież-
ne badanie wzroku w trakcie 
bilansu cztero – i sześciolatka 
u pediatry. Jednak jest to bada-
nie orientacyjne. W przypadku 
stwierdzenia, że dziecko widzi 
mniej niż powinno, rodzice in-
formowani są o konieczności 
wizyty u okulisty. I w tym mo-
mencie zaczynają się problemy. 
Przede wszystkim trudno jest 
znaleźć ośrodek zajmujący się 
wadami wzroku u maluchów 
poniżej 6 roku życia. Dzieci 
w wieku szkolnym mogą liczyć 
na wizytę w gabinetach zajmu-
jących się głównie dorosłymi. 

Nie jest to jednak rozwią-
zanie kompleksowe. Diagno-
styka oczu dziecka nie może 
ograniczać się we wszystkich 
przypadkach tylko do bada-
nia wady wzroku. Ważna jest 
ocena wpływu wady wzroku 
na pracę oczu (niedowidzenie) 
i pracę mięśni oczu (zezy). 
Jest to szczególnie istotne dla 
kilkumiesięcznych niemowla-
ków. Tylko u niemowląt moż-
na jeszcze osiągnąć poprawę, 
walczyć z niedowidzeniem 
czy zezem. Oczy i drogi wzro-
kowe małych dzieci są bar-
dziej plastyczne, łatwiej pod-
dają się leczeniu i ćwiczeniom 
ortoptycznym. Praca z takimi  

pacjentami jest trudna, ale 
gwarantuje pewne efekty.  

Maluchy łatwiej znoszą zasła-
nianie jednego, zdrowszego  

oka celem pobudzenia do pra-
cy oka chorego. Ćwiczenia 
traktują jako zabawę. Nie od-
czuwają niedogodności w wi-
dzeniu tak bardzo jak dzieci 
starsze, ponieważ efekty pracy 

przychodzą szybciej, a niedo-
widzenie nie jest jeszcze tak 
bardzo utrwalone. Mimo to 
dzieci nieco starsze nie po-
winny być pozostawione bez 
opieki okulistycznej i ćwiczeń 
oczu. W przypadku dzieci 
w wieku przedszkolnym waż-
na jest korekcja wady wzroku. 
Dzięki temu maluch będzie 
lepiej funkcjonować w przed-
szkolu, a nauka i zabawa będą 
łatwiejsze. Dziecko bez odpo-
wiednich okularów trudniej 
funkcjonuje w grupie rówie-
śników tylko dlatego, że gorzej 
widzi. Gorsze widzenie niesie 
ze sobą bóle oczu, bóle głowy 
czy dwojenie obrazów. Dziec-
ko niechętnie uczestniczy 
w zabawach wymagających 
uwagi i długiego skupienia 
wzroku (np. rysowanie, ko-
lorowanie, naklejanie). Takie 
zajęcia mają na celu przygoto-
wanie dziecka do obowiązków 
szkolnych. Warto więc zadbać 
o to, aby stworzyć dziecku wa-
runki do dobrego rozwoju już 
na tak wczesnym etapie. 

Odrębną sprawą jest bada-
nie okulistyczne u uczniów, po-
nieważ jest to dla nich trudny 
czas, wymagający dużo pracy 
wzrokowej, a jednocześnie czas 
wzrostu i rozwoju fizycznego. 
W wieku szkolnym ujawnia się 
wiele wad wzroku, najczęściej 
krótkowzroczność szkolna. Są 
to zwykle wady wymagające 
przejściowej korekcji okula-
rowej. Wada towarzyszy in-
tensywnemu wzrostowi, po 
pewnym czasie wyrównuje 

się i okulary stają się zbędne. 
Jednak w czasie jej obecności 
dziecko powinno korzystać ze 
szkieł, które znacznie ułatwią 
naukę. Ważna jest też stała 
kontrola wady i zmiana mocy 
okularów zależnie od potrzeb. 
Takie postępowanie pozwoli 
wykryć rzadkie przypadki wro-
dzonej wysokiej wady wzroku, 
ujawniającej się najczęściej 
właśnie w wieku szkolnym. 

Ze względu na duże trudno-
ści rodziców z badaniem okuli-
stycznym stworzyliśmy miejsce 
badań przesiewowych dla dzie-
ci. Proponujemy wykonanie nie-
inwazyjnego, komputerowego 
badania wzroku, podczas któ-
rego zostanie obiektywnie oce-
nione czy istnieje wada wzroku. 
Wynik badania w formie wy-
druku będzie analizowany przez 
lekarza i przekazany rodzicom. 
Jeżeli stwierdzi się nieprawidło-
wość w badaniu, rodzice będą 
poinformowani o konieczności 
dalszej diagnostyki włącznie 
z doborem okularów lub innym 
potrzebnym dla dziecka postę-
powaniu. 

dr n. med. Agnieszka 
Kujawa-Stosio

 specjalista chorób oczu

Badanie komputerowe wady 
wzroku odbywać się będzie 
w każdy wtorek września br. 
Miejsce akcji to Przychodnia 

Rejonowa przy ul. Kickiego 24 
gab. 18. Bliższe szczegóły na 
stronie: www.jaskra.org lub 

tel. 500-523-499. 
 

zbadaj wzrok swojego dziecka
Wielu rodziców zastanawia się, dlaczego ich dziecko ogląda zabawki i książeczki  
z bardzo bliskiej odległości czy przysuwa się do telewizora. U niektórych z nich można 
także zaobserwować nieprawidłowe ustawienie oczu. To oznacza poważny kłopot. 

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

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

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

– iks rak eL




