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Pożegnaliśmy Szefa
Pożegnaliśmy Wiesława, nasze-

go Szefa. Msza w Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Polskich Męczenników 
i ceremonia pożegnalna na bródnow-
skim cmentarzu pokazały, jak wielu 
Wiesław Nowosielski miał przyjaciół, 
w jak dobrej pamięci się zapisał, ile 
dobrego zrobił dla ludzi, dla miesz-
kańców naszej dzielnicy.

Wiesław był spełnionym czło-
wiekiem, zrealizował marzenie swo-
jego życia, stworzył (i utrzymał na 
rynku!!!) prawdziwie niezależną, lo-
kalną gazetę. Integrował środowiska 
wokół najważniejszych spraw dla 
prawobrzeżnych dzielnic Warszawy. 
Od Jego śmierci słyszymy często 
pytanie: będziecie to kontynuować?

Będziemy! Oczywiście nikt z nas 
nie będzie próbował naśladować 
jego stylu, bo to było unikalne, Wie-
siowe, wypływające z jego ogromnej 
wiedzy o Pradze i ludziach Pragi. 

Spróbujemy zrobić to naj-
lepiej, jak potrafimy: redagować 
„Mieszkańca”, kontynuować jego 
społeczne akcje, starać się inte-
grować środowisko wokół spraw 
najważniejszych, nie patrząc na bar-
wy polityczne, kto jakie prezentuje.  
Bo to nie jest w warunkach lokalnych 
najważniejsze. Wiesław Nowosielski 
mawiał: jest sprawa, to trzeba ją za-
łatwić. Będziemy więc działali.

Tomasz Szymański

W numerze:

03.11.2016
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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

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.
pościel Kora 160x200 76 pln

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt.godz.10-19,sob. 9-13

darjo.sklep@gmail.com

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

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

: 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

mieszkaniec.pl

PRAGAWARSZAWA

 
 
 
 
ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU







 DU¯Y WYBÓR OPRAW

  

 672-77-77 
Al. Waszyngtona 44

     

przy Międzynarodowej

   

RABATY!

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



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
 Tel. 22 818-07-91

   czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

REKLAMA

ul. Szpotańskiego 4 | 04-760 Warszawa Wawer
tel. 222 058 188 | kom. 730 058 188 | www.balleyco.com | salon@balleyco.com
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 Szeroki wybór markowych opraw okularowych 
i przeciwsłonecznych 

 przy zakupie okularów  badanie 
optometryczne

 soczewki kontaktowe i akcesoria optyczne

Miały ułatwić uczniowskie życie, a stają się 
szkolną kością niezgody… Mowa o szafkach, 
które część rodziców uczniów jednej  
z placówek zakupiło za własne pieniądze  
i ustawiło na terenie szkoły.   Czytaj na str. 7

Szafki niezgody

Kto się boi 
„szembeKa”?
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OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA

KRONIKA POLICYJNA
Pobiła  

pielęgniarkę
Policjanci zostali skiero-

wani do szpitala, gdzie po-
mocy wzywała pielęgniarka, 
która została zaatakowana 
w izbie przyjęć przez pa-
cjentkę. Kobieta była pod 
wpływem alkoholu, zacho-
wywała się wulgarnie i ude-
rzyła w twarz pielęgniar-
kę, niszcząc jej okulary.  
30-letnia Izabela S. została 
zatrzymana.

Po służbie zapobiegła  
kradzieży

Policjantka wydziału do 
walki z przestępczością sa-
mochodową i narkotykową 
w dniu wolnym od pracy była 
z dzieckiem w restauracji. 
Kiedy czekała na swoje za-
mówienie zwróciła uwagę na 
dziwnie zachowujących się 
dwóch mężczyzn, którzy usie-
dli obok. Jeden z nich dyskret-
nie przeszukiwał kurtkę inne-
go gościa restauracji.

Funkcjonariuszka zare-
agowała, podjęła interwen-
cję, wezwała patrol, któremu 
przekazała dwóch mężczyzn. 
52-letni Robert P. i jego  
37-letni kolega Przemysław S.  
zostali zatrzymani.

Chcieli wyłudzić kredyty
Policjanci zajmujący się 

przestępczością gospodarczą 
otrzymali zgłoszenie o próbie 
wyłudzenia trzech kredytów 
przez matkę, córkę i konkuben-
ta córki. Wysokość kredytów 
opiewała na kwoty 19, 28 i 30 
tysięcy złotych. Policjanci za-
bezpieczyli dokumenty, sprzęt 
elektroniczny i pieczęcie.  
46-letnia Beata S., 23-letnia 
Malwina S. i 33-letni Michał 
K. trafili do policyjnych cel.

Napadł dwa razy
Pierwszy pokrzywdzony 

został zaatakowany w par-
ku przez mężczyznę, którzy 
zażądał od niego pieniędzy 
i ukradł mu zegarek oraz te-
lefon. Kilkanaście minut póź-
niej kawałek dalej napastnik 
zaatakował drugiego mężczy-
znę. Z jego relacji wynikało, 
że taktyka działania sprawcy 
była identyczna. W wyniku 
rozboju utracił słuchawki, pie-
niądze, bransoletkę i telefon.  
W wyniku pracy operacyjnej 
w ręce policjantów wpadli  
20-letni Sebastian M. podej-
rzewany o dokonanie roz-
bojów i 34-letni Rafał W. 
odpowiedzialny za paser-
stwo.      (policja.pl)

Ostatnia droga Nadredaktora 
wiodła przez Jego ulubiony 
kościół – Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Polskich Mę-
czenników (u zbiegu al. Sta-
nów Zjednoczonych i ul. Gre-
nadierów). W samo południe 
kościół wypełnili przyjaciele 
Nadredaktora, współpracow-
nicy, bliscy, rodzina, sąsiedzi, 
Czytelnicy „Mieszkańca”. 

Pożegnalną mszę świętą 
odprawił ks. prałat Krzysztof 
Jackowski, proboszcz tutej-
szej parafii. Ten sam kapłan, 
do którego ćwierć wieku temu 
z prośbą o błogosławieństwo 
dla „Mieszkańca” zwróciła  
się Barbara Morawska, sze-
fowa naszego Wydawnictwa. 
Ten sam kapłan, który przed 
laty udzielał ślubu Nadredak-
torowi i Basi Morawskiej- 
-Nowosielskiej. 

Po mszy towarzyszyliśmy 
Nadredaktorowi w ostatniej 
drodze alejkami Cmentarza 
Bródzieńskiego. Przez koro-
ny cmentarnych drzew, które 
jeszcze nie zgubiły wszystkich 

liści, przebijały się promienie 
jesiennego słońca. 

Żartowaliśmy, że jak za 
życia Nadredaktor umiał roz-
wiązywać różne problemy 
i załatwiać różne sprawy, tak 

po śmierci umiał sobie zała-
twić idealną pogodę na ostat-
nie pożegnanie z bliskimi mu 
ludźmi. W kondukcie szły 
dwie rodziny. Pierwsza, ta 
osobista, prywatna Nadredak-

tora i druga, znacznie większa 
– rodzina „Mieszkańca”.     ar

oStatnia droga nadredaktora
W miniony czwartek, 27 paź-
dziernika, pożegnaliśmy Wie-
sława Nowosielskiego, współza-
łożyciela i redaktora naczelnego 
Czasopisma Społeczno-Samo-
rządowego „Mieszkaniec”.

Z GŁĘBOKIM ŻALEM PRZYJMUJEMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

WIESŁAWA NOWOSIELSKIEGO

pomysłodawcy i Redaktora Naczelnego „Mieszkańca”

wspaniałego, niezapomnianego człowieka, warszawiaka, prażanina

całym sercem oddanego sprawom społeczności lokalnej.

 Wyrazy głębokiego współczucia Żonie Zmarłego, Barbarze Nowosielskiej i Jego Bliskim

Składają Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  

wiadomość o śmierci 

Pana 

Wiesława Nowosielskiego 

Redaktora Naczelnego czasopisma „Mieszkaniec”. 

Żegnamy człowieka życzliwego ludziom i pełnego ciepła. 

Wyrazy współczucia Rodzinie składają 

Dyrektor i Pracownicy SZPZLO Warszawa Praga Południe

Z wielką przykrością i żalem przyjęłam wiadomość o śmierci

Śp.P. Wiesława Nowosielskiego

Twórcy i Redaktora Naczelnego Mieszkańca

Łączę się w smutku ze wszystkimi,  

którzy boleśnie odczuwają stratę po Jego śmierci.

 Poseł na Sejm RP 

Małgorzata Wypych

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

ŚP.

Wiesława Nowosielskiego
Redaktora Naczelnego Mieszkańca,

dziennikarza, społecznika, 

człowieka zakochanego w prawej stronie Warszawy

Rodzinie i Bliskim

wyrazy współczucia

składa

Dariusz Lasocki

Przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizja Polska S.A.

Radny dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wspomnienia o red. nacz. 
Wiesławie Nowosielskim 

czytaj na str. 9
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Na spotkaniu zorganizo-
wanym przez Urząd Dzielnicy, 
mieszkańców (poza członka-
mi Stowarzyszenia Razem dla 
Białołęki, którzy od jakiegoś 
czasu z uwagą śledzą plany 
rozwoju dzielnicy) można było 
policzyć na palcach jednej ręki. 
Szkoda, bo poza możliwością 
zadawania pytań na temat osie-
dla, można było też prześledzić 
zapisy Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzenne-
go dla tej części dzielnicy.

Okazuje się, że do tej pory 
spokojne (w porównaniu z in-
nymi rejonami Białołęki) tere-
ny, w najbliższych latach, na 
dobre zaczną tętnić życiem. 
Przybędzie tu ponad 2600 lo-
kali, a to oznacza, że nowych 
mieszkańców będzie przynaj-
mniej kilka tysięcy. 

Jakie inwestycje zaplanowa-
no w tej części Białołęki? W re-
jonie ul. Płochocińskiej i Łopia-
nowej w 2014 roku wydano po-
zwolenia na budowę dotyczące 
zabudowy wielorodzinnej. 
Tutaj mają powstać 52 lokale 
mieszkaniowe z usługami. Ko-
lejny budynek wielorodzinny 
(59 lokali) wybuduje Bouygu-
es Immobilier Polska w rejonie 
Płochocińskiej i Morelowej. 

Na Żeraniu będzie też in-
westowała firma Marvipol S.A. 
W okolicy ulic Łopianowej 
i Krzyżówki ma powstać duże 
osiedle. Inwestor ma pozwole-
nie na budowę pierwszego eta-
pu osiedla, w którym uwzględ-
niono 109 mieszkań. Finalnie 
ma ich powstać aż 931.

Przy ul. Kowalczyka 
i Krzyżówki Atal S.A. obecnie 
buduje osiedle z 605 lokala-
mi mieszkalnymi. Natomiast 
w  rejonie Modlińskiej i Ko-
walczyka, Dom Development 
S.A. zamierza wybudować 
osiedle z 850 lokalami miesz-
kalnymi, będzie też zabudowa 
usługowo-biurowa.

Mieszkańcy są przerażeni 
planami rozbudowy osiedli. 

– Z naszej perspektywy wy-
gląda to tak, że rozwój Żerania 
jest wyłącznie fasadowy i jeżeli 
będzie dalej postępował w taki 
sposób, to niestety będziemy 
mieli kolejny rejon ze znanymi 
już na Białołęce problemami 
– niewspółmierną do potrzeb 
komunikacją miejską, korka-
mi czy brakiem infrastruktury 
i zieleni – mówi Mateusz Sen-
ko z inicjatywy „Ocalmy tere-
ny nad Kanałem Żerańskim”. 
Dodaje też, że przy tak inten-
sywnej zabudowie są plany 
ograniczenia komunikacji.

ZTM zaproponował zmia-
ny w postaci skrócenia linii 
518, 705 i 735 bez żadnej al-
ternatywy. Utrudni to znaczą-
co dojazd i to w sytuacji, gdzie 
już teraz autobusy pękają 
w szwach. 

– Co będzie za rok czy dwa 
lata, kiedy w okolicy przybędzie 
kilka tysięcy mieszkańców? Tak 
drastyczne zmiany w komuni-
kacji poskutkują tym, że więk-
szość osób przesiądzie się do 
samochodów i zakorkuje do 
końca nie tylko okolicę, ale tak-
że ul. Płochocińską, Modlińską 

czy Most Grota. Nie ma także 
planów budowy zapowiadane-
go na 2010 r. tramwaju w pa-
sie ul. Modlińskiej, rozwijania 
sieci ścieżek rowerowych czy 
systemu Veturilo – podkreśla 
Mateusz Senko. 

Kolejny aspekt to infra-
struktura i szeroko pojęte in-
westycje. Budowę ulic scedo-
wano w całości na dewelope-
rów, co stwarza duże obawy, 
co do ich realizacji, a także 
utworzenia rozwiązań przyja-
znych dla mieszkańców. 

Zieleń znika w zastrasza-
jącym tempie. Ostatnio Urząd 
Dzielnicy Białołęka wydał 
deweloperowi decyzję na wy-
cinkę 650 drzew. Na potrzeby 
budowy żłobka zniszczono też 
starodrzew, w tym 80 starych, 
wartościowych dębów. Co 
gorsza, nie wykonuje się prak-
tycznie żadnych nasadzeń za-
stępczych na terenie Żerania! 

– Nielegalne parkowanie to 
kolejny problem, z którym nikt 
nie chce się uporać. Coraz mniej 

jest także przestrzeni przyjaznej 
mieszkańcom, których z roku na 
rok jest przecież coraz więcej. 
Nie planuje się utworzenia czy 
rewitalizacji skwerów, budowy 
małej infrastruktury czy jakich-
kolwiek innych inwestycji. Tutaj 
nie trzeba budować od podstaw, 
wystarczy rozwinąć istniejącą 
infrastrukturę czy komunika-
cję w sposób zrównoważony, 
żeby powstał rejon przyjazny 
mieszkańcom, a nie kolejna be-
tonowa pustynia, gdzie dzielą 
i rządzą deweloperzy. Miejmy 
nadzieję i dołożymy starań, aby 
słowa wypowiedziane przez 
Burmistrz Dzielnicy Białołęka, 
Ilonę Soję-Kozłowską na temat 
Żerania, jako najszybciej się 
rozwijającej części Białołęki, 
miały swoje odzwierciedlenie 
nie tylko w kolejnych tysią-
cach mieszkań budowanych 
przez deweloperów, ale przede 
wszystkim w stworzeniu prze-
strzeni przyjaznej mieszkańcom 
– podkreślają przedstawiciele 
Inicjatywy.     (ks)

Żerań – „inwazja” deweloperów?
Aż sześć nowych inwestycji powstanie w najbliższych 
latach na Żeraniu. Niestety, nie idą za tym duże zmiany 
w układzie drogowym. 

Kto się boi 
„szembeKa”?

Jakiś czas temu odbyło się 
„techniczne” otwarcie nowe-
go segmentu CH „Szembeka”. 
A przy ul. Zamienieckiej poja-
wiła się tablica informacyjna, 
kierująca klientów do… Galerii 
„Wileńska” (na zdjęciu s. 1).

– Panie, gdzie Rzym, a gdzie 
Krym? – śmieją się z tablicy 
informacyjnej starzy kupcy, 
którzy na „Szembeku” handlu-
ją od lat. Faktycznie, z tablicy 
wynika, że do „Wileńskiej” jest 
6,5 km. A taki dystans, war-
szawskimi ulicami, to jednak 
wyzwanie. Ale, konkurencja 
nie śpi, a zmodernizowany 
i rozbudowujący się „Szem-
bek”, wśród stołecznej kon-
kurencji centrów handlowych, 
może nieźle namieszać…

Zapytaliśmy, czy tak od-
legła „Wileńska” traktuje 
„Szembeka” jako zagrożenie 
branżowe. 

– Galeria Wileńska nie 
obawia się konkurencji. Zlo-
kalizowana jest w samym  
centrum komunikacyjnym Pra-
gi, a jej oferta to aż 90 sklepów 
– odpowiada Marta Nowak 
z agencji obsługującej to cen-
trum handlowe. 

A skoro mowa o konku-
rencyjności, to jaka jest odpo-
wiedź „Szembeka”? 

– Nie traktujemy „Wileń-
skiej” jako rywala. Zresztą, 
w naszym centrum działa po-
nad 300 podmiotów – mówi 
nam Mirosław Sztyber, prezes 
CH „Szembeka”. – Na pew-
no górujemy jednym – ilością 
i asortymentem świeżych wa-
rzyw i owoców oraz naszych, 
polskich produktów żywno-
ściowych.

– Ale czemu informacja 
o „Wileńskiej” zawisła na 
urzędowych, miejskich tabli-
cach? – pyta nas jeden z kup-
ców „Szembeka”. W pytaniu 
wyczuwalny jest podtekst, 
czy przypadkiem nie chodzi 
o tzw. niezdrową konkurencję 
i wsparcie przez Miasto nie-
których podmiotów. 

Otóż nie. Od dziesięciu 
lat Warszawa ma tzw. Miejski 
System Informacji. Jednym 
z jego elementów są Punkty 
Informacji Płatnej. Z tego typu 
punktów do miejskiej kasy 
wpływa rocznie kilkaset tysię-
cy złotych. 

– W 2015 r. było to 400 
tysięcy, a w pierwszej poło-
wie bieżącego roku osiągnięto 
wpływ ok. 300 tysięcy – infor-
muje nas Paweł Olek z Zarzą-
du Dróg Miejskich. 

Adam Rosiński

Okazuje się, że grochowskie Centrum Handlowe 
„Szembeka”, które jako jedno z niewielu powstało 
na bazie polskiego kapitału, jest silną konkurencją 
dla istniejących „galerii”. Nawet tych położonych 
w innych dzielnicach.

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

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

MAR PLAST

BRAMY garażowe
ROLETY, PARAPETY

WIELGOLAS BRZEZIŃSKI 30A, 05-074 Halinów
tel. 22 760 40 16, e-mail: biuro@okna-marplast.pl

www.okna-marplast.pl
Na hasło „KUPUJ Z MIESZKAŃCEM” dodatkowe RABATY!

Pod miastem najtaniej.
SPRAWDŹ!!!

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA  SEZON  ZIMOWY!



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
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REKLAMA REKLAMA

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować 
na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada.

Czy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ramach ubez-
pieczenia OC posiadacza pojazdu, obejmuje również koszty ponie-
sione przez ofiarę wypadku na leczenie i rehabilitację w prywatnej 
jednostce medycznej? 

Odpowiedź na to pytanie zależy od okoliczności konkretnej 
sprawy. Pewne jest, że przy ustalaniu powyższego należy uwzględ-
nić art. 444 §1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, 
w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia napra-
wienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. 

Przepis ten nie przesądza, w jakim systemie organizacyjno-praw-
nym (publicznym czy prywatnym) może dojść do poddania się poszko-
dowanego czynnościom leczniczym lub rehabilitacyjnym. Z bieżącego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, że rygorystyczne prefe-
rowanie publicznej służby zdrowia, oferującej bezpłatne usługi medycz-
ne, często z wielu powodów jest trudne do zaakceptowania. Poszkodo-
wany nie powinien bowiem zostać pozbawiony możliwości korzystania 
z leczenia lub rehabilitacji, które mogłyby doprowadzić do odpowiedniej 
poprawy jego stanu zdrowia, nawet jeżeli realizowane świadczenia me-
dyczne spowodują zwiększenie kosztów z tym związanych. 

Powyższe znajdzie uzasadnienie w szczególności w takiej sy-
tuacji, gdy dostęp do usługi medycznej oferowanej w ramach po-
wszechnego systemu ubezpieczeń jest ograniczony. Chodzi tu nie 
tylko o sytuacje, w których zakres prywatnych usług medycznych 
jest znacznie szerszy od publicznych, ale również o takie przypadki, 
gdy oczekiwanie przez poszkodowanego na świadczenia medycz-
ne oferowane przez publiczny system świadczeń jest odległe i nie-
wskazane ze względu na rodzaj doznanego w związku z wypadkiem 
uszczerbku lub rozstroju zdrowia.

Katalog sytuacji uzasadniających poniesienie kosztów związa-
nych z prywatnymi usługami medycznymi może być dodatkowo 
uzupełniony o sytuacje szczególne, wynikające z konkretnego sta-
nu faktycznego, w którym nie chodzi o możliwie szybki dostęp do 
publicznej usługi medycznej, ale także, gdy poziom merytoryczny 
i techniczny takiej usługi ma istotne znaczenie i przełożenie na sku-
teczność leczenia (np. koszty pomocy i porady u wybitnych specjali-
stów oraz leczenia w wyróżniającej się klinice, w sytuacji zagrożenia 
całkowitą ślepotą).

Nie można także wykluczyć, że w sytuacjach, w których za-
chodzi ograniczony dostęp do usługi medycznej, za koszty celowe 
w rozumieniu w/w przepisu będzie można uznać również koszty le-
czenia lub rehabilitacji poniesione za granicą. Powyższe może mieć 
zastosowanie w sytuacji, gdy wymagana metoda leczenia nie jest 
jeszcze stosowana w Polsce, ale również wtedy, gdy wyposażenie 
albo kwalifikacje personelu zagranicznego szpitala zapewniają znacz-
nie większe prawdopodobieństwo powodzenia zabiegu. 

Czy można domagać się zwrotu kosztów dojazdu do szpitala 
rodziny chorego?

Tak. Do wskazanych w ww. przepisie kosztów można zaliczyć 
nie tylko koszty leczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także 
wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby 

bliskie. Należy bowiem przyjąć, że odwie-
dziny te są niezbędne zarówno dla poprawy 
samopoczucia chorego i przyspieszenia 
w ten sposób leczenia, jak i dla kontaktu 
rodziny z lekarzami w celu uzyskania infor-
macji i wskazówek o zdrowiu chorego i jego 
potrzebach. Odnosi się to zwłaszcza do sy-
tuacji, gdy poszkodowanym jest dziecko 
i gdy chodzi o wizyty jego rodziców.

Kobiecym okiem

Tak właśnie o nim myślimy: smutny 
jest. Bo szaro, bo mży, a buty ciągle mokre 
i narażone na błoto. Bo zaczyna się tak 
smutno: wizytami na cmentarzach.

Jednak te wizyty na cmentarzach roz-
migotanych milionem światełek, ukwie-
conych białymi i złotymi chryzantemami 
wśród jesiennych liści świadczą o tym, że 
kochamy, tęsknimy, pamiętamy. A to wca-
le nie jest smutne.

Listopad to także miesiąc znakomi-
cie sprzyjający narzekaniu: że jesień już 
tak beznadziejnie długo trwa, a za pasem 
zima, śliskie chodniki i odśnieżanie zmro-
żonych samochodów, w kościach łamie, 
jest ciemno, depresyjnie…

Z drugiej strony, listopad jest dość we-
soły: 24 listopada przypadają katarzynki: 
w przeddzień dnia św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej, patronki prostego ludu oraz 
– czy to nie zabawne w tym kontekście? 
– młodych mężczyzn. To oni w noc z 24/25 
listopada, mogą sobie wróżyć, jaka będzie 
ich wybranka i kiedy ich miłość rozkwitnie 
najpiękniej. Wróżb jest wiele i są niezwy-

kle podobne do tych z nocy andrzejkowej, 
podczas której to dziewczyny wróżąc, py-
tają o swoją przyszłość i dobrego męża. 

Ważne, by wróżyć w odpowiednim 
momencie, czyli nie 30 listopada w dniu 
św. Andrzeja, lecz w przeddzień. Jakie 
to są wróżby? Wspomnę tylko o jednej, 

najzdrowszej: obierz jabłko tak, by pasek 
skórki był nieprzerwany i jak najdłuższy, 
a następnie rzuć go za siebie. Gdy upad-
nie na podłogę, ułoży się w inicjał przy-
szłego ukochanego, a jabłko trzeba zjeść. 
Jeśli z obierki nic nie da się wyczytać, to 

jabłko też zjadamy, bo o tej porze roku po-
trzeba nam witamin i żelaza. 

„Żółty jesienny liść” wiele opowie-
dział autorowi piosenki, panu Laskowskie-
mu. Kierowcy też umieją wróżyć z liści. 
Jeśli wiatr przykleja do szyby samochodu 
żółte, purpurowe czy brunatne liście – na 
jezdni może być ślisko. Gdy zauważymy 
na jakimś aucie przyklejony zielony listek 
klonowy, uwaga! Za kierownicą najpew-
niej siedzi bardziej lub mniej przerażony 
debiutant w trudnej sztuce poruszania się 
pojazdem mechanicznym!

Żarty żartami, ale zastanawia mnie 
nasza niegasnąca przez pokolenia i stule-
cia przemożna skłonność do zaglądania 
w przyszłość, do niestrudzonych prób odga-
dywania, co nas czeka, a zwłaszcza – pełne 
trwożnej nadziei wypatrywanie szczęścia. 
A tymczasem wiele zależy od nas, od tego, 
jak sami postrzegamy świat wokół. 

Widząc w oddali dwie postaci na gra-
nicy plaży i morza, jeden powie – kochan-
kowie! Inny – to samobójca i jego pocie-
szyciel. Jeszcze inny – pazerni zbieracze 
bursztynu.  Kolejny – to najbliżsi żegnają 
rybaka, który nie powrócił z morza.

Ilu nas, tyle światów. Wbrew pozorom, 
sporo w naszym życiu zależy od nas. (żu)

listopad, miesiąc smutny

– Witam panie Eustachy!
Kazimierz Główka zamaszyście potrząsał na powitanie ręką pana 
Eustachego Mordziaka, bazarowego kupca od damskiej bielizny.
– Teraz, to dopiero widać, jak się na naszym „Szembeku” zmieni-
ło. Wokół leje, a pan, choć stragan na powietrzu – suchutki. To był 
jednak świetny pomysł z tym dachem nad placem targowym.
– Dlatego coraz więcej ludzi tu się garnie.
– Takie nasze corso, za przeproszeniem. Ludzie popatrzą na stra-
gany, coś nawet kupią, albo po prostu przysiądą na ławeczce i po-
rozmawiają.
W tym momencie przestrzeń placu przeszyło głośne: – Władek! 
Tu jestem… Ktoś wołał kumpla z drugiej strony bazaru… Co 
usłyszawszy pan Kazimierz powiedział: – Zupełnie, jak w tym 
dowcipie: Przed porodówką stoi młody tata i drze się do ślubnej, 
wychylającej się przez okno:
– A urodziło się?
– Urodziło.
– Chłopiec czy dziewczynka?
– Chłopiec.
– Do kogo podobny?
– Nie znasz…
– A wracając do kupowania – powiedział pan Eustachy przeły-
kając resztki śmiechu – to różnie z tym bywa, jak to pośród port-
feli i portmonetek. Jedne są pełne, drugie w miarę, a w trzecich 
wiatr hula. Ale do pogadania rzeczywiście chętnych nie brakuje.  
Ta polityka tak ludzi ciągle podnieca. 
– Czy ja wiem. Międlą i międlą ciągle to samo. I ciągle ci sami, 
chciałoby się powiedzieć. 
– A mnie najbardziej, powiem panu, podniecają dziennikarze. 
– Pewnie jeszcze dziennikarki, co nie?
– Nie o to chodzi, choć rzeczywiście – sztuki takie… A jakie  

oblatane. Panie Kaziu – weźmy dla przykładu te helikoptery, co to 
Polska Francji powiedziała, żeby się z nimi bujała. 
– A kto tam panie Eustachy za tym trafi…
– Nieważne, nie o to chodzi. Tylko o to, że redaktorki klepią o tych 
helikopterach, jakby niczym innym w życiu się nie zajmowały. 
Znają się na budowie, znają walory techniczno-taktyczne, no jak-
by o jakichś bojowych szpilkach mówiły, a nie o bojowych maszy-
nach, było nie było. 
– Przygotowane są…
– Ale na drugi dzień reforma szkolna na tapetę wchodzi i one na 
szkolnictwie znają się, jakby nic innego nie robiły, tylko uczyły dzie-
ci, pisały podręczniki, budowały szkoły, a w tak zwanym międzycza-
sie pracowały w samorządach. Nie mijają trzy dni, pani minister 
Zalewska z tą swoją reformą odchodzi na drugi plan i tym razem 
tłuczemy wydobycie węgla. Potem wybucha afera piłkarsko-hotelo-
wa i okazuje się, że reprezentacja Polski też nie ma dla nich żadnych 
tajemnic, by po kolejnych dwóch dniach ustąpić kwestii koncentra-
cji morskiej u południowych wybrzeży Morza Śródziemnego… 
– O wiarygodności, znaczy się mówimy? No, cóż, ale one taką 
mają robotę. Jakby ktoś pana nie znał, to czy na pierwszy rzut oka 
pomyślałby, że pan w majtkach i biustonoszach robi? – Z całym 
szacunkiem panie Kaziu, ale jak facet mówi ze znajomością rzeczy 
o biustonoszach, za przeproszeniem, to jest jednak bardziej wiary-
godny niż jak kobitka mówi o uzbrojeniu Caracali.
– Ale takie czasy, panie Eustachy. Wszyscy jesteśmy równi. Bez 
względu na płeć. Teraz inna poprawność obowiązuje i musimy się 
tego nauczyć. 
– Poprawność poprawnością, a życie życiem. Wie pan, jaki jest 
teraz najmodniejszy dowcip w Ameryce. 
– No, jaki? 
– O wyborach, bo tam na dniach nowego lokatora Białego Domu 
będą wybierali. Otóż mówi się, że niezależnie od wyniku jedno 
jest pewne: po raz pierwszy w dziejach Ameryki, do mieszkania 
komunalnego wprowadzi się biała rodzina po czarnej.   Szaser

Co tam panie na Pradze...
poprawność

 
   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 

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

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

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

      
       

 

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

Bystrzycka 59, Wawerwww.FitMedica.pl

TERAZ
UMÓW WIZYTĘ 

TEL.: 
575 665 662

SPECJALISTYCZNE 
CENTRUM MEDYCZNE
FitMedica 
WYBITNI SPECJALIŚCI,
NOWOCZESNY SPRZĘT  
DIAGNOSTYCZNY,
DOGODNA LOKALIZACJA.

ortopedia, reumatologia, neurologia, 
podologia, rehabilitacja, fizykoterapia, trening 
sportowy, kardiologia dla dzieci i dorosłych, 
endokrynologia, dietetyka
USG, ECHO serca dla dzieci i dorosłych
Holter ciśnieniowy i Holter-EKG
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Jak co roku kwestowano na 
rzecz warszawskich Starych 
Powązek. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na renowację 
kaplic i grobowców w Alei 
Katakumbowej. W akcję zbie-
rania pieniędzy zaangażowały 
się m.in. wybitne postaci pol-
skiego kina, teatru oraz poli-
tyki. Podczas kwesty zebrano 
ok. 170 tysięcy złotych. 

***
Od piątku 28 października 

do środy 2 listopada br. trwała 
policyjna akcja „Znicz 2016”. 
W pobliżu cmentarzy można 
było spotkać wspólne patrole 
policjantów i strażników miej-
skich. Jak co roku, policjanci 

ruchu drogowego czuwali 
nad bezpieczeństwem tych, 
którzy wybrali się w podróż 
i odwiedzali groby swoich 
najbliższych. Funkcjonariusze 
sprawdzali m.in. stan trzeźwo-
ści kierujących, stan technicz-
ny pojazdów i prędkość, z jaką 
poruszali się po drogach. 

Do 1 listopada, według 
wstępnego podsumowania 
akcji „Znicz 2016”, wyda-
rzyło się łącznie 428 wypad-
ków, w których zginęło 39 
osób, a 531 zostało rannych.  
Złapano 1197 nietrzeźwych 
kierowców.

***

9 października w war-
szawskim zoo przyszedł na 

świat samczyk jaka. Jaki 
są największymi po słoniu 
i nosorożcu zwierzętami Azji. 
W związku z narodzinami 
przygotowany został konkurs 
„Jak ci na imię, jaku?”. Pro-
pozycję imienia należy wrzu-
cić do skrzynki znajdującej 
się przy wybiegu jaków w sto-
łecznym zoo. Jeden uczestnik 
może wrzucić tylko jedną pro-
pozycję. W konkursie można 
wziąć udział indywidualnie 
lub z całą klasą/grupą przed-
szkolną. Finał konkursu za-
planowano na 30 listopada br.

***
Już 5 listopada rusza ko-

lejna edycja „Zimowy Na-
rodowy”. Na stadionie udo-
stępnione zostanie największe 
w Polsce lodowisko. Przez 
cztery najbliższe miesiące 
organizatorzy zapowiadają 
wiele atrakcji. Podstawą akcji 
„Zimowy Narodowy” są m.in. 
trzy lodowiska, górka lodowa 
do zjeżdżania na pontonach 
i tor do curlingu.

Spółka PL.2012+, operator 
PGE Narodowy, znalazła się 
ostatnio w gronie pięciu firm 
nominowanych do nagrody 
„Złoty Laur Super Biznesu” 
(w kategorii wspieranie roz-
woju przedsiębiorczości). 

– PGE Narodowy jest przy-
jazny dla wszystkich przed-
siębiorców, dużych firm, jak 
i mniejszych, np. innowacyj-
nych start-upów. Naszą wizją 
jest stworzenie miejsca, które 
daje przedsiębiorcom możli-
wość znalezienia najlepszych 
rozwiązań biznesowych – po-
wiedział prezes Jakub Opara. 

(ab, zoo, ar, policja.pl)
Więcej informacji na 
www.mieszkaniec.pl

z miaSta

zaproszenia dla mieszKańCów
n Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Pod-
skarbińska 2 – 3.11. godz. 18.00 – wykład „Magiczne dwu-
dziestolecie”; 5.11. godz. 11.00 – spacer edukacyjny „Rzeź 
Pragi 1794 – obrona Pragi, szlak bojowy Polaków i wojsk 
Suworowa, strategiczne znaczenie Pragi jako frontu obronne-
go Warszawy. Miejsca walk, bohaterowie, miejsca pamięci!”.  
Zbiórka przy Rogatce Grochowskiej, ul. Zamoyskiego 36; 

godz. 18.00 – Zaduszki na jazzowo; 8.11. godz. 13.00 – spek-
takl „Badania solarystyczne 2.0”; 9.11. godz. 17.00 – spotka-
nia ze sztuką „Przyjaźń i mecenat. Elizabeth Vigée Le Brun 
i Maria Antonina”; 10.11. godz. 18.00 – spotkanie literackie 
„Rzeczy pierwsze na Saskiej Kępie”; 11.11. godz. 18.00 – kon-
cert „Pieśni legionowych i patriotycznych”; 15.11. godz. 18.00  
– wykład „Jak Grochów w pamiętnym wrześniu się bronił. 
Rok 1939”; 16.11. godz. 11.00 – „Pimpuś Sadełko” – spek-
takl dla dzieci; godz. 17.00 – „Artystyczne małżeństwa. Ka-
rol Stryjeński i Zofia z Lubańskich Stryjeńska”; 17.11. godz. 
19.00 – „Czwartek ceramiczny”.
n PARAFIA ŚW. OJCA PIO, ul. Fieldorfa 1 – 11.11. godz. 
17.00 – „Ku Niepodległej” – koncert pieśni patriotycznych 
z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
n Klub Kultury „Gocław”, ul. Abrahama 10 – 7.11. godz. 
19.00 – „Treny pokoleń” – misterium zaduszkowe; 14.11. 
godz. 19.00 – koncert pieśni patriotycznych „Polskie drogi  
do wolności”.
n Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 – 7.11. godz. 
19.00 – „Kuba. Syndrom wyspy”; 8.11. godz. 19.00 – Cały ten 
jazz! MEET! Maciej Fortuna; 9.11. godz. 19.00 – Artyści Saskiej 
Kępy – otwarcie wystawy Prezentacja 172, czynna do 5.12. br.; 
10.11. godz. 19.00 – 80. urodziny Agnieszki Osieckiej „Nowa 
Energia w Piosence”; 12.11. godz. 17.00 – koncert z okazji Świę-
ta Niepodległości „Kwartet Prima Vista”; 13.11. godz. 17.00  
– #WITKACY – koncert zespołu Hashtag Ensemble; 14.11. 
godz. 19.00 –  Zuzanna i Tomek Jagiełło: Ocean Spokojny jach-
tostopem; 16.11. godz. 19.00 – MuzykON Warszawski.
n Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 – 3.11. godz. 
12.00 – „Wokół Grobu Nieznanego Żołnierza, czyli historia ser-
ca Warszawy”; 4 .11. godz. 10.00 – szachy, godz. 11.00 – „Do-
bór fryzury do typu twarzy”; 7.11. godz. 12.00 – Dyskusyjny 
Klub Filmowy: „Nie jesteśmy puszczalskie”; 8.11. godz. 10.00 
– brydż; 9.11. godz. 12.00 – „Indonezja. Jawa – wyspa dymią-
cych wulkanów”; 10.11. godz. 12.00 – „Malarstwo włoskiego 
baroku – Caravaggio”; 13.11. godz. 16.00 – Pieśni Patriotycz-
ne: recital Macieja Klocińskiego, godz. 17.00 – „Grochów od-
chodzący”, wernisaż wystawy prac Ewy Piaseckiej- Kudłacik; 
14.11. godz. 12.00 – „Nieznana czy zapomniana ziemia biało-
ruska: ludzie, miejsca i zdarzenia”; 15.11. godz. 10.00 – brydż; 
16.11. godz. 12.00 – „Człowieczy los. Anna German”.
Na wszystkie imprezy wstęp jest wolny. 
Więcej na www.mieszkaniec.pl
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Wsłuchaj się w swój organizm i zastanów się, czy jest sens  
brać kolejną tabletkę przeciwbólową?

Pomyśl, czy nie skorzystać z BEZPŁATNEJ konsultacji u dyplomowanego fizjoterapeuty.

W Gabinecie Rehabilitacji Jana Podstawki, specjaliści z zakresu fizjoterapii ustalą indywidualny 
i kompleksowy program rehabilitacji dla każdego pacjenta w zależności od jego schorzenia.

Program terapeutyczny opieramy na sprawdzonych i skutecznych metodach, takich jak: masaż 
leczniczy kręgosłupa, ćwiczenia indywidualne, zabiegi z fizykoterapii czy fala uderzeniowa (szczególnie 
polecana przy problemach ostrogi piętowej, łokcia tenisisty i doznanych urazów sportowych).

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, wprowadziliśmy nową usługę: komputerową diagnostykę 
stóp stwarzającą możliwość zaprojektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych.

Wkładki dopasowane są indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Likwidują przeciążenia powstające  
w stopach, kolanach, i kręgosłupie. Wymuszają prawidłową postawę ciała wspierając działania rehabilitacyjne.

Indywidualne wkładki ortopedyczne – dla kogo?
* Dla dzieci i dorosłych z deformacjami stóp: 

płaskostopie podłużne i poprzeczne, koślawość  
i szpotawość pięty, ostroga piętowa

* Dla sportowców

* Dla osób z grupy ryzyka: diabetycy i reumatycy

* Dla osób, które chcą zapobiegać wadom postawy  
i zapewnić sobie komfort podczas chodzenia i 
stania.

l Cena badania komputerowego stóp: 70 zł     l  Ceny indywidualnie zaprojektowanych wkładek   
              ortopedycznych: od 180 zł

Zadzwoń i umów się na BEZPŁATNĄ konsultację. 
UWAGA! Nie realizujemy zleceń NFZ.

Tel. 22 671 86 20
od poniedziałku do piątku – od 9:00 do 20:00 
ul. Bora-Komorowskiego 12 lok. 87
03-982 Warszawa-Gocław
www.falaudzerzeniowa.waw.pl

Zrobimy wsZystko, 
żebyś wyszedł od nas
s p r a w n i e j s z y

Turniej organizowany jest 
przez Polski Klub Szermierczy, 
który mieści się w al. Stanów 
Zjednoczonych 24 (w daw-
nym Technikum Łączności, 
a obecnym Zespole Szkół im. 
Agnieszki Osieckiej). Poprzez 

kształtowanie osobowości 
młodych ludzi i wyszkolenie 
taktyczno-techniczne PKSzerm 
nawiązuje do chlubnych trady-
cji polskiej szermierki.

Turniej szermierczy or-
ganizowany jest z okazji 98. 

rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Ale za-
mierzenia Klubu są znacznie 
szersze. 

– Rozmawiamy z przedsta-
wicielami krajów bałtyckich, 
które, jak my, odzyskały Nie-
podległość w 1918 r. – mówi 
„Mieszkańcowi” Marek Po-
znański, prezes Polskiego Klu-
bu Szermierczego. – Chcemy, 
żeby na rocznicę stulecia nasz 
turniej miał już rangę między-
narodową.

W piątek szermierzom 
można kibicować w godzi-

nach 11.45-18.00, a w sobotę 
już od godz. 9.00. Finałowe 
walki planowane są od godz. 
13.00. Zapraszamy serdecz-
nie do bliższego poznania tej 
pięknej dyscypliny sportowej, 
tym bardziej, że na imprezę 
będzie wstęp wolny.   ar

„Wspólnie przywróćmy blask Polskiej Szermierki” 
– pod takim hasłem, 11 i 12 listopada, odbędzie się 
na Pradze-Południe turniej szermierczy.

ul. Kobielska 6 UH 2 tel. 22/404-22-11  
(100 m od Szpitala – wejście od ul. Garwolińskiej)

medyczny@med-serwis.waw.pl  www.med-serwis.waw.pl

SKLEP 
MEdyczno-REhabiLitacyjny

godziny otwaRcia:  
Pn. i cz. 10-18 wt. śR. i Pt. 9-17

l protezy piersi  
i bielizna dla amazonek

l peruki
l sprzęt stomijny

l sprzęt ortopedyczny i inne
l artykuły przeciw  

zakrzepowe
l wypożyczalnia sprzętu

W PKSzerm można trenować „od dziecka”.

patronat medialny

szpada na niepodległość

wybraliśmy „zaCnyCh 
mieszKańCów”!

W Plebiscycie „Miesz-
kańca” wzięło udział ponad  
50 tysięcy głosujących, któ-
rzy oddali blisko 130 tysięcy  
głosów! 

Z oficjalnym ogłoszeniem 
zwycięzców musimy jeszcze 
kilka dni poczekać. Państwa 
głosy oddane poprzez nasz 
portal www.mieszkaniec.pl  
były zliczane na bieżąco. Nie-
mniej pozostaje policzenie po-
zostałych głosów, w tym także 

tych przekazanych nam za po-
średnictwem poczty. Ponieważ 
o ważności głosu nadanego 
w formie tradycyjnej decydu-
je m.in. data jego wysłania, 
a chcemy być rzetelni także 
w tej kwestii, to musimy kilka 
dni poczekać na ewentualne 
dostarczenie nam przez pocztę 
listów i kartek.

Oficjalne wyniki podamy 
w kolejnym „Mieszkańcu”. 

(ra)

Dokładnie o północy, 30 października, zakończy-
liśmy głosowanie w IV edycji Plebiscytu „Zacny 
Mieszkaniec”. Dziękujemy Państwu za tak zaanga-
żowany udział w naszym Plebiscycie – frekwencja 
przerosła nasze oczekiwania i wszelkie szacunki.
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 W jego rodzinie było 
dużo muzycznych talentów. 
Pradziadek był organistą 
w kościele niedaleko Brod-
nicy. Wszystkie jego dzieci 
śpiewały w chórach lub gra-

ły na różnych instrumentach. 
A mały Rysio poszedł w ich 
ślady. Nim skończył pięć lat, 
umiał już grać na pianinie. 

– Jako dzieciak grałem na 
organach kolędy w kościele. 

Pamiętam, że ojciec chciał się 
pochwalić mną przed rodziną. 
A ponieważ pianino trudno 
było schować do samochodu, 
kupił mi akordeon. Z bólem, 
ale na nim grałem – zdradził 
w jednym z wywiadów pan 
Ryszard.

Z wielkim zaangażowa-
niem uczęszczał do szkoły 
muzycznej. Potem muzykował 
w amatorskich zespołach El-
bląga. W liceum ogólnokształ-
cącym w Elblągu prowadził 
kabaret Tak To Bywa. I razem 
z nim w 1968 roku na Prze-
glądzie Zespołów Szkolnych 
Polski Północnej zajął 2. miej-
sce. Muzycznie zadebiutował 
z grupą El w 1972 roku na  
V Festiwalu Kultury Studenc-
kiej w Olsztynie. 

Zawodowo układało się 
pięknie. Życie prywatne 
również kwitło. Swoją żonę 
Hannę poznał bardzo wcze-
śnie. Pobrali się, gdy miał  
22 lata. To dzięki niej przyje-
chał do stolicy.

– Gdybym nie znał Hani, 
byłbym pewnie dzisiaj zgorzk-
niałym nauczycielem muzyki 
w moim rodzinnym Elblągu. 
A dzięki niej w 1973 roku 
wzięliśmy ślub i zamieszka-
liśmy w Warszawie – powie-
dział szczerze. 

W stolicy rozpoczął pracę 
m.in. z Operetką Warszawską 
i Teatrem na Targówku.

W latach 1977-1978 był 
pianistą Grupy Bluesowej 
Gramine. Pracował również 

w zespole Victoria Singers, 
który w 1979 zmienił nazwę 
na Vox.

Dokładał starań, aby od-
nieść sukces. Pragnął, aby żona 
była z niego dumna. Niestety, 
show-biznes przerósł go. Cią-
głe wyjazdy, występy, impre-
zy – to wszystko sprawiło, że 
zamiast przybliżać się do żony 
i wspólnie z nią świętować 
sukcesy, odsuwał się od niej. 
Mało tego, zaczął naużywać 
alkoholu. Stał się wybucho-
wy i kłótliwy. Nie pomogło to 
w żaden sposób jego małżeń-
stwu, ani karierze. Doszło do 
rozpadu zespołu. I tak w 1987 
roku Ryszard Rynkowski prze-
stał być członkiem grupy Vox.

Artysta musiał zacząć pra-
cować na własną rękę. Oba-
wiał się tego, ale jak okazało 
się po czasie, całkiem bez-
podstawnie. Występy solowe 
i płyty przyniosły mu rozpo-
znawalność, a także potrzebną 
stabilizację finansową. Zaczęło 
na nowo układać się nie tylko 
w pracy, ale również w domu. 

Niestety szczęście rodzin-
ne nie trwało długo. Żona ar-
tysty zachorowała. Wykryto 
u niej raka piersi. Lekarze nie 
dawali jej szans na przeżycie. 
Pani Hanna walczyła o każdy 
dzień. Chciała żyć – dla ko-
chającego męża i córki. Z cho-
robą walczyła przez cztery 
lata. Gdy rak piersi ją pokonał, 
Ryszard Rynkowski pozostał 
sam z niespełna 18-letnią cór-
ką Martą. Sytuacja wydawa-

ła się tragiczna, ale nie mógł 
się załamać, ani powrócić do  
alkoholu. Musiał przecież da-
lej zajmować się córką. Dla-
tego, pomimo problemów 
prywatnych, dalej pracował 
i tworzył. 

Stracił jednak nadzieję 
na lepsze jutro. Nie wierzył, 
że spotka go w życiu jeszcze 
coś dobrego. Ale po jednym 
ze swoich koncertów poznał 
Edytę – swoją wielką fankę. 
Kobieta od samego początku 
wiedziała, czego chce. Zale-
żało jej na Ryszardzie. Prze-
jęła inicjatywę i doprowadziła  
do spotkania. Nie było ono 
ostatnie. 

Piosenkarz z dnia na dzień 
zakochiwał się w niedawno 
poznanej kobiecie. Nie do koń-
ca wierzył jednak w tę miłość. 
Powodów było kilka. Wśród 
nich spora różnica wieku. Za-
kochanych dzieliły bowiem aż 
22 lata. Pan Ryszard bał się 
opinii publicznej, a także reak-
cji rodziców Edyty. 

To dlatego przez cztery 
lata ukrywał przed światem 
swój związek. I przyszedł rok 
2006, który był dla obydwojga 
rokiem przełomowym. Zako-
chana para stanęła na ślubnym 
kobiercu. Ceremonia odbyła 
się w kaplicy zamkowej na 
Szczytniku, w Górach Stoło-
wych.

Po ślubie nadal wszystko 
układało się pięknie. Z bie-
giem czasu ukochana żona ar-
tysty zapragnęła dziecka. Pan 

Ryszard, mimo tego, że nie 
myślał o ponownym ojco-
stwie, zdecydował się spełnić 
jej marzenie. Zaczęli starać się 
o dziecko. Podjęli wiele prób  
– niestety bezskutecznie. Po-
godzili się więc z losem. Kupi-
li sobie nawet drugiego pieska 
yorka. 

Ale któregoś razu pojechali 
do Lourdes. I następnego dnia 
Edycie kawa już nie smako-
wała tak jak wcześniej.

– W grocie w Lourdes, 
miejscu szczególnym, przytu-
liłem się do kamienia i pomy-
ślałem: „Matko Boska, pozwól 
żebym się zmienił, był bardziej 
aktywny, więcej pracował”. 
Szóstego stycznia począł się 
Rysio, w dzień, kiedy pojecha-
liśmy do Lourdes – wyznał ar-
tysta.

Syn piosenkarza urodził 
się w 2008 roku. Co ciekawe, 
siedem miesięcy po Ryśku na 
świat przyszedł wnuk Ryn-
kowskiego, Jan, a w kolejnym 
roku do tej dwójki dołączył 
kolejny syn Marty, Ignacy. 
Wszyscy razem tworzą kocha-
jącą się i wspierającą rodzinę. 
A swoje obecne życie pan Ry-
szard podsumował w zabawny 
sposób. 

– Leżę sobie, nic nie robię. 
A obok synek drzemie słodko 
ku ozdobie, nie chce nam się 
nawet wstać, by się za coś brać 
– mówi żartobliwe. 

Pozostaje nam życzyć, 
aby nic się w tej kwestii nie 
zmieniło.   (ad)

ryszard rynkoWSki

Cała Polska kocha i nuci jego piosenki. Nic dziwnego, 
Ryszardowi Rynkowskiemu muzyka była po prostu 
pisana. 

Fo
t. 
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04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  www.mieszkaniec.pl
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Dokończenie ze str. 1
Sprawa jest dość skompli-

kowana. Otóż kilka lat temu 
dyrektor ZS nr 84 przy ul. 
Zwycięzców, pani Anna Tka-

czyk, wyraziła zgodę na reali-
zację inicjatywy grupy rodzi-
ców. Rodzice (indywidualnie, 
poza szkolnym obiegiem) za-
kupili dla swoich dzieci modu-
ły szafek (na zdjęciu). 

– Chodziło o to, że część 
dzieci zaraz po nauce cho-
dzi na innego rodzaju zajęcia  
– wyjaśnia dyrektor. – Na 
przykład sportowe, czy mu-
zyczne. Zajęcia, które wyma-
gają odpowiedniego sprzętu, 
czy ubrania. Nierzadko są to 
rzeczy dość kosztowne. Zgodzi-
łam się na darmowe ustawie-
nie tych szafek, gdyż chciałam, 
aby dzieciom było łatwiej. 

Intencja słuszna. W kolej-
nych latach z tej możliwości 
skorzystali następni rodzice. 
Ustawienie prywatnych szafek 
na terenie szkoły nie budziło 

większych kontrowersji, aż do 
tego roku szkolnego. 

– Takie działanie jest nie-
dopuszczalne i powoduje dys-
kryminowanie części dzieci, 

których rodziców nie stać na 
zakup dodatkowych szafek! 
– w dość ostrych słowach 
problem przekazała „Miesz-
kańcowi” anonimowa grupa 
rodziców uczniów ZS nr 84. 
Jeden z rodziców, w rozmowie 
z nami podkreśla, że jeśli tole-
rowane są tego typu działania, 
to co stoi na przeszkodzie, aby 
bogatsi rodzice zakupili swo-
im dzieciom lepsze, wyścieła-
ne atłasem krzesła…

Swoją skargę rodzice prze-
kazali do dzielnicowego Ratu-
sza, Rzecznika Praw Dziecka, 
kuratorium oświaty i minister-
stwa edukacji. Podnoszą w niej 
wiele argumentów (m.in. skąd 
„prywatna inicjatywa” na tere-
nie publicznej szkoły; że nie-
gospodarne jest darmowe uży-
czenie miejsca pod te szafki; że 

szafki zagrażają bezpieczeń-
stwu dzieci, bo są ustawione 
w ciągu komunikacyjnym; kto 
i na jakich zasadach korzysta 
z tych szafek?).

– Szkoda, że 
przy tylu wątpliwo-
ściach ci rodzice nie 
przyszli najpierw do 
mnie, bo zawsze je-
stem gotowa do roz-
mowy, ani nie zwró-
cili się z tą sprawą 
do swoich przed-
stawicieli w Radzie 
Rodziców – mówi 
„Mieszkańcowi” 
dyrektor Anna Tka-
czyk. 

Skarżący ro-
dzice odpowiada-
ją, że obawiają się 
ujawnić ze względu 
na dobro swoich 

pociech. Z dalszych rozmów 
ze stronami wynika, że jedną 
z głównych przyczyn tego kon-
fliktu jest sposób użytkowania 
szafek. Miały służyć do prze-
chowywania rzeczy niezwią-
zanych ze szkołą, a uczniowie, 
którym rodzice takie szafki 
zakupili, po prostu, najczęściej 
trzymają w nich książki. Dzie-
ci bez szafek muszą książki 
nosić do domów.

W poszukiwaniu wyj-
ścia z tego konfliktu dyrektor 
zwróciła się do Dzielnicy o za-
kup analogicznych szafek dla 
reszty uczniów. 

– Będziemy takie szaf-
ki sukcesywnie dokupowali  
– zapewnił „Mieszkańca” 
Jarosław Karcz, wicebur-
mistrz Pragi-Południe.  

 Adam Rosiński

doCzeKali się tunelu
W piątek, 28 października, 

po zapadnięciu zmroku, przy 
wjeździe do tunelu zgromadzi-
ła się grupa osób. Wśród nich 
była prezydent stolicy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz ze swoim 
zastępcą Michałem Olszew-
skim, a także zarząd Wawra 
i dzielnicowi radni. Samorzą-
dowcy i urzędnicy symbo-
licznie otworzyli tunel, który 
umożliwia bezkolizyjne poko-
nanie torowiska pod kolejową 
stacją w Międzylesiu.

Dokładnie rok i jedenaście 
miesięcy wcześniej Zarząd 
Miejskich Inwestycji Drogo-
wych podpisał umowę na re-
alizację tej inwestycji. Wyko-
nawcą została firma Strabag. 

Termin zakończenia budowy 
ustalono na listopad 2016 r. 

No i się udało, choć inwe-
stycja nie jest jeszcze w peł-
ni dokończona. Na otwarcie 
czekają jeszcze przejścia 
podziemne pod ul. Patriotów 

i Żegańską. Ale kierowcy już 
mogą przejechać blisko kilo-
metrowym, nowym odcinkiem 
wawerskiej infrastruktury.

Prace budowlane przy tym 
tunelu miały kosztować sto-
łeczny budżet ok. 87 mln zł. 
Jednak całkowity koszt inwe-
stycji będzie znacznie większy. 

– Trzeba będzie doliczyć 
jeszcze odszkodowania za 
grunty – wyjaśniają wawer-
scy urzędnicy. – Szacujemy,  
że całkowity koszt wyniesie 
148 mln zł. 

Tunel w Międzylesiu 
i zmiany komunikacyjne, które 
wymusiła jego budowa, są du-
żym ułatwieniem nie tylko dla 
mieszkańców tej części dziel-

nicy. Ta inwestycja jest ważna 
także dla Wawra, Wesołej i ca-
łej Warszawy. Daje możliwość 
lepszego przemieszczania się 
w stronę Starej Miłosnej. 

– My, wawerczycy, musieli-
śmy trochę pocierpieć, ale całe 

miasto na tym zyska i o to cho-
dzi, aby była taka synergia – 
mówił „Mieszkańcowi” o bu-
dowie tunelu Łukasz Jeziorski, 
burmistrz Wawra.

– Jest coś dla kierowców, 
będzie dla pieszych, ale chyba 
zapomniano o nas, rowerzy-
stach… – łyżeczkę goryczy 
do otwartego tunelu dolewają 
wawerscy amatorzy dwóch 
kółek. Rzecznik Wawra, Kon-
rad Rajca, przyznaje, że Ra-
tusz także otrzymał sygnały 
świadczące, że rowerzyści 
„nie są do końca zadowole-
ni”. Niestety, rozbudowy in-
frastruktury rowerowej w tym 
rejonie nie będzie. 

– Na ścieżkę rowerową 
z prawdziwego zdarzenia po 
prostu tam nie było miejsca  
– wyjaśnia Małgorzata Gajew-
ska ze ZMID-u. – Trzeba by 

było wyburzyć kolejne budyn-
ki. To olbrzymie koszty. Ścież-
ka jest fragmentami, aż do 
tunelu, zaś tunelem rowerzyści 
mogą przejeżdżać na ogólnych 
zasadach ruchu drogowego. 

rosa

Tuż przed minionym weekendem, w Wawrze, został 
otwarty tunel pod torowiskiem stacji PKP Międzylesie. 
To była długo wyczekiwana inwestycja.

Szafki niezgody

Tel. (22) 333 20 00 (9.00 – 16.00)

Tel. (22) 333 20 00 (9.00 – 16.00)
info@centrumszembeka.pl
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wawer jaK malowany!
Warsztaty „Artystyczne Twarze Wawra” połączyły pokolenia. 
Starsi i młodsi mieszkańcy mieli okazję poznać nie tylko histo-
rię swojej dzielnicy, ale także swoich rodzin. Wszyscy bawili się 
przy tym znakomicie.

Impreza, stanowiąca część ob-
chodów 150-lecia powstania gminy 
Wawer, odbyła się 22 października 
w gościnnych progach Prywatnej 
Szkoły Podstawowej nr 105 przy  
ul. Żwanowieckiej. 

– Chcemy pokazać, że Wawer 
tworzą rodziny, a społeczność lo-
kalna razem może wiele zdziałać. 
Bardzo wzruszyliśmy się kiedy jeden 
z młodych uczestników dzisiejszych 
warsztatów plastycznych, w których 
brała udział aktorka Joanna Jabł-
czyńska, zaproponował, żeby stwo-
rzoną wspólnie pracę wylicytować 
na aukcji charytatywnej, a zebra-
ne pieniądze przeznaczyć na rzecz  
14-letniego Błażeja, który niedawno 
wpadł pod pociąg. To pokazuje, że 
jesteśmy razem i tworzymy wspólnotę  
– podkreśliła Małgorzata Nowicka, pre-
zes Fundacji „Instytut Edukacji Pozy-
tywnej”, przedstawiciel organizatora. 

Podczas warsztatów działo się na-
prawdę sporo. Nie od dziś wiadomo, 
że dzieci uwielbiają malować i two-
rzyć, tak więc pędzle, farby, kredki 
i inne przybory plastyczne cieszyły 
się wyjątkowym powodzeniem przez 
cały czas trwania imprezy. 

– Cieszę się, że tu przyszedłem.  
Lubię malować, a tu poznałem nowe 

techniki. I świetnie się bawię – stwier-
dził Kuba, młody mieszkaniec Wawra.

Zainteresowaniem cieszyły się 
również zajęcia tworzenia linii życia 
rodziny, czyli rysunku, na którym 
trzeba było zaznaczyć najważniejsze 
wydarzenia z życia danej rodziny. 
Była to dobra okazja do snucia wspo-
mnień i przypomnienia rodzinnych 
anegdotek. Ciekawą zabawą integru-
jącą rodziców i dzieci był teatr cie-
ni. Najpierw należało własnoręcznie 
stworzyć kukiełki. Następnie, za po-
mocą owych szmacianych ludzików, 
na specjalnym ekranie uczestnicy 
warsztatów prezentowali różne ro-
dzinne historie. Całość można było 
nagrać. A taki film z pewnością bę-
dzie hitem niejednego rodzinnego 
spotkania. 

Organizatorzy przygotowali także 
tak tradycyjne zabawy, jak: tworzenie 
ludzików z żołędzi i kasztanów czy 
budowanie domków z piernika. Przy-
pomnieli, że takie zabawy z łatwością 
można powtórzyć w domu. Dzieciaki 
z pewnością będą zachwycone. 

Z pewnością tego niezwykłego 
dnia powstało wiele niezwykłych 
prac artystycznych. 

Kto chciał oderwać się na chwilę 
od tworzenia, mógł odpocząć na wy-
godnych poduszkach i zrelaksować 
się przy dobrej lekturze. Wszak nie od 
dziś wiadomo, że książka to świetny 
przyjaciel zarówno dzieci, jak i doro-
słych. Każdy chętny mógł też założyć 
przygotowane przez organizatorów 
gadżety i zapozować na ściance ni-
czym gwiazda filmowa. Otrzymy-
wał też pamiątkowe zdjęcie, które 
z pewnością będzie miłym wspo-
mnieniem tego festiwalu.      AnKa

To niezwykłe muzyczne spotka-
nie odbyło się już po raz dziewiąty. 
Zanim zaśpiewali laureaci, tradycyj-
nie wystąpiły członkinie Teatru Nora 
z Zespołu Szkół nr 37 im. Agniesz-
ki Osieckiej, organizatora Przeglą-
du. Powitały publiczność miksem 
osieckowym, na który złożyły się 
m.in. takie utwory, jak: „Ballada wa-
gonowa”, „Damą być” czy „Tylko  
nie pal”.

Przypominamy, że pomysł zor-
ganizowania tej imprezy zrodził się 
z inicjatywy Krzysztofa Konrada, 
wieloletniego pracownika tej pla-
cówki i opiekuna teatru szkolnego. 

– Tegoroczny Przegląd jest wy-
jątkowy. Po pierwsze ilość i jakość 
przeszła nasze najśmielsze oczeki-
wanie. Ponadto, 9 października 2016 

p a t r o n k a 
naszej szko-
ły Agnieszka 
Osiecka ob-
c h o d z i ł a b y 
80. roczni-
cę urodzin  
– podkreśliła 
dyrektor ZS 
nr 37 Alicja 
Puszkarska.

– Gratu-
luję wszyst-
kich laureatom. Mam taką nadzieję, 
a nawet przekonanie, że piosenki 
zaśpiewane podczas tego Przeglądu 
będą początkiem waszych wielkich 
artystycznych karier – podsumował 
zastępca burmistrza Pragi-Południe 
Jarosław Karcz.

Na zakończenie jakże tradycyj-
nie zabrzmiał z płyty głos Maryli 
Rodowicz i hymn Przeglądu „Wiel-
ka woda”. Do zobaczenia za rok na 
jubileuszowej, dziesiątej edycji tej 
wyjątkowej imprezy.

Anna Krzesińska

wyśpiewali „agnieszKi”
Okazuje się, że mimo upływu lat, mieszkańcy nie tylko Pragi-Południe, ale i całej Warszawy 
kochają twórczość Agnieszki Osieckiej. I jak co roku tłumnie pojawili się w południowopraskim 
domu kultury PROM na Mazowieckim Przeglądzie Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki 
Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź 2016”. 

Jury konkursu wokalnego ob-
radowało w składzie: przewodniczą-
ca Bożenna Ulatowska, Aleksandra 
Honyś-Zalewska i Jarosław Witasz-
czyk. Jurorzy podkreślali, że pomi-
mo zróżnicowanego poziomu wybór 
nie był łatwy.

W kategorii szkoły gimna-
zjalne wyróżnienie otrzymał duet 
Natalia Łukasiuk i Katarzyna 
Soszyńska z warszawskiego Gim-
nazjum nr 28 oraz Julia Solińska 
z Gimnazjum nr 18 w Warszawie. 
„Brązową Agnieszką” uhonorowa-
ny został chór ze stołecznego Gim-
nazjum nr 93; „Srebrną” – Julia 
Mielniczuk z warszawskiego Mło-
dzieżowego Domu Kultury „Ocho-
ta”, zaś „Złotą” – Urszula Zubek 
(zgłoszenie indywidualne). 

W kategorii szkoły ponad-
gimnazjalne wyróżnione zostały:  

Daria Śliwińska z warszawskiego 
Zespołu Szkół Nr 37, Kinga Bo-
dzak z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Zakroczymiu oraz Wiktoria 
Aninowska z XCIX Liceum Ogól-
nokształcącego w Warszawie. „Brą-
zowa Agnieszka” trafiła do rąk 
Klaudii Podbielskiej ze stołeczne-
go Zespołu Szkół Nr 37, „Srebrna”  
– do Małgorzaty Zalewskiej z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Cie-
chanowie, a „Złota” – do Barba-
ry Małeckiej z Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

W kategorii szkoły pomatu-
ralne wyróżnienie otrzymali: Pa-
weł Ziółkowski z Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim oraz Aleksandra 
Cedrowska z Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego. „Brązową 

Agnieszkę” dostała Aleksandra 
Cacko z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, „Srebrną” – Aleksandra 
Nazimek z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, a „Złotą” 
– Paulina Serwatka z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zakroczymiu. 

Jury literackie w składzie: 
Paulina Danecka, Karolina Felberg 
oraz Magda Sendecka nagrodzi-
ło też autorów najlepszych wier-
szy inspirowanych twórczością 
Agnieszki Osieckiej. Jurorki po-
stanowiły, że „Brązowa Agniesz-
ka” trafi do Aleksandry Warchoł 
z Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Rzeszowie (wiersz 
„Gwiazda polarna”), „Srebrna”  
– do Weroniki Kubickiej z ZS nr 37 
(„Byle nie o wierności”), a „Złota”  
– do Darii Śliwińskiej z ZS nr 37  
(„Chcę być sobą”).

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 16D m12, pow.użytkowa 48,00m² – I piętro 2. 
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 18.11.2016 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 9.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni dnia 18.11.2016 r.  
o godz. 11.00.

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.
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MAREK BOROWSKI  
– senator, były Marszałek  
Sejmu RP
Wiesław Nowosielski – czło-
wiek instytucja. Od zawsze 
związany z Pragą. Znał 
wszystkich i wszyscy Jego 
znali. Bliżej poznałem Go 5 
lat temu. Startowałem w wy-
borach na senatora i rzecz ja-
sna chciałem – jak każdy 
polityk – pokazać się w kam-
panii wyborczej w popular-
nym „Mieszkańcu”. Wpadłem 
więc do redakcji, aby omówić 
koszty mojej reklamy (a bu-
dżet wyborczy miałem bardzo 
skromny). Pan redaktor (zwra-
całem się do Niego zawsze per 
„nadredaktorze”) przyjął mnie 
w swoim gabineciku i dłuższy 
czas komplementował. Pomy-
ślałem sobie, że przy takiej 
sympatii będę mógł liczyć na 
dużą zniżkę. Ponieważ cena, 
którą podał nie zachwyciła 
mnie, spytałem o rabat. „Pa-
nie Marszałku” – powiedział  
– „naprawdę bardzo Pana lu-
bię, ale ja tu mam swoje kosz-
ty. Wszyscy płacą tyle samo, 
czy to z lewicy, czy z prawicy”. 
Taki był. Miał swoje poglądy 
polityczne (z którymi się nie 
obnosił), ale wszystkich trak-
tował równo. Kochał swoją 
pracę i swoją żonę i współpra-
cowniczkę – Basię. Lubił ludzi 
i rozmowy z nimi. Będzie mi 
Go brakowało – naprawdę.

MONIKA BORZDYŃSKA  
– rzecznik prasowy PGE  
Narodowy, spółki PL2012+
Wiesław Nowosielski był nie 
tylko świetnym redaktorem 
naczelnym, ale był przede 
wszystkim dobrym człowie-
kiem o ogromnej wrażliwo-
ści. Losy mieszkańców Pragi 
były mu najdroższe, dlatego 
wszelkie jego działania sku-
piały się wokół „Mieszkań-
ca”. To ciepło, które od niego 
biło spowodowało, że stadion 
PGE Narodowy był otwarty 
na wspieranie wszelkiego ro-
dzaju inicjatyw społecznych, 
a także tworzenie projektów 
przeznaczonych dla naszych 
sąsiadów. Kiedy poinformo-
wałam Go, że zamierzamy 
zrobić na terenach przyle-
głych do stadionu plac zabaw 
oraz miejsce na aktywności 
przeznaczone dla osób star-
szych, był bardzo uradowa-
ny. Będzie mi Go brakowało 
także jako człowieka, który 
dawał mi wiele cennych rad 
życiowych.

Adam Grzegrzółka
– dyrektor w Urzędzie Miasta 
m.st. Warszawy
Poznałem Go, gdy dobiegał 
do 70-tki. Mimo to, rzucał 
się w oczy Jego młodzieńczy 
zapał i entuzjazm. Naprawdę 
młodzieńczy. „Nadredaktor” 
– była w tym określeniu mie-
szanka uznania i szacunku, 
ale także pieszczotliwości  
i humoru – bo Wiesław ten  
tytuł traktował z właściwym 
sobie dystansem. Był mó-
zgiem, sercem i duszą redakcji, 
siłą „Mieszkańca”. To bardzo 
dużo, ale Jemu to nie wystar-
czało. Wychodził poza sche-
maty, zawsze robił coś więcej. 
Z zaangażowaniem budował 
pomosty pomiędzy ludźmi 
różnych środowisk, poglądów 
i profesji. Taka była Jego na-
tura – lubił być z ludźmi, roz-
mawiać, inspirować, zachęcać 
do działania. Bez uprzedzeń, 
kategoryzowania, politycz-
nych sympatii i antypatii. 
Chciał zmieniać świat. Cieszę 
się, że został sobą do ostatnich 
dni.  Wiesławie, dziękuję Ci za 
wszystkie nasze spotkania!

ANDRZEJ JACYNA  
– p.o. prezesa NFZ
Z Wiesławem byłem bardzo 
blisko. Przyjaźniliśmy się, 
spotykaliśmy się w domach, 
wspólnie wyjeżdżaliśmy na 
weekendy. To dla mnie wielka 
strata, pozwólcie więc że uchy-
lę się trochę od mówienia, co 
czuje moja dusza, bo to nie jest 
łatwe. Byłem przy nim do ostat-
nich chwil… Wolę, pamiętając 
jaki był Wiesław, mówić o nim 
tak, jak myśmy ze sobą rozma-
wiali, trochę żartobliwie.
No więc Wiesiu, chcę Cię za-
pewnić, że będę dbał o Twój 
pigwowiec i że z jego owoców 
zrobię naprawdę świetną na-
lewkę, która potem na „festi-
walu” nalewek u Michała Ni-
vette wejdzie do finału. Będę 
dbał o Twoją Basię, bo wiem, 
jak była Ci bliska i nam jest 
bliska. Raduję się, widząc, jak 
wielu ludzi Cię dobrze wspo-
mina, jak wielu poddało się 
Twojemu urokowi. Będę pa-
miętał o tym, co było dla Cie-
bie ważne i zajmę się tym tak, 
jakbyś Ty sam się zajmował.

ADAM KWIATKOWSKI – Szef 
Gabinetu Prezydenta RP, były 
poseł i wieloletni radny z Pra-
gi-Południe
Poznałem redaktora Wiesła-
wa Nowosielskiego w 1994 r. 

Poznałem Go jako Człowieka, 
który działał tak, aby rozwijała 
się Praga i siłą rzeczy „Miesz-
kaniec”. Wszystko, co robił 
było temu podporządkowane. 
On wiedział nie tylko wszyst-
ko o Pradze, ale wiedział też 
z kim rozmawiać, żeby tę Pragę 
zmieniać. Dzielił się wieloma 
ważnymi informacjami, ale ni-
gdy nie zdradzał źródeł ich po-
zyskania. To znaczyło, że był 
bardzo dobrym dziennikarzem.  
Był bardzo zaangażowany w to, 
co robił i był bardzo upartym 
Człowiekiem. Dlatego udawa-
ło mu się zrealizować to, co 

zamierzał. Tak myślę, gdy Go 
żegnamy, że pewnie najbardziej 
by chciał, żeby „Mieszkaniec” 
dalej trwał, żeby był dalej takim 
miejscem spotkań ludzi o róż-
nych poglądach, różnych życio-
rysach, różnych celach, ale lu-
dzi, którzy są związani z Pragą 
i którym na Pradze zależy. My-
ślę, że odszedł Człowiek, który 
nie tylko znał Pragę, ale też tą 
Pragą żył. Człowiek, który nas 
samorządowców i polityków, 
w pewien sposób zadaniował. 
Zapraszał, wzywał, rozmawiał, 
nakreślał jakiś problem i chciał, 
żeby z takiego spotkania coś 
wynikało. Wierzę, że ta wielka 
rodzina „Mieszkańca”, mimo 
braku redaktora Wiesława, bę-
dzie nadal działała.

TOMASZ KUCHARSKI  
– burmistrz dzielnicy  
Praga-Południe
Wiesława Nowosielskiego po-
znałem dosłownie pół godziny 
po tym, jak ukonstytuował 
się nowy Zarząd Dzielnicy, 
a ja zostałem wybrany burmi-
strzem. Zaraz po wyborach, 
jeszcze trochę oszołomieni 
wydarzeniami, poszliśmy na 
doroczne przedświąteczne 
spotkanie „Mieszkańca” i tam 
najpierw poznałem redaktora 
naczelnego gazety, a chwilę 
potem wszystkich uczestni-
ków spotkania, tworzących 
umowną „Rodzinę Mieszkań-
ca”. Bardzo sobie zacząłem 
cenić te integracyjne Wigilie 
i wiosenne spotkania urodzi-
nowe gazety. Ich rola jest trud-
na do przecenienia i bardzo 
bym chciał – choć Wiesława 
już nie ma z nami – by były 
kontynuowane.
A znajomość z Wiesławem 
z czasem przerodziła się 

w przyjaźń. Kontaktowaliśmy 
się co najmniej raz w tygodniu. 
Bardzo sobie ceniłem jego wie-
dzę o Grochowie i całej Pradze, 
imponował mi znajomością 
każdego zaułka i ogromnej 
liczby mieszkańców. Jego do-
broć natychmiast zjednywała 
sympatię, trzeba było podzi-
wiać jego energię w działaniu 
i chęć niesienia pomocy. Przez 
lata poznałem też jego wielką 
wrażliwość, pamięć o bliskich. 
Odszedł naprawdę bliski mi 
człowiek, jest mi bardzo smut-
no…Wierzę, że jego dzieło bę-
dzie kontynuowane.

EWA ŁAGODZKA  
– dyrektor SZPZLO  
Warszawa Praga-Południe 
Wiesław Nowosielski – zna-
liśmy się wiele lat. Zawsze 
nas wspierał, a służba zdro-
wia miała specjalne miejsce 
w „Mieszkańcu”. Redaktor 
Naczelny był bardzo otwar-
ty na nasze, praskie spra-
wy, zwłaszcza na to, co dla 
mieszkańców ważne – ich 
zdrowie. „Puls Medyczny”, 
integralna część dwutygo-
dnika „Mieszkaniec”, był 
i jest ważnym źródłem infor-
macji – towarzyszył nam na 
przykład przy informatyzacji 
naszych placówek, systema-
tycznie pisząc o zaawanso-
waniu prac, dając pacjentom 
czytelne instrukcje korzy-
stania z udogodnień. Mam 
nadzieję, że „Mieszkaniec” 
będzie kontynuował dzieło 
swojego Twórcy i Redaktora 
Naczelnego: ciepłego, po-
godnego człowieka, całym 

sercem i całym życiem zwią-
zanego z Pragą.

BOGUSŁAW RÓŻYCKI  
– prezes WSS Społem  
Praga-Południe
Z wielkim żalem przyjąłem 
wiadomość o śmierci Wiesła-
wa Nowosielskiego. To był 
człowiek naprawdę wielkie-
go serca, bardzo życzliwy lu-
dziom, zawsze skory i chętny 
do pomocy. Umiał słuchać, 
podczas rozmowy z nim było 
widać, że autentycznie jest 
zatroskany, jeśli mówiliśmy 
o kłopotach i wraz z nami się 
cieszy, gdy był ku temu po-
wód. Czuliśmy, że jest praw-
dziwym przyjacielem naszej 
Spółdzielni, że rozumie naszą 
specyfikę i potrzeby ruchu 
spółdzielczego.
Wiesław miał w sobie wiel-
ką łagodność, bronił swych 
prawd, ale robił to w bardzo 
delikatny sposób, nigdy nie 
obrażał adwersarza, a jego 
uśmiech łagodził konflikty. 
Był otwarty na wszystkie 
poglądy, nikogo nie osadzał, 
nie potępiał, miał bardzo 
dużo szacunku dla różnych 
idei politycznych i sposobu 
patrzenia na świat. Dlatego 
jest mi bardzo smutno, że nie 
ma go już z nami. Poszedłem 
na pogrzeb i głęboko pochy-
liłem głowę nad jego mogiłą, 
bo to był bardzo dobry czło-
wiek. Bardzo dobry. 

JANUSZ SIENKIEWICZ  
– prezes SM Gocław Lotnisko
Lata całe znałem się w Wiesła-
wem, bardzo lubiłem i ceniłem 
sobie kontakty z nim. W spra-
wach tego wymagających był 
konkretny, ale generalnie roz-
mowa z nim była fascynują-
cą gawędą. Wiesiu wiedział 
wszystko, wszystko pamiętał 
i każdego znał. O każdym 
mówił z szacunkiem, nigdy 
nie krytykował, zawsze miał 
w zanadrzu jakąś pasującą do 
sytuacji anegdotę albo przypo-
wieść. 
Bardzo sobie cenił samorząd-
ność spółdzielczą. Wspierał 
nas, chciał, żebyśmy byli coraz 
mocniejsi, byśmy integrowali 
struktury, byśmy mieli szan-
sę bycia mocnym wśród sil-
nych graczy na rynku. Nawet 
nie potrafię powiedzieć, w ilu 
drobniejszych i poważniej-
szych sprawach nam pomógł. 
Działał natychmiast, po swo-
jemu: do kogoś dzwonił, roz-
mawiali o wszystkim, jednym 

zdaniem napomykał o „naszej 
sprawie”, kończył i mówił: 
no dobra, masz załatwione… 
Bardzo będzie nam Wiesia 
brakowało, trzeba jednak zro-
bić wszystko, by kontynuować 
jego dzieło. Jestem zawsze go-
tów w tym pomoc.

KRYSTYNA SMOLIŃSKA  
– dyrektor Przedszkola nr 51 
„Misia Czarodzieja”
W głębokiej zadumie i smut-
ku pożegnaliśmy na zawsze 
nie tylko Redaktora Na-
czelnego ,,Mieszkańca”, ale 
przede wszystkim wyjątko-
wego, wspaniałego Człowie-
ka. Miał dar słuchania ludzi 
i wychwytywania rzeczy waż-
nych, pożytecznych i dobrych. 
Wzruszał miłością do swojej 
małej Ojczyzny, czyli Gro-
chowa – uczył tej miłości. Za 
jego pośrednictwem gazeta, 
którą kierował, uczestniczyła 
w wielu ważnych wydarze-
niach w przedszkolu ,,Misia 
Czarodzieja”. Zawsze z rado-
ścią i serdecznością przyjmo-
wał nasze zaproszenie, wspie-
rał w działaniu, chwalił, doda-
wał otuchy. Jesteśmy mu za to 
wdzięczni. Jestem szczęśliwa, 
że dane mi było znać Pana 
Wiesława osobiście i doświad-
czyć jego wyjątkowości w pa-
trzeniu na człowieka i otacza-
jącą go rzeczywistość. Na 
zawsze pozostanie Pan, Panie 
Wiesławie w naszej pamięci.

MIROSŁAW SZTYBER  
– prezes CH Szembeka
Byłem ostatnim gościem, jakie-
go Wiesław przyjął w redakcji, 
zanim poszedł do szpitala. Wpa-
dałem do „Mieszkańca” często, 
zawsze mile witany. Ceniłem 
ogromnie zaufanie i szczerość 
Wiesława. To był niezwykły 
człowiek, prawdziwy lokalny 
„integrator” ludzi o różnych 
przekonaniach, problemach, 
poglądach, pełen inicjatywy 
i kreatywności. Umiał żyć po-
nadczasowo, konsekwentnie 
realizować swoją wizję gazety 
w niełatwym, zmiennym świe-
cie. Jak nikt orientował się w lo-
kalnych sprawach – urodził się 
na Grochowie i tu spędził całe 
życie, dlatego „Mieszkaniec” 
to kopalnia rzetelnej wiedzy 
o środowisku lokalnym, ale 
też o sprawach Warszawy. Tak 
wymarzył sobie Wiesław i tak 
to konsekwentnie realizował. 
Bardzo mi Go brak, naszych 
spotkań, rozmów, żartów. To dla 
mnie ogromna, osobista strata.
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Gdy w 1772 roku doszło 
do pierwszego rozbioru Pol-
ski, fakt ten był bolesny dla 
świadomych swojej polskiej 
tożsamości warstw szlach-
ty. Ówczesnemu chłopu było 
wszystko jedno. Nie intereso-
wała go polityka. Nieważne 

było, kto rządzi krajem, w któ-
rym mieszka. A to przecież 
chłopstwo było największą 
warstwą społeczną. I nawet, 
jeśli znajdowali się w Polsce 
chłopi patrioci, to było ich 
zbyt mało, by doprowadzić 
do zmian i scalenia rozproszo-
nych między trzema zaborca-
mi ziem polskich. 

To z tego powodu wszel-
kie próby odzyskania niepod-
ległości spełzały na niczym. 
Powstania narodowe upadały. 
Najpierw kościuszkowskie, 
potem listopadowe. Cóż… nie 
wszyscy przywódcy chcieli 
zniesienia pańszczyzny. Ina-
czej było z powstaniem stycz-
niowym, ale moment, gdy jego 
przywódcy doszli do wniosku, 
że można by znieść pańszczy-
znę zbiegł się ze zniesieniem 
jej przez carat. Dlatego polscy 
patrioci czekali na konflikt 
między zaborcami. Ten wy-
buchł dopiero na początku XX 
wieku, a w 1914 roku przybrał 
formę otwartej wojny. 

Tuż przed wojną
To wojna obudziła poczu-

cie tożsamości narodowej i na-
dzieję na odzyskanie niepodle-
głości. Jej przebieg i rezultaty, 
a przede wszystkim upadek 
wszystkich trzech mocarstw 
zaborczych, umożliwiły od-

tworzenie niepodległego pań-
stwa polskiego. Konflikt zbroj-
ny miał ogromne znaczenie dla 
Polski. Polacy widzieli w nim 
szansę dla sprawy narodowej. 

Działacze niepodległościo-
wi spierali się, kogo w tym 
konflikcie należy poprzeć, 

by odzyskać suwerenność. 
Marszałek Józef Piłsudski 
twierdził, że należy poprzeć 
najmniej niebezpiecznego 
z zaborców – Austro-Węgry. 
Roman Dmowski stawiał na 
Rosję, pokładając nadzie-
ję w tym, że pod wpływem 
sprzymierzonych z nią państw 
Ententy, zdecyduje się ona na 
odbudowę państwa polskiego 
z ziem odebranym Niemcom 
i Austrii oraz obszaru Króle-
stwa Kongresowego. Działa-
cze emigracyjni i polonijni na 
Zachodzie z Ignacym Janem 
Paderewskim na czele liczyli 
na poparcie Francji, Anglii, 
a przede wszystkim Stanów 
Zjednoczonych. 

Już w pierwszych dniach 
wojna wtoczyła się na ziemie 
polskie. Przez kraj przelewały 
się wielotysięczne armie, do-
chodziło do bitew i potyczek, 
a tym samym do zniszczeń 
oraz – towarzyszących każdej 
wojnie – gwałtów na ludności 
cywilnej. 

Do wybuchu wojny pań-
stwa zaborcze nie miały kon-
kretnie sprecyzowanych pla-
nów w stosunku do Polski i Po-
laków. W Austrii pojawiła się 
koncepcja uczynienia z Galicji 
trzeciego „królestwa”, monar-
chii, a tym samym pogłębienia 
autonomii. 

W Niemczech koła prze-
mysłowe, militarne i nacjona-
listyczne związane z Ligą Pan-
germańską wysuwały plany 
kolonizacji Wschodniej Euro-
py, która miała być całkowicie 
podporządkowana ekonomicz-
nie i militarnie interesom Nie-
miec. Projekt ten miał przyjąć 
nazwę „Mitteleuropy”, bloku 
ekonomicznego pod hegemonią 
Niemieckiego Cesarstwa, które 
wykorzystując ekonomiczne 
zasoby tego rejonu zamierzały 
uzyskać potęgę zdolną do zwy-
cięskiej rywalizacji z innymi 
mocarstwami światowymi. 

Polska w tym projekcie 
miała grać rolę małego pań-
stwa buforowego, poddanego 
stopniowej germanizacji (tak-
że poprzez sztucznie wywo-
ływane klęski głodu zmniej-
szające populacje Polaków). 
Od terytorium dawnego Kró-
lestwa Kongresowego zamie-
rzano anektować znaczne ob-
szary, zwane „Polskim Pasem 
Przygranicznym”, z których 
Niemcy planowali wypędzić 
Polaków i Żydów, a na ich 
miejsce osiedlić kolonistów 
Niemieckich. Marionetkowe 

państwo Polskie miało być 
monarchią, na tronie której 
osadzony zostałby arystokrata 
z Niemiec lub Austrii. 

Rosja nie pozostała w tyle. 
14 sierpnia 1914 roku ukazała 
się odezwa, podpisana przez 
naczelnego wodza wojsk ro-
syjskich, Wielkiego Księcia 
Mikołaja Mikołajewicza, rów-
nie ogólnikowa jak te z drugiej 
strony frontu: „...Niechaj Na-
ród Polski połączy się w jed-
no ciało pod berłem Cesarza 
Rosji. Pod berłem tym odrodzi 
się Polska swobodna w swej 
wierze, języku i samorządzie”. 

Z kolei na Zachodzie spra-
wa polska – przynajmniej w tej 
początkowej fazie wojny – nie 
wywoływała żadnych żyw-
szych reakcji. Rządy państw 
Ententy uważały, że jest to 
wewnętrzny problem rosyj-
ski, do którego nie powinny 
się wtrącać. Natomiast, jak 
zwykle życzliwie odnosiła się 
do sprawy polskiej zachodnia 
opinia publiczna oraz liczna, 
a w USA dobrze zorganizowa-
na Polonia, tradycyjnie zwią-
zana z obozem narodowym.

Wojna
I wojna światowa to kon-

flikt zbrojny, którego celem 

był nowy podział Europy. Po 
jednej stronie stanęły państwa 
centralne – Niemcy, Austro-
Węgry, Turcja i Bułgaria, a po 
drugiej państwa Ententy – Ro-
sja, Francja, Wielka Brytania, 
Japonia, Włochy i USA. 

Pretekstem do wybu-
chu wojny było zabójstwo 
austriackiego następcy tro-
nu, arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda w Sarajewie 
28 czerwca 1914 roku, po 
którym Austro-Węgry wy-
powiedziały wojnę Serbii. 
W odpowiedzi na mobiliza-
cję armii rosyjskiej Niemcy 
wypowiedziały wojnę Rosji 
i jej sojuszniczce Francji. Po 
ataku niemieckim na neutral-
ną Belgię do wojny włączyła 
się Wielka Brytania. 6 sierp-
nia Austro-Węgry wypowie-
działy wojnę Rosji. Wielkie 
znaczenie dla wyniku kon-
fliktu miało przystąpienie do 
niej w 1917 roku, po stronie 
Ententy, USA. 

Wojna zakończyła się 
klęską państw Centralnych. 
W konflikcie zbrojnym udział 
wzięły 33 państwa, ok. 70 mln 
żołnierzy (10 mln poległo,  
20 mln zostało rannych). 
W wyniku I wojny światowej 
rozpadła się monarchia austro-
węgierska, Niemcy i Austria 
stały się republikami, powsta-
ła Rosja Radziecka oraz wiele 
nowych państw, a Polska od-
zyskała niepodległość.

11 listopada
W dniu 11 listopada 1918 

roku marszałek francuski  
Ferdinand Foch w imieniu 
państw sprzymierzonych po-
dyktował delegacji niemiec-
kiej warunki zakończenia 
działań wojennych. Niem-
cy podpisały rozejm. Było 
to w wagonie kolejowym 

niedaleko Compiegne pod  
Paryżem. 

Upadły 3 cesarstwa, znisz-
czono dorobek, na który pra-
cowały całe pokolenia. Po 
wojnie zawarto nowe traktaty 
pokojowe, zmieniły się gra-
nice państwowe oraz formy 
rządów. 

Dzień 11 listopada 1918 
roku był przełomowym mo-
mentem w dziejach Europy, 
ale przede wszystkim w dzie-
jach Polski. Po 123 latach 
niewoli narodowej i powstań-
czych zrywów wolnościowych 
Polska odzyskała niepodle-
głość. Nadeszła upragniona 
wolność. 

10 listopada 1918 roku 
do kraju powrócił Józef  
Piłsudski, od lipca 1917 roku 
internowany przez Niemców 
w Magdeburgu. 11 listopada 
Rada Regencyjna przekaza-
ła mu naczelne dowództwo  
polskich sił zbrojnych. 
W Warszawie rozpoczęło się, 
trwające już w innych mia-
stach, rozbrajanie wojsk oku-
pacyjnych. 

Jędrzej Moraczewski, je-
den z przywódców Polskiej 
Partii Socjalistycznej pisał: 
„Niepodobna oddać tego 
upojenia, tego szału radości, 
jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął. Po 120 
latach prysły kordony. Nie ma 
„ich”. Wolność! Niepodle-
głość! Zjednoczenie! Własne 
państwo! Na zawsze! Chaos?  
To nic. Będzie dobrze. Wszyst-
ko będzie, bo jesteśmy wolni 
od pijawek, złodziei, rabusiów, 
od czapki z bączkiem, będzie-
my sami sobą rządzili. (...) 
Cztery pokolenia nadaremno 
na tę chwilę czekały, piąte  
doczekało. (...)”.

Małgorzata  
Karolina Piekarska

zaułki historii

piąte poKolenie doCzeKało
Gdy w 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość doczekało jej dopiero piąte 
pokolenie tych, którzy pod koniec XVIII wieku stracili swoje państwo. 

Kalendarium niepodległościowych wydarzeń:
l 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie 
Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze grani-
cach 
l 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymcza-
sową Radę Stanu 
l 12 listopada 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa 
przez Radę Regencyjną 
l 7 października  1918 – ogłoszenie niepodległości Polski 
przez Radę Regencyjną 
l 25 października  1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyń-
skiego 
l z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymcza-
sowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Da-
szyńskim na czele 
l 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do War-
szawy 
l 11 listopada 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną 
władzy nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. 
Tego dnia, po pertraktacjach Marszałka z Centralną Radą Żoł-
nierską wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa 
Polski (zakończyły to 19.11). W nocy rozbrojono również nie-
miecki garnizon stacjonujący w Warszawie. 
l 14 listopada 1918 – rozwiązanie Rady Regencyjnej i prze-
kazanie przez Radę Regencyjną swoich uprawnień na rzecz 
Józefa Piłsudskiego 
l 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustro-
jowych państwa polskiego 
l 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego 
w Poznaniu 

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego

Z wielkim smutkiem i uczuciem straty  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś P
Wiesława Nowosielskiego
niezwykłego, wspaniałego człowieka.

Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Żegnamy 
Wielkiego Warszawiaka, Przyjaciela, Szefa.

Katarzyna Gęborys, Magdalena Grochowska, Radosław Sobczuk

Dział Techniczny Redakcji

Z głębokim smutkiem żegnamy

Wiesława Nowosielskiego
założyciela i redaktora naczelnego

warszawskiego czasopisma „Mieszkaniec”.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

WIESŁAWA NOWOSIELSKIEGO

Redaktora Naczelnego „Mieszkańca”

Niech spoczywa w pokoju

Prawo i Sprawiedliwość 
Praga-Południe

Z żalem i bólem żegnamy redaktora 

Wiesława

a Najbliższej Rodzinie  

i Rodzinie „Mieszkańca”

składamy szczere wyrazy współczucia

Przyjaciele z Kamionka
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Wpierw zaś słowa podziękowania dla Wszyst-
kich Czytelników, którzy telefonicznie, mailowo 
i listownie składali nam, zespołowi redakcyjne-
mu i Wydawcy „Mieszkańca”, kondolencje po 
odejściu Redaktora Naczelnego Wiesława Nowo-
sielskiego. Państwa ciepłe słowa i wsparcie, tak 
potrzebne w tym trudnym dla Redakcji czasie, 
potwierdzają, że pod wieloletnim kierownictwem 
Naszego Nadredaktora, „Mieszkaniec” stał się 
integralnym, ważnym i trwałym elementem lo-
kalnego życia. I zapewniamy, że nadal będziemy 
trzymać linię, którą wyznaczył nam Nasz Drogi 
Szef, Wiesław Nowosielski. Jeszcze raz dziękuje-
my i przechodzimy do Państwa sygnałów i próśb 
o interwencje.

„Szanowna Redakcjo! Bardzo mnie zaskoczyło, 
gdy przeczytałam u Was, że burmistrz Wawra sam 
naprawił ławkę na przystanku. Widać, że nasi wło-
darze mogą być przydatni także w takich prozaicz-
nych sprawach. A czy władze dzielnicy mogą coś po-
radzić na nagminne przekraczanie prędkości przez 
kierowców na ul. Kajki? Jest ograniczenie prędkości 
do 40 km/h, a kierowcy często jeżdżą znacznie szyb-
ciej…” – pyta pani Małgorzata z Anina.

Do publikacji z przedostatniego „Mieszkańca” 
(numer jest dostępny w naszym internetowym ar-
chiwum na portalu www.mieszkaniec.pl) nawiązu-
je również mail pana Macieja z Pragi-Południe: 

– Po trzech kadencjach różnych burmistrzów 
udało się w Wawrze „wyremontować” ławeczkę 
na przystanku. Zazdroszczę. Bo u nas, na Bliskiej, 
od kilkunastu lat nie można przejść suchą nogą. 
Załączam zdjęcie. Były interwencje w tej sprawie, 
także „Mieszkaniec” o tym pisał wiele lat temu. 
Może i nasza Gmina by się zajęła pomocą miesz-
kańcom?

 Ten sygnał przekazujemy Ratuszowi Pragi- 
-Południe i oczekujemy odpowiedzi.

– Czytałam w „Mieszkańcu” o Willi Granzo-
wa i budowie ronda przy torach. Na tym rondzie 
już było kilka wypadków, barierki są powygina-
ne, a korki, przy zamkniętym przejeździe, tworzą 
się okropne – pisze „stała Czytelniczka Dorota”.  
– Ale teraz mieszkańcom Rembertowa drogowcy 
zapewnili prawdziwy koszmar na ul. Czwarta-
ków… Kiedy to się skończy i będzie można przeje-
chać płynnie przez naszą dzielnicę? 

Kiedy przez Rembertów będzie można przeje-
chać płynnie – nie wiemy. Jeśli zaś chodzi o prze-
budowę skrzyżowania Czwartaków i Żołnierskiej, 
to aktualne utrudnienia w ruchu, według stołecz-
nego Ratusza, mają potrwać do 20 grudnia br.

Jakiś czas temu publikowaliśmy zapytanie 
w sprawie planowanej inwestycji firmy ROBYG 
przy ul. Mińskiej (pomiędzy Gocławską a Choda-
kowską). Przypomnijmy pytanie pani Ewy: „Mamy 
tu trawnik, ale niedawno pojawiły się reklamy firmy 
ROBYG i odwierty. Ja właśnie w sprawie tych łopo-
czących na wietrze reklam. Ustawiono je pod drze-
wami z gniazdami ptaków. Czy nie chodzi o to, aby 
te ptaki wypłoszyć? Bo płachty działają jak strach 
na wróble. Możliwe, że jest to sposób deweloperów 
na wykurzenie ptaków…”. 

Przekazaliśmy pytanie inwestorowi. Łukasz 
Borkowski z działu PR przysłał nam oświadczenie 
zarządu firmy: „Działania nie mają na celu wypło-
szenia ptaków ze swoich gniazd. Powyższe insynu-
acje nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym. 
Wszystkie prace przez nas podejmowane mają wła-
ściwe zgody odpowiednich służb i urzędów – zgod-
nie z wymogami polskiego prawa. O rozpoczęciu 
budowy na wspomnianej działce będziemy infor-
mować na bieżąco w oddzielnych komunikatach 
zarówno giełdowych, jak i prasowych”. 

Po naszej publikacji dostaliśmy kolejne sygna-
ły okolicznych mieszkańców, że „po odwiertach 
zostały dziury, w które można wpaść” oraz pytania 
„czy wycinka krzewów, w tym czarnego bzu, odbyła 
się legalnie i co z innymi drzewami?”. Sprawdzili-
śmy, że dotychczasowa wycinka odbyła się legal-
nie. Na razie odmówiono wycinki dużych topoli, 
ale wg Ratusza nie da ich się uratować, jak inwe-
stycja ROBYG będzie bardziej zaawansowana.

Żywą reakcję wywołał nasz artykuł o mo-
dernizacji ul. Kinowej. I wcale nie chodziło o to,  
że na placu budowy niewiele się działo, ale założe-

nia inwestycji. Oto fragment maila państwa Zalew-
skich z Grochowa: „Zrobienie antyzatok-peronów 
wchodzących w jezdnię świadczy o zupełnym braku 
rozeznania istniejącego obrazu ruchu komunikacyj-
nego. Zupełnie one zlikwidują płynność przejazdu 
ulicą i będą wręcz stanowiły niebezpieczeństwo przy 
próbach omijania samochodów wyjeżdżających ze 
stanowisk parkowania lub autobusów zatrzymują-
cych się na przystankach. Poza tym dwa autobu-
sy stojące na przystanku Walewska zablokują cały 
ruch ulicą, a przechodzenie pieszych przez jezdnię  
będzie bardzo niebezpieczne. Czy dopiero wypadki 
i obciążenia z tego tytułu muszą uzmysłowić Zarzą-
dowi Dróg Miejskich, że został popełniony błąd?”. 

Pytanie Czytelników o możliwe korekty planu 
przekazaliśmy do ZDM. 

– Zmiana tego rozwiązania nie jest możliwa, 
gdyż jest to projekt zatwierdzony przez Inżynie-
ra Ruchu m.st. Warszawy. W tym konkretnym 

przypadku to rozwiązanie ma za zadanie spo-
wolnić ruch i poprawić bezpieczeństwo użyt-
kowników drogi w tym rejonie (piesi, rowerzyści,  
kierowcy) – odpowiada Paweł Olek z biura pra-
sowego ZDM. 

Rozmawialiśmy też na ten temat z Karolem 
Kowalczykiem, szefem lokalnego Samorządu 
Grochów-Kinowa. 

– Liczę, że będzie bezpieczniej, ale najbardziej 
jestem zadowolony z tego, że po zorganizowa-
nym przez nas spotkaniu z mieszkańcami, ZDM 
uwzględniło dwie poprawki do planów. Pierwszą 
było przeniesienie przejścia dla pieszych w bar-
dziej bezpieczne miejsce, a drugą budowa zatoki 
autobusowej przed al. Waszyngtona.

Także z Grochowa, choć z Grochowa Cen-
trum, pochodzi kolejny list. Mowa o podwórkach 
między blokami Podskarbińska 10 a/10 b. 

„Jakiś czas temu przeprowadzono tam rewi-
talizację , niedokończoną jak widać (Czytelnik 
przesłał zdjęcia – przyp.red.). Pomijam fakt, że 
odcięto mieszkańcom wygodną drogę na skró-
ty między blokami, prowadzącą od budynków 
Siennicka 21, 23 w kierunku sklepu Top Market 
przy Podskarbińskiej (teraz trzeba omijać plac, 
ponieważ nie wiadomo, czy obydwie furtki są 
otwarte). Sama ścieżka między furtkami, która 
kiedyś była przynajmniej częściowo chodnikiem, 
teraz wygląda jak szlak, na którym zerwano na-
wierzchnię i nigdy nie położono nowej. Obrazu 
dopełniają góry ziemi i kamieni oraz zdemolo-
wane i wyniesione z altany ławki (rozebrane 
prawdopodobnie w celu sprzedania metalowych 
konstrukcji na złom)”.

„Całym sercem kibicuję polskiej reprezen-
tacji piłkarskiej, ale mecze na Stadionie Naro-
dowym (także inne imprezy) bardzo utrudniają 
mi życie. Z centrum wracam z pracy wieczorem 
Poniatowskim i nigdy nie wiem, czy nie będę 
stała w korku lub zmuszona do jakiegoś objaz-
du. Czy „Mieszkaniec” mógłby zamieszczać in-
formacje o utrudnieniach w ruchu związanych 
z imprezami na stadionie?” – pyta Katarzyna 
z Kamionka. 

Cóż, bardzo byśmy chcieli uprzedzać miesz-
kańców przed tego typu komplikacjami i robimy 
to na naszym portalu www.mieszkaniec.pl.Wiemy 
jednak, że znaczna część Czytelników nie serfuje 
codziennie w sieci… Przekażemy list do władz 
PGE Narodowy. 

Z dość nietypowym pytaniem zwróciła się do 
nas Czytelniczka Marta z Pragi-Północ: – Pomóż-
cie mi wyjaśnić, czemu w Galerii Wileńska, na 
parkingu podziemnym, zawsze radio w samocho-
dzie przeskakuje mi z „trójki” na „RDC”…”.

 Cóż, nie jesteśmy wszechwiedzący, ale oby-
dwu warto słuchać ;) Zresztą, ogólnie warto ko-
rzystać z kilku mediów, aby wyrobić sobie własne 
zdanie…   

Opr. ar

Czytelnicy listy piszą, a „Mieszkaniec” czyta. I część z tej korespondencji, co jakiś 
czas, jak zwykle publikujemy na naszych łamach. Dziś wyciąg z partii ostatniej 
korespondencji, którą od Państwa otrzymaliśmy pocztą i drogą mailową.

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA

* 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

ul. Bliska

ul. Kinowa

ul. Podskarbińska

 

      
 

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   

   

  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%   

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

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

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

– iks rak eL
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 20/2016: „Nie tu dudki łowić”  
– książkę wylosowała p. Alicja Chmielewska. Po odbiór zapraszamy do redakcji 
(z dowodem tożsamości) do 14 listopada 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

Chwilami jesteś zmęczony, ale postaraj się zrozumieć, że nie musisz wszystkiego robić sam. 
Wystarczy więcej konsekwencji w twoim postępowaniu, aby podział obowiązków został 
dokonany. Będziesz miał dzięki temu więcej czasu dla siebie. Czas na chwilę zapomnienia. 
Jesienne spacery mają swój niezapomniany urok, zwłaszcza we dwoje…
Ostatnio czujesz się niedowartościowany. Męczy cię ta świadomość i sprawia, że stajesz się 
bardziej niecierpliwy. W pracy się nie oszczędzasz, stąd lekkie wyczerpanie. Staraj się być 
bardziej wyrozumiałym dla swojego organizmu. Warto odwiedzić lekarza i zasięgnąć jego 
porady, jak się wzmocnić, aby uniknąć jesiennych przeziębień.
We wszystkich ważnych dla ciebie sprawach zaczną się pozytywne zmiany. Na razie będą 
one delikatne, ale warto być wytrwałym. Pomoże ci w tym intuicja, połączona ze zdrowym 
rozsądkiem. Dzięki temu będziesz widzieć wszystko w odpowiednich proporcjach. Pozwoli 
ci to podjąć słuszne decyzje, które ułatwią wiele spraw w twoim życiu. 
Rozpiera cię energia i wszędzie cię pełno. Zwolnij jednak tempo, zwłaszcza w najbliższych 
tygodniach. Nie przesadzaj również z wydatkami i unikaj niepotrzebnych zakupów. Będziesz 
teraz podatny na wszelkie stany zapalne, szczególnie gardła. Uważaj na jesienne chłodne 
poranki i ubieraj się cieplej.
Nie przejmuj się tak bardzo problemami innych, bo to źle działa na twoje samopoczucie. Me-
lancholia i rozdrażnienie nie najlepiej wpływają na stan zdrowia. W sprawach rodziny i domu 
staraj się opanować emocje. Wszystko powoli się ułoży, ale musisz się kierować rozsądkiem. 
Niekoniecznie w każdej sprawie słuchaj się bliskich, nieraz warto mieć własne zdanie.
Pora, byś zachował się stanowczo. Właśnie tego wszyscy od ciebie oczekują. Teraz nie po-
winieneś kierować się sentymentami. Zdrowy rozsądek i twarda kalkulacja będą najlepszymi 
doradcami. Tempo życia w najbliższym czasie będzie dość zawrotne jak na twój gust. Mu-
sisz się sprężyć i nie wolno ci zaniedbywać obowiązków. Miłe chwile czekają cię w drugiej 
połowie miesiąca.
Listopad będzie przychylny, gwiazdy potraktują cię ulgowo bez większych zmartwień i kło-
potów. Wreszcie będziesz miał więcej czasu, aby zająć się sobą. Z pewnością nie przepra-
cujesz się, ale nie wpadaj też z jednej skrajności w drugą. Lenistwo nie opłaca się, chyba 
że będzie to „twórcze” lenistwo, w trakcie którego wymyślisz sobie jakąś nową strategię 
działania lub ciekawy projekt.
Skutki twoich intryg i plotek nie dadzą na siebie długo czekać. Abyś mógł udowodnić swoją 
rację, przemyśl sprawę, zanim spowodujesz kolejną aferę. W pracy nie musisz udawać, że 
nie zależy ci na pieniądzach i bierz dodatkowe zlecenia. Nie przesadzaj jednak z tą pracowi-
tością, zostaw sobie trochę luzu na rozrywki, które lubisz. 
W tym miesiącu najważniejsze dla ciebie będzie życie osobiste. Niewykluczone, że w sta-
łym związku przeżyjesz renesans uczuć. Koniecznie naucz się odpoczywać. Pamiętaj, że 
chroniczne zmęczenie prowadzi do wielu chorób. Kup sobie jakiś miły drobiazg lub ciuch. 
To dobra metoda na poprawę nastroju. I koniecznie zacznij uprawiać jakiś sport, bo twoja 
kondycja pozostawia wiele do życzenia. 
W pięknym stylu wcielisz w życie projekty, które innym wydawały się ryzykowne. Umocnisz 
swoją pozycję, a przy okazji zarobisz parę złotych. Właśnie teraz jest dobry czas na załatwie-
nie trudnych i pilnych spraw. Bądź bardziej przebojowy i pewny siebie. Zdrowie dopisuje, 
więc energii masz pod dostatkiem. 
Najbliżsi jak nigdy potrzebują twojej pomocy i zainteresowania. Całą uwagę skup obecnie 
na nich, sprawy zawodowe mogą poczekać. Nie powierzaj tylko sekretów przypadkowym 
ludziom, może to bowiem zostać wykorzystane przeciwko tobie. Pamiętaj, że nerwy są złym 
doradcą, a gorąca głowa z pewnością nie pomoże dostrzec prawdziwego oblicza spraw.
W pracy sporo zamieszania, niepokoju i zmian. Uważaj, abyś się w tym nie pogubił. Zadbaj 
więc o dobrą organizację. Aby temu podołać, dbaj o kondycję. Jeśli dopadnie cię zmęczenie, 
ukojenia szukaj tam, gdzie cisza i spokój. W miłości czas na odświeżenie waszego związku, 
a może warto wybrać się gdzieś w ciekawe miejsce na parę dni?

H O R O S K O P Krzyżówka Mieszkańca nr 21

WARto WieDzieć

ŚMieSzKANieC

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

Zalany gość podchodzi do lady:
– Małą wódkę proszę!
– Panie, ale to jest McDonald!
– Dobra, to podwójną McWódkę…

***
– Babciu, co to jest malarstwo nowoczesne?
– Kochanie, to proste: jeden nie wie, co maluje, a drugi nie 
wie, co kupuje!

***
– Ale miałem dzisiaj przeżycie!
– Jak to?
– Rozumiesz, rozmawiam sobie spokojnie przez telefon, aż 
tu patrzę – policja!!!
– No i co?
– Szybko schowałem komórkę do kieszeni, a oni w śmiech 
i mówią: „Panie, ale jesteśmy w Biedronce, tu spokojnie 
można gadać przez telefon”…

RADY
CiotKi
AGATY

Ciekawe sposoby, jak wyko-
rzystać maleńkie saszetki 
z napisem silica gel, dodawane 
do butów lub torebek. Uwaga! 
Jeśli są na nich litery DMF, 
wyrzuć je, są toksyczne! Do 
czego wykorzystać silica gel? 
u Położone w szafce z bryt-
fannami, zapobiegną ich rdze-
wieniu, a w pudłach ze starymi 
dokumentami czy zdjęciami  
– nie dopuszczą do zawilgoce-
nia. Srebro (biżuteria czy sztuć-
ce) nie czernieje tak szybko, gdy 
jest przy nim silica gel.
u Niektórzy polecają te tore-
beczki, jako szybkie remedium 
na zalany telefon: włożone ra-
zem z nim do szczelnej toreb-
ki foliowej, po wyjęciu z niego 
karty, pomogą go osuszyć.
u Miłośnicy suszonych bukie-
tów znają dobrze ten sposób: 
zamykanie świeżych kwiatów 
w szczelnym pojemniku wraz 
z kilkoma saszetkami żelu.
Ważne, żeby te maleńkie, cie-
kawie wyglądające torebeczki 
zawsze trzymać z dala od 
dziecięcych rączek i oczu, 
by niepotrzebnie nie kusiły.  
troski o najmłodszych nigdy 
za wiele!

Lunch, brunch – co je różni? Czego spodziewać się na takim 
przyjęciu? W zasadzie każdy dobrze wie, ale nie zaszkodzi 
przypomnieć. 
Lunch, w porze dość wczesnego polskiego obiadu, to dziwna sprawa. 

Wraz z nazwą zaakceptowaliśmy porę, zwykle między godziną 12.00 a 13.00, ale nieko-
niecznie menu. Klasyczny lunch jest jednodaniowy (np. sałatka albo pizza czy danie mięsne). 
W Polsce często towarzyszy mu zupa, która w krajach, z których lunch pochodzi, jadana jest 
wieczorem, nie w południe. Zwykle zasiadany, nie wymaga specjalnej oprawy, toastów itp.
Brunch (połączenie słów breakfast i lunch, powszechne już w XIX wieku w gwarze studentów 
amerykańskich) jest świetnym pomysłem na przyjęcie, dość rzadko oficjalnym, choć często  
w dni świąteczne, np. weekendy (wiele hoteli i restauracji rozpowszechnia ten zwyczaj). Przy-
jęcie na stojąco lub zasiadane, a w menu znajdziemy potrawy i dania zarówno śniadaniowe, 
jak i obiadowe, do wyboru. Zaczyna się zwykle o 10.00–11.30 i trwa około 2–2,5 godziny. 
Znakomity na swobodne imprezy rodzinne z dziećmi. Menu niektórym przypomina typowe 
polskie przyjęcia np. z okazji chrztu czy I Komunii Św.

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

zAJRzYJMY Do KUCHNi
Ziemniaki można prZyrZądZić na sto 
sposobów. na Zimno, na ciepło,  
na chrupko cZy na muślinowo. do wyboru.

 Muślinowe purée ziemniaczane: ziemniaki mączyste gotujemy do zupełnej 
miękkości w wodzie (wkładamy do zimnej) z małym dodatkiem soli i mleka oraz 
grubymi częściami łodyg kopru, bez „piórek” (te posiekamy i użyjemy do posypania 
na końcu). Gorące i odcedzone, miksujemy na gładziutko, dodając 2-3 łyżki masła  
i ½ szklanki wrzącego mleka na każdy kilogram ziemniaków. Następnie wmiksowujemy 
2 łyżki serka ricotta. Doprawiamy solą, a kto lubi – gałką muszkatołową. Kto woli, 
może tuż po odcedzeniu, ziemniaki przetrzeć przez sito, będą gładziusieńkie.

 Chrupiące ćwiartki ziemniaczane: ziemniaki jednakowej wielkości umyj 
i ugotuj ze skórką, na półmiękko (zależnie od wielkości maks. 10 minut). Odcedź, 
przestudź, pokrój wzdłuż w ósemki, gdy ziemniaki większe, a w ćwiartki, gdy małe. 
Przełóż do dużej, szczelnej torby foliowej z atestem spożywczym (można do miski 
lub garnka) i zalej przygotowaną zalewą: 1-2 ząbki czosnku (starte), rozmaryn, sól, 
pieprz czarny, nieco papryki mielonej i dobrą, świeżą oliwę zmiksuj na „majonez”. 
Starannie wymieszaj (w torbie to proste: zamknij ją i przekładaj z boku na bok). 
Gotowe, wyłóż na pokrytą papierem do pieczenia blachę, każdy osobno i skórką 
do dołu; piecz w 200-220°C przez około 10 minut. Potem szybko oprósz tartym 
parmezanem i piecz jeszcze około 5 minut. Znakomite!

 Zupa z ziemniakami: ziemniaki obrane, krojone w kostkę, gotuj w osolonej wodzie 
lub rosole z niewielką marchewką w półplasterkach i listkiem laurowym przez około 
20 minut, dodaj kiełbasę, krojoną w kostkę, podsmażoną na rumiano z siekaną 
cebulką i jednym ząbkiem czosnku. Dopraw pieprzem i lubczykiem (koniecznie,  
to daje pyszny, rosołowy smak i zapach). Gotuj powoli przez kolejnych 15 minut, 
odstaw na kwadrans i podawaj. Niektórzy dodają kwaśną śmietanę, ale ja wolę bez.

 Na zimno: ziemniaki sałatkowe obierz, pokrój w plastry około 0,5 cm, ugotuj w małej 
ilości solonej wody przez około 12-15 minut (nie mogą być za miękkie). Odcedź, 
ostudź, polej oliwą wymieszaną z pieprzem, tartym czosnkiem, łyżeczką musztardy, 
odrobiną octu ryżowego lub jabłkowego. Gotowe, gdy ostygną.
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REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

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

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

 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-053-943

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 Emeryci, renciści, osoby poszu-
kujące pracy w miłej atmosferze, 
czas pracy nienormowany do 
udzielania pożyczek. Szkolenie 
bezpłatne. Nie czekaj.  
Dzwoń 668-681-912.  
Na pewno będziesz zadowolony.

n Firma produkcyjno-handlowa 
zatrudni na umowę zlecenia 
osoby zdolne manualnie przy 
pakowaniu słodyczy i zestawów 
świątecznych oraz do pomocy 
przy flexo i obsługi maszyn paku-
jących. Wymagania: sumienność, 
dokładność i dyspozycyjność 
oraz aktualna książeczka badań 
Sanepidu.  
Kontakt: rekrutacja@slodkieupo-
minki.pl lub tel. 22 647-90-00

n Samotnej emerytce do samo-
dzielnej pani na Francuskiej – po-
moc domowa. Tel. 22 870-70-20

FINANSE

n Chwilówki, pożyczki, kredyty. 
Tel. 663-470-713

n Pożyczka do 25 000 zł.  
Tel. 663-271-508 

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

KUPIĘ

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

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

MEDYCZNE

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

n Masaż – leczniczy, relaksacyjny, 
wyszczuplający. Doświadczenie. 
Dyspozycyjność. Dojazd.  
Tel. 501-106-632

NAUKA

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

n Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.  
Tel. 607-690-614

n Korepetycje – matematyka 
i fizyka. Bezstresowo i skutecznie 
– z dojazdem do ucznia.  
Tel. 692-095-060

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

n Niemiecki.  
Tel. 698-19-48-48, 22 813-43-40

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

NIERUCHOMOŚCI – Kupię

n Kupię bezpośrednio 1 lub  
2 pokojowe, gotówka.  
Tel. 727-643-927

NIERUCHOMOŚCI   –   Mam 
do wynajęcia

n Pawilon handlowy w CH 
Szembeka 30 m kw., samodzielny, 
regały, gorąca woda, toaleta.  
Super miejsce.  
Tel. 662-143-152

PRACA

n Agentów Ochrony, Osiedla 
Mieszkaniowe, 24/48.  
Tel. 885-855-009

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

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka przyjmu-
je już w Kancelarii Adwokackiej na 
Grochowie przy ul. Grenadierów 12.  
Sprawy karne, cywilne, rodzinne, 
spadkowe (umowy, odszkodowa-
nia, rozwody, alimenty, nierucho-
mości, 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 – specjaliza-
cja: prawo pracy i spadkowe.  
Tel. 505-168-398

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 

SPRZEDAM

n Drzewo opałowe pocięte – wo-
rek 12 zł. Tel. 721-002-710

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

SZUKAM PRACY

n Sprzątanie i mycie okien.  
Tel. 573-932-765

TRANSPORT

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

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

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

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

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 indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Najwyż-
sza jakość usług. Ul. Igańska 32. 
Tel. 604-506-278, 22 813-60-33

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

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

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

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

n Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, 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 ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

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

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

n GAZ, HYDRAULIKA. NA-
PRAWY, MONTAŻ, PRZERÓBKI 
– 24 H. TEL. 22 610-88-27, 
604-798-744

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 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 naprawy.  
Tel. 602-228-874

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

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

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Zabudowa balkonów, daszki.  
Tel. 514-165-445

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 stawki.  
Tel. 502-904-764

USŁUGI – Komputerowe

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

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

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

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, 
MIKROKASA, UNILINK CASH, 

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

Uzdrowiciel 
z Filipin
Rufino Santiago Palitayan
Przywraca życiodajną energię, usuwa 
blokady energetyczne. Wprowadza 
harmonię do organizmu; wycisza sys-
tem nerwowy, wzmacnia i regeneruje 
układ immunologiczny.
Uznany za jednego z najskuteczniej-
szych filipińskich uzdrowicieli klasy 

międzynarodowej, niosący pomoc, nadzieję  i zdrowie w wielu 
krajach m.in. Filipinach, Japonii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Egip-
cie, Holandii, Niemczech, Grecji, teraz ponownie w Polsce.  Jego 
niezwykła moc uzdrawiania skumulowana w dłoniach wytwo-
rzona przez ogromną charyzmę, intensywną koncentrację, me-
dytację, modlitwę i stan religijnej żarliwości likwiduje wszelkie 
blokady, wzmacnia naturalne siły obronne organizmu przez co 
skutecznie 
Pomaga w leczeniu wielu SchoRzeń:

nowotworowych• 
deformacji kręgosłupa i narządów ruchu  • 
(zmiany reumatyczne, zapalenie stawów)
układu krążenia, nadciśnienia• 
chorobach kobiecych (torbiele, cysty, mięśniaki)• 
prostaty• 
tarczycy• 
migreny, epilepsji• 
organów wewnętrznych (serca, wątroby, nerki,  • 
trzustki, problemów hormonalnych)
problemach dermatologicznych (wrzody, alergie)• 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu:
22 658 17 12 oraz 604 12 12 46 w godzinach 10 - 18

Gabinet Centrum Terapii Naturalnej, Warszawa, ul. Słupecka 9  
(przy pl. Narutowicza)

USŁUGI – Porządkowe

n Pranie dywanów, wykładzin, 
mebli tapicerowanych. Osobiście. 
Tel. 512-247-440

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

USŁUGI – Remontowe

n Cyklinowanie 3x lakierowanie. 
Układanie. Remonty mieszkań. 
Tanio. Tel. 662-745-557

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

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

n Glazura, panele, elektryka, 
hydraulika, sufity i ściany GK, 
montaże, szpachlowanie, malowa-
nie. Tel. 692-885-279 

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

WYPOCZYNEK

n Świąteczny wypoczynek  
dla Seniorów w Krynicy Morskiej. 
Turnus Świąteczno- Sylwestrowy 
cena 1540 zł/os Turnus Świą-
teczny cena 660 zł/os. Turnus 
Sylwestrowy: cena 799 zł/os.  
Informacje i zapisy:  
ul. Marszałkowska 81 lok. 25.  
Tel. 22 834-95-29

ZWIERZĘTA

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



REKLAMA REKLAMA

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

PRAGAWARSZAWA

boramed: uwaga na jesień!

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

Stałe unowocześnianie apa-
ratury diagnostyczno-leczniczej, 
by spełniała najnowsze wymogi 
medycyny i skutecznie wspie-
rała pacjentów, usytuowanie 
w bardzo wygodnym komuni-
kacyjnie miejscu, z parkingiem 
dla samochodów i w bezpo-
średnim sąsiedztwie wielu linii 
autobusowych, to wielkie zalety 
tej słynnej placówki.

Ale to nie wszystko!
BORAMED leczy, ale też 

wspiera pacjentów działa-
niami profilaktycznymi, nie 
do przecenienia u progu zimy, 
gdy mokre chodniki i wczesny 
mrok sprzyjają pośliźnięciom, 
urazom, wypadkom. Moż-
na się do nich przygotować, 
wówczas skutki będą niepo-
równanie łagodniejsze, a sa-
mopoczucie – lepsze. 

O tym, jak – bez względu 
na wiek i sprawność fizycz-
ną – można o siebie zadbać, 
jak ważna jest profilaktyka, 
jak się jej nauczyć nie popeł-
niając błędów, które mogą 
mieć fatalne skutki, opowiada 
nam Tomasz Paprocki, jeden 
z terapeutów w dobranym, 
profesjonalnym zespole re-
habilitantów BORAMEDu. 
Pan Tomasz specjalizuje się 

we wszelkiego rodzaju ura-
zach i stanach pourazowych. 
Doświadczenie i wiedzę ma 
nie lada, ponieważ jest fi-
zjoterapeutą sportowców, 
zarówno tych z pierwszych 
stron gazet, jak też zwykłych 
amatorów: od nastolatków 
po seniorów. Pomaga też 
każdemu, kto ma problemy 
kostno-stawowo-mięśniowe, 
z układem ruchu.

– Jesień jest okresem 
przejściowym, gdy często zda-
rzają się upadki. Sprawność 
wakacyjna minęła, jest ciemno 
i ślisko, a do tego nie jesteśmy 
przyzwyczajeni. Nie uważamy 
na spacerach czy zakupach. 
Dlatego jesień i zima to czas 
kontuzji, od siniaków przez 
skręcenia, podwichnięcia, 
zwichnięcia aż po złamania. 
Dotyczy to głównie stawów 
skokowych i kolanowych, lecz 
u osób starszych może też 
dojść do uszkodzenia stawu 
biodrowego. By upaść umie-
jętnie i jak najbezpieczniej, 
trzeba mieć elastyczne, roz-
ruszane ciało. Możemy w tym 
pomóc.

Zanim dojdzie do kontuzji, 
tu, w BORAMEDzie, można 
skorzystać z programu profi-

laktycznego. Wystarczy jedno 
niespełna godzinne spotkanie 
– można przyjść z mężem lub 
żoną – by doświadczony fizjo-
terapeuta nauczył indywidual-

nie dobranych ćwiczeń, jakie 
można wykonywać w domu. 
Ponadto sprawdza, czy są 
one wykonywane prawidłowo, 
a jeśli pacjenci mają jakieś 
dolegliwości, przy okazji do-
radzi, jak z nimi postępować. 
To dobry pomysł na wspólne 
spędzenie w domu pół godzi-
ny, o wiele lepszy niż kanapa 
i telewizor. Odradzam Czytel-
nikom samodzielne wykony-
wanie ćwiczeń z jakiejś ulotki 
czy gazety. Mieliśmy tu już 
pacjentów, którzy w taki spo-

sób bardzo sobie zaszkodzili. 
Nikt przecież, patrząc na ob-
razki fryzur, nie zacznie sam 
się strzyc! A nieprawidłowo 
wykonywanymi ćwiczeniami 
naprawdę można sobie znisz-
czyć zdrowie. Lepiej do nas 
przyjść i wszystko sprawdzić, 
nauczyć się bezpiecznego 

i umiejętnie kontrolowanego 
ruchu, z korzyścią dla zdro-
wia. Może wykupienie wizyty 
w BORAMEDzie jest dobrym 
pomysłem na prezent mi-
kołajkowy dla rodziców czy 
dziadków? A może dla nas sa-
mych? To świetna, niedroga 
inwestycja w zdrowie własne 
i najbliższych, a przyniesie 
większą korzyść niż bombo-
niera czy kolejne kapcie.

A jeśli dojdzie do kontuzji?
My, fizjoterapeuci, podob-

nie jak bardzo wielu nowo-

czesnych lekarzy, uważamy 
za błąd unieruchamianie sto-
py w przypadku skręcenia. Tu 
potrzebna jest natychmiasto-
wa, nawet tego samego dnia, 
pomoc fizjoterapeuty! Bolącą 
nogę można lekko zabanda-
żować, z chłodnym okładem 
i jak najpilniej rozpocząć na-
sze działania! Gips zakładany 
jest na kilka tygodni, a reha-
bilitacja po jego zdjęciu długa 
i nieprzyjemna. W takich przy-
padkach to błąd! Tymczasem 
doświadczony rehabilitant 
potrafi doprowadzić staw sko-
kowy do sprawności nawet 
w ciągu 3-4 dni. Wielu pa-
cjentów BORAMEDu – także 
czynnych sportowców – może 
to potwierdzić! Działania tu 
na miejscu, plus domowe ze-
stawy ćwiczeń izometrycznych 
(które nie zmuszają do ruchu 
stawów, chodzi o umiejętne 
napinanie mięśni) naprawdę 
działają „cuda”.

Często jest tak, że pacjen-
ci, zwłaszcza starsi, uważają, 
że z wiekiem muszą się godzić 
na rozmaite dysfunkcje i dole-
gliwości własnego organizmu, 
„bo inni też tak mają”. To 
nieprawda. Zarówno choroby 
kręgosłupa i układu kostno- 
-stawowego, układu krążenia, 
urazy sportowe i kontuzje, 
stany pooperacyjne, nykturia, 
nietrzymanie moczu czy bru-

dzenie bielizny – to wszystko 
da się leczyć! W zespole reha-
bilitantów mamy różne specja-
lizacje i jesteśmy sprawdzeni 
w działaniu. Leczymy skutecz-
nie nawet migreny i niektóre 
choroby wewnętrzne!

W BORAMEDzie często 
można spotkać pacjentów, 
którzy nie mogą się nacie-
szyć, że skończyły się ich 
kłopoty, towarzyszący im 
ból i przykrości, a nawet za-
mykanie się w domu, izolo-
wanie od świata. Niebawem 
fizjoterapeuci będą przyjmo-
wać ich w jeszcze lepszych 
warunkach – nieopodal, w tym 
samym budynku, przygotowy-
wane są nowe pomieszczenia 
do rehabilitacji, wyposażone 
w nowoczesny sprzęt uła-
twiający terapię i przestron-
ną salę gimnastyczną i wiele 
miłych niespodzianek. 

Ale o tym szerzej napisze-
my wkrótce!

BORAMED od wielu lat dba o nasze zdrowie z ekipą znakomitych lekarzy, tera-
peutów, personelu medycznego i biurowego, bo to też ważne dla niezawodnego 
funkcjonowania każdej firmy. 

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Bezpłatne badania 

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

Tomasz Paprocki
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