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Nie dajmy się!
Czujnym trzeba być, ale nie 

można się też dać zwariować. Nikt, 
powtarzam, nikt – poza nami – nie 
jest zainteresowany w łagodzeniu 
napięć, jakie są pomiędzy Polakami. 
Gazety, telewizje, partie polityczne 
żyją z tego, że podkręcają atmosferę. 
Wyostrzają każde wydarzenie, dodają 
zjadliwe komentarze. Po to, żeby cię 
zdenerwować, rozhuśtać emocje. 
Żebyś był przeciw czemuś. Bo jak 
będziesz wściekły, to pójdziesz gło-
sować, to siądziesz przed ekranem, 
żeby zobaczyć, jak im dowalili…

Polacy są podzieleni. Jedni to 
PiS, inni to antyPiS, a trzeci wysa-
dziliby w powietrze i PiS i AntyPiS. 
Czwarta grupa, najliczniejsza, ma 
głęboko wszystko w nosie. Po-
wiedzmy sobie szczerze, historia 
nie zna przypadku, by PiS-owiec 
przekonał do czegoś anty-Pisowca 
i odwrotnie. I tak już będzie. Wza-
jemne wykrzykiwanie swoich racji 
służy tylko umocnieniu się we wła-
snych przekonaniach.

Ale żyć razem trzeba. Wpraw-
dzie marzeniem najbardziej zdekla-
rowanych fanatyków każdej ze stron 
byłoby doprowadzenie do wyprowa-
dzenia się przeciwników z kraju, ale 
to się nie uda. Obelgi, licytowanie się 
na patriotyzm spływają (i słusznie) 
po adwersarzach jak woda po kacz-
ce, bo co miałoby być miernikiem 
propolskiej postawy? Łzy w oczach 
podczas hymnu, czy szacunek do 
innych współobywateli?

„Na dole” poradziliśmy sobie ła-
two: na rodzinnych uroczystościach 
po prostu nie rozmawia się się o po-
lityce. Spróbujmy zrobić krok dalej. 
Uznajmy, że to, co pisze prasa i mó-
wią politycy, należy podzielić przez 
sto. Po to, by wiedzieć, na czym po-
lega oś sporu, ale jednocześnie tak, 
by zachować zdrowie psychiczne…

Tomasz Szymański

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
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   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 13 zł  
  

 Zadzwoń, zamów i odbierz
  

    

  

 Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18 

 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;  

www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

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

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

Warszawa ul. Świecka 1
tel./fax 22 812-59-74; 602-333-737

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

Centrum Prania Dywanów i Wykładzin

S TO L A R Z
WYRÓB * NAPRAWA * RENOWACJA

MEBLI Z DREWNA
www.meble-wierzbowski.pl

ul. Krypska 29 tel. 502 221 045, 514 074 404

WYSoKI I... DRogI 
Sądzie!

Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA
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Bił mamusię
Policjanci zostali skierowani na interwen-

cję domową na Saską Kępę. Pomocy potrzebo-
wała kobieta, nad którą znęcał się psychicznie 
i fizycznie jej syn. 49-letni Jarosław S. w maju 
tego roku opuścił zakład karny, gdzie odbywał 
karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad 
żoną i córką. Ma też wyrok za znęcanie nad 
matką, ale jego wykonanie warunkowo zosta-
ło zawieszone. Gdy wyszedł na wolność, za-
mieszkał u matki. Bił ją, groził, że pozbawi ży-
cia. Funkcjonariusze zatrzymali agresywnego 
49-latka. Sąd zastosował tymczasowy areszt.

Złodziej paliwa
Policjanci z Wesołej otrzymywali zgłosze-

nia dotyczące kradzieży paliwa na stacjach 
benzynowych. Przejrzano więc zapisy z mo-
nitoringów kamer i funkcjonariusze ustalili, 
kim jest prawdopodobny sprawca. Podejrzany 
28-letni Mateusz K. rzadko jednak pojawiał 
się w domu. W końcu udało się go namierzyć.  
28-latek w chwili zatrzymania był agresywny 
i stawiał opór. Odpowie za kradzieże, za co 
grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Okradał wspólniczkę
Zawiadomienie wpłynęło od współwła-

ścicielki firmy reklamowej, z relacji której 
wynikało, że jej wspólnik, zawierając umowy 
z klientami, przyjmował od nich pieniądze, któ-
re zatrzymywał dla siebie. W ciągu 2 lat przejął 
co najmniej 119 tysięcy złotych.

Rafał P. został zatrzymany. Dowody pozwo-
liły na przedstawienie mu 45 zarzutów – 9 z nich  
dotyczyło oszustw, pozostałych 36 przywłasz-
czenia pieniędzy.

Próbował przekupić policjantów
Policjanci z komisariatu w Rembertowie 

zatrzymali auto do kontroli. Okazało się, że 
kierujący jest pod wpływem alkoholu. Męż-
czyzna nie posiadał też prawa jazdy, ponieważ 
już dwukrotnie tracił je po kierowaniu autem 
po pijanemu. 42-letni Leszek K. postanowił 
przekupić funkcjonariuszy. Zaproponował im 
przyjęcie 2 tys. złotych. Policjanci zatrzymali 

mężczyznę. Leszek K. dobrowolnie poddał się 
karze roku pozbawienia wolności, grzywnie  
10 tys. złotych i dożywotniemu zakazowi kie-
rowania pojazdami mechanicznymi.

Wpadli w dziupli
Policjanci z Wesołej na jednej z ulic za-

uważyli mazdę, co do której istniało duże 
prawdopodobieństwo, że może być kra-
dziona. Pojechali za nią i dotarli na pose-
sję w podwarszawskiej miejscowości, gdzie 
znajdowała się tzw. dziupla. Na miejscu za-
trzymali 3 osoby, 33-letniego Tomasza C.,  
33-letniego Marka B. i 22-letniego Patryka S. 
oraz zabezpieczyli elementy kradzionych samo-
chodów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie zatrzymanym mężczyznom 
zarzutów paserstwa. W sądzie podjęto decyzję 
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania 
wobec podejrzanych.

Rzucił się na policjanta
Dzielnicowy z Pragi Północ, patrolując 

swój rejon, zauważył dwóch pijących męż-
czyzn. Gdy zwrócił im uwagę, by nie spożywa-
li alkoholu w miejscu publicznym, jeden z nich 
zaatakował pięściami policjanta i próbował 
uciec. Po krótkim pościgu został zatrzymany 
i osadzony w policyjnym areszcie. Mariusz Z. 
usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności 
cielesnej funkcjonariusza. 

Spragniony włamywacz
Policjanci z Targówka otrzymali zgło-

szenie o chuliganie włamującym się do auto-
matu z napojami. Po przyjeździe na miejsce 
stwierdzili, że automat stojący w okolicy pa-
wilonów handlowych jest uszkodzony. Kil-
ka chwil później funkcjonariusze zatrzymali  
30-letniego Pawła P, którego wygląd odpowia-
dał rysopisowi sprawcy. Dodatkowo w torbie, 
którą miał przy sobie, policjanci znaleźli skra-
dzione z automatu napoje. Badanie alkoma-
tem wykazało, że mężczyzna jest nietrzeźwy.

30-latek usłyszał zarzut kradzieży z włama-
niem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 

(policja.pl)

KRONIKA POLICYJNA

Po zgłaszaniu przez Pań-
stwa kandydatur ludzi nie-
zwykle istotnych dla naszej 
społeczności, po wyborze 
przez Kapitułę Plebiscytu ści-
słej, finałowej dwudziestki, 
rozpoczęliśmy fazę głosowa-
nia. I miło nam napisać, że 
Plebiscyt cieszy się dużym 
zainteresowaniem – do dnia 
zamknięcia tego numeru na-
szego czasopisma Czytelni-
cy i Internauci oddali już na 
Finalistów konkursu blisko  
1000 głosów!

W jubileuszowym dla nas 
roku, przypomnijmy, że „Miesz-
kaniec” świętuje 25-lecie, 
zorganizowaliśmy IV edycję 
Plebiscytu „Zacny Mieszka-
niec”. O szczegółach konkursu 
informowaliśmy na naszych 
łamach oraz poprzez nasz inter-
netowy, zmodernizowany portal  
www.mieszkaniec.pl 

„Piątkę” Laureatów wy-
bieramy do 15 października 
(tego dnia zakończy się gło-
sowanie). Głosować można 
drogą tradycyjną (listy, kartki 
pocztowe wysyłane na ad-
res Redakcja „Mieszkańca”, 
ul. Grenadierów 10, 04-062 
Warszawa), a także interne-
towo, poprzez nasz portal. 
Ponieważ zawsze jesteśmy 
otwarci na głosy i sygnały 
Czytelników, to po Państwa 
sugestiach uznaliśmy, że nale-
ży także dopuścić głosowanie 
poprzez pocztę e-mail. Tak 

więc, poza zaznaczeniem na 
specjalnym formularzu (który 
znajduje się na naszym portalu 
w miejscu łatwym do zobacze-
nia) akceptujemy także głosy 
przesyłane mailem na adres  
redakcja@mieszkaniec.pl 

Jednorazowo można głoso-
wać na maksymalnie pięcioro 
kandydatów. Wśród głosują-
cych, którzy pozostawią swoje 
dane umożliwiające kontakt 
zwrotny (w listach, na kartkach 
pocztowych, czy w e-mailach) 
rozlosujemy nagrody-upomin-
ki. Zachęcamy Państwa do 
udziału w naszym Plebiscycie!
Wśród Finalistów konkursu 
znajdują się aktorzy i twór-
cy, przedsiębiorcy, sportowcy, 
działacze samorządowi, spo-
łeczni i polityczni, lekarze, 
a także jeden ksiądz.  Obok pu-
blikujemy pełną listę finalistów 
(w kolejności alfabetycznej).

WYBIERAMY 
„zacnych MieSzkańców”

Przed dwoma tygodniami rozpoczęliśmy 
ostatni etap Plebiscytu „Zacny Mieszkaniec”. 

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E TA R G U 
 
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9 ogłasza przetarg otwarty 
w formie oferty pisemnej na pierwszeństwo ustanowienia prawa 
odrębnej własności lokali mieszkalnych:

Nubijska 6 m 1, pow. użytkowa 38,00m² – parter  1. 
Wartość rynkowa – 262 600,00zł /5% wadium – 13 130,00zł
Afrykańska 3 m 20, pow. użytkowa 46,80m² – IV piętro 2. 
Wartość rynkowa – 291 400,00zł /5% wadium – 14 570,00zł
Afrykańska 16D m12,pow.użytkowa 48,00m² – I piętro 3. 
Wartość rynkowa – 345,740,00zł /5% wadium/ – 17 287,00zl

 
Lokale można oglądać w porozumieniu z Działem Eksploatacji 
Spółdzielni, pokój nr 1, tel. 22 671-81-98.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej lokalu należy wpłacać na 
konto:
PKO BP S.A. VI O / W-wa 11 1020 1156 0000 7202 0011 3795

C e n ą  w y w o ł a w c z ą  j e s t  w a r t o ś ć  r y n k o w a  l o k a l u .

Oferty w zamkniętej kopercie wraz z dowodem wpłaty wadium należy 
składać do dnia 28.09.2016r. do godz. 12.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia 28.09.2016r.  
o godz. 13.00.

Oferent, który wygra przetarg obowiązany jest w ciągu 30 dni (termin 
do negocjacji) od dnia zawiadomienia o wygraniu przetargu wpłacić 
deklarowaną kwotę, gdyż niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
utratę wpłaconego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni /pok. nr 7/ lub 
na stronie internetowej /www.sbm-atenska.pl/.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny.

Razem od 25 lat

1. Jacek BRACIAK – aktor 
2. Dariusz DZIEKANOWSKI 
– sportowiec 
3. Krzysztof DZIKOWSKI  
– pisarz
4. Karolina GRUSZKA  
– aktorka
5. Danuta KOŃCZAK  
– nauczycielka i działaczka 
PTTK i TPW
6. Jan KOSSAKOWSKI  
– historyk
7. Laura ŁĄCZ – aktorka
8. prof. dr hab. Marek  
MARUSZYŃSKI – chirurg
9. Andrzej MELAK  
– działacz samorządowy
10. Jan MUEHSAM  
– przedsiębiorca
11. Tadeusz MYCEK  
– architekt i rysownik
12. Michał NIVETTE  
– przedsiębiorca 
13. Jarosław ROSŁON  
– dyrektor Międzyleskiego 
Szpitala Specjalistycznego  
w Warszawie 
14. prof. Adam STRZEM-
BOSZ – b. prezes Sądu  
Najwyższego
15. Maria SZABŁOWSKA  
– dziennikarka 
16. Mirosław SZTYBER  
– prezes CH Szembeka 
17. Ks. Krzysztof Ukleja  
– proboszcz parafii  
Najczystszego Serca Maryi
18. Dorota WARDYŃSKA 
– prezes Fundacji „Między 
nami”
19. Barbara WIZIMIRSKA  
– animatorka kultury
20. Cezary ŻAK – aktor 

Zacni Mieszkańcy 2011: 
Wojciech Malajkat i Tomasz Łysiak
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Żaden prywatny przedsię-
biorca nie mógłby sobie po-
zwolić na taką, nomen omen, 
opieszałość. W obecnych cza-
sach budowa rzadko którego 
obiektu trwa ponad dwa lata, 
a w opisywanej historii, od za-
kupu nieruchomości do (pla-
nowanego) ukończenia prac 
adaptacyjnych minie aż osiem 
długich lat! A i wielokrotnie 
wzrosły koszty adaptacji.

Optymistyczne początki
Mowa o gmachu przy ul. 

Poligonowej 3, który sześć lat 
temu został zakupiony od spół-
ki CNPEP „RADWAR”. Do 
tego właśnie gmachu miały się 
przeprowadzić wydziały Sądu 
Okręgowego Warszawa-Pra-
ga. Aktualnie wydziały te usy-
tuowane są w kilku miejscach 
w lewobrzeżnych dzielnicach 
stolicy. Kilka miesięcy po za-
kupie przez Sąd nieruchomo-

ści przy ul. Poligonowej 3 zo-
stała podpisana umowa z firmą 
SKANSKA S.A. na sporzą-
dzenie dokumentacji oraz wy-
konanie robót budowlanych. 
Na realizację tej umowy Skarb 
Państwa przeznaczył w 2011 r. 
nieco ponad 6 mln zł. Przebu-
dowa nieruchomości i adapta-
cja na potrzeby sądów miały 
potrwać kilkanaście miesię-
cy. Jednak już w tym samym 
roku SKANSKA przedstawiła 
opinię techniczną budynku, 
w której zawarła istotne za-
strzeżenia odnośnie stropów 
i tzw. płatwi dachowych.

Przepychanki na opinie
Do mediów zaczęły prze-

ciekać informacje, że wady pro-
jektowe konstrukcji są na tyle 
poważne, że zagrażają bezpie-
czeństwu. Tej opinii nie podzie-
lił inspektorat nadzoru budow-
lanego i nie cofnął pozwolenia 

na użytkowanie. Zresztą trzeba 
zaznaczyć, że w tylnej części 
budynku (od strony ul. Motoro-
wej), na 1000 m² powierzchni, 
cały czas funkcjonuje medyczne 
centrum Medicover. Z opiniami 
firmy SKANSKA nie zgadzał 
się także Bumar Elektronika, 
prawny następca CNPEP „RAD- 
WAR”, od którego Sąd zakupił 
nieruchomość. Ponieważ budy-
nek objęty był gwarancją i rę-
kojmią obciążającą Bumar, to 
nastąpiła swoista przepychanka 
na ekspertyzy i opinie.

Deklaracje i zapewnienia
Oddalała się wizja zała-

twiania sądowych spraw przez 
mieszkańców prawobrzeżnej 
Warszawy na swoim terenie 
i przyzwoitych warunkach. 

– Ważne dla nas jest tempo, 
w jakim mieszkańcy uzyskają 
dobry dostęp i dobre warun-
ki i liczymy, że cała sprawa 
zakończy się możliwie szyb-
ko – zapewniała w 2013 r. 
„Mieszkańca” Joanna Dębek 
z Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści, które sprawuje pieczę nad 
sądami. A przepychanka na 
opinie, ekspertyzy i dokumen-
ty trwała. W końcu powołano 
wspólną komisję, a ostatecznie 
Sąd i SKANSKA, odstąpiły od 
umowy zawartej w 2011 r. 

– To umożliwiło wszczęcie 
nowej procedury na wybór 
wykonawcy dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę bu-
dynku dla Sądu Okręgowego 

Warszawa-Praga – wyjaśnia-
ła „Mieszkańcowi” dwa lata 
temu ówczesna rzecznik tegoż 
sądu, sędzia Katarzyna Kisiel 
i deklarowała „rozpoczęcie 
funkcjonowania budynku jako 
Sądu na przełomie 2016 i 2017 
roku”.

Kolejny termin
Wiadomo, że jest to kolej-

ny nierealny termin, ale coś 
w tym roku wreszcie zaczęło 
się dziać przy gmachu, który 
przez lata straszył pustkami 
i zaciekami. Kilka miesięcy 
temu teren został ogrodzony 
i rozpoczęły się prace budow-
lano-adaptacyjne. 

– Przebudowa budynku 
obejmuje branże: konstruk-
cyjno-budowlaną, instalacje 
elektryczne i teletechniczne, 
systemy niezbędne dla funk-
cjonowania obiektu sądowego 
– o bieżącym stanie prac in-

formuje naszego reportera sę-
dzia Ewa Leszczyńska-Furtak, 
rzecznik Sądu Okręgowego 
w Warszawie. 

– W ramach przebudowy 
powstaną w szczególności:  
44 sale rozpraw, 3 strefy spe-
cjalne, pomieszczenia ar-
chiwów. Tym razem prace te 
wykonuje inna firma – PBM 
Południe. Wykonawca planu-
je zakończenie przebudowy 
w pierwszym kwartale 2018 r.

Koszty w górę
Jednak realizacja tej in-

westycji będzie nas, podatni-
ków kosztowała dziesięć razy 
więcej niż to było zakładane 
po zakupie budynku. – Koszt 
przebudowy, finansowany 
z budżetu państwa (środki za-
bezpieczone w budżecie Sądu 
Okręgowego w Warszawie), 
wyniesie około 64 mln złotych. 
– wyjaśnia rzecznik Sądu. 

Na przestrzeni ostatnich 
lat „Mieszkaniec” kilkukrot-
nie poruszał sprawę prze-
niesienia Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga do budynku 
przy Poligonowej 3. Jest to 
niezmiernie ważne dla rzeszy 
naszych czytelników i miesz-
kańców, gdyż właśnie temu 
Sądowi podlegają nie tylko 
sądy rejonowe miejscowo 
właściwe dla dzielnic prawo-
brzeżnej Warszawy, ale także 
dla Wołomina, Legionowa, 
Otwocka i Nowego Dworu 
Mazowieckiego. Mamy na-
dzieję, że tym razem prze-
budowa gmachu zostanie 
dokończona i Sąd Okręgowy 
Warszawa-Praga zdecydu-
je się przenieść na prawy 
brzeg. Choć z drugiej strony, 
jak mówi trafne, stare porze-
kadło, niezbadane są wyroki 
boskie i polskich sądów… 

(Ada.M)

wySoki i... drogi Sądzie!
W połowie grudnia 2010 r. stołeczny sąd okręgowy zakupił na Pradze-Południe 
duży budynek, do którego docelowo miał się przeprowadzić Sąd Okręgowy 
Warszawa-Praga. Niedawno rozpoczęły się w budynku prace adaptacyjne…

 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

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

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

e-mail: sklep@krasphone.pl

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

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

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:


  

renowacjê stolarki i tapicerki   
 

mebli nowoczesnych i stylowych 

 
  

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

   
Zapraszamy: w godz. 700-1800,  sob. 900-1400
POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA SEZON LETNI!



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 TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

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)
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REKLAMA REKLAMA

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować 
na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada.

Czy to prawda, że zgodnie z kodeksem pracy, to pracodawca 
odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika innej osobie 
w czasie pracy?

Tak, ale z pewnymi wyjątkami. Zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu 
pracy, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu 
przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, 
zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodaw-
ca. Przepis ten będzie miał zastosowanie w sytuacji wyrządzenia 
osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu obowiązków pracowni-
czych, a nie jedynie przy okazji wykonywania tych obowiązków. 
Jeśli zatem zachowanie pracownika wykracza poza zakres zadań 
związanych z jego stanowiskiem pracy albo wykonuje on czynno-
ści wykraczające poza zakres działalności pracodawcy i wyrządza 
tym zachowaniem szkodę osobie trzeciej, odpowiada w powyż-
szym zakresie samodzielnie. 

Dodatkowym i koniecznym warunkiem ponoszenia odpowie-
dzialności przez pracodawcę za skutki szkody wyrządzonej osobie 
trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiąz-
ków pracowniczych jest wyrządzenie tej szkody z winy nieumyślnej. 
W razie wyrządzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej z winy 
umyślnej będzie miał zastosowanie art. 122 Kodeksu pracy, zgodnie 
z którym, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowią-
zany do jej naprawienia w pełnej wysokości. Powyższe nie wyklucza 
jednak, że pracodawca i tak poniesie odpowiedzialność, ale na pod-
stawie przepisów Kodeksu cywilnego za tzw. czyn cudzy. 

Ostatnią sytuacją, w której pracodawca nie będzie odpowiadał 
za pracownika na podstawie w/w przepisu, jest niewypłacalność 
pracodawcy. Wówczas, na zasadzie sprawiedliwości, odpowie-
dzialność poniesie pracownik, który wyrządził szkodę. 

Warto również zaznaczyć, że przepis stanowiący o odpowie-
dzialności pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika 
innej osobie w związku ze świadczeniem pracy, będzie miał zasto-
sowanie również w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez 
tego pracownika innemu pracownikowi zatrudnionemu u tego sa-
mego pracodawcy. Jednak trzeba podkreślić, że art. 120 § 1 Ko-
deksu pracy nie będzie miał zastosowania do odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez osoby niepozostające w stosunku pracy 
(np. działające na podstawie umowy zlecenia). Wtedy zastosowa-
nie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

W końcu trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 120 § 2 Kodek-
su pracy, pracodawca, który naprawił osobie trzeciej szkodę wy-
rządzoną przez pracownika, może wystąpić w stosunku do niego 
z roszczeniem regresowym. W tej sytuacji będą obowiązywały 
ogólne reguły dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowni-
ków i dlatego pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika 
odszkodowania jedynie w ograniczonej wysokości, tj. nieprzekra-
czającej kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego 
pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

A czy takie roszczenie pracodawcy do 
pracownika się przedawnia, a jeżeli tak to 
w jakim czasie?

Tak. Termin przedawnienia roszczenia 
regresowego pracodawcy w stosunku do 
pracownika, który wyrządził osobie trzeciej 
szkodę przy wykonywaniu obowiązków 
pracowniczych wynosi 1 rok i rozpoczyna 
bieg od chwili naprawienia szkody przez 
pracodawcę.

Kobiecym okiem

Tolerancja czasem znaczy 
wiedza, a wiedza to brak ciem-
noty. Jeśli zapytamy siebie na-
wzajem, czy jesteśmy tolerancyj-
ni, niewielu przyzna, że nie jest.

Tolerancja nie polega na 
tym, by zastąpić wyznawane 
przez siebie wartości innymi, 
często niepokojącymi. Prze-
ciwnie, polega na tym, by je 
poznać i potem zdecydować, 
czy nam z nimi „po drodze”. 
Nie ma mowy o tym, „czyje na 
wierzchu”. Żyj i pozwól żyć in-
nym, to sprawdzona zasada.

Jeszcze 20 – 30 lat temu tak 
zwane wulgaryzmy nie miały 
wstępu do większości naszych 
domów. Słowa, uznawane 
wówczas za niecenzuralne, dziś 
są powszechnie używane w me-
diach, domach, o kinie nawet 
nie wspomnę. Może spowo-
dował to nadmiar tolerancji, 

a może tolerancja nie ma tu nic 
do rzeczy, po prostu zaniedbali-
śmy się, moi państwo…

Gdy jednak rozejrzymy 
się wokół, sprawa przestaje 
już być taka prosta. Oto na 
półkach sklepowych, a zatem 
i w reklamach, pojawia się 
PUPA. To włoski producent 
dość drogich kosmetyków; po 
włosku pupa znaczy lalka. Nie 
każdy o tym wie. Lecz skoro 
nazwa pojawiła się w luksuso-
wych drogeriach, reklamowa-
na w pismach „na odpowied-
nim poziomie”, przyjęto ją bez 
szemrania. Ale co by się działo, 
gdyby z nazwą PUPA próbo-
wała wejść na rynek mała, ta-
nia polska firemka, zwłaszcza 
z prowincji? Rozniesiono by ją 
w pył, a właściciela doprowa-
dzono do zmiany nazwy!

Albo niemieckie żarówki 
OSRAM. Bardzo dobre. Tylko 
ta nazwa… A tymczasem wy-
myślono ją w 1919 roku, gdy 
zjednoczyły się dwie firmy, któ-
re postanowiły pod jedną mar-

ką, produkować żarówki. Dla-
czego OSRAM? To zbitek nazw 
dwóch ważnych wówczas w tym 
przemyśle pierwiastków: osmu 
i wolframu. Ot, cała tajemnica. 
A jednak niektórym jeszcze dziś 

głupio wejść do sklepu i głośno, 
wyraźnie poprosić o żarówkę 
OSRAM…

Inna kłopotliwa nazwa na 
wielu pojemnikach i koszach: 
CURVER. Kojarzy się niejed-
nemu z najstarszym zawodem 
świata, podobnie, jak CURVE 
– nazwa brytyjskiego, rocko-
wego zespołu. Nie znaczy to 
wcale, że muzycy są grupą 

lekkich obyczajów! Także i to 
słowo, którego obecność w co-
dziennym życiu tolerujemy bez 
gadania (nikt przecież nie za-
kleja napisów CURVER na 
koszach), przyszło do nas nie 

po to, by gorszyć, 
lecz niosąc ze sobą 
zupełnie inne zna-
czenie: curva to po 
włosku krzywa.

Nawiasem mó-
wiąc, rumuńska dupa 
ma wiele znaczeń: 
po, później, według 
i kilka innych, zależ-
nie od kontekstu. Nie 
ma co się gorszyć. 

Więcej w nas tolerancji, 
niż przypuszczamy. Jednym 
z jej pionierów był Witkacy, 
który w „Pożegnaniu jesieni” 
nazwał pewne autko Pierdo-
letka, co trwa w polszczyźnie 
do dziś, jako czułe określenie 
małego samochodu. 

Tolerancja? Może nie tylko 
na problemy lingwistyczne…

żu

zaułki 
ToLERANCjI

– Witam panie Kaziu – Eustachy Mordziak wychylił się spoza wi-
szących na wieszaczkach nocnych koszulek, które niezmiennie cie-
szyły się zainteresowaniem jego damskiej klienteli. 
– Dzień dobry, dzień dobry. Przycupnę koło pana, bo trochę mnie 
te zakupy zmęczyły…
Co powiedziawszy pan Kazimierz Główka, kolega pana Eustache-
go, rzeczywiście „przycupnął”. 
– No, i co tam panie Eustachy na naszym bazarze słychać? 
– Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. 
– Ale co niby miałoby być lepiej. Straganik ma pan jak malowanie. 
Ludzi pełno się kręci, czego chcieć więcej?
– Nawet jak ja chwilowo kłopotów nie mam, to nie znaczy, że już 
nikt na bazarze ich nie ma. Widzę, że pan pełną siatkę ma – ile 
pan za to zapłacił, że tak wprost zapytam. Za te pomidorki jak 
malowanie, za pory wyprężone, jak ten, no… żołnierz na warcie, 
za jabłka jak z obrazka… 
– Niecałe 19 złotych…
– A czy pan wie, ile rolnik za to dostaje? Żeby się nie rozdrabniać 
na włoszczyznę, to powiem, jak to jest z jabłkami. Otóż w skupie 
rolnik dostaje w tym roku za kilogram jabłek 15 groszy, a bywa, 
że i mniej…
– Ja płaciłem dziś po 2.50 za kilogram.
– To, ile po drodze pośrednicy wzięli? 
– Tak mnie pan dziś przyciska włoszczyźniano-owocową ekono-
mią, że aż mi się dykteryjka przypomniała z przedstawicielami na-
rodu handlowego w rolach głównych.
– W słuch się zamieniam, żydowskie kawały najlepsze na świecie są. 
– Do Goldberga czytającego na ulicy „Nasz Dziennik” podchodzi 
Silberstein i mówi z niesmakiem:
– Izaak! I ty to czytasz?! 

Na co Golberg:
– Bo jak czytam „Wyborczą”, to tylko: tu antysemityzm, tam coś 
zbezcześcili, rząd rozdaje pieniądze bez sensu, a Putin ze swoimi 
„zielonymi ludzikami” już prawie pod Suwałkami… A jak czytam 
„Nasz Dziennik” – to od razu mi lepiej: Żydzi opanowali banki! 
Rządzą handlem, ropą, całym światem!… Aż przyjemnie na sercu 
się robi! 
– Jak pan, panie Kaziu do mnie pije, to nietrafnie. Ja czytam 
„Mieszkańca”, jeśli już o to chodzi.
– Ale nie chce pan mi, panie Eustachy wmówić, że ja mam się 
wstydzić, że te jabłka tanie są? Ludzie sami sobie kapitalizm wy-
brali. Rolnicy też!
– I bardzo dobrze ludzie wybrali, jak sam pan wie. Niemniej  
15 groszy za kilogram jabłek – to w porządku nie jest. 
– Ale to chyba naszego bazaru nie dotyczy. Tu na pierwszy rzut 
oka widać, co jest z hurtowni, a co jest swoje. Jabłka raczej są 
swoje. A poza tym – sam pan powiedział, że ludzie bardzo dobrze 
wybrali – i racja. Nie ma sprawiedliwszego mechanizmu niż popyt 
i podaż. Jakby się nie opłacało, to by nie handlowali. A handlują 
cały rok – jak multiinstrumentaliści zresztą. Na kilku straganach 
naraz: tu żona, tam syn, obok siostra – a jabłka ciągle własne.  
A, że narzekają? Taki urok całego handlu… 
– Nie urok, tylko ludzie z doświadczenia wiedzą, że w życiu tak jest, 
że jak się polepszy, to się i popieprzy, za przeproszeniem. Dlatego 
wolą dmuchać na zimne. Jak ten gość w karetce pogotowia…
– Jaki gość, w jakiej karetce? 
– W karetce pogotowia pacjent odzyskuje przytomność:
– Gdzie ja jestem?
– W karetce.
– Dokąd jedziemy?
– Do zakładu pogrzebowego.
– Ale ja jeszcze nie umarłem!!!
– A my jeszcze nie dojechaliśmy…

Szaser

Co tam panie na Pradze...
Narzekanie, czyli na zimne dmuchanie

Bystrzycka 59, 04-928
Warszawa Wawer

tel.: 22 / 870 06 16
tel.: 575 665 662

www.fitmedica.pl

Kardiologia
Kardiologia dziecięca
ECHO serca

Holter RR i EKG

Ortopedia

Dietetyka

USG

Rehabilitacja

»

masaż leczniczy

»

fizykoterapia

»
»

Trening sportowy

»

Neurochirurgia

»

Neurologia

»

Reumatologia
Endokrynologia

Podologia

tel. 22 870 06 16, 575 665 662

dzieci i dorośli

narządu ruchu
naczyniowe
ogólne

przedoperacyjna
pooperacyjna
pourazowa
dla kobiet w ciąży
wady postawy

fala uderzeniowa

»

»
»

metoda Arkady
Medipod System

»
»
»

Zapisy i informacje  pon. - piąt.
w godzinach 8.00 - 21.00
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Jestem tuż obok – inny, ale 
nie gorszy! To hasło w sobotę 
17 września przyciągnęło wie-
le rodzin z Zielonej Białołęki 
do Magiczna Park. Pogoda 
i humory dopisały, uśmiech-
nięte buzie najmłodszych 
i ich rodziców potwierdziły, 
że warto organizować impre-
zy dla całych rodzin. 

***
19 września Zespół Szkół 

nr 111 przy ul. Poezji obcho-
dził swoje święto połączone 
z rocznicą bitwy pod Faleni-
cą, stoczoną prze 13. Dywi-
zję Piechoty Strzelców Kre-
sowych. Złożono kwiaty pod 
obeliskiem pamiątkowym na 
ul. Walcowniczej, a po mszy 
św. w intencji poległych żoł-
nierzy września 1939 złożono 
również kwiaty na cmentarzu 
w Aleksandrowie. Następnie 
na terenie szkoły odbył się 
bieg historyczny, konkursy 
i część artystyczna.

***
Warszawa znalazła się na 

ósmym miejscu opublikowa-
nego przez unijny urząd sta-
tystyczny Eurostat rankingu 
zadowolenia mieszkańców 
europejskich stolic.

W 18 stolicach zadowolo-
nych jest co najmniej dziewię-
ciu na dziesięciu mieszkańców 

(dane z 2015 roku). Najwyższy 
poziom satysfakcji jest w Wil-
nie (98 proc.), a zaraz potem 
w Sztokholmie i Kopenhadze 
(97 proc.) oraz Wiedniu i Luk-
semburgu (96 proc.). W War-
szawie zadowolonych jest 93 
proc. mieszkańców – o 3 pkt 
proc. więcej niż w takim sa-
mym badaniu z 2012 roku.

Najmniej zadowolonych 
mieszkańców jest w aglo-
meracji ateńskiej (71 proc.). 
Kolejne od końca są miasta: 
Rzym (80 proc.), Bukareszt 
i Paryż (83 proc.).

***

Po raz kolejny na PGE 
Narodowym można zobaczyć 
z bliska największą w Polsce 
i jedną z największych w Eu-
ropie mobilnych makiet ko-
lejowych – Wielką Makietę 
Kolejową.

Twórcy, oprócz miniatu-
rowej sieci kolejowej, od-
wzorowali także teren Dolne-
go Śląsk, który w przeszłości 
był jednym z najlepiej sko-
munikowanych regionów na 
mapie Polski. Makieta, połą-
czona 14 kilometrami prze-
wodów, dzięki sterowaniu 
komputerowemu oraz inte-
raktywnym funkcjom, umoż-
liwi chętnym samodzielne 
uruchomienie m.in. weso-

łego miasteczka, wezwania 
straży pożarnej do pomocy 
czy nakarmienia kur w wiej-
skiej gospodzie. 

***

Od 26 września do 2 paź-
dziernika będzie trwać War-
szawski Tydzień Seniora 2016.

Muzea, kina, teatry, biblio-
teki publiczne, ośrodki sportu 
i rekreacji przygotowały dla 
seniorów specjalną ofertę, 
m.in. wycieczki, wykłady, 
koncerty, aqua aerobik, czy 
też bezpłatne badania. 

2 października odbędzie 
się tradycyjny piknik w Ogro-
dzie Saskim. Oprócz bezpłat-
nych badań i konsultacji, bę-
dzie działał plenerowy Punkt 
Cyfrowego Wsparcia Seniora. 
Podczas dancingu do tańca za-
chęcać będzie DJ Vika. 

Program na stronie www.
senioralna.um.warszawa.pl

***
Już od 23 września ucznio-

wie Zespołu Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich przy 
ul. Majdańskiej 30/36 będą 
mogli korzystać z nowego 
boiska szkolnego. Nowa na-
wierzchnia i zmodernizowa-
ne otoczenie na pewno spra-
wią, że uczniowie będą chęt-
niej brać udział w zajęciach  
sportowych. 

***
22 września na Zamku 

Królewskim czołowy stołecz-
ny deweloper Dom Develop-
ment SA organizuje konfe-
rencję prasową poświęconą 
20-leciu działalności firmy. 
Następnie na wystawie zbio-
rów Biblioteki Królewskiej 
zostanie odsłonięty eksponat 
ufundowany przez DD.

***

Mieszkańcy Saskiej Kępy 
mogą już robić zakupy spo-
żywcze w nowym sklepie przy 
ul. Międzynarodowej 56. Sklep 
ten jest 37 placówką spółdziel-
ni „Społem” WSS Praga Po-
łudnie. Otwarty jest w dni po-
wszednie od 600 do 2000, a so-
boty od 700 do 1700. 

Jest to pierwszy sklep 
„Społem” w formacie połą-
czonych stoisk specjalistycz-
nych: piekarniczo-ciastkar-
skich piekarni „Wawerska” 
oraz mięsno-wędliniarskich 
firmy Gzella.

Można tam również kupić 
świeże warzywa i owoce, zdro-
wą żywność, nabiał oraz alko-
hole, a wszystko to od renomo-
wanych dostawców, gwaran-
tujących wysoką jakość.  

(ab, um, Kurier PAP)
Więcej wiadomości na naszej 
stronie www.mieszkaniec.pl

Z MIASTA zaProSzenia dLa MieSzkańców
n 23.09. godz. 12.00 przed pomnikiem „Leśnika” w par-
ku przy ul. Grochowskiej róg Kwatery Głównej odbędzie 
się uroczystość upamiętniająca walkę stoczoną przez oddział 
pułkownika Jana Szypowskiego z Armią Czerwoną w dniu 
25.09.1939 r. pod Zamościem. 
n Parafia Św. Ojca Pio, ul. Fieldorfa 1 – 25.09. godz. 12.00 
– Festyn Parafialny „Pożegnanie lata 2016 na Gocławiu”  
– piknik rodzinny. 
n Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. 
Podskarbińska 2 – 23.09. godz. 18.00 – wykład „Jak Grochów 
kryzys przetrwał. Lata 1927-1932”; 24.09. godz. 18.00  
– „Kabaret 20-lecia międzywojennego”; 27.09. godz. 19.00  
– wykład „Astrolatria – dawne kulty kosmiczne”; 28.09. godz. 
19.00 – Klub Mola Książkowego – powieść Jacka Dukaja 
„Czarne oceany”; 5.10. godz. 16.00 – konsultacje literackie 
z krytykiem i redaktorem J.Z. Brudnickim; 6.10. godz. 18.00 
– prezentacja kieleckiego środowiska literackiego z udziałem 
duetu wokalnego balladzistów; 7.10. godz. 18.00 – sztuka 
teatralna w wykonaniu uczniów szkół z Pragi Południe.
n Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 – 25.09. 
godz. 13.00 – „Między owadami” – spektakl teatru ruchu dla 
widzów od 5 lat; 26.09. godz. 17.00 – „Saska Kępa w kwiatach 
2016”, uroczyste zakończenie konkursu ; godz. 19.00 – Teresa 
Drozda przypomina: „Jeremi Przybora. Dzieła (niemal) 
wszystkie”; 28.09. godz. 18.00 – Chór „Surma”; 30.09. godz. 
19.00 – spotkanie z laureatami nagród za debiut w Teatrze 
Polskiego Radia.
n Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 – 25.09. 
godz. 16.00 – „Dopóki ziemia kręci się” – piosenki Bułata 
Okudżawy; 27.09. godz. 10.00 – brydż; 28.09. godz. 12.00 
– wykład „Warszawa Praga, ulica Markowska 18. Barwna 
historia z lat 1924 – 1944”; 30.09. godz. 10.00 – szachy, godz. 
12.00 – „Ślimaki nagie w ogrodach i ich szkodliwość. Gatunki 
najczęściej występujące, atrakcyjność pokarmowa roślin oraz 
metody zwalczania ślimaków”. 
n Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Starzyńskiego 
21 – 23.09. godz. 11.50 – koncert Filharmonii Narodowej 
dla dzieci „Teatr muzyczny pół żartem, pół serio”; 24.09. 
godz.12.00-15.00 – Klub Miłośników Gier Planszowych; 1.10. 
godz.12.00 – popołudnie z grami planszowymi dla młodzieży 
i dorosłych; godz.15.00 – otwarte warsztaty perkusyjne dla 
dzieci w wieku szkolnym; 2.10. godz.16.00 – „W 7 dni dookoła 
bajek” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru TAK.
n Kościół p.w. Opatrzności Bożej, ul. Ks. Piotra Skargi 2,  
Wesoła – 8. 10. godz.11.00 – Spotkania ze sztuką Jerzego 
Nowosielskiego połączone z oprowadzaniem po kościele i kaplicy.
Na wszystkie wymienione imprezy wstęp jest wolny.  
Więcej na www.mieszkaniec.pl

REKLAMAREKLAMA
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  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%   

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

Mieszkańcy

– Należy Pan do grupy 
młodych parlamentarzystów, 
więc pytanie o lata młodości 
może zabrzmi nieco dziwnie…

– Urodziłem się w Śródmie-
ściu. Tam chodziłem do pod-
stawówki i liceum Frycza-Mo-
drzewskiego. Później były stu-
dia na Wydziale Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych UW…

– Znowu Śródmieście. A jed-
nak mieszkańcy mocno Pana 
kojarzą z Pragą-Południe…

– Tak, bo od lat tu miesz-
kam i aktywnie działałem jako 
samorządowiec. I z naszej 
dzielnicy w 2014 roku zosta-
łem wybrany radnym Miasta. 
Jestem związany z Warszawą 
i staram się w działalności pu-
blicznej kierować interesem 
mieszkańców Warszawy. A do-
świadczenie, jakie uzyskałem 
sprawując przez dziewięć lat 

mandat radnego Warszawy, 
jest bardzo pomocne w pracy 
w parlamencie. Samorząd był 
dla mnie doskonałą szkołą, 
ponieważ mogłem bardzo do-
brze poznać problemy miesz-
kańców stolicy.

– Odkąd pamiętam, to Ja-
rosław Krajewski, nawet ten 
bardzo, bardzo młody zwią-
zany był z polityką. Jako na-
stolatek wstąpił do Prawa 
i Sprawiedliwości, a dwa lata 
później już kierował Forum 
Młodych PiS. Zaryzykował-
bym twierdzenie, że zamiło-
wanie do polityki wyssał Pan 
z mlekiem matki.

– Na pewno ważną rolę 
w dokonywanych przeze mnie 
wyborach miało wychowanie, 
jakie wyniosłem z rodzinnego 
domu. U nas zawsze rozma-
wialiśmy na temat polityki, na 
temat tego, co się wokół nas 

dzieje, a mój tata zawsze to 
chętnie komentował.

– No tak, ale praktycznie 
w każdym polskim domu, ko-
mentuje się wydarzenia poli-
tyczne i to bardzo burzliwie, 
a niewiele z tego wynika.

– Tak, ale też zdawałem 
sobie sprawę, że polityka ma 
wpływ na każdego z nas, na 
nasze życie. I jest niezwykle 
interesująca. To ustalanie re-
guł i zasad, które nas dotyczą. 
Pogłębiałem swoją wiedzę 
o historii Polski oraz wiedzę 
o społeczeństwie. Miałem bar-
dzo silne poczucie odpowie-
dzialności nie tylko za siebie, 
ale także za innych, a to ce-
cha, którą zdecydowanie wy-
niosłem z rodzinnego domu. 
I w pewnym momencie zde-
cydowałem, że będę studiował 
politologię na UW. Ale nauka 
przygotowywała teoretycznie, 
a ja chciałem także spróbować 
polityki w praktyce i dlatego 
już w 2002 r. wstąpiłem do PiS. 
Zacząłem działać w strukturach 
młodzieżowych, a już w 2006 
roku po raz pierwszy zostałem 
wybrany do Rady Warszawy.

– Kontakt z mieszkańcami 
jest dla Pana bardzo ważnym 
czynnikiem w pracy publicz-
nej, a jednak na Pradze-Połu-
dnie nie ma Biura Poselskiego 
Jarosława Krajewskiego..?

– Moje główne biuro mie-
ści się przy ul. Koszykowej 10. 
W pierwszej kolejności my-
ślałem o Pradze-Południe, ale 
doszedłem do wniosku, że do-
jazd do placu Na Rozdrożu jest 
bardzo dogodny. A niedaleko 
tego placu znajduje się moje 
biuro poselskie. Nie chcia-
łem też dublować lokalizacji 
biur innych naszych posłów. 
W prawobrzeżnej Warszawie 
planowałem otworzyć filię 
biura na Targówku, ale władze 

stwierdziły, że nie mają żad-
nych wolnych lokali.

– Słucham?

– Tak stwierdził Urząd 
Dzielnicy Targówek, dlatego 
zdecydowałem o otwarciu fi-
lii na Mokotowie i w Ursusie. 
Niemniej Praga-Południe cały 
czas jest mi najbliższa! To 
w naszej dzielnicy otrzyma-
łem największą liczbę głosów 
w ostatnich wyborach parla-
mentarnych. Za wszystkie gło-
sy jeszcze raz serdecznie dzię-
kuję mieszkańcom, ponieważ 
bez tego wsparcia nie byłoby 
mnie w Sejmie.

– Z jakimi sprawami naj-
częściej zwracają się do Pan 
mieszkańcy?

– Często przychodzą z pro-
blemami mieszkaniowymi. 
Zarówno osoby z zasobów 
komunalnych, jak i tych zre-
prywatyzowanych kamienic. 
Wiele tematów dotyczy współ-
pracy ze wspólnotami miesz-
kaniowymi i spółdzielniami, 
z radnymi, których zresztą 
doskonale znam. Ma Pan ra-
cję, że kontakt z mieszkańcami 
jest dla mnie bardzo ważny. Im 
więcej rozmów, tym lepsze są 
efekty mojej pracy. Biuro na 
Koszykowej 10 jest otwar-
te pięć dni w tygodniu. Moi 
współpracownicy odbierają 
telefony lub maile. Zaprasza-
my wszystkich, którzy mają 
jakiś problem, czy potrzebu-
ją porady. Od tego jesteśmy, 
żeby pomagać.

– Po raz kolejny w naszej 
rozmowie pojawiło się słowo 
„kontakt”, więc nawiążę do 
minionej kampanii wyborczej. 
Był bardzo późny wieczór, dwa 
dni przed wyborami. U zbiegu 
ul. Skaryszewskiej i Targowej 
spotkałem wtedy kandydata 
na posła, Jarosława Krajew-

skiego, który, jak to się mówi, 
chodził po mieszkaniach. Przy 
tak dużej polaryzacji na scenie 
politycznej nie obawiał się Pan 
kontaktu bezpośredniego, że 
jako reprezentant PiS zostanie 
Pan przez jakiegoś zwolennika 
PO wyrzucony z domu tylko za 
opcję polityczną?

– Nie miałem nigdy takich 
problemów. Pewnie to kwestia 
tego, że w bezpośrednich roz-
mowach mieszkańcy szybko 
mogli się przekonać, że wiem, 
o czym mówią. Lubię rozma-
wiać z ludźmi. Gdy na przy-
kład rozmawiałem z miesz-
kańcami Pragi-Południe o ko-
nieczności realizacji obwodni-
cy Pragi od ronda Wiatraczna 
do ronda Żaba, o Parku Skary-
szewskim, wybudowaniu uję-
cia wody oligoceńskiej, o po-
prawie bezpieczeństwa, czy 
organizacji zajęć dla seniorów, 
to mówiliśmy o konkretach, 
bez politycznych podtekstów. 
Mieszkańcy docenili ten kon-
takt i te rozmowy.

– Nie da się ukryć, że dzie-
więcioletnie doświadczenie 
z Rady Warszawy przygoto-
wało Pana do merytorycznych 
rozmów na tematy nurtujące 
mieszkańców. A skoro mowa 
o samorządzie, to chyba naj-
bardziej spektakularnym Pana 
sukcesem było zmuszenie war-
szawskiego Ratusza do opubli-
kowania umów zleceń i umów 
o dzieło zawieranych przez 
urząd miasta?

– Tak, ta sprawa zakoń-
czyła się wyrokiem Sądu Naj-
wyższego, który przyznał mi 
rację i zobowiązał prezydent 
Hannę Gronkiewicz-Waltz do 
ujawnienia zleceniobiorców 
umów cywilnoprawnych. Ra-
tusz wychodził z założenia, 
że nie musi ujawniać, komu 
wypłaca pieniądze pocho-
dzące z naszych podatków 

i opłat, czyli ze środków  
publicznych.

– Walczył Pan sam, bardzo 
długo, z potężnym aparatem. 
Czuł się Pan momentami jak 
Dawid walczący z Goliatem?

– Czułem się tak od po-
czątku. Przez 40 miesięcy 
sam chodziłem na rozprawy. 
Najpierw do sądu rejonowego, 
a potem okręgowego. Trzeba 
było wykonać konsekwentną 
i dużą pracę na rzecz jawno-
ści życia publicznego. Han-
na Gronkiewicz-Waltz miała 
do dyspozycji prawie dwustu 
radców prawnych zatrudnio-
nych przez Miasto, a do tego 
zatrudniła jeszcze jedną z naj-
droższych w Warszawie kan-
celarii prawnych…

– Także płacąc z naszych 
środków…

– Oczywiście.

– W Sejmie pracuje Pan aż 
w czterech komisjach. Która 
z nich jest najciekawsza?

– Bardzo dużym wyzwaniem 
będzie praca w komisji śledczej, 
która ma wyjaśnić aferę „Amber 
Gold”. To afera, która podważy-
ła zaufanie Polaków do instytu-
cji Państwa. A każdy z nas mógł 
się stać ofiarą tej gigantycznej 
piramidy finansowej.

– Życie to nie tylko polity-
ka. Jak poseł Krajewski spę-
dza wolny czas?

– Staram się znaleźć czas 
na rozwijanie swoich sporto-
wych pasji. Najczęściej jest 
to jazda rowerem, biegi, raz 
w tygodniu piłka nożna. To 
także świetna forma pewnego 
odstresowania, a stresu w par-
lamentarnej pracy nie brakuje.

Rozmawiał Adam Rosiński

Jarosław KRAjEWSKI

Poseł na Sejm RP, politolog, wieloletni radny Rady 
m.st. Warszawy

BLACHA!!! 
l PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE  

I ALUMINIOWE NA WYMIAR l OBRÓBKI BLACHARSKIE, 
ORYNNOWANIE OCYNKOWANE l OKNA I DRZWI PCV I AL

l KRÓTKIE TERMINY, ATRAKCYJNE CENY,  
l FACHOWE DORADZTWO

ZAPRASZAMY!

ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
Tel. 22 812 75 58, Kom. 502 439 109

www.bwparapety.com.pl, biuro@bwparapety.com.pl



7

Kupon rabatowy
50% rabatu na wyżej opisane zabiegi 
z zakresu kosmetyki twarzy i ciała  

oraz zabiegi podologiczne stóp. 

Gabinet est istnieje od 2008 r. Usytuowany został z dala  
od ruchliwych ulic na warszawskim Grochowie, a zarządza  
nim wspaniała kosmetolog Katarzyna Nozderko.
Gabinet Kosmetologii Holistycznej EST jest to miejsce, w któ-
rym kompleksowo dbamy  o potrzeby klienta, tworząc dla niego 
indywidualne terapie dbające o jego zdrowie i urodę. Stawiamy 
na najnowsze odkrycia technologiczne, a tym samym wykorzystu-
jemy naturalne renomowane marki kosmeceutyków.

Szczególnie polecane zabiegi to te, po których 
już po pierwszym zastosowaniu widzimy 
efekty i zmiany w tkance poddawanej 
terapii.

Jest nim zabieg Cavifast 2 redukujący 
tkankę tłuszczową, gdzie podczas 
zabiegu tracimy zbędne centymetry 
oraz FitnesLIFT, który, bez użycia skal-
pela, poprawia owal twarzy i podnosi 
poziom nawilżania i napięcia skóry 
twarzy szyi i dekoltu.

Wychodzimy naprzeciw medycznym 
problemom ze stopami, oferując pełen 
zakres zabiegów podologicznych – odci-
ski, modzele, wrastające paznokcie, pękają-
ce pięty oraz brodawki.

Zapraszamy serdecznie na darmowe konsultacje 
oraz skorzystanie z promocji przygotowanej specjalnie 
dla Czytelników Mieszkańca.

est gabinet kosmetyczny 
Katarzyna nozderko
ul. Szaserów 109 lok. nr 1
04-349 Warszawa
T: 600 811 473
http://est.nozderko.com/
https://www.facebook.com/nozderko

skuteczne odchudzanie 
okiem dietetyka
Ostatnio bardzo modny stał się temat diet. Coraz więcej 
kontrowersji powstaje wokół odchudzania. Jak z chaosu informacji wybrać odpowiednią dla siebie 
metodę odchudzania, by zrzucić zbędne kilogramy zdrowo i trwale? 

Czy zauważyła Pani ostatnio jakieś zmiany w podejściu do tematu diet i odchudzania?

Tak, pacjenci z którymi pracuję coraz częściej pytają nie tylko o to, jak skutecznie pozbyć się nad-
wagi, ale przede wszystkim jak zrobić to z korzyścią dla zdrowia. W rozumieniu pacjentów odchu-
dzanie ma iść w parze z poprawą zdrowia i samopoczucia. Owszem panuje chaos informacyjny, ale 
równocześnie zwiększa się świadomość, jak duże znaczenie dla zachowania zdrowia i szczupłej 
sylwetki ma to, co jemy.

Czy istnieje jakaś idealna dieta – tzw. „dieta cud”?

Zwykle stosowanie krótkotrwałych „diet cud” skutkuje powrotem do starej wagi i dodatkowo 
osłabia organizm. Odchudzanie to proces długotrwały, chociaż już na początku można zauważyć 
dobre efekty. Dietę powinno się dobierać indywidualnie, biorąc pod uwagę wiek, stan zdrowia, 
preferencje smakowe oraz styl życia. Aby jadłospis był przystępny powinien uwzględniać też moż-
liwości czasowe. Dietetyk komponując program żywieniowy powinien uwzględniać te wszystkie 
aspekty. Ważne, aby dieta odchudzająca była smaczna i niezbyt skomplikowana.

A co, jeśli podejmowaliśmy już kilka prób i waga wciąż stoi w miejscu?

Wówczas najlepiej zgłosić się po profesjonalne wsparcie do dietetyka. Wspólnie ze specjalistą 
można zaplanować regularny cykl spotkań i skomponować jadłospis. Najskuteczniejsze okazują 
się programy odchudzania, w których, obok opracowanej diety, pacjent otrzymuje wsparcie moty-
wacyjne i uczy się, jak stopniowo zastępować stare nawyki nowymi – lepszymi.

Warto też włączyć regularny ruch. Najlepiej taką formę, która sprawia przyjemność. 

Pacjenci, którzy osiągnęli sukces często nie wyobrażają sobie powrotu 
do starych nawyków.

Wiele osób przyzwyczaja się do nowych, zdrowych nawyków i utrzy-
manie dobrej wagi nie stanowi już dla nich wyzwania. 

Po czym można zauważyć, czy program odchudzania jest dla pacjenta 
skuteczny?

Po stopniowo odczuwalnych efektach: mniejszy obwód w pasie, więcej 
energii, lepsza kondycja i poprawa wyników badań. Spadek masy ciała – 
w tym redukcja tkanki tłuszczowej – z tygodnia na tydzień. Ważne, aby 
kontrolować czy spadek nie jest za mały, ale także czy nie przekracza bez-
piecznego poziomu (zwykle jest to 1- 1,5 kg na tydzień). To tylko niektóre 
z rezultatów prawidłowo prowadzonego odchudzania. W ślad za wymier-
nymi efektami idzie poprawa nastroju i odzyskiwanie wiary we własne 
możliwości. A to daje nową motywację do dalszego odchudzania.

JESIENNA PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW MIESZKAŃCA:

BON O WARTOŚCI 50 ZŁ  
NA WIZYTę W PORADNI DIETETYCZNEJ HEVA  

UL. SZASERÓW 109 LOK. 1,  TEL. 513-136-924

jubileusz 25-lecia

REKLAMAREKLAMA

13 września radna miejska 
Aleksandra Gajewska zorga-
nizowała spotkanie mieszkań-
ców z urzędnikami i służbami 
odpowiedzialnymi za organi-
zację ruchu i utrzymanie po-
rządku na drogach.

Niestety, choć na co dzień 
pozostawione na chodnikach 
czy pasach zieleni samocho-
dy są powodem irytacji wielu 
mieszkańców, na rozmowę 
o tym problemie przyszła za-
ledwie garstka zainteresowa-
nych. Jednak ci, którzy przy-
szli, próbowali szczegółowo 
dopytać o swoje problemy.

Aleksandra Gajewska, ze 
zgłoszeń od mieszkańców, 
wytypowała 13 miejsc, gdzie 
najczęściej panuje jeden wielki 
chaos parkingowy, często nie 
tylko utrudniający życie, ale też 
zagrażający bezpieczeństwu. 

– Na tych trzynastu dro-
gach Straż Miejska od po-

czątku roku odnotowała aż 
600 interwencji. Rekord padł 
na ul. Aluzyjnej. Tu aż 291 
razy były potrzebne działania 
strażników. Z tych najczęściej 
wskazywanych przez miesz-
kańców znalazły się też m.in. 
ul. Mikołaja Trąby (81) oraz 
Książkowa i Krzyżówki – tu-
taj odnotowano po 75 zdarzeń  
– wymieniała radna.

W sumie strażnicy od po-
czątku roku na Białołęce pod-
jęli aż ok. 4500 interwencji 
związanych z wykroczeniami 
„parkingowymi”, z czego pra-
wie 650 dotyczyło tylko par-
kowania na zieleni. Mieszkań-
cy przedstawiali urzędnikom 
swoje bolączki. Najwięcej 
pytań i uwag budziła Zielona 
Białołęka i ul. Skarbka z Gór. 
To w tym rejonie dzielnicy 
trwa prawdziwy komunikacyj-
ny armagedon. Miejsc do par-
kowania jest jak na lekarstwo, 

a nowe osiedla wyrastają jak 
grzyby po deszczu. 

Niestety nie ma szans na 
kompleksowe rozwiązanie 
problemu. Miejsca i pieniędzy 
na parkingi brak, a wszyst-
kiemu jest winny Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego, w którym na jed-
no mieszkanie przypada jedno 
miejsce parkingowe. Dewe-
loperzy, korzystając z tych 
wytycznych, nie martwią się 
o pozostałe samochody. Dziel-
nica nie może pomóc rozgory-
czonym mieszkańcom, bo wy-
budowanie każdego miejsca to 
ogromne koszty: 15-20 tys. zł. 

Na spotkaniu pojawiła się 
jednak i dobra wiadomość 
– o instalacji sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Magicznej i Głębockiej, co 
powinno rozładować wiecznie 
zakorkowane drogi w godzi-
nach szczytu.

– Sygnalizacja na skrzy-
żowaniu Głębocka/Magiczna 
jest na etapie wykonywania 
projektu, realizacja zada-
nia ma nastąpić w przyszłym 
roku – mówi Mikołaj Pieńkos 
z ZDM. 

Dodaje też, że to nie koniec 
planów na Zielonej Białołęce. 

– W przyszłym roku pla-
nujemy również remont ul. 
Białołęckiej na odcinku Ko-
pijników-Przydrożna. Ulice na 
wschodniej Białołęce w więk-
szości wymagają gruntownej 
przebudowy. Zadaniem ZDM 
jest jedynie utrzymanie dróg, 
zaś za budowę i przebudowę 
odpowiada Zarząd Miejskich 
Inwestycji Drogowych. Zdając 
sobie sprawę z tego, że dzia-
łania remontowe na wielu uli-
cach w tym rejonie nie dadzą 
spodziewanego efektu (nowa 
nawierzchnia nie wytrzyma 
dłużej niż rok), zwróciliśmy się 
do Urzędu Miasta z wnioskiem 
o ujęcie w planach inwesty-
cyjnych przebudowy ulic Kąty 
Grodziskie, Zdziarskiej i pozo-
stałego odcinka Białołęckiej. 
Jeżeli zostaną wygospodaro-
wane środki na ten cel, zada-
nie realizować będzie ZMID. 
Tak dzieje się obecnie z ul. 
Głębocką, której przebudowę 
ZMID planuje na przyszły rok 
– dodaje Mikołaj Pieńkos. 

(KS)

Ulice Aluzyjna, Książkowa, Mehoffera i wiele, wiele innych w całej Białołęce to 
miejsca, gdzie Straż Miejska ma pełne ręce roboty. Parkowanie w miejscach 
niedozwolonych to prawdziwa zmora dzielnicy.

Parkingowy zawrót głowyBiała kSięga,  
ZMIANY I MApY

Urząd Miasta usiłuje prze-
konać wszystkich, że chce tę 
sprawę wyjaśnić. Prezydent 
Warszawy wciąż utrzymuje, 
że jedyną jej winą jest to, że 
zaufała swoim urzędnikom. 
Przypomnijmy, że po ujaw-
nieniu przez media nieuzasad-
nionego zwrotu działki przy 
ul. Chmielnej rozpętała się 
prawdziwa reprywatyzacyjna 
burza. Samorządowa opozy-
cja oraz niezależne środowi-
ska stołecznych społeczników 
domagały się dymisji pre-
zydent Warszawy. Poleciały 
głowy w stołecznym Ratuszu 
– najpierw kilku urzędników, 
a potem dwóch wiceprezy-
dentów. Prezydent Warszawy 
przestała kierować stołecz-
nymi strukturami Platformy 
Obywatelskiej. Urząd Miasta 
opublikował na swoim portalu 

400 stron dokumentów zwią-
zanych z reprywatyzacją (tzw. 
Biała Księga).

Tymczasem powstają mapy 
warszawskiej reprywatyzacji, 
które odsłaniają powiązania 
polityków, urzędników z han-
dlarzami roszczeń, a wręcz ze 
światkiem przestępczym. Taką 
mapę stworzyli m.in. działacze 
ruchu Kukiz’15 oraz Stowa-
rzyszenia „Miasto Jest Nasze”. 
Według stowarzyszenia war-
szawska reprywatyzacja jest 
znakomitym mechanizmem 
prania brudnych pieniędzy, 
a w ten proces, prócz środków 
ludzi powiązanych z polskimi 
grupami mafijnymi, zaangażo-
wany jest także kapitał rosyj-
ski i cypryjski. Z niepokojem 
czekamy na dalsze odsłony 
tych nieprawidłowości. 

(ar)

Kolejne odsłony nieprawidłowości przy stołecznej 
reprywatyzacji. Ujawniane są coraz to nowe fakty oraz 
powiązania urzędników z tzw. handlarzami roszczeń.

Mapa powiązań reprywatyzacyjnych według „Miasto Jest Nasze”.
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 16/2016: „Gniew rozum ćmi”  
– książkę wylosowała p. Olecka z Warszawy. Po odbiór zapraszamy do redakcji 
(z dowodem tożsamości) do 30 września 2016 r.Merlin

baran m
21.03-21.04

byk n
22.04-21.05

bliźnięta o
22.05-21.06

rak p
22.06-22.07

lew q
23.07-23.08

panna r
24.08-23.09

waga s 
24.09-23.10

skorpion t
24.10-23.11

strzelec u
24.11-22.12

koziorożec v
23.12-20.01

wodnik w
21.01-19.02

ryby x
20.02-20.03

Niektóre z twoich pomysłów są całkiem niezłe, ale żebyś mógł je zrealizować, potrzebna 
będzie cierpliwość i wytrwałość. Musisz się zmobilizować do bardziej systematycznej pracy. 
Na początku nie poddawaj się zniechęceniu, potem może być już tylko lepiej. Twój wrodzony 
optymizm okaże się bardzo pomocny w przezwyciężaniu pierwszych trudności. 
W najbliższych tygodniach zorganizuj wyjście do teatru lub kina. Taka dawka kulturalna jest 
ci potrzebna, aby zrównoważyć wysiłek w sprawach zawodowych. Nie unikaj podejmowa-
nia trudnych decyzji. Spróbuj, a przekonasz się, że to nic strasznego. W sprawach uczuć 
postaraj się o większą wyrozumiałość.
Druga połowa miesiąca upłynie ci pod znakiem odrabiania zaległości i wykonywania wcze-
śniejszych zobowiązań. Systematycznie pozbywaj się starych spraw. Nie licz, że uda ci się 
wymigać od poważnych obowiązków. W pracy zaprezentuj się z jak najlepszej strony, by 
przełożeni mogli w pełni docenić twoje kwalifikacje. Część gotówki zainwestuj w uzupełnienie 
swojego wykształcenia, poprawienie wizerunku lub unowocześnienie warsztatu pracy.
Zanim zdecydujesz się na jakieś zmiany lub inwestycje, poproś wcześniej o radę kogoś 
doświadczonego. Twoje plany mogą się zakończyć pomyślnie, jeśli będziesz miał wsparcie 
w kimś, na kim możesz polegać. Szczególnie teraz uważaj na portfel i wszystkie dokumenty, 
bo licho nie śpi.
Planety będą sprzyjać towarzyskim i rodzinnym spotkaniom. Możesz też uczestniczyć w naj-
bliższym czasie w uroczystościach takich, jak wesele lub jubileusz. W interesach zapowiada 
się ożywienie, przed tobą nowe możliwości lub zlecenia. Staraj się unikać wszelkich używek, 
alkoholu i testowania na sobie nieznanych leków lub kosmetyków. 
Możesz mieć skłonności do poświęceń dla partnera lub innych bliskich ci osób. Nie przesa-
dzaj, bo możesz przez to zaniedbać ważną dla ciebie sprawę. Zacznij się zachowywać aser-
tywnie. Kiedy coś przekracza twoje możliwości, odmawiaj otwarcie i bez cienia wyrzutów. 
Staraj się dużo wypoczywać i wysypiać – wtedy minie uczucie zmęczenia. 
W najbliższym czasie postaraj się nie startować do poważniejszych zadań, bo możesz 
ugrzęznąć na początku, stracisz czas, a niewiele zdziałasz i tylko możesz się zniechęcić. 
Wszystko, co zaplanujesz, wykonuj dokładnie. Improwizowanie raczej się nie sprawdzi.  
Zacznij myśleć o solidnym wypoczynku, może w bardziej sprzyjającym klimacie? 
Nie poddawaj się złudzeniom, zwłaszcza w sferze spraw miłosnych. W pracy polegaj na 
sobie. W najbliższym czasie możesz w swoich działaniach odnosić spore sukcesy, ale nad-
miar obowiązków zawodowych może niekorzystnie odbić się na atmosferze domowej. Re-
kompensatą może być ciekawe życie uczuciowe, a twój niepokojący urok sprawi, że łatwiej 
możesz nawiązywać nowe znajomości. 
W sprawach finansowych może nastąpić zachwianie równowagi,. W pracy powinieneś po-
stawić na współdziałanie i pracę zespołową. Jeśli będziesz solidny i słowny nie zawiedziesz 
zaufania tych, którzy ci zaufają i liczą na ciebie. Nie warto brać sobie do serca tego, co ci 
może powiedzieć partner – te gorzkie słowa nie będą miały nic wspólnego z prawdą.
Czujesz się pełen entuzjazmu? I dobrze – możesz mieć przed sobą udany miesiąc, jeżeli 
pozbędziesz się swojej wrodzonej ostrożności. Planety obdarzą cię sprzyjającymi okolicz-
nościami, a rozsądek podpowie, z których należy skorzystać w pierwszej kolejności. Wszak 
sztuka właściwego wyboru, to już połowa sukcesu. 
 Nadmiar energii powinieneś wyładować w pracy. Musisz tylko uważać, aby nie robić zbyt 
wielu rzeczy naraz. Możliwe, że propozycje dodatkowego zarobienia pieniędzy i inne finan-
sowe okazje mogą teraz do ciebie płynąć z wielu stron. Naucz się wybierać te lepsze! Pamię-
taj, że nie warto zaczynać spraw, których załatwianie może się przedłużać. 
W domowym zaciszu spróbuj wykrzesać z siebie trochę inwencji. Pamiętaj, abyś z pracy 
nie przynosił biurowych niesnasek. Twoją rodzinę interesuje zupełnie coś innego. W two-
im życiu niewykluczone są twórcze zmiany lub okazje do podróży. Na pewno nie będziesz 
w najbliższym czasie ziewał z nudów. 

H O R O S K O P Krzyżówka Mieszkańca nr 18

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

W klasie.
– Dzieci – pyta pani. – Jaka jest liczba  
mnoga od słowa niedziela?

– Wakacje!!! – krzyczą dzieci.
***

– Kowalski, oto twoja praca. Beznadziejna! Jak jeden  
człowiek może w tak krótkim tekście zrobić tyle błędów?!
– Jak to jeden – oburza się uczeń. – Pomagała mi mama, 
siostra i dziadek!

***
Szkolny pedagog wzywa matkę ucznia:
– Szanowni państwo, podejrzewam, że państwa syn cierpi 
na kompleks Edypa.
– Co pan tu wmawia jakieś kompleksy?! Najważniejsze,  
że to dobre dziecko i bardzo kocha mamunię. 

***
Lekcja polskiego:
– Jadziu, podaj proszę dwa zaimki.
– Kto? Ja?
– Brawo! Szóstka!

RADY
CiotKi
AGATY

Ja przesądna nie jestem, ale 
jak mi czarny kot przebiegnie 
drogę… dziś – o przesądach, 
które lepiej znać, niekoniecznie 
w nie „wierząc”.
u Nie stawiaj butów ani kap-
ci na stole, bo to niechybnie 
sprowadzi kłótnię!  Podobnie, 
jak rozsypanie soli. Witając 
się, nigdy nie podawaj ręki 
przez próg, to też gwarantuje 
niesnaski.
u Stłuczesz lustro? Siedem 
lat pecha lub, w innej wersji, 
siedem lat nieszczęścia w mi-
łości. Nigdy też nie stawiaj to-
rebki na podłodze, bo uciekną 
od ciebie pieniądze! Ciekawe, 
czy dotyczy to też plecaków, 
męskich teczek i aktówek?
u za nic w świecie nie zajmuj 
miejsca na rogu stołu, bo zo-
staniesz starą panną (ale czy 
dziś są jeszcze jakieś „stare 
panny?). Gdy na podłogę upadł 
nóż to znaczy, że do domu 
spieszy głodny mężczyzna; 
gdy łyżka – kobieta. Nie wiado-
mo tylko, co z widelcem!
u Nie śpiewaj przy jedzeniu, bo 
będziesz mieć głupiego męża  
– powtarzała zawsze mama 
koleżanki, no i – wyobraźcie 
sobie – wykrakała…

Każdemu zdarza się krytykować. Ale czy wiesz, co w istocie 
oznaczają określenia, jakich używasz?
Kicz to słowo pochodzenia niemieckiego (Kitsch), używane od ok. 
połowy XIX w. Oznacza sztukę lichą, bez wartości artystycznej, 

„niskich lotów”, jeśli można tu użyć słowa „sztuka”. To – zdaniem znawców – wiele 
przedmiotów i dzieł popularnych i obecnych w naszych domach, bowiem gusta się zmie-
niają. Cóż, jak mówią – nie to jest ładne, co jest ładne, ale to, co się komu podoba. 
Kiczami nazywano też wiele wczesnych dzieł dziś wybitnych artystów (malarzy, kompo-
zytorów), gdy byli jeszcze całkiem nieznanymi nowatorami…
Kiczami są bohomazy, nieudolne obrazy i rysunki, w których nie ma wartości estetycz-
nych. To ciekawe słowo – początkowo, w językach wschodnich Słowian oznaczało mala-
rza ikon, który czasem był artystą, a częściej – żarliwym rzemieślnikiem; estetyka jego 
dzieł jeżyła włos na głowie. Wielu krytyków bohomazami nazywało pierwsze rysunki 
Nikifora Krynickiego i innych malarzy – dziś cenionych odkrywców nowych technik i no-
wego spojrzenia.

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
Śliwki, jesienna znakomitoŚć. 
zatrzymajmy je na zimę. 

 W occie: jędrne węgierki umyj w ciepłej wodzie, suche układaj 
w słoikach, każdą nakłuwając wykałaczką przynajmniej w 5–6 miejscach. Warstwa 
śliwek ma się kończyć ok. 3 cm poniżej brzegu słoika. Na litr wody weź szklankę 
octu 10%, 30–40 dag cukru, płaską łyżkę goździków, łyżeczkę pieprzu ziarniste-
go, kawałek cynamonu i imbiru, gotuj to przez 5–7 minut, następnie wrzącym zalej 
śliwki, pozostawiając w słoikach ok. 2 cm wolnej przestrzeni. Natychmiast zakręcaj, 
pasteryzuj przez ok. 20–25 minut, potem postaw każdy słoik dnem do góry na suchej 
powierzchni, a po kolejnych 20 minutach odwróć, by wystygł. 

 Nalewka 1: wypłukane mirabelki bez ogonków i pestek ułożyć w słoju, zasy-
pać cukrem i odstawić, aż cukier się rozpuści. Dodać goździki, ciut cynamonu i im-
biru, zalać mocną wódką i znowu odstawić. Po kilku tygodniach zlać przez gęstą 
gazę, wzmocnić spirytusem i znowu odstawić na 1–2 tygodnie. Wtedy rozlać kla-
rowną część nalewki do szczelnie zamykanych butelek i odstawić w ciemne miej-
sce na jakiś czas – im dłużej, tym lepsza nalewka. Kto lubi, może ją przedtem  
dosłodzić miodem.

 Nalewka 2: czyste mirabelki bez ogonków i pestek zalej mieszanką 2 części spi-
rytusu i 1 części przegotowanej wody tak, by płyn w całości przykrył owoce. Po mie-
siącu zlej płyn, owoce zasyp cukrem, a gdy ten się rozpuści, dodaj syrop do płynu, 
wymieszaj, odstaw, by opadł osad i zlej do szczelnie zamykanych butelek.

 Kompot z mirabelek: owoce czyste, bez ogonków, układaj ciasno w słoikach.  
Do każdego wsyp trochę cukru (trudno powiedzieć ile – to zależy od wielkości sło-
ika i od twoich upodobań), a następnie wlej 2 łyżki wody i mocno zakręć pokrywkę. 
Pasteryzuj przez przynajmniej 30 minut, potem postaw każdy słoik dnem do góry na 
suchej powierzchni, a po 20 minutach odwróć. Będzie pysznie!

 Powidła: bardzo dojrzałe węgierki lub mirabelki gotuj niezwykle powoli, miesza-
jąc, w szerokim garnku, podlane szklanką wody. Początkowo (ok. 30 minut) przykry-
te, potem już nie. Mieszając, gotuj je po 40 minut przez 2-3 kolejne dni, wtedy dodaj 
ile trzeba cukru (lub nie), a gdy się rozpuści, wkładaj gorące do słoików.
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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; 608-053-943

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 FIRMA Z SIEDZIBĄ  
W REMBERTOWIE POSZUKUJE 
PRACOWNIKOW ZDOLNYCH 
MANUALNYCH DO KONFEKCJO-
NOWANIA SŁODYCZY I ZESTA-
WOW SWIĄTECZNYCH ORAZ 
PRACOWNIKA DO OBSŁUGI 
MASZYN PAKUJĄCYCH. KO-
NIECZNA KSIĄŻECZKA WAŻNYCH 
BADAŃ SANEPIDU KONTAKT: 
rekrutacja@slodkieupominki.pl, 
TEL. 22 647-90-00

n Kucharka i szatniarka do przed-
szkola. Tel. 22 613-75-72

n Panie do sprzątania po budo-
wie. Tel. 664-913-624

n Poszukuję osoby do sprzątania 
domu na Wawrze 1 raz/tydzień. 
Tel. 500-119-594

n W sklepie wielobranżowym.  
Tel. 22 813-01-85

n Zatrudnię krawcową.  
Tel. 606-191-425

FINANSE

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

n POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 2000 ZŁ, INKASO CITY. 
TEL. 792-307-229 

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

KUPIę

n A A A 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

n Stomatologia MERADENT, 
Żegańska 14 lok 3 Warszawa  
Międzylesie. Wykonujemy protety-
kę w ramach NFZ.  
Tel 22 612-74-80

NAUKA

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

n Chemia, fizyka, dojazd.  
Tel. 500-580-017

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

NIERUCHOMOŚCI   –   Mam 
do wynajęcia

n Studentowi-(tce) pokój  
w segmencie w Marysinie.  
Tel. 500-019-977

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio nowe bliźniaki  
i dom w Sulejówku.  
Tel. 602-224-161,  
www.domynarataja.pl

n Saska Kępa, sprzedam tanio 
garaż. Tel. 604-843-652

NIERUCHOMOŚCI – Zamienię

n Koszalin/Mielno 48m2 na Pragę 
Południe lub Marysin.  
Tel. 517-270-565

PRACA

n Opieka Niemcy Legalnie.  
Tel. 725-248-935

n Przyjmiemy pracowników do 
pracy w sklepie spożywczym przy 
ul. Dwernickiego 33.  
Wiadomość na miejscu.

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

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, 
rozwody. 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 Kucharz podejmie pracę od za-
raz, duża praktyka, kuchnia polska. 
Tel. 513-589-198

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, kon-
kurencyjne ceny. Tel. 502-904-764

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  
– NAPRAWA. 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 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 skórza-
na – usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy, ul. Zamieniec-
ka 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 KSIęGOWOŚĆ DLA FIRM.  
TEL. 606-763-006

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

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

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

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

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

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

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, moski-
tiery – naprawy, pranie verticali. 
Tel. 22 610-54-19

USŁUGI – Budowlane

n Usługi: koparko-ładowarką  
– wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
młot – kucie. Konkurencyjne staw-
ki. 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 Czyszczenie dywanów, mebli 
tapicerowanych, tapicerek samo-
chodowych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodo-
wej. Tel. 500-753-803

USŁUGI – Remontowe

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

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

n Malowanie, panele, wykładziny. 
Tel. 601-20-33-13

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

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

ZIELARSTWO

n Sklep Zielarski dobrze zaopa-
trzony. Międzylesie, ul. Pożaryskie-
go 24b. Tel. 602-124-453.

ZWIERZęTA

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

KREDYTY I CHWILÓWKI
WOLSKA 84/86

TEL. 604-220-727, 
600-665-061

Warszawskie Centrum Kredytowe 
działa w zakresie zawierania umów 

kredytu na rzecz i w imieniu firm 

SMS KREDYT, FERRATUM, 
AXCESS, REGITA, VIVUS, TAKTO, 

OPTIMA DIRECT, NET CREDIT, 
AASA, IN CREDIT, ZAPLO, 

PROFICREDIT, HAPI, GWARANT, 
TPW, MIKROKASA, UNILINK 

CASH, PROVIDENT oraz banków 
BPH, ALIOR, SMART, TF BANK.
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PRAGAWARSZAWA

koBieta z PaSJą, a nawet dwieMa                        
Dziś w BORAMEDzie spotykamy się z Anną Gil, 
fizjoterapeutką. Pisaliśmy o niej niedawno, 
przedstawiając zespół. 

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?

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

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

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Bezpłatne badania 

słuchu w każdą środę!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

– Pani Anno, mnóstwo 
w Pani entuzjazmu. Dlaczego 
wybrała pani ten zawód?

– Lubię pomagać ludziom 
i cieszę się, gdy udaje się po-
móc. Przed laty to ja sama po-
trzebowałam pomocy dobrego 
fizjoterapeuty, dlatego bardzo 
dobrze wiem, jak to jest, ile 
wymaga samozaparcia i wy-
trwałości, by dojść do dobrej 
formy czy zlikwidować pro-
blem. Wybór moich studiów 
był decyzją bardzo dojrzałą. 

– Dlaczego warto szu-
kać pomocy w rękach fizjo-
terapeutów i osteopatów  
BORAMEDu?

– Mamy skuteczne, spraw-
dzone metody pozwalające 
nieść ulgę i pomoc w różnego 
pochodzenia dolegliwościach 
bólowych kręgosłupa: mam na 
myśli także dyskopatie, lum-
bago, bóle korzonkowe oraz 
zmiany zwyrodnieniowe 
i przeciążeniowe kręgosłupa. 
Ale to nie wszystko. Przywra-
camy sprawność pacjentom 
z nerwobólami, promieniu-
jącymi do kończyn górnych 
lub dolnych z objawami taki-
mi, jak mrowienie, drętwie-
nie palców, rwa kulszowa, 
rwa ramienna, brak mocy 
zginania palców, niemoc 

unoszenia ramienia nad gło-
wę, a do tego niesiemy ulgę 
w bolesnych ograniczeniach 
ruchomości i zmianach 
zwyrodnieniowych mięśni 
i stawów, nawet w tak trudno 
poddającym się leczeniu ze-
spole bolesnego barku. Waż-
ną grupą pacjentów są osoby 
cierpiące na napięciowe bóle 
tułowia i kręgosłupa (w tym 
ciąża i bolesne miesiączki, 
choć bóle napięciowe nie są 
tylko domeną pań). Osob-
na, istotna grupa to pacjenci 
z zespołami uciskowymi, 
na przykład zespołem cie-
śni nadgarstka czy mięśnia 
gruszkowego oraz cierpiący 
na bóle pourazowe.

Wiele osób jest zaskoczo-
nych tym, że skutecznie, od 
podstaw leczymy bóle głowy, 
w tym migrenowe, a także 
zawroty głowy, neuropatie 
i neuralgie (np. nerw trój-
dzielny, twarzowy, promie-
niowy, łokciowy itd.).

Co ważne, w BORAMEDzie  
nie tylko zapraszamy na ćwi-
czenia skutecznie przygo-
towujące do rozmaitych 
operacji czy porodu, ale też 
wspomagamy pacjentów po 
zabiegach operacyjnych, 
zwłaszcza ortopedycznych 

BORAMED
ul. Bora-Komorowskiego 21, 

lok 307
wejście w pasaż handlowy 

przy Rossmannie
tel. (22) 250-15-77 

czynne: 
pon.-pt. 7.00-21.00

sob. 8.00-14.00
www.boramed.pl

i proponujemy terapię po-
operacyjnych zespołów bólo-
wych. 

Tu znajdują pomoc osoby 
w różnym wieku – najstarszy 
z moich pacjentów ma 86 lat 
i jest to bardzo miła współpra-
ca, ale wiek nie odgrywa tu 
wielkiego znaczenia. 

– Czy żeby przyjść do BO-
RAMEDu i zostać pani pacjen-
tem, trzeba mieć skierowanie?

– Nie, nie wymagamy 
skierowań, choć często inny 
lekarz kieruje pacjenta właśnie 

do dobrego, sprawdzonego re-
habilitanta i to, oczywiście, re-
spektujemy. Ale każdy może 
po prostu wybrać się do BO-
RAMEDu, tu bez zbędnych 
formalności otrzyma pomoc 
i opiekę. Już przy pierwszej 
wizycie, która ma charakter 
konsultacyjno-diagnostyczny 
trzeba przedstawić pełne spek-
trum stanu zdrowia, ponieważ 
niektóre choroby, z pozoru 
niezwiązane ze schorzeniem, 
które sprowadziło do mnie 
pacjenta, mogą mieć istotne 

znaczenie Bezpieczeństwo 
pacjenta, to ważna zasada tu, 
w BORAMEDzie. Kiedy 
mam pewność co do diagnozy, 
pacjent otrzymuje propozy-
cję zabiegową i uzgadniamy 
szczegóły naszych spotkań 
a także to, co może sam dla 
siebie zrobić w domu. Współ-
praca jest równie ważna, jak 
wzajemne zaufanie. 

– Jak należy przygoto-
wać się do wizyty u fizjote- 
rapeuty?

– Strój (koszulka, 
spodenki) swobodny, któ-
ry nie sprawi kłopotu przy 
zdejmowaniu i zakładaniu, 
niepowodujący potliwości. 
Oczywiście, inaczej przygo-
towuje się ktoś, kto ma pro-
blem z barkiem, a inaczej, gdy 
chodzi na przykład o kolano 
dla metody terapeutycznej 
i działań, jakie podejmie tera-
peuta. To bardzo ważne, by te 
informacje były poparte doku-
mentacją medyczną (badania, 
prześwietlenia, opisy itd.), je-
śli to jest możliwe. Nawet sta-
re dokumenty są ważne, bo 
pozwalają na porównanie, na 
śledzenie zmian i ewentualne 
szukanie ich przyczyn.

– W jaki sposób możemy 
wspierać nasz układ kostno-
stawowy?

– Przede wszystkim  
– świadome kontrolowanie 
ułożenia ciała. Pamiętajmy, 
że nawet, gdy postawa będzie 

prawidłowa, bardzo nieko-
rzystne jest pozostawanie 
przez dłuższy czas w tej 
samej pozycji, bez ruchu. 
Dotyczy to po prostu wszyst-
kich. Brak zmiany pozycji, 
nawet nieznacznej, może 
doprowadzić do zaburzeń 
krążenia oraz przykrych skut-
ków w układzie mięśniowo 
– stawowym. Nawet czytanie 
książki wymaga uwagi: dłu-
gotrwałe pochylenie głowy 
łatwo doprowadzi, na sku-
tek napięć i niedokrwień, do 
stanów zapalnych i zwyrod-
nień. Podobnie – siedzenie, 
gdy nogi pozostają bez ruchu 
a kręgosłup jest napięty, cza-
sami w fatalnej pozycji. Czę-
ste przerwy i zmiany pozycji 
są niezbędne. Jeśli do tego 
dodamy systematyczny ruch 
lub sport, możemy być pew-
ni, że odsuwamy ewentualne 
problemy na wiele, wiele lat, 
a może na zawsze. Napraw-
dę warto! A jeśli coś dzieje 
się nie tak – zapraszamy! 

(AS)

Anna Gil – serdeczna, pełna 
energii blondynka. Posiada 
wyższe wykształcenie (fi-
zjoterapia i osteopatia), oraz 
liczne kursy, by wymienić 
tylko kurs terapii manualnej 
Kaltenborn, terapia skolioz 
metodą FITS, łańcuchy mię-
śniowo- powięziowe, lecze-
nie problemów w obszarze 
twarzowo szczękowo żu-
chwowym i nie tylko. Wszy-
scy wiedzą, że jej najwięk-
szą pasją jest podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, 
co rodzina przyjmuje z wy-
rozumiałością, ciesząc się 
wspólnymi wyjazdami, wy-
prawami do kina, teatru, 
czy na ulubione przez pa-
nią Annę sushi. Bo rodzina, 
to druga, wielka pasja pani 
Anny. Jej praca jest niełatwa, 
wymaga nie tylko wysiłku fi-

zycznego, ale też ogromnego 
skupienia, dlatego tak ważne 
jest, by „po godzinach” móc 
odpocząć w gronie bliskich 
i kochanych osób. 
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Wieści z Wawra

Niedawno pisaliśmy na 
naszym internetowym porta-
lu (www.mieszkaniec.pl), że 
wawerscy radni przyjęli sta-
nowisko, w którym oczekują 
zmiany w koncepcji przebie-
gu Południowej Obwodnicy 
Warszawskiej. Dokładnie cho-
dziło o to, aby odcinek trasy 
S2 na węźle z ul. Patriotów 
został wybudowany w tzw. 
wannie szczelnej, czyli pisząc 
po ludzku – w tunelu. Takie 
rozwiązanie umożliwi m.in. 
przyszłe modyfikacje układu 
drogowego, wpłynie na estety-
kę, zmniejszenie poziomu ha-
łasu i ilości spalin. Nie obniży 
wartości okolicznych działek 
i nieruchomości, a także po-
zytywnie wpłynie na problem 
z odprowadzaniem wód opa-

dowych. Nie wiadomo jeszcze, 
czy stanowisko radnych zosta-
nie uwzględnione i ten odcinek 
trasy S2 poprowadzony zosta-
nie w tunelu, ale wiadomo, że 
już niedługo wawerczycy będą 
jeździli innym tunelem…

Mowa o tunelu pod przejaz-
dem kolejowym w Międzylesiu. 
To była bardzo długo wyczeki-
wana inwestycja. Bezkolizyjny 
i komfortowy przejazd przez 
ciągnące się kilometrami toro-
wisko PKP oznacza znaczny 
postęp w modernizacji układu 
komunikacyjnego. Na realizację 
tej inwestycji Zarząd Miejskich 
Inwestycji Drogowych podpi-
sał umowę 27 listopada 2014 r. 
Budowa tunelu miała trwać dwa 
lata i wydaje się, że ten termin 
zostanie dotrzymany. 

– Całym Zarządem syste-
matycznie chodzimy na narady 
na budowie i widać, że nie ma 
opóźnień – mówi „Mieszkań-
cowi” burmistrz dzielnicy Wa-
wer, Łukasz Jeziorski. – Przy 
tunelu trwają prace końcowe, 
praktycznie porządkowe, reali-
zowane są ostatnie nasadzenia, 
za chwilę uzyskiwanie pozwo-
leń i uruchomienie wind, a na 
najbliższej sesji wykonawca ma 
przekazać radnym informacje 
o stanie prac i kiedy formalnie 
planuje otwarcie. 

Trzeba przyznać, że ten 
obszar Międzylesia zmienił 
się przez ostatnie dwa lata nie 
do poznania. Znakomicie to 
zresztą widać z okien wawer-
skiego Ratusza (na zdjęciu).

Harmonogramowi robót 
bardzo sprzyjała pogoda. Cie-
płe lato umożliwiło szybkie as-
faltowanie i betonowanie we-
wnątrz tunelu. Dużo szybciej, 
co dla mieszkańców i kierow-
ców było bardzo ważne, otwar-
to przejazd Północ-Południe 
ul. Szpotańskiego i Patriotów, 
a także dojazd do dzielnicowe-
go Ratusza. Ta inwestycja jest 
ważna nie tylko dla Wawra, 
Wesołej, ale dla całej Warsza-
wy. Da możliwość lepszego 
przemieszczania się w stronę 
Starej Miłosnej.

 – My, wawerczycy, musie-
liśmy trochę pocierpieć, ale 
całe Miasto na tym zyska i o to 
chodzi, aby była taka synergia 
– dodaje burmistrz Łukasz Je-
ziorski. Tunel w Międzylesiu 
(na zdjęciu) powinien zostać 
otwarty za ok. dwa miesiące. 

(rosa)

Światło w (wawerSkiM) tuneLu
Wawer nadrabia zaległości w rozwoju komunikacyjnym. Na ukończeniu jest 
kolejna drogowa inwestycja – budowa tunelu przy przejeździe kolejowym  
w Międzylesiu.

wawerski 
Dzienny 

Dom opieki 
Medycznej 

dla Seniorów
Wawerski Samodziel-

ny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa 
Otwartego zaprasza dziel-
nicowych seniorów, doce-
niających rolę aktywiza-
cji i integracji społecznej, 
do skorzystania z usług 
Wawerskiego Dziennego 
Domu Opieki Medycznej 
dla seniorów. SZPZLO 
Warszawa-Wawer ofe-
ruje pomoc dla rodzin 
i opiekunów w formie od-
płatnej usługi medyczno-
opiekuńczej. 

Ośrodek w przychodni 
nr 4 w Marysinie Wawer-
skim, przy ul. Begonii 10 
zapewnia: 
• stałą opiekę w godz. 9-18 
od poniedziałku do piątku 
(3 posiłki dziennie, na-
poje),  
• opiekę lekarza internisty  
• opiekę pielęgniarską  
• badania diagnostyczne 
według zaleceń lekarza 
• opiekę psychologiczną  
• codzienne zajęcia 
usprawniające z fizjote-
rapeutą  
• terapię zajęciową  
• edukację zdrowotną  
• zajęcia relaksacyjne  

• zajęcia komputerowe 
(możliwość nauki korzysta-
nia z komputera)  
• zajęcia tematyczne (m.in. 
kącik czytelniczy i filmowy 

z klubem dyskusyjnym)  
• wyjazdy do kina, teatru, 
muzeum, itp. 
Szczegółowe informacje 
i zapisy: tel. 504 250 422

Uruchomienie Domu Dziennej Opieki Medycznej przez wa-
werski ZOZ jest kolejnym przedsięwzięciem z myślą o na-
szych seniorach. Władze samorządowe Wawra w ostatnim 
czasie zrobiły bardzo wiele, aby seniorzy nie byli wykluczoną 
grupą mieszkańców. Oferujemy im pomoc OPS, otworzyli-
śmy Klub Seniora, a Wawerski Uniwersytet III 
Wieku, podobnie jak inne organizacje społeczne, 
organizuje prozdrowotne zajęcia gimnastyczne. 

Zdzisław Gójski 
zastępca burmistrza dzielnicy Wawer

Zarząd Dzielnicy Wawer podpisał umowy 
na realizację w  tym roku ważnych inwestycji 
infrastrukturalnych w dzielnicy.  Wśród nich 
są m.in. budowa kanalizacji deszczowo-drena-
żowych oraz remont rowów na terenie osiedla 
Aleksandrów, a także budowa boiska piłkar-
skiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Łasaka  
w osiedlu Las. 

Ponadto cztery boiska w Wawrze zyskają 
nową nawierzchnię. Zmodernizowane zostaną 
obiekty ZS nr 115 przy ul. Króla Maciusia, SP nr 
128 przy Kadetów, SP nr 218 przy Kajki i ZS nr 
116 przy ul. Korynckiej. 

Umowy umożliwiające realizację inwestycji 
podpisali Członkowie Zarządu Dzielnicy Wawer: 
burmistrz Łukasz Jeziorski (PO) oraz zastępcy 
burmistrza – Leszek Baraniewski (PO) i Zdzisław 
Gójski (Wawerska Inicjatywa Samorządowa).

Zarząd Dzielnicy ogłosił także przetarg na mo-
dernizację placu zabaw przy ul. Izbickiej 3 i budowę 
ul. Wiązanej. Plac zabaw ma zostać wyremontowany, 
i zyskać nową, poliuretanową nawierzchnię do koszy-
kówki i nowe zabawki. W ramach budżetu partycypa-
cyjnego przy placu zabaw 
powstanie także siłownia 
plenerowa.

nowe inwestycje w dzielnicy 

Kolej 
na wawer!

Zarząd Dzielnicy 
Wawer i Wawerskie 
Centrum Kultury za-
praszają na wydarzenie 
„Kolej na Wawer”, któ-
re odbędzie się z okazji 
150-lecia Gminy Wa-
wer. 25 września przez 
dzielnicę na trasie 
Warszawa Gdańska 
– Warszawa Falenica 
przejedzie zabytkowy 
pociąg parowy.

Przejazdowi będą 
towarzyszyć występy 
artystyczne w pocią-
gu i na stacjach ko-
lejowych. Ulicami 
Wawra przejadą w ten 
dzień także zabytkowe 
samochody i motocy-
kle, a na finał, na pik-
niku „Wawer – magia 
różnorodności”, za-
śpiewa mieszkaniec 
dzielnicy  – Ryszard 
Rynkowski.

Bilety na przejazd 
do nabycia w Wawer-
skim Centrum Kultury 
przy ul. Żegańskiej 1a, 
odbiór osobisty. 
Więcej informacji  
tel. 22 443 70 73, 
wwww.wck-wawer.pl

dzień bez Samochodu
22 września komunika-

cją miejską można jeździć 
po Warszawie za darmo, 
bezpłatne są także parkingi 
P+R. Nie trzeba mieć bile-
tu w pociągach Kolei Ma-
zowieckich i Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej w obsza-
rze wspólnego biletu.

Komunikacja miejska peł-
ni kluczową rolę w systemie 
transportowym stolicy. Auto-
busy, pociągi, metro i tram-
waje przewożą ponad miliard 
pasażerów rocznie! 

Ideą Europejskiego Dnia 
bez Samochodu jest pokaza-
nie, że życie w mieście bez sa-
mochodu jest jak najbardziej 
możliwe, a nawet przyjem-
niejsze, bo jest mniej spalin, 
hałasu a przestrzeń zawłasz-
czona przez samochody może 
się zamienić np. w plac zabaw 
czy ogródek kawiarniany.

Zarząd Transportu Miej-
skiego przygotował grę miej-
ską „Odkorkuj się”. Informacje 
o grze są na stronie warszaw-
skiego ZTM.   (ab)

Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski



Potomkowie Wolframów na tle jednego z kanałów.
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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   

   

      
       

 

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

REKLAMA REKLAMA

Do nich należą absolut-
nie nieliczni już spadkobiercy 
firm działających w mieście 
przynajmniej od XIX wieku po 
pierwsze lata powojenne, które 
komunistyczna władza z mocy 
sławetnych dekretów Bieruta 
znacjonalizowała, a najczę-
ściej zwyczajnie rozkradła 
i zniszczyła. Na palcach może 
obu rąk w skali kraju można 
by wyliczyć przedsiębiorstwa, 
które zdołały się uratować 
i przetrwały burze dziejowe, 
podobnie jak „Blikle” i istnie-
ją do chwili obecnej. 

Wydawało się, że po roku 
1989 ten stan rzeczy ulegnie 
zmianie i zła passa się od-
wróci, a liczne przedwojenne 
przedsiębiorstwa, zarówno te 
przemysłowe, jak i handlo-
we, wrócą na swoje najczę-
ściej niczym nie zastąpione, 
puste miejsca. Tymczasem 
tak się wcale nie stało, nie-
chęć do dawnych warstw 
posiadających jest silniejsza, 
niż myślimy. 

Najlepszy dowód, że repry-
watyzacji nie przeprowadzono 
w Polsce po dzień dzisiejszy, 
a nieliczne zwroty nierucho-
mości dawnym właścicie-
lom nieustannie spotykają się 

z krytyką opinii społecznej. 
Przestali się nam też podobać 
bohaterowie z kręgów prze-
mysłowych w miastach, i krę-
gów ziemiańskich na wsiach. 
Zostali nam więc tylko rolnicy, 
nie ziemianie, nie wywodzący 
się z warstwy szlacheckiej, 
których stan posiadania po-
mnożyła powojenna reforma 
rolna. Stąd wycichły projekty 
pomników wybitnych prze-
mysłowców, czy wielkich pa-
triotów – ziemian. 

Trzeba zwrócić uwagę, że 
w przeszłości na utratę mająt-
ku skazywani bywali jedynie 
zdrajcy narodu, a nie patrioci, 
a tych, podobnie jak komuni-
ści, karały rządy zaborcze za 
działalność patriotyczną – za 
tzw. sprawę narodową. Nie 
powinno więc być kłopotów 
ze zwrotem, przywróceniem 
zagrabionego mienia, bo na-
leżałoby je zwrócić ludziom 
szlachetnym, bohaterom czasu 
wojny, a jednak…

Chyba już tylko w pamię-
ci starszego pokolenia war-
szawiaków, a można i zaryzy-
kować, że wszystkich Pola-
ków, tkwią jeszcze nazwiska 
przedsiębiorców, takich jak: 
Wedel (3 pokolenia), Norblin 
(3-4 pokoleń), Jabłkowski 
(2 pokolenia) i może Szpo-
tański (1 pokolenie prowa-
dzące). Tych nazwisk przed-
wojennych przemysłowców 
i handlowców jeszcze parę 
lat temu można by wymienić 
znacznie więcej. Dziś, z odej-
ściem tych, którzy jeszcze 
pamiętali te firmy, liczba ta 
zastraszająco topnieje. To 
niegdyś wielka chluba na-
szego przemysłu oraz handlu 
i piękna karta historii.

Młode pokolenie kojarzy 
te firmy na tyle, ile po nich 
pozostało. Jako urodzony pod-

czas powstania, pamiętam, że 
we wszystkich niezniszczo-
nych w pożodze wojennej do-
mach przez długie powojenne 
lata istniały liczniki do odczy-
tu zużycia energii elektrycz-
nej wyprodukowane właśnie 
w Fabryce Aparatów Elek-

trycznych (w skrócie: FAE) 
„K. Szpotański i Ska”, na war-
szawskim Kamionku przy ul. 
Kałuszyńskiej 2, 4, 6. 

Jesteśmy więc na Pradze 
Południe – mam wielki senty-
ment do tej fabryki, bo jej pra-
cownikiem był brat mej mamy, 
a mój wujaszek, inż. Włady-
sław Edward Rode (1912- 
-1944), absolwent Wydziału 
Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej, który propozy-
cję pracy w niej otrzymał już 
podczas praktyki studenckiej. 
Każdego praktykanta musiał 
poznać sam pryncypał, jak to 
się wtedy mówiło, inż. Kazi-
mierz Szpotański (1886-1966), 
stawiający na młodych i zdol-

nych, dobrze wykształconych. 
Hasło jakże współczesne, 
ciągle obecnie powtarzane. 
Miał chyba do nich szczęście 
i dobrą rękę, bo gdy się oglą-
da zdjęcia pracowników firmy 
FAE Szpotański, to przeważa-
ją na nich ludzie młodzi, bez 
różnicy płci. 

Zakład ten, od chwili swe-
go powstania w listopadzie 
1918 r., przeszedł potężną 
metamorfozę, bo wystartował 

z 3 zaledwie robotnikami, a już 
pod koniec lat dwudziestych, 
mimo kryzysu gospodarczego 
i różnych zagrożeń, zatrudniał 
200 pracowników, w dodatku 
posiadał rozbudowującą się 
nowoczesną siedzibę przy ul. 
Kałuszyńskiej, który to ad-
res już padł. Miał też za sobą 
liczne sukcesy techniczne, 
rozległy asortyment produkcji 
uzyskujący nagrody na wysta-
wach, w tym na Targach Kra-
jowych w Poznaniu, które stały 
się jedną ze znaczących imprez 
handlowych w Europie. 

Zakres produkcji był syste-
matycznie poszerzany i dosto-
sowywany do zmieniających 
się z upływem czasu zapotrze-

bowań rynku. Wśród produ-
kowanych urządzeń na szcze-
gólną uwagę zasługują nie 
tylko wspomniane na wstępie 
liczniki elektryczne, ale rów-
nież przełączniki, skrzynki 
przełącznikowe, wyłączniki 
mało olejowe strumieniowe, 
ochronniki zaworowe, trans-
formatory, aparatura niskiego 
napięcia, trakcyjna, dźwigowa, 
liczniki jedno – i trójfazowe, 
aparatura wysokiego napięcia, 
aparatura elektromedyczna, 
przyrządy pomiarowe itp. 

Pozyskanie kapitału fran-
cuskiego umożliwiło inż. 
Szpotańskiemu podjęcie pro-
dukcji wyłączników i odłącz-
ników licencyjnych firmy 
„Delle”, planowano nawet 
otwarcie filii w Sandomierzu, 
a póki co powstała filia w Mię-
dzylesiu. 

Wybuch wojny pokrzyżo-
wał plany rozwoju. Większość 
pracowników z powodu mo-
bilizacji stanęła do obrony za-
grożonej ojczyzny. Ci, co nie 
zginęli, powrócili ponownie 
do pracy po kapitulacji. Oku-
pacja skomplikowała sytuację 
fabryki. Praca w fabryce Szpo-
tańskiego nawet wówczas da-
wała satysfakcję, nie tylko 
z powodu dobrej organizacji 
i miłej atmos-
fery panującej 
w zakładzie. 

P r a c o w -
nicy mieli do 
d y s p o z y c j i 
stołówkę, do-
brze wypo-
sażoną przy-
chodnię lekar-
ską, a podczas 
urlopu lub 
w sobotnie 
p o p o ł u d n i a 
i niedziele, 
mogli korzy-
stać wraz ze 
swymi rodzi-
nami z po-
bytu w domu 
wczasowym 

„Jasia” w podwarszawskim 
Konstancinie. Nie był on wła-
snością fabryki, ale był wyna-
jęty. Położenie wczasowiska 
blisko stolicy stało się walo-
rem, szczególnie podczas oku-
pacji hitlerowskiej, bo w miarę 
szybko można było stąd pod-
jechać do domu i sprawdzić, 
co się w nim dzieje. O tym, 
jak wielkim patriotą był wła-
ściciel zakładu świadczy fakt, 
iż za jego wiedzą i aprobatą, 
młodzi pracownicy uczestni-
czący w przedpowstaniowej 
konspiracji podczas wyjaz-
dów do Konstancina odby-
wali tutaj ćwiczenia bojowe. 
Zorganizował specjalne kursy 
pozwalające na zwiększenie 
zatrudnienia, ale zatrudnił też 
naukowców, którzy w wyniku 
wojny utracili możliwość za-
robkowania. 

O tych i innych aspektach 
działań firmy „K. Szpotański 
i S-ka” będzie jeszcze mowa. 

Tadeusz Świątek

zaułki historii

Fae „kazimierz Szpotański i S-ka” 
100-lecie grochowa, Saskiej kępy, gocławia w warszawie (cz. 8)

Obchody 100-lecia przyłączenia przedmieść do Warszawy, które stały się dziel-
nicami stolicy, uzmysłowiły mi, iż praktycznie nie ma już pośród nas rodzin, które 
mogą poszczycić się wiekowym zasiedzeniem. 

Reklama fabryki „K. Szpotański i S-ka” SA, zamiesz-
czona w Przeglądzie Elektrotech-nicznym nr 4 (1933). 

Założyciel firmy – inż. Kazimierz 
Szpotański z bratem matki autora  
– inż. Władysławem Edwardem Rode. 
Fot. ze zbiorów autora (1939). 

Jedna z hal produkcyjnych w trakcie budowy (1928). 


