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Przesadzamy?
Kolejna osoba mi mówi: 

dziękuj Bogu, że korzystasz 
z polskiej służby zdrowia, bo to, 
co się u nas dzieje, to horror. 

Opowieść z Norwegii: małe 
dziecko ma wysoką temperaturę, 
rodzice dzwonią do przychodni, 
by umówić wizytę – jak najszyb-
szą. Co słyszą? Jak gorączka bę-
dzie się utrzymywała powyżej 39 
stopni dłużej niż trzy dni, proszę 
zadzwonić. A do tego czasu? Po-
dawać paracetamol.

Holandia, kobieta w ciąży. 
Chce się dostać do ginekologa 
państwowej służby zdrowia, który 
poprowadziłby ciążę. System nie 
zna takiego rozwiązania. Ciężarną 
zajmuje się położna. Dopiero ona 
decyduje, czy jest potrzebna bar-
dziej specjalistyczna porada…

Anglia. Jak człowiek nagle 
zachoruje, to idzie po poradę do 
szpitala. Kolejka – jak stąd do naj-
bliższego skrzyżowania. Znajomy 
podniósł coś ciężkiego. Płakał 
z bólu. Dowlókł się do szpitala. 
8 godzin przeczekał w kolejce. 
Położyli go na dwa dni, dostawał 
„coś” na bazie morfiny. Potem zo-
stał wypisany do domu.

U nas wzywalibyśmy do ta-
kiej opieki medycznej prokurato-
ra. Pytam: a Wy się nie burzycie 
(a rozmawiam z Polakami od lat 
w tych krajach mieszkającymi, 
mającymi uregulowany status 
obywatelski)? My mamy alterna-
tywę, jeździmy się leczyć do Pol-
ski. A miejscowi? Chyba cierpli-
wie uznają, że tak ma być, bo nie 
słychać jakichś utyskiwań…

W Polsce spotykam znakomi-
tych lekarzy, robiących niebywa-
łe rzeczy. Ale na poziomie stan-
dardowych kontaktów, co chwilę 
wpadam na fatalną organizację, 
na gabinety czynne przez ćwierć 
dnia i wielkie kolejki do nich. Ale 
może mam za wielkie, już nie 
światowe, oczekiwania?

 Tomasz Szymański

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

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

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

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

mieszkaniec.pl

PRAGAWARSZAWA

RAZEM OD 25 LAT

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta tel. 22 610 06 73

kom. 602 375 462
www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie

04-348 Warszawa

Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

Warszawa ul. Płowiecka 25 
tel./fax 22 812-59-74; 602-333-737

pralnia@ekoprogram.waw.pl; www.ekoprogram.waw.pl

Centrum Prania Dywanów i Wykładzin
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OPTYK „LES YEUX”
ul. Meissnera 1/3 lok. 311

(22) 740-50-10          

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

19.05.2016

Zapraszamy
Osoby z szumami usznymi  
oraz słabo słyszące na:
l bezpłatne badanie słuchu  
l konsultacje 
l terapie laserem na szumy uszne

Warszawa-Gocław
ul. Abrahama 16

Przychodnia, gab. 202 
Tel.: 22 671 03 44

Warszawa-Rembertów
ul. Chruściela 13

Tel.: 22 256 86 27 
        693 579 640

od poniedziałku do czwartku, godz. 9:00-17:00

Z dZiećmi o mamach

czytaj na str. 2

TARGI
MEDYCYNY

NATURALNEJ
I KOSMETYKI

3-4-5  czerwca
piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-18.00  

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

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

JUŻ WKRÓTCE C.H. „SZEMBEKA” W NOWEJ ODSŁONIE!

AKCESORIA I ZABAWKI NA DZIEŃ DZIECKA
www.sklepdziecko24.pl
l Lego
l Sprytna plastelina
l Gry edukacyjne
l Piaski kinetyczne i inne
l Akcesoria dziecięce

Metler.pl sklep@metler.pl
Warszawa, ul. Igańska 32 na tyłach bazaru Wiatraczna

tel. 500 416 984, 514 730 127

Z tą reklamą 
rabat 

w sklepie 5%

REKLAMA

REKLAMA

czytaj na str. 11
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Włamał się do mieszkania
Po kradzieży z włamaniem do jednego 

z mieszkań w Rembertowie, policjanci przepro-
wadzili rozpoznanie i sprawdzenia operacyjne 
i na ich podstawie ustalili, kim jest prawdopo-
dobny sprawca. Wytypowali mężczyznę w prze-
szłości już karanego, który wyszedł z więzienia 
rok temu. Zatrzymany 32-letni Michał Z. przy-
znał się, że faktycznie włamał się do mieszkania, 
skąd skradł laptopy i inny sprzęt elektroniczny.

Pizza? Amfetamina!
Była 1.20 w nocy, kiedy to załoga patrolo-

wa zwróciła uwagę na kierującego samochodem 
tico. Mężczyzna na widok radiowozu wyraźnie 
zwolnił i nie bardzo wiedział, co ma dalej zrobić. 
Podczas legitymowania przekonywał munduro-
wych, że zajmuje się rozwożeniem pizzy, a teraz 
akurat wraca od koleżanki. 43-letni Marcin G. 
był jednak wyraźnie zdenerwowany.

Podczas przeszukania pojazdu policjanci 
najpierw ujawnili w plecaku mężczyzny wagę 
elektroniczną oprószoną białym proszkiem, 
a następnie w popielniczce zawiniątko z bia-
łym proszkiem. Była to amfetamina o wadze  
2 gramów. 43-latek trafił do celi.

Bił ukochaną
Policjanci zostali wezwani na interwencję 

przez roztrzęsioną kobietę. Po raz kolejny jej 
partner życiowy wszczął awanturę, pobił i gro-
ził, że zabije. Z relacji kobiety wynikało, że 
w przeszłości dopuszczał się również uszkodzeń 
ciała – miała m.in. połamane żebra i nos. 

59-letni Wojciech M. został zatrzymany, 
mimo że przed funkcjonariuszami ukrył się 
na terenie ogródków działkowych. W sądzie 
zdecydowano o zastosowaniu tymczasowego 
aresztowania wobec podejrzanego.

Okradł Ukrainkę
1800 złotych, 550 dolarów i 50 euro 

w wyniku kradzieży straciła pewna obywatel-
ka Ukrainy. Mężczyzna, z którym się spotykała 
okradł ją. Kiedy pokrzywdzona poszła do toa- 
lety w swoim mieszkaniu wyjął z jej torebki 
pieniądze i uciekł.

Zawiadamiająca potrafiła podać jedynie 
jego szczątkowe dane. Sprawą zajęli się poli-
cjanci wydziału mienia. Zatrzymali sprawcę, 
35-letniego Adama P. Podczas przeszukania od-

naleziono część gotówki, a także zakupiony za 
skradzione pieniądze nowy telefon komórkowy.

Włosi – oszuści
Do komisariatu w Wawrze wpłynęło za-

wiadomienie o oszustwie. Pokrzywdzony ze-
znał, że dwaj mężczyźni, którzy przedstawia-
li się, jako obywatele Włoch zaproponowali 
mu zakup w okazyjnej cenie pił spalinowych 
i 2 agregatów prądotwórczych. Sprzęt miał być 
wysokiej jakości, znanych światowych marek. 
Pokrzywdzony zdecydował się na ten zakup. 
Niedługo później jednak stwierdził, że został 
oszukany, bo maszyny okazały się zwykłymi 
podróbkami.

Po jakimś czasie zawiadamiający natknął 
się na parkingu na tych samych mężczyzn, 
tym razem chcieli mu sprzedać „oryginalne 
maszyny w super niskich cenach”. Poszkodo-
wany wezwał policjantów. Włosi – 37-latek  
i 40-latek – zostali zatrzymani.

Pobili, chcieli okupu
Kiedy pewien mężczyzna wracał wieczorem 

ze spotkania, dwaj mężczyźni zaatakowali go, po-
bili i okradli. Wśród rzeczy, które mu zabrali była 
karta bankomatowa. Jeden ze sprawców zmusił 
pokrzywdzonego do udania się do bankomatu 
i zażądał wypłacenia gotówki. Sprawca wpadł na 
pomysł, że zaproponuje także pokrzywdzonemu 
wykupienie karty. Umówił się z nim na kolejny 
dzień, ale tam czekali na niego już funkcjonariu-
sze. 32-letni Maciej K. został zatrzymany. Poli-
cjanci poszukują drugiego sprawcy.

Makabryczne znalezisko 
pod wiaduktem

11 maja br. w godzinach porannych spacero-
wicz zobaczył ludzkie zwłoki na kładce technicz-
nej wiaduktu na Wybrzeżu Szczecińskim. O swo-
im odkryciu niezwłocznie zawiadomił policję.

Funkcjonariusze, przy pomocy strażaków, 
przeprowadzili na miejscu oględziny z udzia-
łem prokuratora. Rozkładające się ciało było 
owinięte puchową kołdrą, co może wskazy-
wać, że była to osoba bezdomna. Jako że zwło-
ki były w znacznym stanie rozkładu, nie można 
było od razu ustalić, czy to ciało kobiety czy 
mężczyzny. Wykaże to dopiero sekcja zwłok, 
która pomoże też ustalić przyczyny śmierci.

(toms)

Łącząc tak miłe święta, jak 
Dzień Matki i Dzień Dziecka 
„Mieszkaniec” postanowił poroz-
mawiać z przedszkolakami z Aka-
demii Króla Stasia o ich mamach. 
Głównymi naszymi rozmówcami 
byli Nela, Borys, Emilka, Natalia, 
Alex i Piotrek z grupy 5 (Księż-
niczki i Rycerze).
– Moi mili przyjaciele, kto 
z Was wie, jakie zbliżają się 
święta?
Boże Narodzenie!
Nieeee, to już było…
Buraka!
Nie buraka, tylko Święto 
Ziemniaka ???
– No piękne święta Wam 
przychodzą do główek, ale 
ja miałem na myśli Dzień 
Dzie…?
Dzień Dziecka!!!
– Tak, zaś wcześniej mamy 
święto innej bardzo ważnej 
w rodzinie osoby…
Dzień Mamy!
– A kim właściwie jest 
mama?
Kobietą!
– Słuszne spostrzeżenie. Mama 
jest kobietą, choć niektórzy ta-
tusiowie czasami o tym troszkę 

zapominają… A co takiego 
mama robi w domu?
Pracuje!
Prasuje!
Bardzo ciężko pracuje i powie-
działa, żeby ją zmienili osoby 
inne, żeby nie była zmęczona.
– Mamy także chodzą do 
pracy…
Moja mama jest w rzędzie!
W rządzie, chyba?
Nie, w rzędzie!
A moja pracuje na komputerze.
A moja w biurze!
A moja na policji!
A moja… hmm… robi… 
hmm.., robi domek z piernika!
A moja pracowała tutaj, ale 
mam braciszka i musi się nim 
opiekować teraz.
– Właśnie, a taka opieka nad 
dzieckiem, to trudne zada-
nie?
Taaak, baaaardzo!
Trzeba mu przemieniać pam-
persy!
I dawać cycka!
Ale dla mnie to nie za trudne, 
ale łatwe.
– A jakie najtrudniejsze rze-
czy robi mama?
Sprząta i przemienia pampersy!

– A czy mama jest kochana?
Taaaaaak!!!! Na całym świecie!!!
– A co najbardziej lubicie ro-
bić z mamą?
Ja najbardziej to chodzić 
z mamą do taty na budowę.
A ja na spacery i do Ignasia.
A ja chodzić do parku!
A ja do skate-parku!
A ja grać z mamą w Minecra-
fta!
A ja wszystko z moją mamą.
I ja też!!! I ja!!!
– A czy mamy w domach to 
jeszcze gotują obiadki? A je-
śli tak, to jakie?
Taaak! Moja zrobiła spaghetti!
A moja pyszną zupę!
A moja naleśniki!
A moja kiedyś mi zrobiła la-
sagne!
– A jak będzie Dzień Mamy, 
to co trzeba zrobić?
Dać buziaczka!
Wszystkie buziaczki!
Trzeba być grzecznym!!
Dać czekoladki!
Laurkę i przytulić z całego 
serca!!!
I bukiet trzeba!
– A czy czasami pomagacie 
mamie odpocząć?
Taaak! Ja za mamę wszystko 
robię!
A ja sprzątam!
A ja przemieniam pampersy!
Ha ha ha, przemieniasz pam-
persy?
Naprawdę kiedyś przemienia-
łam…
– A czy znacie jakąś piosenkę 
o mamie?
O mamie? Hmm…
Znamy!
– To zaśpiewajcie.
Mammy finger, mammy fin-
ger, where are You…  

Rozmawiał 
Adam Rosiński

Z dZiećmi o mamach KRONIKA POLICYJNA

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    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%   Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

Fizykoterapia
Kinezyterapia
Dla kobiet w ciąży

Ortopedyczna
Neurologiczna   
Osteopatia

Masaż
Kinesiotaping
Dziecięca

- 20% zniżki przy zakupie pakietu 10 takich samych zabiegów

- 30% zniżki na każdy masaż - promocja obowiązuje od 1 do 31 maja 2016

BADANIA USG  dorośli i dzieci

Rejestracja telefoniczna:
(22) 250 15 77
Godziny przyjęć: pon. - pt. 7 - 21,  sobota 8 - 14
www.boramed.pl

STOMATOLOGIA

GINEKOLOGIA
Konsultacje 
ginekologiczne
USG ginekologiczne
Cytologia
Antykoncepcja
Wkładki 
wewnątrzmaciczne

Kompleksowe 
prowadzenie ciąży
USG 3D/4D, genetyczne
Test PAPP-A, ECHO serca płodu

Medycyny Płodowej FMF

SPECJALIŚCI

SENIORZY (po 60 r.ż.) - PROMOCJA

REHABILITACJA dorośli i dzieci

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

m.in. endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda dorośli i dzieci, 
okulista, gastrolog, dermatolog, laryngolog, internista,chirurg, 
urolog, neurolog, reumatolog, hematolog, hepatolog, dietetyk  

Stomatologia 
zachowawcza 
Stomatologia dziecięca

Ortodoncja
Protetyka
Chirurgia

Kompleksowa terapia bólu i leczenie schorzeń narządu ruchu.
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DOWIEDZ SIĘ O PAKIETY POZOSTAŁYCH USŁUG I ZNIŻEK.

SKLEP ZOOLOGICZNY

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

Zapraszamy: pon.-pt. 1100-2000, sob. 900-1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)
e-mail: koliberek.karmy@gmail.com      tel. 731 224 464

Wszystkim mamom i każdemu, kto czuje się 
dzieckiem „Mieszkaniec” życzy słonecznych 
i radosnych chwil oraz lat w zdrowiu i miłości 
z okazji zbliżających się świąt.

 ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY
 SO CZEW KI KON TAK TO WE
 LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU
 DU¯Y WYBÓR OPRAW

 672-77-77 

Al. Wa szyng to na 44
    przy Mię  dzy na ro do wej   

RABATY!DOM OPIEKI TERAPIA
TERAPIA ESTETYCZNA

oferuje:
  OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ

     nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi
 PEŁNA REHABILITACJA
 PRZYTULNE POKOJE 1 i 2-osobowe
 SMACZNA I ZDROWA KUCHNIA
 RODZINNA ATMOSFERA

Polaki 30A, tel. 512 109 605
marianowka@o2.pl

Decyzja Wojewody Mazowieckiego
Nr 2085/2015

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, 
ul. Międzynarodowa 44

 ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Obłożenie gresem antypoślizgowym schodów  
wejściowych na I piętro i posadzka tarasu  

w budynku Zwycięzców 46.

2. Obłożenie gresem ścian w przedsionkach klatek 
schodowych oraz wykonanie poręczy drewnianych 
balustrad schodowych w budynku Zwycięzców 30.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni 

www.miedzynarodowa.waw.pl
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Ten kompleks, przy ul. Ostrobramskiej 126, 
jest najnowszą inwestycją Spółdzielni. Znaj-
duje się w nim ponad 120 mieszkań, 16 lo-
kali użytkowych i podziemny parking. Wiele 
z mieszkań w tym budynku zostało nabytych 
przez członków spółdzielni „Grenadierów”. 
Może to świadczyć o dużym zaufaniu do Spół-
dzielni. O inwestycji „Pod Kasztanami” pisali-
śmy w jednym z poprzednich „Mieszkańców”. 
Zasiedlanie budynku trwa od lutego i widać, 
że to miejsce rozkwita, podobnie jak okolicz-
ne kasztanowce. 

Przed zespołem „Pod Kasztanami”, któ-
ry oceniany jest, jako jeden z ciekawszych 
architektonicznie współczesnych obiektów 
prawobrzeżnej Warszawy, zlokalizowano aż 
60 ogólnodostępnych miejsc postojowych.  
To zwrócenie uwagi na jeden z poważniejszych 
problemów mieszkańców stolicy – kłopot 
z parkowaniem i postojem. Zresztą Spółdziel-
nia polepsza sytuację parkingowo-postojową 
także przy innych budynkach. Wzdłuż Ostro-
bramskiej 134 wyraźnie czuć zapach farby, a na 
jezdni widoczne są ślady świeżego piasku. To 
ślady końcowych prac, dzięki którym Spół-
dzielnia utworzyła kolejne 22 miejsca postojo-
we dla zmotoryzowanych mieszkańców i gości. 
Ale nie wszystkie osiedlowe uliczki wyglądają 
tak porządnie jak na poniższym zdjęciu.

Część uliczek należy do Dzielnicy Praga-
Południe. Ot, choćby ul. 1 Praskiego Pułku. Cóż 
z tego, że spółdzielczymi kosztami wzdłuż 
uliczki zostały posadzone setki krzaczków róż 
(niektóre już zaczynają kwitnąć!), skoro wra-
żenie wizualne psuje stan nawierzchni jezd-
nej… A Spółdzielnia nie może inwestować 
w dzielnicowe uliczki. Może to zrobić jedynie 
Urząd Pragi-Południe. 

SBM „Grenadierów” zbliża się do pełno-
letności. Powstała w 1999 r. w wyniku podzia-
łu spółdzielczego molocha, jakim była RSM 
„Osiedle Młodych”. – Z tego podziału wyniknę-
ły tylko same korzyści – mówi Stanisław Gałąz-
ka, prezes Spółdzielni. – Wreszcie spółdzielcy, 
mieszkańcy, mogli decydować sami o sobie, 
a i z nikim nie musieli się dzielić środkami z fun-
duszu remontowego. Z czasów „przedpodziało-

wych” pozostały na terenie Spółdzielni rzeźby 
artystów, którzy w latach 70. ubiegłego wieku 
tworzyli w pracowni przy „Osiedlu Młodych”. 
Spółdzielnia konserwuje wiekowe rzeźby, któ-
re choć w dość abstrakcyjny sposób, to jednak 
wprowadzają w otoczenie budynków nutkę 
kultury i sztuki.

Obecnie w zasobach Spółdzielni znajduje 
się ponad 70 budynków z blisko 4500 miesz-
kaniami. Ten zasób jest bardzo zróżnicowany 
szczególnie pod kątem eksploatacyjnym, gdyż 
niektóre zostały wybudowane już w XXI wie-
ku, a najstarszy jeszcze w 1959 r. Tak zróżni-
cowany zasób wymaga równie zróżnicowanych 
prac modernizacyjnych i remontowych. W mi-
nionym roku zlikwidowano na przykład ostat-
nie piecyki gazowe w budynku przy Kirasje-
rów. Najstarszy z piecyków miał ponad 60 lat! 
Budynek został podłączony do instalacji cie-
płej wody. W ostatnich latach wiele budynków 
(95% zasobów), za sprawą termomodernizacji, 
zyskało nową szatę. A mieszkańcy tych nieru-
chomości, prócz estetycznych elewacji, zyskali 

na opłatach za ogrzewanie. Spore oszczędno-
ści Spółdzielni ma dać wymiana oświetlenia 
miejsc ogólnodostępnych ze standardowego na 
ledowe, które jest o ok. 40% tańsze w użytko-
waniu. Cywilizacyjny postęp widać także w in-
nych aspektach – choćby przy instalowaniu wo-
domierzy odczytywanych radiowo.

Jak cała Warszawa, tak i SBM „Grenadie-
rów” ma jednak problem z tzw. graficiarzami, 
którzy uzewnętrzniają się na wyremontowanych 
i zmodernizowanych elewacjach. – Niszczą w ten 
sposób spółdzielczą własność i majątek, dlatego 

chciałbym uwrażliwić wszystkich mieszkańców 
na ten problem i prosić o interwencje, jeśli tyl-
ko widzą, że ktoś bazgrze po ścianach budynków 
– apeluje prezes Gałązka. Na polepszenie stanu 
porządku i bezpieczeństwa ma wpłynąć system 
monitorujący, który Spółdzielnia systematycz-
nie instaluje w swoich zasobach. Monitoring już 
funkcjonuje we wszystkich budynkach SBM 
„Grenadierów” przy ul. Majdańskiej 1–13 oraz 
przy Międzyborskiej 48, 50 i Ostrobramskiej 
136. – Nagrania z monitoringu odtwarzamy je-
dynie na prośbę policji, czyli jeśli zajdzie jakieś 
niepożądane zdarzenie – władze Spółdzielni 
rozwiewają obawy o zbytnie monitorowanie 
życia mieszkańców.

Maj dla spółdzielców „Grenadierów”, to nie 
tylko zapach kwitnących kasztanowców, to tak-
że czas Walnego Zgromadzenia, które odbywa 
się w kilku częściach (dla poszczególnych grup 
budynków). Na Walnym Zgromadzeniu człon-
kowie będą mogli m.in. bezpośrednio zapoznać 
się ze sprawozdaniami z ubiegłorocznej działal-
ności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, 

sprawozdaniem finansowym oraz zdecydować 
o podziale zysku. A ubiegły rok był dla SBM 
„Grenadierów” rokiem bardzo udanym. War-
to wspomnieć, że „Dziennik Gazeta Prawna” 
przyznał Spółdzielni tytuł „Dobra Spółdziel-
nia”, a branżowy miesięcznik „Administrator” 
uhonorował tytułem „Lidera Spółdzielczości 
Mieszkaniowej”. Zaś w ostatnich tygodniach 
(ale także za 2015 r.) dziennik „Puls Biznesu” 
uznał „Grenadierów” za jedną z najdynamicz-
niej rozwijających się firm i wyróżnił tytułem 
„Gazela Biznesu”.                                                   AS

Kasztanowcami zakwitła „Grenadierów”
Maj jest miesiącem, w którym 
przepięknie kwitną kasztanow-
ce. Także te, w okolicy nowego 
zespołu mieszkalno-usługowego 
„Pod Kasztanami” wybudowane-
go przez SBM „Grenadierów”.

Trwa remont kolejnych budynków przy ul. Grenadierów.
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ul. SZPACZA 2     tel. kom. 604-865-473
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. 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

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.

prześcieraDŁa oD 28 pln
ul. Bora Komorowskiego 3 D,

Otwarte pn.-pt.godz.10-19,sob. 9-13

REKLAMA REKLAMA

Kobiecym okiem

Mamy bywają różne. Gdy-
by było inaczej, niepotrzebne 
byłyby niezliczone rodziny za-
stępcze i aż tyle domów dziec-
ka. Ale są.

Czy to znaczy, że jedne 
Mamy zasługują na szacunek, 
a inne nie? Szacunek, to przy-
wilej każdej Mamy, choć nie za-
wsze taki sam, lecz któż określi 
konkretną, wymierną wartość 
szacunku?! To niełatwe. 

Szacunek należy się każdej 
Mamie. Bo urodziła, bo nosiła 
dziewięć miesięcy pod sercem, 
znosząc negatywne strony cią-
ży: okropne mdłości i torsje, 
obrzęki stóp i dłoni, huśtawkę 
nastroju, deformację całej syl-
wetki, rwące bóle krzyża, nie 
wspominając o bólach porodo-
wych, uwieńczonych przyjściem 
na świat Ciebie. Ale przecież 
jesteś, i za to należy się sza-
cunek Twojej Mamie. W mojej 

rodzinie jest zwyczaj, że w dniu 
urodzin każdego z nas, gdy 
przyjmujemy życzenia i prezen-
ty, pamiętamy o swojej Mamie, 
która otrzymuje od swojego 
dziecka kwiatek, kupiony spe-
cjalnie dla niej. Co roku. Na-
wet, gdy Jej już 
z nami nie ma. 

Tuż po urodzi-
nach zaczyna się 
formowanie oso-
bowości dziecka, 
zależnie od śro-
dowiska, w jakim 
się wychowuje, 
od epoki, w jakiej 
przyszło mu dora-
stać, od specyfiki 
najbliższej rodzi-
ny. Inne wartości 
wpajano dzisiej-
szym pięćdziesięciolatkom, 
których dzieciństwo i młodość 
wypadły w niełatwych czasach 
komuny, inne – pokoleniu JPII, 
a jeszcze inne – tym, którzy są 
dziś dziećmi i nastolatkami. 

Oczywiście, są wartości 

nadrzędne: bądź dobrym, po-
rządnym człowiekiem, szanuj 
starszych, dbaj o wykształcenie, 
pomagaj innym itd. Jednak i one 
nieco się zmieniają, bo zmienia 
się społeczeństwo i przewarto-
ściowują istotne zasady.

Nie zwalajcie, proszę, Wa-
szych błędów i nieodpowied-
nich wyborów na rodziców: 
„bo tak zostałem wychowany”. 
Wszak człowiek dorosły ma 
prawo wyboru, możliwość po-
równań różnych postaw życio-

wych, zmiany swojej hierarchii 
wartości. Ale i tak nic by z tego 
nie było, gdyby kiedyś, przed 
laty, nie urodziła go Mama.

Szczególne świętowanie 
Matek sięga czasów starożyt-
nych, a w Europie, mimo (przez 
wiele stuleci) relatywnie niskiej 
pozycji społecznej kobiety, już 
w siedemnastym wieku obdaro-
wywano Mamy kwiatami i sło-
dyczami, by tego szczególnego 
dnia otrzymać z ich rąk bło-
gosławieństwo. A teraz mamy 
mają 26 maja, ważne święto.

Ameryka od połowy XIX w. 
obchodziła Dni Matczynej 
Pracy (wówczas nieporówna-
nie cięższej, niż dziś), a teraz 
Dzień Matki decyzją Kongresu 
jest świętem narodowym.

Bez oficjalnej pompy i za-
dęcia, każda Mama tego dnia 
myśli o swoim dziecku, a naj-
piękniejsze, co może otrzymać, 
to czuła troska i serdeczna 
obecność. Tego właśnie życzę 
już dziś każdej Mamie.  

 żu

mama

– Coraz cieplej, coraz ładniej, idzie nowe panie Eustachy…
Kazimierz Główka zatoczył ręką po obszernym placu targo-
wym. Jeszcze w pełni niezapełnionym straganami, ale już wi-
dać, jak tu będzie. Znaczy – ładnie będzie.
– Witam, witam. Nowe idzie, stare jedzie. Złotym mercedesem. 
– Ostatecznie lila-róż okazał się – pan Kazimierz w lot zorien-
tował się, o jakim mercedesie mowa. – W telewizji go pokazy-
wali. Wsiadłbyś pan do czegoś takiego?
– Ja to nie, panie Kaziu, ale jak widać są tacy, co wsiedli.  
Widocznie bogacze w pierwszym pokoleniu. A co do tego,  
że u nas coraz ładniej – owszem. Jak pan widzi, ledwo bruk 
położyli, a już rozkopują.
– Awaria?
– Jakbyś pan wiedział. Założyli te rury, próbę zrobili – działało. 
Jak zakopali, to się okazało, że jedna nieszczelna – do nowego 
garażu się leje. No to rozkopać mus był. I wymieniać.
– Podobno już niedługo otwierają.
– Podobno. Nowa siłownia już działa. 
– Akurat siłownia, że tak powiem mnie za bardzo nie rajcuje.  
Ja już się w życiu nasiłowałem.
– No, tak, ale młodzi walą tam jak w dym. Tak mówią, bynaj-
mniej. Może i prawda – teraz każdy chce mieć „rzeźbę”, „ka-
loryfer”, itede…
– A resztę, kiedy resztę otworzą?
– Różnie mówią, ale podobno na przełomie maja i czerwca. 
– No, to jubel będzie.
– Właśnie, że nie. Z marszu otwierać mają. Co będzie zrobione, 
będzie otwierane – sklep po sklepie, piętro po piętrze. 
– Od razu będzie luźniej, bo teraz powiem panu, jeden drugie-
mu na plecach siedzi.

– Bez przesady. Chyba, że w sobotę do południa, to wtedy rze-
czywiście ludzi tłum. Ale tak, to nie.
– A słyszał pan, panie Eustachy, że handel teraz będzie do 21.00?
– Podobno. Ciekawe, czy wszystkich to będzie obowiązywało. 
Bo, na ten przykład, ja z tą swoją bielizną damską, komu będę 
potrzebny do tej godziny? O tej porze bielizny się raczej nie 
zakłada. Jeśli już, to przeciwnie. 
– Będzie, jak kto w umowie ma podpisane. W każdym razie 
spożywka, to raczej na pewno popracuje do końca. Na tym cały 
pomysł ma polegać: klient przychodzi dajmy na to po mikser, 
skarpety, albo po wersalkę, a przy okazji przypomina sobie,  
że chleba w domu nie ma. No i do chleba coś by się przydało…
– I na odwrót, że tak powiem – ktoś, kto przychodzi po 15 deko 
szynki przypomina sobie nagle, że dzieciak na jutro zeszytu do 
szkoły nie ma, albo, że pojutrze są imieniny dziadka, więc sko-
ro już tu jest, to może coś znajdzie po sąsiedzku – jakiś szalik, 
albo kapcie. Tak to ma działać – jedno ma nakręcać drugie, 
więc roboty od rana do wieczora nie zabraknie. 
– Cóż, handel. Kto posmakował, ten wie, że narobić się trzeba, 
niestety. 
– Powiem panu, że nie każdemu to się tu podoba.
– Że trzeba się narobić? 
– To też. Ale głównie chodzi o to, żeby człowiek na tym bazarze 
nie tylko w dzień, ale i w nocy handlował, to i tak na złotego 
mercedesa nie zarobi. 
– Swoją drogą, niech mi pan powie, panie Eustachy, co się 
musi człowiekowi z głową porobić, żeby na państwowej posa-
dzie takie auto sobie zażyczyć? 
– Nie rozumiem tego. Ale to nie pierwszy raz. Pamięta pan  
– jeden już jeździł za frico mercedesem, tyle że z firankami. 
Jego partia słono potem za ten wybryk zapłaciła. Do dziś nie 
mogą się pozbierać. Nawet w Sejmie ich już nie ma.   

Szaser 

Co tam panie na Pradze...
Złoty mercedes

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować 
na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada.

Trzy miesiące temu sprzedałem nieruchomość. W akcie nota-
rialnym kupujący zobowiązał się do zapłaty ceny do określonego 
dnia. Ten termin już minął, a nabywca zapłacił tylko połowę kwoty. 
W akcie znajduje się klauzula, w której kupujący poddał się egzeku-
cji. Co mam w tej sytuacji zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Zobowiązanie się kupującego nieruchomość w akcie notarialnym 
do poddania się egzekucji w przypadku braku zapłaty ceny nabycia 
w określonym terminie ułatwia dochodzenie należności. Taki akt jest 
bowiem tytułem egzekucyjnym, któremu wystarczy nadać klauzulę 
wykonalności. W tym celu należy wystąpić do sądu właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania dłużnika, wskazując pozostałą do 
zapłacenia przez dłużnika kwotę. Do wniosku należy również załączyć 
akt notarialny. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności należy wystąpić do 
komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 
Oddzielną kwestią jest skuteczność egzekucji, która będzie uzależnio-
na od statusu majątkowego nabywcy nieruchomości. 

Co zrobić, jeżeli kupujący pozbył się majątku przed wszczę-
ciem egzekucji?

Wówczas należy rozważyć wystąpienie do sądu z tzw. skargą 
pauliańską, o której mowa w art. 527 Kodeksu cywilnego, co pozwoli 
na egzekucję również z tego majątku. Zgodnie z tym przepisem, gdy 
wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem 
wierzyciela osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, wierzyciel 
może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do 
niego. Trzeba wówczas wykazać, że dłużnik działał ze świadomo-
ścią pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub 
przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. O po-
krzywdzeniu wierzyciela przez zachowanie dłużnika możemy mówić 
zarówno wtedy, gdy wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypła-
calny jak i wówczas, gdy dłużnik stał się niewypłacalny w wyższym 
stopniu, niż był przed dokonaniem tej czynności.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że jeżeli w wyniku powyższej 
sytuacji korzyść majątkową uzyskała osoba będąca w bliskim sto-
sunku z dłużnikiem lub przedsiębiorca pozostający z nim w stałych 
stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że osoba ta wiedzia-
ła, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. 

Istotne jest również to, że jeżeli wskutek zachowania dłużnika 
osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie (np. w wy-
niku darowizny), wierzyciel może żądać uznania czynności za bez-
skuteczną, niezależnie od tego czy ta osoba nie wiedziała i nawet 
przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, 
że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. 

Złożyłem do sądu pozew o zapłatę pewnej kwoty przeciwko 
mojemu dłużnikowi. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozpra-
wy, a okazało się, że dłużnik kilka dni temu zapłacił część należ-
ności. Czy mogę w tej sytuacji skorygować pozew? 

Oczywiście, możliwe jest częściowe cofnięcie pozwu. Zgodnie 
bowiem z art. 203 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, pozew 
może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia 

rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączo-
ne jest zrzeczenie się roszczenia – aż do 
wydania wyroku. Cofnięcie pozwu może 
nastąpić zarówno w całości jak i w czę-
ści. Jeżeli nie jest jeszcze znana Panu 
sygnatura akt sprawy, to trzeba ją ustalić 
i złożyć pismo do sądu ze wskazaniem 
w jakim zakresie cofa Pan pozew. 

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

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

www.nieruchomosci-mikrol.pl

Zapraszamy do nowo otwartego Centrum Medycznego MEDICAM
Ginekologia, prowadzenie ciąży, USG 2D/3D/4D.  
Poradnia leczenia bólu. Wkrótce nowi specjaliści.

Punkt pobrań: ponad 1000 rodzajów badań. 

Promocyjne ceny: np. MORFOLOGIA 8 PLN, MOCZ bad. ogólne 8 PLN
(badania można pobrać od godz. 8 do godz 11 od poniedziałku do piątku)

Warszawa ul. Szklanych Domów 5 lok. uż 1
www.medicam.com.pl                                tel. 882 461 888

P.P.H. „Kotwica”
Zapraszamy do sklepów firmowych

Oferujemy:
- pierogi ręcznie robione

- ryby smażone i w galaretach
- wyroby garmażeryjne

- wędliny wykonane wg tradycyjnych receptur
- dania obiadowe, zupy, flaki

i wiele innych wyrobów

Do spożycia na miejscu i na wynos.
Wyroby garmażeryjne na przyjęcia okolicznościowe.
W ofercie półprodukty dla restauracji i cateringu.

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
    (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
    (róg ul. Potockich, Marysin) 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-MarketS TO L A R Z

WYRÓB * NAPRAWA * RENOWACJA
MEBLI Z DREWNA

www.meble-wierzbowski.pl
ul. Krypska 29                 tel. 502 221 045



5

REKLAMA REKLAMA

12 maja na Sesji Rady 
Warszawy radni przyjęli 
uchwałę w sprawie nazwania 
ronda u zbiegu ulic Poligo-
nowej, Kapelanów AK i Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego na 
Gocławiu imieniem Kamili 
Skolimowskiej. Lokalizacja 
nie jest przypadkowa. 

Kamila Skolimowska, 
urodzona w Warszawie, przez 
wiele lat była mieszkanką 
Gocławia. Jako sportsmenka, 
pierwsze kroki stawiała na 
boisku warszawskiej Legii. 
W następnych latach starto-
wała z powodzeniem w bar-
wach Warszawianki i Gwardii 
Warszawa. Złota medalistka 
w rzucie młotem na Olimpia-
dzie w Sydney w 2000 r.

Zmarła niespodziewanie 
18 lutego 2009 roku w wieku 
27 lat.

Ojciec Kamili, prezes Fun-
dacji jej imienia, planuje, by 
w przyszłości w okolicy tego ron-
da odbywały się zawody i pikniki 
sportowe dla najmłodszych. 

***
Jan Pietrzak, jeden z naj-

bardziej znanych warszawia-
ków i ceniony satyryk, został 
zgłoszony przez klub radnych 
PiS na Honorowego Obywatela 
Warszawy. Wobec zablokowa-
nia tej kandydatury przez klub 
radnych PO w oświadczeniu 
prasowym klubu PiS czytamy:

„Powyższa decyzja bu-
dzi nasz zdecydowany sprze-
ciw i skutkuje wyłączeniem 
się Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości m.st. War-
szawy z wszelkich aktywno-
ści związanych z procedowa-
niem nagród m.st. Warszawy 
i z uczestniczenia Klubu Prawo 
i Sprawiedliwość w Uroczystej 

Sesji Rady m.st. Warszawy 
w Zamku Królewskim w dniu 
31 lipca 2016 roku, na której 
będą wręczane nagrody”.

***

W dniach 15–19 maja 2016 
roku. Wojewódzki Inspekto-
rat Weterynarii przeprowadza 
akcję szczepienia przeciwko 
wściekliźnie lisów wolno ży-
jących. Szczepionka, umiesz-
czona we wnętrzu przynęty 
w kształcie brunatno-zielone-
go krążka o zapachu rybnym, 
jest zrzucana z samolotów na 
lasy, pola i łąki na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Nie wolno dotykać prepa-
ratu – ten z zapachem czło-
wieka nie zostanie przyjęty 
przez zwierzęta. Przez dwa 
tygodnie po wyłożeniu szcze-
pionki zwierzęta domowe 
należy prowadzać na smyczy 
lub trzymać w zamkniętych 
pomieszczeniach.

***
W dniach 19–22 maja na 

Stadionie PGE Narodowy 
odbędą się 7. Warszawskie 
Targi Książki. Ze szczegó-
łowym programem moż-
na się zapoznać na stronie  
www.targi-ksiazki.waw.pl

***

21 maja w godz. 10–13 pla-
ża na Saskiej Kępie zamieni się 
w trybuny sportowe. 7. Regaty 
o Puchar Wisły są doskonałą 

okazją, aby poznać bliżej wio-
ślarstwo. Organizator, Towa-
rzystwo Wioślarskie Syrenka, 
udostępni także widzom łódź 
treningową z instruktorami, by 
każdy mógł sprawdzić się w tej 
dyscyplinie.

Będą również dodatkowe 
atrakcje dla widzów, w tym 
piknik wioślarski z ogniskiem. 

***

Fontanna z Syreną War-
szawską, stojącą na nabrzeżu 
Wisły w pobliżu mostu Świę-
tokrzyskiego, będzie wyre-
montowana. Rzeźba Syreny, 
wpisana do rejestru zabytków, 
autorstwa Ludwiki Nischowej, 
powstała 1939 r., a pozowała 
do niej Krystyna Krahelska, 
autorka „Hej, chłopcy bagnet 
na broń”, uczestniczka powsta-
nia warszawskiego. Po zakoń-
czeniu prac – 24 czerwca – zo-
stanie uruchomiona fontanna, 
a niecka okalająca rzeźbę bę-
dzie wypełniona wodą.

***

Rozpoczął się kolejny se-
zon Koncertów Chopinowskich. 
Jest to jedna z najstarszych 
imprez muzycznych w stoli-
cy. Odbywa się w Łazienkach 
Królewskich nieprzerwanie od 
1959 r. od połowy maja do koń-
ca września. W każdą niedzielę 
występy wybitnych pianistów 
odbywają się dwukrotnie: 
o godzinie 12.00 i 16.00. Dla 
każdego z pianistów występ 

w tak szczególnej scenerii jest 
wielką nobilitacją i wyrazem 
uznania. 

***

Do 31 maja w siedzibie 
„Akademii Zosi”, tj. przy ul. 
Białostockiej 24 w lok. nr 115, 
dzieci mogą wypowiedzieć się 
w dowolnej formie artystycz-
nej na temat „Mój dom – moja 
Praga”. W trakcie warsztatów 
wezmą także udział w nagra-
niu programu dokumentalne-
go, odpowiedzą na pytania do-
tyczące ich dzielnicy: m.in. co 
im się w niej podoba, czego im 
brakuje. Do udziału zaproszo-
ne zostały także dzieci z pobli-
skich szkół i przedszkoli. 

Celem projektu jest inte-
gracja mieszkańców dzielni-
cy – rodzin z dziećmi, zain-
teresowanie ich najbliższym 
środowiskiem, stworzenie 
okoliczności sprzyjających 
umacnianiu więzi rodzinnych 
i patriotyzmu lokalnego.

***
Na ostatniej sesji Rady 

Miasta, 12 maja, radni przy-
znali dotacje na remonty i kon-
serwację 38 warszawskich za-
bytków. Wsparcie z budżetu 
stolicy, o jakie wnioskowali 
właściciele i administrato-
rzy obiektów, sięga nawet  
97 proc. Ogólna suma przyzna-
nego wsparcia to 7 583 000 zł. 
Dzięki dotacji w zabytkowych 
kościołach, kamienicach, for-
tach czy na cmentarzach bę-
dzie można wykonać prace, 
które zapobiegną degradacji 
i przywrócą dobrą kondycję 
zgłoszonych obiektów. Jest to 
pierwsza transza dotacji m.st. 
Warszawy, która na rok 2016 
wynosi 19 940 000 zł.

(ab, UM, Bbj, WSP)

Z miaSTa ZaPRoSZeNia dLa mieSZKaŃcÓW
n Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Pod-
skarbińska 2 – 19.05. godz. 18.00 – Koncert Inaugurujący 
„Międzynarodowe Spotkania Chóralne Warszawa 2016”; godz. 
19.00 – Czwartek Ceramiczny; 22.05. godz. 18.00 – Spotka-
nie autorskie Jerzego Woźniaka wokół jego powieści „Mazur”; 
23.05. godz. 18.00 – Koncert Trzech Tenorów – „Ich trzech 
i wiwaty tłumów” – przeboje muzyki operowej, operetkowej, 
pieśni neapolitańskie. Wykonawcy: M. Pomykała, Ł. Wroński, 
W. Wydra, fortepian E. Grażyńska, prowadzenie koncertu B. 
Żurowska-Sutt; 25.05. godz. 17.00 – wykład „Plakaty w służ-
bie władzy, polityki, ideologii i reklamy. Plakaty propagandowe 
dawniej i dziś”; 25.05. godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego 
– temat spotkania „Dom nad rzeką Moskwą” Jurija Trifonowa; 
28.05. w godz. 11.00-16.00 – Dzień Dziecka – warsztaty, kon-
kursy, występy artystyczne, atrakcje dla małych i dużych.
n Klub Kultury „Gocław” (filia CPK), ul. Abrahama 10  
– 21.05. godz. 10.00 i 11.15 – „Gocławskie nutki” – spotkanie 
umuzykalniające dla dzieci od 3 lat, wejściówki; 23.05. godz. 
19.00 – Koncert z okazji Dnia Matki. Wykonanie: K. Michalska 
– śpiew, R. Krysiński – gitara, M. Kołodziejczyk – chórek. 
n Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 – 20.05. 
godz. 19.00 – William Szekspir w Teatrze Polskiego Radia; 
21.05. godz. 19.30 – Wieczór autorski z Rüdigerem Safran-
skim autorem bestsellerów z dziedziny filozofii i dziejów ludz-
kiej myśli; 22.05. godz. 17.00 – Anna Buczkowska „Warstwy 
czasu” – wernisaż gobelinów, obrazów i kolaży; wystawa do 
8.06. br.; 28.05. godz. 12.00 – koncert z okazji Dnia Dziecka; 
29.05. godz. 12.00 – „Dzień Dzieciaka” z Fasolkami – kon-
cert; 30.05. godz. 14.00 – Półfinał Piosenki Francuskiej; 30.05. 
godz. 19.00 – Teresa Drozda przypomina: Alina Janowska.
n Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 – 19.05. godz. 
12.00 – „Na zielonej Ukrainie. Od Baru do Winnicy” – spo-
tkanie poświęcone dziedzictwu kulturowemu i historycznemu 
Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej; 20.05. godz. 10.00 
– Szachy; 12.00 – „Najgroźniejsze szkodniki i choroby roślin 
w ogrodach działkowych występujące latem oraz metody ich 
zwalczania”; 22.05. godz. 16.00 – „Miłość niejedno ma imię”  
– recital Ewy Lorskiej; 25.05. godz. 12.00 – „Arabowie – ludzie 
pustyni”, prowadzenie: Krzysztof Dworczyk – podróżnik.
n Dom Kultury „Praga”, ul. Dąbrowszczaków 2 – 19.05. godz. 
18.00 – Spotkanie z Izabelą Szolc oraz Beatą Rudzińską – pisarka-
mi; 21.05. godz. 11.00 – „Kusudama i kwiaty origami” – dla dzieci, 
tradycyjna japońska sztuka składania papieru; 24.05. godz. 18.00  
– Praskie Spotkania z Gwiazdą – Krzysztof Daukszewicz.
n Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Starzyńskiego 
21 – 21.05. godz. 10.00 – „Baśniowa sobota”; 21.05. godz. 
17.00 – „Miasto Meksyk – spotkanie z gigantem” – pokaz 
slajdów i opowieści z podróży Marka Łasisza; 28.05. godz. 
14.00 – „Uśmiechnij się mamo” – koncert z okazji Dnia Matki 
zorganizowany przez PKPS w Wesołej; 28.05. godz. 16.00 – 
Maraton filmowy z okazji Dnia Dziecka, miejsce: Gimnazjum 
nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Klimatyczna 1.
n Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” w Wesołej, ul. Jana 
Pawła II 25 – 21.05. godz. 13.30 – „Pogodne planszówki”; 22.05. 
godz. 16.00 – „Podróż za horyzont” – przedstawienie dla dzie-
ci w wykonaniu Teatru Lalek „Igraszka”, bezpłatne wejściówki.
n Centrum Społeczne PACA 40, ul. Paca 40 – do 31.05  
– wystawa „Płaskorzeźba w korze”, Mieczysław Marian Skar-
żyński – rzeźbiarz samouk.
Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

|www.meblesosnowe.eu  e-mail: meble@meblesosnowe.eu

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00

 

      
 

Leczymy: 
  
  
  
  
  






 

bóle i zapalenia stawów
ostrogi piętowe
stany po operacjach i urazach
obrzęki limfatyczne
stany po udarach i porażeniach
bóle kręgosłupa 

REHABILITACJA-KOBIELSKA 
 

 

 
FIZYKOTERAPIA

 22 370 20 63 / 609 042 009
www.rehabilitacja-kobielska.pl

Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej
ul. Kobielska 17 Praga-Południe przy rondzie Wiatraczna

MASAŻ LECZNICZY
KINEZYTERAPIA   
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REKLAMA REKLAMA

JEJ WYSOKOŚĆ 
JAGLANKA 
Nie bez przyczyny popularna „jaglanka” nazy-
wana jest królową kasz. Bezglutenowa, alka-
lizująca, bogata w pełnowartościową skrobię 
kasza jaglana może znaleźć się w jadłospi-
sie alergików i osób chorujących na celiakię. 
Oczywiście z powodzeniem może sięgać po 
nią każdy dbający o zdrową, zbilansowaną 
i smaczną dietę.
Kasza jaglana wytwarzana jest z ziaren prosa, 
które trawione są wolniej niż np. ziarna psze-
nicy, ale dzięki temu nasz organizm otrzymuje 
regularną i stałą dostawę energii. Jako jedyna 
z kasz, jaglanka zawiera krzemionkę, która jest 
szczególnie ważna dla zdrowia kości i stawów. 
Krzem korzystnie wpływa także na stan skóry, 
włosów i paznokci. 
Jest zasadotwórcza, co oznacza, że wspoma-
ga trawienie i wyrównuje nadmiar kwasu. Zawiera bardzo dużą ilość aminokwasów, 
wartości odżywczych (zawiera wapń, sód, żelazo, fosfor, potas, magnez, niacynę) oraz 
zaopatruje nasz organizm w potrzebne białko. Zawiera dużo witamin z grupy B i E, 
obfituje w lecytynę. Jest bogata w antyoksydanty, które likwidują wolne rodniki. 
Jaglanka jest lekkostrawna i nie powoduje wzdęć. Polecana jest alergikom i osobom 
nadwrażliwym na obecność glutenu.
Kasza jaglana posiada różnorodne zastosowanie: ugotowana na sypko jest znakomi-
tym dodatkiem do warzyw, dobrze smakuje też na słodko z owocami. Można również 
wykorzystać ją do zapiekanek, zagęszczania zup i potrawek. Zmielona na mąkę może 
być wykorzystywana do robienia chlebów, ciast i ciasteczek. 
Proponujemy sprawdzony przez Organic Village przepis na naleśniki z mąki jaglanej.
Składniki: 
1 szklanka mąki jaglanej  1 szklanka jogurtu naturalnego lub kefiru  
1 łyżeczka proszku do pieczenia  2-3 łyżki cukru (ew. erytrolu, ksylitolu) 
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii  1 jajko 
1 łyżeczka stopionego masła lub oleju  
Przygotowanie:
Mąkę z proszkiem przesiewamy do miski. Dodajemy jogurt, cukier, ekstrakt, jajko 
i masło. Ciasto odstawiamy na 30 minut, żeby pozbawić się gorzkiego smaku, który 
ma mąka jaglana. Chociaż nam ten smak wcale nie przeszkadza, wręcz przeciwnie 
– uważamy, że delikatna gorzkość mąki jaglanej dodaje pikantności. Na patelni roz-
grzewamy olej, smażymy naleśniki z obu stron na niedużym ogniu do zrumienienia. 
Następnie placuszki odkładamy na papierowy ręcznik. Podajemy z dżemem, cukrem-
pudrem. Smacznego!
Mąkę jaglaną oraz kaszę jaglaną można kupić w sklepie internetowym Organic Village 
– www.organicvillage.pl

Mieszkańcy

Urodziła się w Tychach 
jako Krystyna Szostak. Nie 
pochodziła jednak z górniczej 
rodziny, jak większość jej ko-
leżanek. Ojciec Krystyny był 
bowiem kupcem. Jako młoda 
dziewczyna uczyła się w li-
ceum w Pszczynie. To właśnie 
w szkole średniej nauczycielki 
dostrzegły jej talent aktorski. 
Dzięki nim zdecydowała się 
zdawać do szkoły teatralnej. 

Nie do końca pomysł ten 
spodobał się jednak jej ojcu. 
Jasno i bez ogródek wypo-
wiadał się, co sądzi o pracy na 
deskach teatru, a jednocześnie 
zachęcał swoją córkę do ka-
riery na wizji. W jasnych bar-
wach widział jej przyszłość na 
małym ekranie. – Na scenie to 
ja ciebie jakoś nie widzę, ale 
w tym pudełku tak – oznajmił, 
gdy kupił telewizor.

Bardzo szybko okazało 
się, że jego słowa były proro-
cze. Pani Krystyna nie chciała 
mieć jednak poczucia niespeł-
nienia. Dlatego też zaczęła od 
kursów aktorskich, które były 
prowadzone w Katowicach 
przez Gustawa Holoubka. 

Chwilę później dostała się 
do szkoły teatralnej w Krako-
wie. Rozpoczęła też współ-
pracę z katowickim radiem. 
Prowadziła w nim popularną 
audycję „To idzie młodość”. 
W tym samym budynku mie-
ściła się telewizja. I to właśnie 
tam poznała Józefa Kopacza, 
znanego na Śląsku spikera. 

To on zaproponował jej 
pracę w telewizji. Pani Kry-
styna podjęła to wyzwanie 
z ogromną przyjemnością. Za-
częła od czytania listów dia-
logowych do filmów. Ale cały 
czas marzyła o występie przed 
kamerami. 

Z pomocą przyszedł jej do-
bry los. W dniu Bożego Ciała 
otrzymała wiadomość, że musi 
zastąpić kolegę, który nagle 
się rozchorował. Zrobiła na 
wszystkich takie wrażenie, że 
pozostała na wizji na następne 
trzydzieści lat. 

Wszyscy podkreślali, że 
praca z nią była prawdziwą 
przyjemnością. Jej poczucie 
humoru potrafiło rozładować 
każdą nerwową i napiętą sytu-
ację. Jako spikerka przynosiła 
też szczęście polskim sportow-
com – jej zapowiedzi przed wy-
stępami piłkarzy zwiastowały 

sukces reprezentacji. Poza tym 
słynęła z doskonałej pamięci. 
Potrafiła wyrecytować nawet 
kilka stron tekstu. Nic dziw-
nego, że tak szybko zaskarbiła 
sobie życzliwość telewidzów. 

– Uważam, że jeśli już 
mam zapraszać na jakiś pro-
gram, to przecież jest to o wie-
le bardziej przyjemne, jeśli 
zapraszam patrząc telewidzo-
wi w oczy, a nie zaglądając do 
kartki – tłumaczyła. 

Niezwykłym osiągnię-
ciem było to, że przechodząc 
na emeryturę mogła z dumą 
powiedzieć, że zapowiadając 
nigdy się nie pomyliła. Była 
prawdziwą gwiazdą ekranu, 
ale też znakomitą konferan-
sjerką. Prowadziła festiwale 
w Sopocie i Opolu. Jej karie-
ra pięknie rozkwitła, ale pani 
Krystyna nigdy nie miała wąt-
pliwości, że jej największe 
szczęście jest poza pracą. 

– Dla mnie zawsze rodzina 
była najważniejsza. A telewizja 
to tylko praca, którą bardzo 
lubiłam. Nie można utrzymać 
rodziny, nie znajdując czasu na 
to, żeby być z najbliższymi. Ja 
zawsze znajdowałam dla nich 
czas. A co do telewizji – jeśli ktoś 
nie zagrzeje miejsca na ekranie, 
to powinien się zastanowić, czy 
w ogóle powinien tam kiedykol-
wiek być – zdradziła szczerze.

Swojego męża, Henry-
ka Loskę znała od dziecka. 
Mieszkali niedaleko siebie. 
Był bratem jej najlepszej ko-
leżanki z klasy. Podziwiała go, 

bo miał wiele pasji. Intereso-
wał się piłką nożną, ale rów-
nież umiał grać na skrzypcach. 
Skończył wydział górniczy na 
Politechnice Śląskiej.

Pani Krystyna była na 
pierwszym roku studiów, kie-
dy się pobrali. Ślub odbył się 
w zameczku myśliwskim ksią-
żąt Pszczyńskich w Promni-
cach. Błogosławieństwa udzie-
lił im ówczesny wikary Damian 
Zimoń, późniejszy arcybiskup 
i metropolita katowicki. Pani 
Krystyna w chwili ślubu była 
spokojna. Czuła, że Henryk Lo-
ska to mężczyzna na całe życie 
i po czasie faktycznie okazało 
się, że miała rację. 

W maju 1959 roku młodej 
parze urodziła się córka Graży-
na, która całkowicie zmieniła 
ich świat. To właśnie dla do-
bra rodziny Krystyna Loska 
zrezygnowała na przykład 
ze studiów w szkole teatral-
nej. Ważniejsza od realizacji 
marzeń była dla niej opieka 
nad córeczką. Od początku 
konsekwentnie kierowała się 
zasadą, że dom ma być miej-
scem odpoczynku w gronie 
najbliższych, a nie kolejnym 
miejscem pracy. 

Od lat pani Krystyna miesz-
ka w Śródmieściu. Bardzo czę-
sto spaceruje też w Łazienkach. 
To, poza działką, jej ulubione 
miejsce wypoczynku. Nie chce 
prowadzić bowiem emeryckie-
go życia przed telewizorem. 
Cały czas jest ciekawa życia 
i stara się być aktywna. 

To jej odpowiedź na po-
jawiające się coraz częściej 
problemy zdrowotne. Jakiś 
czas temu przeszła operację 
po złamaniu biodra, od lat 
miewa też problemy z ser-
cem. Ale na szczęście jest pod 
fachową opieką – jej zięć to 
znany kardiolog. Poza tym 
zawsze może liczyć na naj-
bliższych, a w szczególności 
na wsparcie swojego męża 
i ukochanej córki. 

Gwiazda telewizji jest 
z niej dumna. Cieszy się, że 
Grażyna poszła w jej ślady. 
Na Akademii Teatralnej skoń-
czyła wydział wiedzy o teatrze 
i historię sztuki. Dzisiaj jest 
znaną i cenioną dziennikarką. 
Na swoim koncie ma wiele li-
czących się nagród. Brała też 
udział w wielu prestiżowych 
festiwalach zagranicznych.

– Tak się złożyło, że mamy 
podobną pracę. Nie dora-
dzamy sobie. Jednak zawsze 
bardzo cieszymy się ze swoich 
sukcesów – zapewnia. 

Nic dziwnego, że pani 
Krystyna każdego dnia dzię-
kuje Opatrzności, że jej rodzi-
na trzyma się razem. Gwiazda 
doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, że jest szczęściarą. Ma 
w sobie niezwykłą pogodę 
ducha. Wie, że z uśmiechem 
na twarzy znacznie łatwiej 
idzie się przez życie. I od lat 
jest dla nas świetnym przy-
kładem na to, że jesień życia 
może być równie piękna, jak 
jego wiosna.   (ad)

Krystyna LoSKa
Fo

t. 
Ag

en
cja

 W
BF

Zna ją kilka pokoleń Polaków. Jej charakterystyczna 
blond fryzura była kopiowana przez miliony kobiet. 
Mężczyźni natomiast marzyli, by umówić się z nią 
na kolację. Krystyna Loska z dnia na dzień stała się 
ikoną stylu. I mimo że od lat jest już na emeryturze, 
widzowie nadal wspominają jej klasę i elegancję.

Projekt Partnerstwo dla dzieci Pragi-Południe 2.0 jest 
nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów 
jest aktywizowanie i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz społecznych 
dzieci w wieku 6-18 lat zamieszkałych na Pradze Południe. 

w ubiegłym roku 2015 w ramach projektu udzieliliśmy wsparcia 303 
uczestnikom. w nowym roku kontynuujemy realizację projektu mając na uwadze 
stworzenie jak najlepszych warunków do aktywnej, twórczej, przynoszącej 
zadowalające efekty współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli. 

W ramach projektu „Partnerstwo dla dzieci 
Pragi Południe 2.0” 28.05.2016 r. przy 
Centrum Promocji Kultury w Warszawie zor-
ganizowany zostanie piknik z okazji Dnia 
dziecka. Podczas imprezy odbędzie się m.in. 
prezentacja wszystkich realizowanych zajęć 
w ramach projektu. Ponadto będzie można 
obejrzeć pokaz wozów strażackich, kurs pierw-
szej pomocy przedmedycznej, pokaz policji  

nt. bezpieczeństwa, występy na scenie, anima-
cje ruchowe i konkurencje sportowe. Na dzieci 
czeka również poczęstunek w postaci waty cu-
krowej i popcornu.

zapraszamy wszystkich mieszkańców 
lokalnej społeczności wraz z dziećmi do 
udziału w atrakcjach i niespodziankach 
przygotowanych przez organizatorów.



7

REKLAMA REKLAMA

CHIRURGIA NACZYNIOWA

  PRZEŁOM W LECZENIU  
              ŻYLAKÓW  
  KOŃCZYN DOLNYCH!
         Metoda pary wodnej 
                  VenoSteam™

l jest skuteczna w leczeniu wszyst kich  
rodzajów żylaków

l para wodna dociera do wszystkich 
 zakątków żył

l żylaki bocznic i żylaki pniowe można  
usunąć w ramach jednego zabiegu

Usuwanie „pajączków naczyniowych”
za pomocą radiofrekwencji – urządzenie VIRIDEX
* Podczas konsultacji wykonywane jest badanie przepływu krwi w tętnicach  
i żyłach – USG Doppler. 

Nasi specjaliści zapraszają: Prof. M.Maruszyński, dr René Milleret,  
dr n. med. T.Zwierowicz, dr M.Pawelczyk oraz dr J.Włodarski.

ul. Arabska 5 
03-977 Warszawa 

Tel. 22 403 64 26 
Tel. kom.  695 938 094

www.ChirurgiaEstetyczna.pl

MEDICAL ESTHETIC WARSZAWA

– Wszystko zaczęło się 
dziesięć lat temu. Pojawił się 
pomysł integracji lokalnej 
i „podarowania” swojego 
prywatnego czasu. A w dzisiej-
szych szybkich czasach trudno 
znaleźć wolną chwilę i zrobić 
coś dla innych. Intencją teatru 
było, aby stanąć po drugiej 
stronie i podziękować dzie-
ciom, bo przecież my rodzice 
częściej jesteśmy ich odbior-
cami, niż oni naszymi. Jest to 
ukłon w stronę dzieci, że my 
też możemy coś dla nich zrobić 
i podarować im uśmiech – pod-
kreśliła w rozmowie z „Miesz-
kańcem” reżyser spektaklu, 
a także dawna wychowanka 
przedszkola, mama dziec-

ka, które uczęszczało do tego 
przedszkola oraz obecna pra-
cownica Marta Dąbrowska. 

W ciągu tych dziesięciu lat 
odbyły się trzy przedstawie-
nia. Tym razem rodzice zapre-
zentowali swoją wersję „Kota 
w butach”. Próby trwały około 
czterech miesięcy. Akcja bajki 
jest klasyczna. Oto młynarczyk 
po śmierci ojca dostaje w spad-
ku kota, mówiącego ludzkim 
głosem. Wraz z nim udaje się 
w świat. Pewnego dnia koci-
sko ofiarowuje królowi, podró-
żującego z orszakiem, złapane 
przez siebie króliki, mówiąc, 
że to dar markiza de Karaba-
sza. Następnie sprytne zwierzę 
nakazuje, nieświadomemu in-

trygi, młynarczykowi wykąpać 
się w rzece, a przejeżdżający 
obok królewski orszak błaga 
o ratunek dla „topiącego się” 

„markiza”. Finał jest oczy-
wiście bajkowy – nieporozu-
mienia zostają wyjaśnione, 
królewna zakochuje się w mły-
narczyku, a król oczywiście 
wyraża zgodę na ślub. 

Dzieci zgromadzone na 
widowni były zachwycone. Pi-
skom i śmiechom nie było koń-
ca. Szczególnie podobała im się 
scena w rzece, kiedy to przedsta-
wienie zrobiło się interaktywne, 
bo młynarczyk zaczął „chlapać” 
wodą na publiczność. 

Duże brawa należą się ro-
dzicom, którzy brawurowo 
wcielili się w swoje role. Wy-
stąpili: Monika Bartosiewicz 
(kot w butach), Jakub Lorenz 
(młynarczyk), Magdalena Mi-
lewska (żona brata młynarczy-
ka, członkini orszaku królew-
skiego), Krzysztof Konopka 
(brat młynarczyka, członek 
orszaku królewskiego), Mag-
dalena Jesiotr (zając), Domini-
ka Janik (królewna) i Marcin 
Beder (król). Akompaniowała 
pracownica przedszkola Doro-
ta Wojnarowicz. 
Tekst i fot. Anna Krzesińska „PoKÓj Na LaTo”

Jest już otwarty „Pokój na 
lato” – letni pawilon rekreacyj-
no-kulturalny zlokalizowany 
tuż przy Muzeum Powstania 
Warszawskiego. W tym roku 
w nowej odsłonie, niezależnie od 
pogodowych humorów lata bę-
dzie działał od maja do sierpnia. 

„Pokój na lato” będzie miej-
scem spotkań dla warszawia-
ków i turystów spragnionych 
odpoczynku wśród zieleni, 
wiedzy o Warszawie i rozryw-
ki na najwyższym poziomie. 
W programie przygotowano 
wiele atracji: 32 spotkania 

warsztatowe, 20 koncertów,  
24 wykłady varsavianistyczne, 
4 spotkania filmowe, 4 wieczory 
komediowe, 2 retro potańcówki, 
2 wyprzedaże garażowe itp. 

Plenerową restaurację pro-
wadzą dwaj pasjonaci kuchni 
i nocnego życia przedwojen-
nej stolicy. Dla gości cenią-
cych tradycję są słynne pączki 
z Górczewskiej i pyzy z Ró-
życa. Co weekend organizo-
wane są tematyczne śniadania 
na trawie połączone z varsa-
vianistycznymi smaczkami.

(ab)

Rodzice, którzy stali się aktorami Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski
Dzieci to źródło dumy i szczęścia dla swoich rodziców. Teraz ci ostatni mogli 
odwdzięczyć się swoim milusińskim i dostarczyć im chwil uśmiechu i radości. 
W praskim Przedszkolu nr 153 „Słonecznym Przedszkolu” mamy i ojcowie 
zamienili się bowiem we wspaniałych aktorów. 

OSiR PRaga-POłudnie 
Woda jest naturalnym środowiskiem człowieka. Już w brzuchu mamy zdobywamy 
umiejętność pływania. Pozostaje ona z nami jeszcze przez 6–7 miesięcy, później 
ją tracimy. Musimy ponownie uczyć się tego, co już umieliśmy. Wszelkie badania 
wskazują, iż każda forma aktywności w wodzie stymuluje rozwój ruchowy i rozwój 
fizyczny, wzmacnia odporność organizmu oraz zwiększa bezpieczeństwo. Im wcze-
śniej rozpoczną się ćwiczenia w wodzie, tym ich pozytywny efekt będzie bardziej 
znaczący. Z tego powodu bardzo dużo uwagi poświęcamy najmłodszym. Ważnym 
dla dzieci i rodziców jest to, że wspólne ćwiczenia zacieśniają łączące ich więzi. Dba-
jąc o komfort maluchów zapewniamy odpowiednio ciepłą wodę.
Pływalnie na Pradze Południe, „Wodnik” i „Szuwarek”, specjalizują się w zajęciach 
pływania dla niemowląt. Wykwalifikowana kadra instruktorów i trenerów czeka  
na rodziców z ich pociechami. 
Jeśli chcesz więcej wiedzieć o zajęciach w wodzie dla niemowlaków – zadzwoń:
•	 Pływalnia	„Wodnik”	przy	ul.	Abrahama	10,	tel.	22	673	82	00	w.	112
•	 Pływalnia	„Szuwarek”	przy	ul.	Kwatery	Głównej	13,	tel.	22	610	12	85

lub odwiedź stronę: www.osir.waw.pl 
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Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili  
wytchnienia, uśmiechu, po prostu - luzu!

na luzie

Pyszna Józia

ZAJRZYJMY DO KUCHNI
KonKretnie i smaKowicie – Kotlety! 
j Kotlet schabowy: kotlety schabowe (schab środkowy, 
może być z kostką) nakłuć specjalną „dziurkarką” do mięsa, 
albo też nie nakłuwać. Nakłute lepiej wchłaniają zioła i przyprawy oraz nie 
kurczą się tak, jak te bez nakłucia igłami „dziurkarki”. Potem mięso natrzeć 
solą i pieprzem oraz ziołami, utartymi z oliwą na gęstą pastę. Nie zapomi-
najmy o czosnku. Ułóżmy je jeden na drugim, pozostawmy na 1–2 godziny 
przykryte. Na rozgrzanym grillu kładziemy kotlety na 5 minut, a następnie je 
przekładamy na drugą stronę na tyle samo. Soczyste i znakomite!

j Kotlety z kurczaka: filet kurczaka skropić octem jabłkowym, natrzeć 
pieprzem, tymiankiem i rozmarynem, a gdy odpoczną około godziny w lodów-
ce, naciąć, formując obszerną „kieszonkę”, którą wypełniamy szpinakiem, 
podduszonym ze sporą ilością świeżego czosnku i serem feta. „Kieszonkę” 
zapinamy wykałaczką (nie szkodzi, jeśli wydostanie się trochę farszu, będzie 
z tego smaczniejszy sos). Smażymy na maśle klarowanym, bez pośpiechu, 
do zrumienienia z jednej, a następnie z drugiej strony. Podajemy z ryżem, 
polanym sosem spod filetów wzbogaconym odrobiną śmietany i świeżym ko-
perkiem. Do tego – mizeria.

j Kotlety wołowe: wołowinę zrazową dobrej jakości rozbić tłuczkiem na 
cieniutko, układać nie uciskając warstwami w emaliowanym lub szklanym 
garnku, posypując mielonym pieprzem i liściem laurowym. Całość zalać ja-
snym piwem, przykryć, odstawić na jedną dobę do lodówki. Piwo z przypra-
wami zlać, przecedzić (z uwagi na kruszony liść laurowy), zalać nim podsma-
żone plastry ziemniaków, marchewek (tak!) i cebuli, posolić, przykryć i dusić 
około 20 minut. Tymczasem kotlety zrumieniamy na oleju, a gdy gotowe, 
układamy w garnku z duszonymi warzywami i – przykryte – wkładamy jesz-
cze na 20–30 minut do piekarnika. 

j Kotlety z karkówki: wymieszać w równych proporcjach ketchup i musz-
tardę; można dodać nieco sosu sojowego i miodu. Starannie, z każdej strony 
natrzeć mocno rozbite kotlety, ułożyć je ciasno w misce i trzymać w lodówce 
przez noc. Następnie wrzucać na grilla, na patelnię z odrobiną tłuszczu albo 
do piekarnika. Pycha!

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC
Synek wpada do pokoju:
– Tato, tato, a mama stoi na wadze  
i cieszy się, że schudła aż półtora kilo!
Na to ojciec, znad gazety:

– Schudła, schudła… Pewnie tylko zmyła makijaż!
***

Biuro. Jeden urzędnik mówi do drugiego:
– Co jest, Stefan? Już czwarty dzień wcale nie chce mi się 
pracować!
– A! To znaczy, że mamy dziś czwartek.

***
Wieczór. Dziewczyna dostaje od chłopaka smsa:
„Fajnie było, ale się skończyło”. Wściekła i obrażona,  
natychmiast odpisuje: 
„Ty ze MNĄ zrywasz, żałosny kretynie? Ty?! I tak byłam 
z tobą tylko z litości. A plotki, że spałam z twoim bratem  
to nie plotki! Bujaj się gnojku i żałuję, że zmarnowałam  
przy tobie tyle czasu!!!”. Po chwili nadchodzi odpowiedź: 
„Chodziło mi o film.”

RADY
CIOTKI
AGATY

Czy to prawda, że mięso jest 
szkodliwe?
zdania są podzielone. Ja 
jednak uważam, że szkodzić 
może mięso przesycone che-
mią, ze starych zwierząt, 
zbyt długo przechowywane, 
źle przygotowane. 
Mięso jest doskonałym 
źródłem żelaza i białka, 
ale – zwłaszcza czerwone  
– w nadmiarze, złej jakości  
lub nieodpowiednio przyrzą-
dzone – szkodzi. Można zjeść 
bezkarnie nawet tatara, jed-
nak tylko czasem. 
Nauka zachęca do znacz-
nego ograniczania spożycia 
mięsa, proponując w zamian 
warzywa, ryby i nabiał. dla-
tego, jeśli decydujesz się na 
mięso (chodzi tu też o wszel-
kie wędliny, zwłaszcza kup-
ne), dbaj o jego naprawdę 
dobrą jakość i zamiast ku-
pować gotową szynkę, któ-
rej kilogram kosztuje taniej 
niż kilo surowej szynki, lepiej 
się zastanów: co oni musie-
li tam wepchnąć, żeby mimo 
wszystko „wyjść na swoje”? 
Lepiej kupić kawałek dobrego 
mięsa i upiec samodzielnie. 
Przynajmniej wiesz, co jesz 
i co dajesz jeść dzieciom.

Co wiesz o biedronkach? To ponad 5000 gatunków, spośród 
których w Polsce żyje około 80, a najczęściej spotykamy bie-
dronkę siedmiokropkę. Czy to prawda, że kropek przybywa 

biedronce z wiekiem? Nieprawda! Ich liczba zależy od gatunku. Jeśli ma inną liczbę 
kropek – to inny gatunek, a nie siedmiokropka.
Żywią się owadami, a najchętniej – mszycami, ale też innymi szkodnikami roślin, taki-
mi jak: tarczniki, wełnowce, czerwce. Są więc pożyteczne w sadach i na grządkach.
W roku 2006 w Poznaniu zanotowano po raz pierwszy nową odmianę biedronki, 
bardzo agresywną: to tzw. biedronka azjatycka, niezwykle podstępna, o zmienia-
jącym się kolorze i liczbie kropek: od pomarańczu do brązu, od 2 do kilkunastu. 
Poza zjadaniem szkodników, potrafi pożerać pyłek kwiatowy, nektar, liście, owoce, 
zwłaszcza już uszkodzone przez ptaki lub owady; lubi wgryźć się na przykład w wi-
nogrono. Zjadają też nasze siedmiokropki, a wydają do pięciu pokoleń rocznie!

Ciekawska

Wesoły Romek

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. 
U z. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23

Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 10.03.2016 r. 
uzupełniony po wezwaniu dnia 24.03.2016 r. Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy reprezentowanego przez:

Pana Łukasza Jeziorskiego Burmistrza Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oraz Pana 
Leszka Braniewskiego Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 

 – rozbudowie drogi gminnej ulicy Przylaszczkowej w Warszawie na odcinku 
od ul. Poezji do ul. Wał Miedzeszyński w związku z rozszerzeniem granicy 
pasa drogowego poprzez budowę chodnika w zakresie branży drogowej 
i oświetlenia, na działkach ew. nr 26/1, 39/4, 40, 85, 88, 86, 89 z obrębu 3-12-99, 
nr ew. 1, 2/27, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/40, 
2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 
2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/2, 2/3, 2/4, 5/1, 39, 49, 48, z obrębu 3-12-100, nr ew. 
98 z obrębu 3-14-37 w Warszawie.

Nieruchomości objęte inwestycją:

I. Działki położone w liniach rozgraniczających ulicy Przylaszczkowej:

1. działki ewidencyjne stanowiące własność m.st. Warszawy:

 – nr ew. 88, 89 w obrębie 3-12-99, 

 – nr ew. 1 w obrębie 3-12-100

2. działki ewidencyjne, które z mocy prawa przechodzą w całości na 
własność m.st. Warszawy o ile wcześniej nie stały się jego własnością na 
podstawie przepisów szczególnych, w tym art. 73 ustawy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 
872 z późn. zm.):

 – nr ew. 86 w obrębie 3-12-99

 – nr ew. 1 w obrębie 3-12-100

3. działki ewidencyjne powstałe w wyniku podziału, które z mocy prawa 
stają się własnością m. st. Warszawy:

II. Działki położone poza liniami rozgraniczającymi ulicy Przylaszczkowej, 
dla których ustala się obowiązek przebudowy dróg innej kategorii  
(ul. Wał Miedzeszyński – droga powiatowa), a które przechodzą na własność 
m. st. Warszawy:

 – nr ew. 40 w obrębie 3-12-99, 

 – nr ew. 39 w obrębie 3-12-100,

 – dz. nr ew. 98 w obrębie 3-14-37.

 – nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na 
ważny interes społeczny i gospodarczy, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z. z 2015 r., poz. 2031) 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy 
wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Akta sprawy do wglądu znajdują 
się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m. st. Warszawa dla Dzielnicy  
Wawer z siedzibą przy ul. Żeganskiej 1 w Warszawie, II piętro, pok. 220 w dniach 
przyjęć interesantów, tj.: w poniedziałki w godz.12.00-16.00 oraz środy w godz.  
10.00-14.00. Sprawę prowadzi Pani Katarzyna Głowacka-Magdziak.

Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy do Wydziału Architektury i Budownictwa 
Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer za pośrednictwem Wydziału Obsługi 
Mieszkańców, Warszawa ul. Żeganska 1 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. 2016 poz. 23) w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. 

nr ew. 
działki 
przed 
podziałem

nr ew. działki 
ewidencyjnej 
do zajęcia pod 
inwestycję po 
podziale

obręb

26/1
39/4
85
88

26/7
39/7
85/1
88/1

3-12-99
3-12-99
3-12-99
3-12-99

2/27
2/29
2/30
2/31
2/32
2/33
2/34
2/35
2/36
2/37
2/38
2/39
2/40
2/7
2/8
2/9
2/10

2/89
2/91
2/93
2/95
2/97
2/99
2/101
2/103
2/105
2/107
2/109
2/111
2/87
2/47
2/49
2/51
2/53

3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100

nr ew. 
działki 
przed 
podziałem

nr ew. działki 
ewidencyjnej 
do zajęcia pod 
inwestycję po 
podziale

obręb

2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26
2/2
2/3
2/4
5/1
49
48

2/55
2/57
2/59
2/61
2/63
2/65
2/67
2/69
2/71
2/73
2/75
2/77
2/79
2/81
2/83
2/85
2/41
2/43
2/45
5/3
49/1
48/1

3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100
3-12-100

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
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REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
C A Ł O D O B O W O

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Grochowska 156 
tel. 22 610-48-74; 667 051 700

 ul. Floriańska 12 
tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19

 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

DAM PRACĘ

n Do obsługi parkingu z do-
świadczeniem emeryta, rencistę 
z Grochowa. Tel. 515-116-107

n Przychodnia medyczna Bora-
med poszukuje pani do sprzą-
tania na umowę zlecenie. Praca 
w godzinach wieczornych, bądź 
porannych od poniedziałku do 
soboty. Poszukujemy osoby odpo-
wiedzialnej, sumiennej i uczciwej. 
Prosimy o kontakt telefoniczny 
781-311-057. Boramed, ul.Bora- 
-Komorowskiego 21 lok. 307.

FINANSE

n Pożyczka do 25000 zł.  
Tel. 663-271-508

n Pożyczki w 24h (także z komor-
nikiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale. Tel. 516-400-434

n A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, platery. 
Płacę gotówką.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

MEDYCZNE

n Alkoholowo-narkotykowe odtru-
cia, Esperal.  
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37

NAUKA

n Angielski, niemiecki  
– nauczyciel. Tel. 601-20-93-41

n Matematyka, dojazd.  
Tel. 691-870-045

n Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze – promocja! Student.  
Tel. 533-404-404

n Tłumaczenia – francuski, 
rosyjski: przysięgłe stare i nowe; 
techniczne samochodowe, budow-
lane – umowy, kontrakty, faktury; 
zaświadczenia diagnozy lekarskie. 
Dokumenty emerytalne.  
Tel. 22 815-44-91, 601-35-18-64

NIERUCHOMOŚCI   –   Mam 
do wynajęcia

n Parter 20 m kw. lub piętro 23 
m kw. pawilonu. Tel. 663-739-763

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Działkę o pow. 1000 m kw. lub 
3000 m kw. w Sulejówku.  
Tel. 608-146-763

n Segmenty i mieszkania 
w Sulejówku w promocyjnych 
cenach! 900 m od SKM MdM. 
Tel. 501-080-028, www.iwbau.eu

n Siedlisko podworskie: działka 
(6300 m kw.), dom drewniany (60 
m kw.), garaż (20 m kw.); teren 
1/2 starodrzew + 1/2 łąka. Powiat 
Sokołów Podlaski.  
Tel. 512-309-674

PRAWNE

n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw.  
Teresa Zdanowicz. Sprawy cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe. 
Wawer – Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

n Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. al. Waszyngtona 146 
lok. 212 (wejście jak do Agen-
cji Rynku Rolnego). Kancelaria 
została przeniesiona z Universamu 
Grochów. Tel. 509-959-444,  
www. kancelariaosica.pl 

RÓŻNE

n OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO I SOLID-
NIE. TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

n Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria. Tel. 606-742-822, 
www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY

n Mycie okien plastikowych.  
Tel. 504-285-333

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, śmie-
ci, gałęzi, itp., sprzątanie piwnic, 
wycinanie drzew, małe rozbiórki 
z załadunkiem. Tanio.  
Tel. 721-002-710

n Przeprowadzki 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań i piwnic. 
Tel. 607-66-33-30

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

n Transport – przeprowadzki  
– samochód o wymiarach 3,9 
dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny.  
Tel. 502-904-764

TURYSTYKA

n MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, LAS, 
KAMERALNIE. TEL. 89 621-17-80, 
www.szczepankowo.pl 

n Wypoczynek przez cały rok 
w ciszy i spokoju wśród jezior i la-
sów 100 km od Warszawy, bardzo 
dobre warunki, weekendy, święta. 
Tel. 24 235-82-94, 695-642-518

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputerowy 
Dojazd i Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

n AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachodnie. 
Naprawa. Tel. 609-105-940

n Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa.  
Tel. 22 815-47-25, 501-123-566, 
lemag-tvsat.waw.pl

n ANTENY, TELEWIZORY – NA-
PRAWA. TEL. 602-216-943

n Cyklinowanie, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, lakiero-
wanie, przekładanie parkietów  
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Czyszczenie Karcherem  
dywanów, wykładzin, tapicerki.  
Tel. 694-825-760

n Dezynsekcja – skutecznie.  
Tel. 22 642-96-16

n Dezynsekcja, odpluskwianie. 
Profesjonalnie. Tel. 601-227-246

n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n DOMOWY HYDRAULIK, 
TERMY, KUCHNIE – 24 H. TEL. 
22 610-88-27, 604-798-744

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n Futra – kożuchy, odzież  
skórzana – usługi miarowe,  
przeróbki, wszelkie naprawy,  
ul. Zamieniecka 63.  
Tel. 22 610-23-05

n Gaz, hydraulika – 24h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. Tel. 22 610-18-53, 
662-065-292

n Hydrauliczne, gazowe, solidnie. 
Tel. 22 610-81-21, 607-773-106

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK. TEL. 502-031-257

n Hydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazowe, 
kominiarskie. Uprawnienia.  
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n LODÓWEK NAPRAWA.  
TEL. 22 842-97-06, 
 602-272-464

n Lodówki, pralki, telewizory  
– naprawa. Tel. 694-825-760

n Malowanie, gładź.  
Tel. 518-646-543

n Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli.  
Tel. 22 499-20-62

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

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

n Papa termozgrzewalna.  
Tel. 660-47-36-28

n PRALKI NAPRAWIAM  
– EMERYCI 50% TANIEJ.  
TEL. 22 672-95-50, 503-846-135

n Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n Rolety antywłamaniowe i napra-
wy. Tel. 602-228-874

n Rolety, żaluzje, verticale, rolety 
antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa. Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDO-
WY, GARDEROBY I PAWLACZE. 
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, moskit-
iery – naprawy, pranie verticali.  
Tel. 22 610-54-19

USŁUGI – Budowlane

n Tarasy drewniane.  
Tel. 504-250-013 

n Usługi: koparko-ładowarką – 
wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot – kucie. Konkurencyjne 
stawki. Tel. 502-904-764

USŁUGI – Komputerowe

n AAA Tani Serwis Komputerowy 
18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

n Serwis. Tanio. Tel. 602-849-614

USŁUGI – Porządkowe

n Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

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

USŁUGI – Remontowe

n Dachy, rynny, kominy; krycie, 
naprawa, wymiana.  
Tel. 504-250-013

n Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 606-181-588

n Glazura, hydraulika, remonty. 
Tel. 518-562-380

n Gładź, panele, malowanie.  
Tel. 609-982-675

n Malowanie, gipsowanie, panele. 
Tel. 609-394-164

n Malowanie, tapetowanie, panele. 
Tel. 22 615-76-97, 695-679-521

n Malowanie, tapetowanie, 
remonty.  
Tel. 501-028-073, 22 612-21-74

n Remonty kompleksowo i solidnie. 
Tel. 501-868-930, 502-218-778, 
www.remonty4u.pl

n TAPETOWANIE, MALOWANIE, 
GLAZURA. GŁOWACKI.  
TEL. 504-618-888

n Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg.  
Tel. 663-51-17-71

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK , GOCŁAW, UL. F. ZNA-
NIECKIEGO 8. TEL. 22 672-07-75

9

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gocław-Lotnisko” ul. Orlego Lotu 6 

ogłasza  przetarg  nieograniczony

na  wykonanie remontu   
klatek schodowych nr 1, 2   

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
przy ul. Rechniewskiego 2

w  Warszawie.

 Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni

www.smgl.com.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Gocław-Lotnisko” ul. Orlego Lotu 6 

ogłasza  przetarg  nieograniczony

na wykonanie   nowych miejsc postojowych, 
placu manewrowego oraz przebudowę  

istniejącego oświetlenia terenu w sąsiedztwie 
budynków mieszkalnych  

przy ul. Umińskiego 16 i 18 w Warszawie

 Szczegóły na stronie internetowej Spółdzielni

www.smgl.com.pl

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON LETNI!

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

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

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

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

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

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

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

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

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

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

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

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498-74-80

ul. Korkowa 119/123 
tel. 22 353 42 50

Wojskowy Inst. Med.
ul. Szaserów 128 

(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245 59 93 
tel. 882 190 636

  
 
  

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby na bezpłatne badanie słuchu 
i konsultację protetyka słuchu. Osobom 
niepełnosprawnym proponujemy wizyty 
domowe. Z uwagi na duże zaintereso-
wanie naszymi usługami, prosimy 
o telefoniczne umawianie wizyt.

ul. Dąbrowszczaków 5A
1 piętro, gab. 26 
tel. 22 392 05 67

Około 500 milionów ludzi na 
całym świecie cierpi w wyniku 
ubytku słuchu.

Problem najczęściej doty-
ka osoby starsze, skutecznie 
utrudniając im funkcjonowanie 
w stale pędzącym świecie, prze-
szkadzając w codziennej komu-
nikacji oraz narażając na bolesne 
uczucie wstydu. Ubytki słuchu 
różnią się między sobą, jednak 
zdecydowana ich większość ma 
charakter obuuszny. Większość 
osób nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że jeśli mają ubytek obu-
uszny, a nie decydują się na no-
szenie aparatu lub decydują się 
tylko na zaaparatowanie jednego 
ucha, to następuje deprywacja 

słuchu w obu albo w pozosta-
wionym samemu sobie uchu. 

Deprywacja słuchu polega 
na stopniowym traceniu przez 
mózg umiejętności przetwarza-
nia informacji w wyniku trwałego 
braku pobudzania ucha bodźcem 
akustycznym. Im wcześniej zde-
cydujemy się na noszenie aparatu 
słuchowego na dotkniętym ubyt-
kiem słuchu uchu, tym mniejsze 
ryzyko wystąpienia deprywacji 
słuchu oraz tym większa korzyść 
z noszenia aparatów słuchowych. 
Nosisz aparat, ale…
Masz trudności z rozumieniem 
mowy? 
Masz problem z rozpoznaniem 
kierunku skąd dochodzi dźwięk?

D l a t e g o 
osoby mające 
ubytek słuchu 
w każdym uchu 
powinny nosić 
dwa aparaty 
słuchowe. 
 
 
 

W dwóch aparatach słucho-
wych dźwięki są przyjemniejsze 
do słuchania, nie trzeba się wy-
silać, aby je usłyszeć. W natu-
ralny sposób są odbierane czy-

sto, z odpowiednim poczuciem 
głośności i przestrzenności. 
Uzyskanie takiego efektu z jed-
nym aparatem słuchowym nie 
jest możliwe w przypadku osób 
dotkniętych ubytkiem słuchu 
w obu uszach. Hałas otoczenia 
utrudnia rozumienie mowy. 

Dla osób, które nie słyszą 
oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrębnienie poszcze-
gólnych głosów jest trudne. 
Mózg potrzebuje informacji 
z obu uszu, aby skutecznie roz-
różniać dźwięki w trudnych sy-
tuacjach słuchowych, takich jak 
rozmowa w zatłoczonej kawiar-
ni lub w pomieszczeniu, do któ-
rego dobiegają hałasy przejeż-

dżających ulicą pojazdów. Dwa 
aparaty słuchowe pozwalają 
wspomóc naturalną zdolność 
mózgu do „filtrowania” hałasów 
dochodzących z tła.

Mając niedosłuch obu-
uszny nie aparatując uszu lub 
aparatując jedno ucho, drugie 
ucho pozostawiając same so-
bie, narażamy się na zmniej-
szenie komfor tu i satysfakcji 
płynącej z życia. Nienaturalny 
odbiór może wywierać nega-
tywny wpływ na relacje rodzin-
ne. Tak jak w przypadku wady 
wzroku nie nosi się szkiełka na 
jedno oko tylko okulary by do-
brze widzieć, tak w przypadku 
niedosłuchu obuusznego po-
winno nosić się dwa aparaty, 
aby prawidłowo słyszeć.  

(AS)

APARAT SŁUCHOWY – JEDEN CZY DWA?

PRAGAWARSZAWA

Podologia jest nową 
dziedziną związa-

ną z medycyną, 
zajmującą się 
specjal is tycz-
nymi zabiegami 
stóp, ale nie le-

karskimi. Zabie-
gi podologiczne 

odnoszą się zarówno 
do działań profilaktycz-

nych, rehabilitacyjnych, jak i leczniczych, 
w przeciwieństwie do kosmetycznych 
zabiegów na stopach. Przede wszystkim 
zajmujemy się wrastającymi paznokcia-
mi, paznokciami zmienionymi grzybiczo 
i zdeformowanymi, odciskami, modzelami 
czy brodawkami wirusowymi. Podolog sa-

modzielnie rozpoznaje zmiany patologicz-
ne na stopach i przeprowadza odpowiednie 
zabiegi lub kieruje pacjenta do właściwego 
lekarza specjalisty. Podolog nie leczy, lecz 
zapobiega powstawaniu zmian chorobo-
wych lub przeprowadza określone tera-
pie. Z zabiegów podologicznych powinny 
korzystać osoby, które samodzielnie nie 
potrafią poradzić sobie z nadmiernie na-
rastającym naskórkiem i jego pękaniem, 
z modzelami i odciskami, z przerośnięty-
mi, twardymi paznokciami, osoby ogra-
niczone ruchowo i wzrokowo, które mają 
problemy z codzienną pielęgnacją stóp 
oraz osoby, u których występuje nadmier-
na potliwość stóp.

Czy to temat wstydliwy?
Wstydliwy powinien być raczej brak dba-
łości o stopy, ale tak – temat stóp jest dla 
wielu osób bardzo wstydliwy i sami nie 
wiedzą dlaczego, nawet gdy mają zadbane 
stopy, ale tu raczej problem ma podłoże 
psychologiczno-fizyczne. Stopy niektó-
rych ludzi stanowią jego sferę intymną. 
Dlatego mają oni obawy i wstydzą się zgło-
sić na leczenie do podologa. Inną przyczy-
ną może być także lęk przed ewentualnym 
bólem lub niebezpieczeństwem zakażenia, 
bądź też po prostu – niewiedza w dziedzi-
nie podologii. 

Co możemy zrobić z każdą stopą
Dbać o swoje stopy regularnie uczęszczając 
do podologa, dzięki czemu zapobiegniemy 
i przeciwzadziałamy powstawaniu zrogowa-
ceń, pęknięć i odcisków. I koniecznie – nie 
przeprowadzać zabiegów domowych, które 
są częstym zaczątkiem powstawania uciążli-
wych dolegliwości.

Przykłady
Pękające pięty to nie tylko problem este-
tyczny, ale również zdrowotny. Pęknię-
cia wyglądają jak szczeliny, zwykle tylko 
w zrogowaciałej części naskórka. Bywa 
jednak, że są o wiele głębsze i sięgają aż 
do skóry właściwej. Wtedy pięty bolą przy 
każdym kroku, krwawią, a niekiedy nawet 
ropieją. Jest to bardzo niebezpieczne, po-
nieważ przez poranioną skórę wnikają do 
organizmu bakterie i wirusy. Łatwo wtedy 
o zakażenie i poważne kłopoty zdrowotne. 
Bez pomocy specjalisty nie będzie lepiej. 
Nie wystarczy jeden zabieg, by problem 
zniknął raz na zawsze. Profesjonalne le-
czenie pięt jest długotrwałe. Warto nie 
dopuszczać swoich stóp do takich jak na 
zdjęciach.
Zapraszamy do dbania o swoje stopy, 
a w razie problemów – chętnie pomożemy.

Magdalena Dziemidok
Specjalista ds. podologii

Podologia – co to za dziedzina

Kupon rabatowy na zabieg podologiczny.
tyle, ile masz lat, tyle procent 
zniżki* dostajesz na wizytę.
* zniżka przeznaczona jest dla emerytów

gdzie nas znajdziecie
EST gabinet kosmetyczny 
Katarzyna Nozderko
ul. Szaserów 109 lok. nr 1
04-349 Warszawa
Tel. 600 811 473

Podolog tel. 500 033 730 
E-mail: k.nozderko@gmail.com

http://www.nozderko.com/
https://www.facebook.com/est.wellu/?ref=ts&fref=ts
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Wieści z Wawra

Koncert chóru 
Filharmonii Narodowej 

na 150-lecie 
Gminy Wawer

Koncert Chóru Filharmonii Narodo-
wej z okazji rocznicy 150-lecia powstania 
Gminy Wawer odbył się w kościele p.w. 
Wniebowzięcia NMP w wawerskim Ze-
rzniu. Przed koncertem uroczystą Mszę  
Św. w intencji mieszkańców dzielnicy od-
prawił Kardynał Kazimierz Nycz, a uroczy-
stą homilię wygłosił Abp Henryk Hoser.

Udział w uroczystościach wzięło po-
nad pół tysiąca mieszkańców, przedstawi-
ciele warszawskiego i wawerskiego samo-
rządu, reprezantowanego przez burmistrza 
dzielnicy Łukasza Jeziorskiego, zastęp-
ców burmistrza Leszka Baraniewskiego 
i Zdzisława Gójskiego, przewodniczącego 
Rady Dzielnicy Norberta Szczepańskiego 
oraz radni Warszawy i dzielnicy Wawer, 
dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kul-
tury Iwona Wujastyk. Gości przywitał 
zastępca burmistrza dzielnicy Wawer Le-
szek Baraniewski.

Podczas uroczystej homilii Arcybiskup 
Henryk Hoser apelował o współpracę re-
prezentantów władz świeckich i duchow-
nych. – Dziękuję za mądrą współpracę 
władz dla dobra wszystkich, dla wspólne-
go dobra – mówił Arcybiskup Hoser.

Koncert w Wawrze zainaugurował 
cykl występów „Mazowsze w Koronie” 
organizowany przez Mazowiecki Insty-
tut Kultury. Program koncertu nawiązy-
wał do ponad 600-letniej tradycji parafii 
w Zerzniu i 150-lecia powstania Gminy 
Wawer. Znalazły się w nim wybrane 
utwory kompozytorów europejskich, 
z polskim hymnem kanonizacyjnym 

„Gaude Mater Polonia” na czele oraz 
słynne partie chóralne z oper Verdiego 
i Moniuszki powstałych w XIX w.

Zielone Świątki na Urzeczu 
W sobotnie popołudnie 14 maja odbyło 

się jedno z wydarzeń wpisanych w obchody 
150-lecia powołania gminy Wawer. Na nad-
wiślańskich terenach dzielnicy zorganizowa-
no „Zielone Świątki na Urzeczu – Festiwal 
Obyczajów”.  

Współcześni flisacy przypłynęli na tradycyjnych 
łodziach – galarach, batach i pychówkach do położo-
nej nieopodal zatoki Port Wawer, a flotę uzupełniły też 
dwie łodzie z Ciechocinka. Impreza, objęta patrona-
tem burmistrza dzielnicy Wawer, miała na celu przy-
wołanie i popularyzację tradycji mikroregionu, które-
go częścią jest Wawer. 

W pikniku, mimo niesprzyjającej aury, udział 
wzięło kilkuset mieszkańców oraz przedstawiciele 
władz Warszawy – wiceprezydent Jarosław Jóź-
wiak i dzielnicy Wawer – burmistrz Łukasz Jezior-
ski i zastępca burmistrza Leszek Baraniewski. 

Zorganizowane przez Wawerskie Centrum Kul-
tury i Urząd Dzielnicy Wawer przy wsparciu Urzę-
du m.st. Warszawy wydarzenie obfitowało w wiele 
atrakcji. Teren pikniku przypominał małe miasteczko 
z kilkoma strefami. Uczestnicy mieli okazję wzięcia 
udziału w różnego rodzaju warsztatach m.in. wikli-

niarskich, malarskich i ceramicznych. Była okazja 
nauczyć się wicia wianków i tworzenia oryginalnych 
wycinanek. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wielkoformatowa kolorowanka odzwierciedlająca 
postaci wiślanych flisaków. W strefie smaku kusi-
ły tradycyjne urzeczańskie potrawy takie, jak szare 
kluski, sójki i pierogi. Oko cieszyły przepiękne fo-
togramy autorstwa Jakuba Chmielewskiego, przed-
stawiające postaci flisaków w strojach wilanowskich 
i wystawa obrazująca 150-lecie Wawra. 

Wawerskie Centrum Kultury zapewniło też 
atrakcje w strefie artystycznej. Na scenie można 
było podziwiać m.in. uzdolnioną młodzież z WCK 
filia Zastów, z którą publiczność uczyła się hym-
nu flisackiego, małych artystów w przedstawieniu 
„Po kolana w Wiśle”, wokalistów Ogniska Mu-
zycznego im. A. Kulikowskiego. Gościnnie wystą-
pił barwny Zespół Pieśni i Tańca „Przepióreczka” 
z Konstancina-Jeziorny, a współczesne inspiracje 
nadwiślańskim Urzeczem zaprezentował Michał 
Sołtan – wokalista i kompozytor. Wspólną zaba-
wę z tańcami zapewnił Zawołany Skład Wesel-
ny, a wieczorem wystąpił zespół Kapela Ze Wsi 
Warszawa, który bisował aż trzema piosenkami. 
Na finał odbyła się zabawa przy muzyce serwo-
wanej przez DJ-a, znakomicie dobranej do klimatu 
tego folkowego wydarzenia. Wawerskie „Zielone 
Świątki na Urzeczu” pokazały, że warto sięgać do 
pięknych tradycji i odkrywać je na nowo. 
Jarosław Rosiński – Wawerskie Centrum Kultury

„Kobiety wspólnie  
– poznajmy się w Wawrze”  

– cykl szkoleń i spotkań  
Fundacja Rozwoju Osobistego i Społecznego „I Ja” 

zaprasza do udziału w projekcie „Kobiety wspólnie – po-
znajmy sie w Wawrze”, który ma na celu rozwój osobisty 
i aktywizację społeczną kobiet. Program będzie realizowany 
między majem a listopadem 2016 r. Jest skierowany do ko-

biet 18+, mieszkanek Wawra i jest całkowicie bezpłatny dla 
uczestniczek. Projekt  jest współfinansowany ze środków 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Projekt ma na celu stworzenie warunków do  integracji 
i aktywizacji społecznej kobiet poprzez umożliwienie rozwo-
ju osobistego (praktyczne metody wpływania na własny do-
brostan, umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy) 
i budowania kompetencji miękkich – zarządzanie sobą (np. 
radzenie sobie ze stresem, ze zmianą, umiejętności komuni-
kacyjne, realizacja własnych celów, empatyczne podejście do 
innych i siebie).

Osoby zainteresowane projek-
tem będą mogły zapisać się na cały 
cykl lub uczestniczyć w wybranych 
spotkaniach. Terminy cyklu wy-
kładów i spotkań warsztatowych 
w miarę możliwości będą konsul-
towane z uczestniczkami projektu.

Miejsce: Wawerskie Centrum Kultury, Żegańska 1A 
Kontakt: mail: fundacjaija@gmail.com, tel. Anna Andrzejewska 
606 924 959, Iwona Jóźwiak-Walc 605 150 066

Zachęcamy do zapisów!
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W szczególnych 
chwilach, pan Lech 
(na zdjęciu), zakłada 
wojskowy mundur. Tak 
też było 24 kwietnia, 
gdy na wojskowych 
Powązkach chciał po-
żegnać jednego z daw-
nych towarzyszy broni  
– płka „Łupaszkę”. 
Wiek i stan zdrowia 
pana Lecha nie bardzo 
umożliwiają poruszanie 
się po mieście komuni-

kacją zbiorową. Dlatego też czasami korzysta z taksówek.
Pan Lech obecnie mieszka w DPS im. Matysiaków. 

W pojedynczym pokoju chętnie opowiada naszemu re-
porterowi swoją wojenną i powojenną historię – Wilno, 
Charków, Donbas, konspiracja, akcje, aresztowania, 
tortury, wyrok śmierci, obozy, ucieczki. Pan Lech jest 
jednym z niewielu żyjących „żołnierzy wyklętych”. 
Jego opowieść, to historia na wielką książkę. I przykład 
niezłomności i miłości do Ojczyzny.

Aby dojechać na pogrzeb „Łupaszki” pan Lech za-
mówił taksówkę w korporacji „Grosik”. W czasie jazdy 
długo rozmawiał z kierowcą. Gdy dojechali na Powąz-
ki „Goniec” chciał uregulować należność za kurs. Kie-
rowca jednak odmówił przyjęcia pieniędzy. – Pan już 
za wszystko zapłacił całym swoim życiem… – pan Lech 
usłyszał od taksówkarza.

– Za pośrednictwem „Mieszkańca” bardzo chcę po-
dziękować temu taksówkarzowi – mówi naszemu re-
porterowi „Goniec”. – Wiem tylko, że ukrywa się on 
pod numerem 517. Przekazujemy więc te wyjątkowe 
podziękowania, bo też i faktycznie, w dzisiejszym świe-
cie postawa kierowcy była wyjątkowa…   ar

Pan już zapłacił…
Kpt. Lech Rudziński (ps. „Goniec”) jechał 
taksówką z Saskiej Kępy na Powązki. Je-
chał na pogrzeb swojego dowódcy – płka 
Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki”…

Nie, klasycznego startu – wszystkich 
jednocześnie, nie będzie. Jak informuje 
prezes firmy, pan Mirosław Sztyber, nowe 
Centrum Handlowe, które wprowadzi bazar 
na pl. Szembeka w XXI wiek, wystartuje 
na przełomie maja i czerwca. Poszczególne 
sklepy i piętra będą zaczynały pracę stopnio-
wo. Fitness Club, któremu patronuje słynny 
bokser, Przemysław Saleta, już działa. Ale 
na przykład nowiutki plac targowy trzeba 
było rozkopać, bo okazało się, że ułożona 
pod spodem instalacja jest nieszczelna. Była 
szczelna, ale nie jest… W środku też huk 
roboty. Wszystko musi działać, wyglądać, 
świecić się, przyciągać oko. 

Nowe centrum handlowe wyposażo-
ne jest w bardzo nowoczesny węzeł cie-
płowniczy. Postanowiono więc skorzystać 
z okazji i rozprowadzić stąd nową insta-
lację po okolicy – dlatego wokół pełno 
wykopków, które jeszcze potrwają… Sło-
wem zmienia się bazar, zmienia się jego 
otoczenie, no i zmienia się klientela. Wy-
starczy popatrzeć dookoła, ile w okolicy 
nowych domów, ilu tu nowych mieszkań-
ców. Bazar musi nadążać…   MMar

ch „Szembeka” 
już wkrótce

Przez 25 lat wydaliśmy ponad 650 nu-
merów gazety. Z tego musieliśmy wybrać 25 
okładek – po jednej z każdego roku – aby-
ście Państwo mogli wybrać trzy laureatki. 

Już sam wybór tych 25 okładek nie był 
łatwy. Jak rozstrzygnąć czy ważniejsza jest 
pierwsza strona pierwszego numeru czy in-
formacja, że Rosjanie opuścili bloki na Mary-
sinie Wawerskim. Wybór pomiędzy handlem 
na Stadionie, wywiadem z Agnieszką Osiec-
ką czy opisywanie afer za ścianą w pewnej 
spółdzielni – naprawdę nie był prosty. Nie 
mieliśmy tylko żadnych wątpliwości, kiedy 
prezentowaliśmy dwie okładki – obie z czar-
nymi winietami: kiedy odszedł od nas Jan Pa-
weł II i po katastrofie smoleńskiej.

Za okładkę 25-lecia uznali Państwo okład-
kę z „Mieszkańca” nr 5/2015 przedstawiającą 
nowootwartą stację II linii metra – zagłoso-
wało na nią 25% internautów. W życiu miasta 
było to jedno z ważniejszych wydarzeń, tym 
bardziej, że miesiąc wcześniej spłonął most 
Łazienkowski i warszawiacy stanęli wobec 
obawy paraliżu komunikacyjnego miasta.  
II linia metra zachwyca do tej pory – kto nie 
był, zawsze może się przekonać.

Okładka, która zdobyła II miejsce (13% 
głosów) nosi numer 1 z roku 2011 i przed-
stawia wiechę nad Stadionem Narodowych. 
I pomyśleć, że przed 5 laty na stadionie pra-
cowały jeszcze dźwigi i wszyscy martwiliśmy 
się, czy stadion będzie gotowy na Euro?

Trzecie miejsce „na pudle” (12% głosów) 
ma okładka z numeru 1 z 1991 roku, który 
jest pierwszym wydaniem „Mieszkańca”. 
Nie ukrywamy, że Państwa wybór bardzo nas 

wzruszył. 
D z i ę k u -

jemy 452 
czytelnikom, 
którzy wzięli 
udział w gło-
sowaniu. Do 
trzech wy-
losowanych 
osób wyślemy 
i n f o r m a c j ę 
w sprawie od-
bioru nagród-
upominków.

Redakcja

Konkurs na okładkę 25-lecia 
zakończony!

Od lewej z przodu: Abp Henryk Hoser, Kard. Kazimierz Nycz, 
Z-ca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski,  
ks. Krzysztof Waligóra.  Z tyłu od lewej z-ca burmistrza dziel-
nicy Wawer Zdzisław Gójski i przewodniczący Rady Dzielnicy 
Wawer Norbert Szczepański
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Na Pragę armia niemiec-
ka dotarła 8 sierpnia 1915 r. 
Tego dnia pierwszy niemiecki 
patrol przeprawił się łodzią na 
drugą stronę Wisły i zwizyto-
wał opuszczoną przez Rosjan 
prawobrzeżną część miasta. 

Reporterzy towarzyszący 
niemieckiej ekspedycji woj-
skowej zauważyli, że jest ona 
nie tylko odizolowana od lewo-
brzeżnej Warszawy, z uwagi na 
wysadzenie wszystkich trzech 
mostów, ale pozbawiona wody 
i światła, w dodatku zatłoczona 
zdezorientowanymi uchodźca-
mi, którzy nie mają już pomy-
słu dokąd się udać. 

Aż 13 zakładów przemy-
słowych tej dzielnicy legło 
w gruzach, wcześniej ogra-
bionych przez ewakuującą się 
armię rosyjską, a większość 
drewnianych domów spłonęła, 
dlatego zniszczenia widoczne 
były na co drugiej posesji. 

Pozbawiona kontaktu z le-
wobrzeżną Warszawą – Praga 
– musiała sobie radzić sama, 
z pozoru przygotowana na 
ten moment, bo już w marcu 
1915 r. powstał tu Komitet 
Przyjaciół Pragi, a w ślad za 
nim ukonstytuował się Praski 
Komitet Obywatelski, który 
wyłonił spośród siebie Służby 
Obywatelskie mające strzec 

bezpieczeństwa i porządku. 
Mimo pozornego chaosu pa-
nował tutaj porządek – Niemcy 
nie podważyli społecznie wy-
łonionych władz miejskich, 
które od tego dnia podlegały 
gubernatorowi warszawskie-
mu. Od 8 sierpnia 1915 r. dwo-
ma obowiązującymi językami 
na praskim brzegu były polski 
i niemiecki, równorzędnie sto-
sowane w sprawach urzędo-
wych, a obowiązującą walutą 
stała się marka niemiecka, któ-
rej wartość została następująco 
przeszacowana 60 rb.=100 mk. 

Pierwsza wojna światowa 
obeszła się stosunkowo łagod-
nie z Warszawą. Niemieccy 
okupanci grabili wprawdzie za-
kłady przemysłowe, ale znisz-
czenia i gros ofiar zawdzięcza-
ła stolica poprzedniemu oku-
pantowi – Rosjanom. Niemcy 
akceptowali polski zarząd 
miasta i jego agendy, nie inge-
rowali w wybór dokonany jesz-
cze przez Centralny Komitet 
Obywatelski wyłoniony samo-
rzutnie z inicjatywy społecznej 
po ustąpieniu Rosjan. 

Zapewne nie bez wpływu na 
decyzję o wcieleniu do Warszawy 
przedmieść miał nominowany 
przez okupanta prezydent – ksią-
żę Lubomirski i jego zastępca 
inż. Drzewiecki. Z ich inspiracji 
gubernator miasta – gen. Hans 
von Beseler – 8 kwietnia 1916 
roku. podpisał akt wprowadza-
jący w czyn tę decyzję. 

Każda z dzielnic ówcze-
snej Warszawy dzieliła się na 
okręgi odpowiadające komisa-
riatom policji, obsadzone przez 
Polaków, ale i Niemców. Sama 
tylko Praga składała się z dwóch 
okręgów: Okręgu XIV z komisa-
rzem Czesławem Polkowskim, 
dysponującym pięcioma ludźmi 
i Okręgu XV, w którym funk-
cję komisarza pełnił Henryk 
Gostyński, a jego pomocnika-
mi byli: Antoni Kozankiewicz, 
Wiktor Księżopolski, Zygmunt 
Kudelski, Józef Kühn i Stefan 
Rodziewicz, wyznaczeni przez 
Centralny Komitet Obywatelski. 

Właśnie do Pragi przy-
łączone zostały: część fol-
warku Nowe Bródno, osada 
Pelcowizna, stacja Praga 
Nadwiślańska, wsie i folwar-
ki Golędzinów i Różopol, 
kolonie: Ustronie, Utrata 
i Targówek, dalej Grochów, 
Gocław oraz Kamionek. 

Dzięki inwestycjom za-
częli osiedlać się imigranci 
z różnych stron kraju, czego 

potwierdzeniem są nazwy póź-
niejszych ulic. Posuwające się 
parcelacje dawnych folwarków 
sąsiadującego z Grochowem 
Gocławia, obejmujący roz-
legły obszar nad Kanałem 
Kamionkowskim i ulicami: 
Waszyngtona, Grenadierów, 
Nasypową, Międzyborską  
– dało impuls do prowadzonej 
już z większym rozmachem 
zabudowy. Z kolei w latach 
trzydziestych zdecydowano 
się na rozparcelowanie Górek 
Grochowskich, będących we 
władaniu Skarbu Państwa. 

Jeszcze przed przyłącze-
niem Grochowa do Warszawy, 
a w istocie do Pragi, od stycznia 
1915 r. zaczęto w Grochowie, 
bo tak się wówczas mówi-
ło, wydawać gazetkę Echo 
Pragi, którą można było kupić  
za 8 kopiejek. 

Jeśli ktoś ciekaw, jakie 
ulice przynależą do dawnych 
wsi i osad, niech zajrzy do 

Kalendarza na Pogotowie 
Warszawskie na rok 1914, by 
przekonać się, że przykładowo 
na współczesny Kamionek 
składają się m.in. ulice: Bliska, 
Gocławska, Grochowska, 
Kałuszyńska, Kamionkowska, 
Mińska, Owsiana, Rybna 
i Terespolska. 

Natomiast Szmulowizna 
składa się ze współczesnych 
ulic: Białostockiej, Folwarcznej, 

Grodzieńskiej, Kawęczyńskiej, 
Krótkiej, Łamanej, Łochow-
skiej, Łomżyńskiej, Nowej, 
Otwockiej, Radzymińskiej i Sie-
dleckiej, a Nowa Praga z: Brud-
nowskiej (ówczesna pisownia), 
Czynszowej, Esplanadowej,  
Inżynierskiej, Kamiennej, Ko-
nopackiej, Kowelskiej, Kowień-
skiej, Letniej, Małej, Nowo-
Stalowej, Równej, Strzeleckiej 
i Szwedzkiej. 

Na poza praską gminę 
Bródno od 1905 r. składały się 
wsie: Białołęka, Elsnerów, 
Golędzinów, Pelcowizna, 
Targówek, Zacisze i Żerań. 
One dekretem niemieckiego 
gubernatora – gen. Beselera 
zostały przyłączone do Pragi. 
Targówek składał się z dwóch 
osad: Targówka Mieszkalnego 
i Fabrycznego, które częścio-
wo już wcześniej znalazły się 
w granicach Pragi. Targówek 
liczony z Utratą posiadał 63 
ulice, a Pelcowizna miała ich 

zaledwie 13. Przeprowadzony 
już w październiku 1916 r. po 
stronie praskiej spis ludności, 
wykazał, że na Targówku, li-
czącym 427 ha powierzchni  
– 8368 mieszkańców. 
Natomiast w gminie Bródno 
było raptem 25 ulic. 

Bródno rozróżniane jako 
Stare i Nowe, zajmowało ob-
szar 269 ha, z czego na Stare 
Bródno przypadało 151 ha  

– zajętych pod cmentarz, a na 
Nowe Bródno (miasteczko) 
– 118 ha, w którym zamiesz-
kiwało 14 316 mieszkańców, 
z czego na 1 ha przypadało 
120 ludzi. Na Starym Bródnie 
obok cmentarza mieszkało 
2311 ludzi (15 mieszkań-
ców na 1 ha). Stare Bródno 
zostało przyłączone dopiero 
w 1951 r. razem z Elsnerowem 

i Marcelinem. Pelcowiznę, 
przyłączoną w 1916 r. za-
mieszkiwało 6 tys. mieszkań-
ców i mimo pozornego ubó-
stwa, słabej zabudowy, była 
zorganizowana, miała komi-
sarza, którym z woli miesz-
kańców i z aprobatą okupa-
cyjnych władz niemieckich, 
został Bernard Muszyński. 

Przyłączenie do Warszawy 
opasujących ją przedmieść 
dało możliwość rozwoju 
i rozbudowy miasta, które 
dusiło się w okowach forty-
fikacji carskich blokujących 
rozbudowę. 

Akt przyłączenia przed-
mieść nie został cofnięty 
w wolnej już i niepodległej 
Polsce. Został uznany po 1918 
roku. za zbawienny dla stolicy, 
bo dał możliwość rozgęszcze-
nia ludności w śródmieściu 
stolicy, a inkorporowane do 
miasta przedmieścia przeisto-
czyły się w przyszłe dzielnice. 

Tamta Warszawa liczyła 
ok. 807 366 tys. mieszkań-
ców, nie wymieniając przy-
jezdnych, uciekinierów z róż-
nych stron dotkniętych wcze-
śniej działaniami wojennymi. 
Samych ewangelików było  
18 420 osób, a Żydów 317 817. 
Tadeusz Władysław Świątek

Zaułki historii

historia przyłączenia do Warszawy dawnych jej przedmieść (ii)
100-lecie Grochowa, Saskiej Kępy, Gocławia w Warszawie (cz. 3)

Gen. Hans von Beseler, niemiecki 
gubernator Warszawy. Fot. ze 
zbiorów autora (1916). 

Waluta w stolicy w czasie I wojny światowej. Fot. ze zbiorów autora (1917). 

Most palowy łączący lewobrzeżną Warszawę z Pragą. Fot. Tygodnik „Świat” (1915).  
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