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Pozytywne wymuszenie
Czy słowo „wymuszanie” może 

mieć pozytywny wydźwięk? Tak! 
Proszę zobaczyć, jak ładnie „ru-
szyło” się otoczenie Dworca Wileń-
ska, gdy przeprowadzono najpierw 
modernizację samego budynku, 
a potem dojechało tam metro. Ka-
mienica po kamienicy, ulica po ulicy 
zdobywają nowy blask i pokazują, 
jak może wyglądać prawdziwa sub-
stancja miejska. Tak jedna inwesty-
cja wymusiła następne.

Weźmy przykład z podmiejskiej 
zabudowy. Jak wprowadzi się nowy 
sąsiad, uporządkuje ogród, postawi 
nowy płot i choćby odnowi elewa-
cję budynku, to stare domy dookoła 
zaczynają wyglądać słabo. Kolejni 
mieszkańcy – w miarę posiadanych 
środków – biorą się za swoje pose-
sje, zainspirowani przykładem. Bo 
fajniej mieszkać ładnie niż byle jak.

Cierpliwie czekam więc na 
efekt „wymuszeniowy” w okolicach 
Placu Szembeka. Głównym „wymu-
szaczem” zmian jest tu zmoderni-
zowana bryła bazaru. Ale przecież 
na okolicznej Mlądzkiej i Sulejkow-
skiej powstają apartamentowce, na 
innych uliczkach wciskają się plom-
by. Dzielnica modernizuje uliczki. 
Wszyscy sobie jednak jak na razie 
– łamią zęby na styku Zamienieckiej 
i Grochowskiej.

Rudery z zabitymi oknami. Do-
myślam się, że w grę tu wchodzą 
sprawy własnościowe, bo kąsek 
w postaci lokalizacji jest łakomy. 
Ale coś czuję, że i bezradność też 
wzięła górę nad pokusą oczekiwa-
nych zmian. Tyle razy próbowaliśmy 
i nic… Ale teraz, kiedy widać efek-
ty przy Dworcu Wileńskim, może 
warto raz jeszcze zamienić się 
w bulteriera? Tomasz Szymański
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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

Sinfonia Puchera

KOŁDRA ZIMOWA 70 ZŁ

ARtYKUŁY pOścIelOWe,  
pIżAMY, ObRUsY, RęcZnIKI.

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

darjo.sklep@gmail.com
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zima TrzYma
Zimowa aura nie odpuszcza, a stołeczne służby postawione są 
w stan pełnej gotowości. Strażnicy miejscy patrolują miejsca, 
gdzie mogą przebywać bezdomni. Zarząd Oczyszczania Miasta 
stara się, aby ulice były przejezdne, a Caritas dba, aby potrzebu-
jący mieli choć jeden ciepły posiłek dziennie.   Czytaj na str. 3

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
lwesela lkomunie lchrzciny
tel.: 601 202 341 lub 693 555 205

www.salaorchis.pl 
info@salaorchis.pl

Sala restauracyjna Orchis  
ul. Korkowa 167 Warszawa

WYSOKA  
JAKOŚĆ,  

NISKIE CENY STOLARZ
WYRÓB * NAPRAWA * RENOWACJA

MEBLI Z DREWNA

www.meble-wierzbowski.pl
ul. Krypska 29 tel. 502 221 045, 514 074 404

Widok dawnego Wydziału Weterynarii od strony ul. Grochowskiej – wizualizacja Atelier Thomas Pucher

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 14 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

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

A ZNAJDŹ NAS N

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

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
  jortodonc a

uWAGA!
   

  
 

 Promocyjna cena 
rkoron po celanowych

ina metalu  cyrkonie

KORTY
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  challange 

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PPRZYJMUJEMY ZA ISY  
NA ABONAMENTY  

  NA SEZON ZIMOWY!

 
  

- 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

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

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

WARSZAWA

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. 800-150

: 
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

Grenadierów 9 lok. 1, 
tel. 22 400 55 66 

JEDYNA TAKA KLINIKA
Więcej informacji na stronie  

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 



2

REKLAMA REKLAMA

Włamał się do piwnicy
Do komendy przy ul. 

Grenadierów zgłosił się 
właściciel piwnicy, który 
zgłosił kradzież z włama-
niem. Stracił rower, cztery 
koła samochodowe i akce-
soria. Wartość strat wy-
niosła ponad 5 tys. złotych. 
Policjanci zatrzymali 36-
letniego Marcina J. i odzy-
skali większość skradzio-
nych rzeczy.

Pijak recydywista
Dwóch mężczyzn, ja-

dących citroenem Wałem 
Miedzeszyńskim, zauwa-
żyło, że kierujący przed 
nimi jaguarem wyraźnie 
nie panuje nad samocho-
dem i jedzie zygzakiem. 
Udaremnili dalszą podróż 
kierowcy i powiadomili 
policję. Ujęty mężczyzna 
w tym czasie… zasnął za 
kierownicą. Miał ponad  
2 promile alkoholu w orga-
nizmie, nie posiadał żad-
nych dokumentów. Jego 
samochód został zabezpie-
czony na parkingu, a 45-
letni Zbigniew K. trafił 
do policyjnej celi. Był to…  
4 przypadek na przestrzeni 
ostatnich 4 miesięcy, kiedy 
to 45-latek był zatrzymy-
wany za kierownicą pojaz-
du, będąc pod wpływem 
alkoholu. Sąd zdecydował 
o tymczasowym areszto-
waniu podejrzanego.

Obrabiał poczty
Do komendy przy Gre-

nadierów wpłynęły dwa 
zgłoszenia dotyczące kra-
dzieży w urzędach poczto-
wych. W obu przypadkach 
mężczyzna wykorzystał 
nieuwagę pracowników 
i w jednym z oddziałów 
ukradł komplet pościeli, 
w drugim – galanterię skó-
rzaną i materiały biurowe. 

Ustalenia doprowadziły 
policjantów do 37-letniego 
Wojciecha K., który został 
zatrzymany. 

Bo zupa była za słona?
Jeden z klientów, nieza-

dowolony z przygotowane-
go posiłku, zażądał w ba-
rze innego dania, nie chcąc 
jednak za niego zapłacić. 
Kiedy właściciel odmówił, 
mężczyzna butelką po pi-
wie zbił witrynę i się odda-
lił. Po chwili jednak wrócił 
w towarzystwie trzech ko-
legów, którzy drewnianymi 
pałkami zniszczyli stoliki 
i krzesła. Pracownicy po-
wiadomili policję.

Policjanci z północno-
praskiego patrolu znaleźli 
sprawców w jednej z klatek 
schodowych: to Adrian N. 
(l. 19), Kamil J. (l. 27), To-
masz D. (l. 21) oraz Patryk 
K. (l. 22). Badanie alkoma-
tem wykazało, że byli pod 
wpływem alkoholu. Wszy-
scy byli też już wcześniej 
notowani. Mężczyźni pod-
czas przesłuchania przy-
znali się do zarzucanego im 
czynu i dobrowolnie podda-
li się karze.

Ukradł samochód
Trzy dni po zgłoszeniu 

kradzieży volkswagena, 
wywiadowcy znaleźli go na 
jednym z podwórek. Miał 
zapalone światła, a jego 
wnętrze było splądrowane. 
Wywiadowcy przygotowali 
zasadzkę. Po jakimś czasie 
do samochodu zbliżył się 
mężczyzna, który urucho-
mił auto i próbował nim 
odjechać. Został zatrzyma-
ny. Był to 37-letni Dariusz 
P. W jego mieszkaniu poli-
cjanci zabezpieczyli fotelik 
samochodowy, skradziony 
wraz z pojazdem. 

policja.pl

Kompleks przy ul. Grochowskiej 
272 od kilku lat jest domem Orkiestry 
Sinfonia Varsovia. Właśnie tam wi-
zja projektanta została przedstawiona 
mieszkańcom. Koncepcja ma zostać 
zrealizowana do 2022 r.

Wizja przyszłości
Głównym założeniem jest budowa 

sali koncertowej, ale też nie brakuje 
ingerencji w obszar parkowy i okolicę. 
Inwestycja będzie dla Pragi-Południe 
milowym skokiem w przyszłość. 

– To u nas będą chcieli grać muzy-
cy z Berlina… – podkreślał Janusz Ma-
rynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia 
Varsovia. 

I można temu wierzyć, gdy się pa-
trzy na wizualizacje koncepcji Thomasa 
Puchera – sali łączącej wir powietrzny 

i wodny, czy zawieszonego w przestrze-
ni, półprzezroczystej „ramy” okalającej 
kompleks.

Konsekwencje przeszłości
Na stronie poświęconej inwestycji 

– www.sinfoniavarsoviacentrum.pl, klu-
czową datą jest rok 2009, kiedy „Miasto 
st. Warszawa zakupiło nieruchomość 
przy ul. Grochowskiej 272 dla Orkiestry 
w celu zapewnienia przestrzeni umoż-
liwiającej budowę sali koncertowej na 
1800 miejsc…”.

 Jednak nie byłoby tu Orkiestry, gdyby 
nie wcześniejsze działania lokalnych sa-
morządowców i lokalnego „Mieszkańca”. 
Przed ponad dekadą ówczesny właściciel 
„Weterynarii”, czyli SGGW, postanowił 
sprzedać nieruchomość. Samorząd Ka-
mionka obawiał się, że „Weterynaria” 

trafi pod deweloperkę. Dlatego też wniósł  
(9 maja 2006 r.) do konserwatora zabyt-
ków o uznanie kompleksu za zabytek.

Wsparcie „Mieszkańca”
Przez lata opisywaliśmy sprawę 

„Weterynarii” – zgłoszenie lokalnego 
samorządu, pożar w 2007 r., podpi-
sanie przedwstępnej umowy sprzeda-
ży kompleksu deweloperskiej spółce 
J.M.Inwest, czy problemy konserwator 
zabytków, Barbary Jezierskiej, która od-
ważyła się, wbrew deweloperowi, uznać 
„Weterynarię” za zabytek. Później 
wspieraliśmy ideę kupienia kompleksu 
przez Miasto i przeznaczenia jej na sie-
dzibę „bezdomnej” Orkiestry.

Są wątpliwości
– Czy ta koncepcja jest zgodna z planem 

zagospodarowania? – pytała na prezentacji 
koncepcji radna dzielnicy Dorota Krall. 
Wiceprezydent Warszawy, Michał Olszew-
ski, przyznał, że na obecnym etapie nie, 
ale też zapewnił, że ten problem zostanie  
rozwiązany. 

Mieszkańcy pytali o miejsca par-
kingowe. Już ich brakuje w rejonie Te-
respolskiej i Grochowskiej. Ze strony 
władz padł pomysł wyłączenia ul. Tere-
spolskiej z ruchu samochodowego. 

Wątpliwości budziło połączenie parku 
Sinfonii z sąsiadującym Parkiem OPAK, 
a także to, co najmocniej było krytykowa-
ne już wcześniej – opasanie kulturalnego 
centrum zawieszonym w powietrzu mu-
rem, który teraz nazywany jest „ramą”. 

Stare z nowym
Wielką pracę wykonało Atelier Tho-

masa Puchera, aby odciążyć mur, nadać 
mu lekkości i przezroczystości. Okala-
jąca obiekt rama już tak nie razi. Widać, 
że powstaje dzieło sztuki – harmonijne 
zespolenie architektoniczne zabytko-
wego terenu z futurystyczną wizją jego 
wykorzystania. Taka symfonia. Sinfonia 
Puchera…       Adam Rosiński

Sinfonia Puchera
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KRONIKA POLICYJNA

 
   skup  sprzeda¿

    sim-locki

    akcesoria
    naprawy

   
 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 

www.krasphone.pl

Blisko 120 lat temu na Kamionku wybudowano kompleks znany 
jako „Weterynaria”. Historyczna przestrzeń ma szansę przekształ-
cić się, według futurystycznej wizji austriackiego architekta Tho-
masa Puchera, w baśniowy ogród kultury i muzyki.

      
       

 

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

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* 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. Zna niec kie go 8

Tel. 22 612-53-88
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. 22 610 60 05

Dom Opieki "Marianówka" to rodzinna atmosfera  
w kameralnym gronie.       Posiadamy miłe i przytulne 

pokoje.      Zapewniamy całodobową opiekę personelu 
medycznego.      Istnieje możliwość skorzystania 

z rehabilitacji.      Zapewniamy 5 smacznych, domowych 
posiłków przygotowanych w naszej kuchni.

www.dom-opieki-marianowka.pl

Polaki 30A
08-130 Kotuń, Mazowieckie
: 25 631-80-55, 512-109-605
e-mail: biuro.marianowka@gmail.com

Wizualizacja sali koncertowej Sinfonia Varsovia Centrum
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Dokończenie ze strony 1
Co ciekawe, wbrew obie-

gowym opiniom, więcej wy-
padków czy kolizji zdarza się 
paradoksalnie przy dobrej po-
godzie. Kiedy pada śnieg i jest 
ślisko, kierowcy czują się bo-
wiem mniej pewnie, stają się 
czujni i zdejmują nogę z gazu. 
Przez pierwsze dziesięć dni 
stycznia stołeczna policja od-

notowała 26 wypadków dro-
gowych, w których śmierć po-
niosła jedna osoba, a 26 zostało 
rannych oraz 562 kolizje. Bio-
rąc pod uwagę liczbę jeżdżą-
cych codziennie warszawskimi 
ulicami samochodów, nie są to 
najgorsze statystyki. 

– Kiedy pogoda jest zła, 
kierowcy są ostrożniejsi. Zimą 
najgorsze są takie pseudo-
dobre pogody, kiedy świeci 
słońce. Niektórym kierowcom 
wydaje się wtedy, że warunki 
drogowe są dobre i jadą szyb-
ciej. A tymczasem temperatu-
ra spada nieco poniżej 0 st.C  

i np. na estakadach czy wia-
duktach może pojawić się lód. 
W takie właśnie dni częściej 
dochodzi do różnych zdarzeń 
drogowych – stwierdza Tomasz 
Oleszczuk z sekcji prasowej 
Komendy Stołecznej Policji. 

W okresie zimowym zagro-
żeni są zwłaszcza piesi, którzy 
chodzą po zmroku w terenie nie-
zabudowanym, nieoświetlonym 

skrajem drogi. Policja apeluje, 
aby pamiętali o odblaskach. 
Dzięki elementom odblasko-
wym pieszy jest widoczny przez 
kierowcę już z odległości 150 
metrów, bez nich tylko z 40 m.  
Te dodatkowe 110 metrów po-
zwala kierującemu pojazdem 
zareagować, np. przyhamować. 
A to może uratować zdrowie, 
a nawet życie. 

Kolejną zimową kwestią, 
która co roku wzbudza wiele 
emocji wśród warszawiaków, 
jest odśnieżanie miasta. W tym 
sezonie w budżecie miejskim 
zarezerwowano na to kwotę 

około 60 mln złotych, z cze-
go wydano już ok. 35,5 mln  
złotych. 

Przy intensywnych i dłu-
gotrwałych opadach śniegu na 
1400 kilometrach warszaw-
skich ulic, po których kursuje 
miejska komunikacja, pracuje 
306 pługów i posypywarek. 
Kiedy zimowa aura nieco od-
puszcza, ale nadal jest ślisko, 
na ulice wyjeżdża 164 posy-
pywarek. O tym, ile wysłać 
sprzętu na te właśnie ulice, 
decyduje Zarząd Oczyszczania 
Miasta, który analizuje sytu-
acje na drogach, korzystając 
z wielu źródeł. 

– Są to prognozy, a do tego 
aktualizowane co 10 minut 
dane pogodowe, pochodzące 
ze stacji meteorologicznych 
rozmieszczonych na terenie 
całego miasta (na zdjęciu), 
z których odczyty dostępne są 
dla każdego mieszkańca po-
przez stronę www.zom.waw.pl/
pogoda. Stan nawierzchni ulic 
sprawdzają również kontrole-
rzy ZOM i firm pracujących na 
nasze zlecenie. Otrzymujemy 
także komunikaty od innych 
służb miejskich – wylicza Mag-
dalena Niedziałek z ZOM.

Pod opieką ZOM znajdują 
się też przejścia dla pieszych, 
kładki, chodniki, dojścia do 
metra, wybrane ścieżki rowe-
rowe i kilka stołecznych par-
ków. Za odśnieżanie pozosta-
łych ulic odpowiadają urzędy 
poszczególnych dzielnic. Przy 
okazji przypominamy, że zgod-

nie z prawem za odśnieżanie 
chodników położonych wzdłuż 
domów odpowiedzialni są wła-
ściciele danych nieruchomości. 
Pieszy, który poślizgnie się na 
nieodśnieżonym chodniku, ma 
prawo domagać się od właści-
ciela nieruchomości odszkodo-
wania. 

A kiedy pada śnieg i jest 
ślisko o upadek nietrudno. 
Stołeczne szpitale mają pełne 
ręce roboty. Pechowcy, którzy 
przewrócili się i zwichnęli lub 
złamali rękę czy nogę, muszą 
uzbroić się w cierpliwość. Zi-
mową porą kolejki do lekarzy 
są bowiem długie.

Zima to szczególnie trud-
ny czas dla osób bezdomnych. 
Strażnicy miejscy, wspierani 
przez ratowników medycznych 
PCK, kontrolują różne miejsca, 
gdzie przebywają osoby bez-
domne, w tym m.in. działki, 
kanały, śmietniki czy pustosta-
ny. Sprawdzają, czy ludziom, 
którzy się tam znajdują, nie 
jest potrzebna pomoc medycz-
na, bądź rzeczowa. 

Od początku tego roku 
strażnicy miejscy przepro-
wadzili 3251 takich kontroli. 
W ich wyniku przewieźli 207 
osób do noclegowni, 448 do 
Stołecznego Ośrodka dla Osób 
Nietrzeźwych oraz wezwali 
pogotowie ratunkowe do 35 
osób. Również ratownicy me-
dyczni mają sporo pracy.

– Nasza pomoc najczę-
ściej polega na założeniu opa-
trunków na rany, stłuczenia 
i owrzodzenia. To najczęstsze 
urazy, z jakimi mamy do czy-
nienia. Czasem trzeba komuś 
zbadać ciśnienie lub tempera-
turę. Osoby, które są bardziej 

wychłodzone, okrywamy ko-
cami termicznymi – wyjaśnia 
Rafał Szelenbaum z Grupy Ra-
townictwa PCK Warszawa. 

Niektórzy bezdomni wolą 
zostać w swoich prowizorycz-
nych schronieniach. W takich 
wypadkach ofiarowywane są 
im koce, śpiwory, ciepłe napo-
je czy jedzenie. 

Strażnicy apelują, abyśmy 
nie przechodzili obojętnie obok 
osób bezdomnych, leżących na 
ulicy czy nietrzeźwych. W ta-
kich wypadkach należy dzwo-
nić pod numer 986.

Pomocy potrzebującym, 
w tym trudnym zimowym cza-
sie, udziela również Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej, 
który przy ulicy Lubelskiej, 
niedaleko Dworca Wschodnie-
go prowadzi największą jadło-
dajnię w stolicy.

– Latem wydajemy około 
700 posiłków dziennie, a zimą 
przeważnie ok. 900, ale bywają 
dni kiedy ta liczba dochodzi na-
wet do tysiąca. Przychodzą do 
nas nie tylko osoby bezdomne, 
ale także ubogie. Często są to 
całe rodziny, których nie stać 
na ciepły posiłek – podkreśla 
sekretarz Caritas Diecezji War-
szawsko-Praskiej ks. Rafał Paź-
dzioch.      Anna Krzesińska

zima TrzYma

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 

Grenadierów 9 lok. 1, 
tel. 22 400 55 66
e-mail: vet4pet@vet4pet.pl
Godziny 
otwarcia: 

7 dni  
w tygodniu

pon-pt 9-21, sob-nd 10-18

1. CHIRURGIA  
– pełen zakres:
w chirurgia szczękowa
w chirurgia klatki 
piersiowej
w chirurgia jamy brzusznej
w artroskopia
w ostry dyżur ortopedyczny 
(złamania, zwichnięcia, 
zerwania więzadeł)
w neurochirurgia głowy  
i kręgosłupa
2. REHABILITACJA
w bieżnia wodna
w fala uderzeniowa
w  lasero i magnetoterapia 

3. INTERNA:
w nefrologia
w endokrynologia
w profilaktyka
w stomatologia,
w okulistyka,
w dermatologia,
w alergologia i inne
4. DIAGNOSTYKA:
w obrazowa – RTG i USG
w pełny zakres badań 
laboratoryjnych (również 
immunologiczne 
testy alergiczne)
5. PROTEZY KOŃCZYN



4

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają  
– radca prawny  

Marcin Kluś odpowiada.
Pracodawca rozwiązał ze mną umo-

wę o pracę. Jaki jest termin na odwołanie 
się od tej decyzji do sądu i który sąd będzie 
właściwy w tej sprawie?

Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 264 
Kodeksu pracy, zgodnie z którym odwołanie od 
wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od 
dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Ten sam termin 
obowiązuje w przypadku żądania przez pracownika przywrócenia do pracy 
lub odszkodowania w przypadku doręczenia pracownikowi zawiadomienia 
o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Warto zaznaczyć, że prze-
pis ten uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Przed tym dniem przepis 
wskazywał odpowiednio 7 i 14-dniowy termin na powyższe czynności. 

Właściwość sądu w tego rodzaju sprawie wynika z art. 461 § 1 i § 11 
Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym powództwo w spra-
wach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości 
ogólnej pozwanego (pracodawcy), bądź przed sąd, w którego okręgu praca 
jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu 
znajduje się zakład pracy. W I instancji sprawę rozpatrzy Sąd Rejonowy. 

Warto jednocześnie zaznaczyć, że zgodnie z art. 30 § 5 Kodeksu pracy, 
w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwią-
zaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym 
pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pouczenie takie powinno 
wskazywać wymagany termin na wniesienie odwołania, jak też wskazywać 
konkretnie, do jakiego sądu przysługuje i gdzie się taki sąd znajduje.

Czy brak takiego pouczenia lub wadliwe pouczenie spowoduje, 
że wypowiedzenie umowy o pracę będzie nieważne?

Nie. Brak pouczenia pracownika o prawie odwołania do sądu pracy czy błąd 
w takim pouczeniu, np. wskazanie niewłaściwego sądu, nie stanowi naruszenia 
przepisów o wypowiadaniu umów o pracę. Pouczenie nie jest elementem trybu 
wypowiedzenia umowy o pracę i z tego powodu nie skutkuje wadliwością czynności 
prawnej. Naruszenie art. 30 § 5 Kodeksu pracy nie prowadzi także do nieważności 
rozwiązania umowy o pracę, gdyż taka sankcja nie wynika z przepisów prawa pracy.

Brak pouczenia lub wadliwe pouczenie o prawie pracownika do odwołania od 
pisma rozwiązującego stosunek pracy, stworzy jednak pracownikowi możliwość 
złożenia przez niego wniosku o przywrócenie terminu na złożenie odwołania na 
podstawie art. 265 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli pracownik 
– bez swojej winy – nie wykonał w terminie czynności, o których mowa w art. 264 
(tj. nie złożył w terminie odwołania od pisma rozwiązującego umowę o pracę), sąd 
pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. 

Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni 
od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy upraw-
dopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu (w tym przy-
padku wskazać na brak pouczenia lub wadliwe pouczenie o przysługującym 
prawie odwołania od pisma rozwiązującego stosunek pracy). 

Na koniec warto zwrócić uwagę również na utrwalone stanowisko Sądu 
Najwyższego, zgodnie z którym, uzyskanie przez pracownika od państwowe-
go inspektora pracy informacji o terminie złożenia powództwa o przywróce-
nie do pracy, oznacza ustanie przyczyny usprawiedliwiającej przekroczenie 
terminu wynikającej z braku pouczenia o przysługującym prawie odwołania 
się do sądu pracy.

Kobiecym okiem

Babcia żyła bardzo długo, 
lecz w jej długim, ciemnym 
warkoczu nigdy nie było siwej 
nitki. Chyba nie przepadała za 
wnukami, ale z pogodą znosi-
ła nasze najazdy i harmider, 
od którego uciekał Dziadziuś 
o dobrych, modrych oczach. 
Babcia miała chabrowe. 

Najmłodsze, liczne pokole-
nie naszej rodziny było bardzo 
zżyte, razem spędzaliśmy waka-
cje pod opieką naszych wujów 
i cioć. No i z Babcią. Czuliśmy 
się ważni, potrzebni, lecz gdy 
babcia wchodziła do pokoju, 
trzeba było wstać. No i słuchać 
się, co było dość proste, ponie-
waż pozostawiano nam mnó-
stwo swobody. Fajnie było.

Gdy to nasi rodzice zosta-
li dziadkami, relacje nieco się 
zmieniły. W jednych rodzinach 
babcie przyjmowały rolę peł-

noetatowych, darmowych niań 
(nikomu nie przychodziło do 
głowy, że emerytura to czas na 
własne zainteresowania). Cza-
sy się zmieniły i trzeba było 
ciężko pracować, „nie licząc 
godzin i lat”.

Były też tzw. 
„dzieci z klu-
czem na szyi”, 
gdy dziadkowie 
mieszkali poza 
Warszawą lub 
nadal praco-
wali. Ale wtedy 
p o z o s t a w a ł y 
weekendy – obo-
wiązkowo obiad 
u babci (w zimie – skoki nar-
ciarskie w TV), potem spacer 
czy teatrzyk dla dzieci, bo był 
tuż pod oknami. Zostało tro-
chę zdjęć, trochę wspomnień. 
Babcia, to był ktoś bliski, ko-
chany, bezpieczny, jak własna 
i ukochana przytulanka. W tych 
czasach babcie nie ubierały się 

już tak, jak kiedyś: zapięte pod 
szyję, na czarno czy brązowo. 
Nosiły się odważniej, robiły 
trwałą, farbowały włosy i ma-
lowały paznokcie. Mąż, dom, 
rodzina, dla większości z nich 
nadal stanowiły priorytety. 

Kolejne pokolenie babć, 
to współczesne, młode du-
chem, a często też ciałem ko-
biety, ambitne, znające swo-
ją wartość. Nie w głowie im 
posypywanie się popiołem! 
Przeciwnie, dzielą czas mię-
dzy kursy komputerowe dla 
seniorów, pływanie, taniec, 

spacery z kijkami, ulgowe bi-
lety teatralne i kinowe. 

– Bąbelku, zapraszasz 
mnie i dziadka do przedszkola, 
będzie teatrzyk na Dzień Babci 
i Dziadka? Oczywiście, z ra-
dością! Muszę tylko odwołać 
dziadka rehabilitację o 11.30 
i kółko brydżowe o 13, będzie-
my na pewno! 

Chciałabym być dobrą 
babcią, ale nie mam szans być 
taką, jak moja. Nie te czasy, nie 
te wnuki.

Pewnie nie we wszystkich 
rodzinach tak to wygląda-
ło i wygląda. Jednak trzeba 
przyznać, że dzisiejsi seniorzy 
i „seniority” żyją o wiele szczę-
śliwiej, młodziej i dłużej. Mimo 
czasem niedostatku, kolejek do 
lekarza i dzieci, mieszkających 
setki kilometrów stąd. 

Mają ciekawe życie. Mogą 
mieć. Jeśli tylko zechcą wstać 
z kanapy i wyłączyć telewizor! 

żu 

Pokolenia, pokolenia…

– Witam, panie Eustachy. Pan jak zawsze na posterunku…
Kazimierz Główka serdecznie uściskał dłoń pana Mordziaka, 
kupca na bazarze Szembeka, swojego kolegi. 
– Co dobrego?
– Zmiany, zmiany, zmiany, jak to mówią.
– Jakie znowu zmiany. Siłą bazaru jest jego niezmienność. Wia-
domo, gdzie są jabłka, gdzie stragany z warzywami, z mięsem, 
gdzie kiosk z gazetami, gdzie zioła, sery, a gdzie toaleta. Tu pan 
Marcin, tam pan Marek, a, o tam – pani Ela.
– Otóż to właśnie! Pani Eli już nie ma.
– Jako to nie ma? Zawsze była. I ten jej pan Daniel.
– Zawsze byli, ale już ich nie ma.
– Co się stało?
– Emerytura.
– Coś takiego. I kto teraz będzie?
– Nie wiadomo. Ani, co tam będzie. Okaże się.
– No, wie pan, panie Eustachy – ostatniej soboty widziałem 
w holu koło kawiarni wystawionego pięknego Citroena. Skoro 
więc już nawet samochód możemy sobie na naszym Szembeku 
kupić, to znaczy, że wszystko może się tu zdarzyć, wszystko mo-
żemy kupić.
– Oleju z marihuany na pewno pan nie kupi…
– Może kupi, może nie kupi… Ale reszta – kto wie – pomysły 
kupców są nieodgadnione… Szkoda, powiem panu. 
– Kogo? Czego?
– No, tych państwa. Eli i Daniela. I ryby mieli, i grzyby, o wa-
rzywach i owocach nie wspomnę. No i kawałek historii bazaru 
to był.

– Fakt. Ale na bazarze każdy dzień pisze historię. Na bazarze, 
jak w życiu. Czy wyobrażał pan sobie, panie Kaziu, że będzie 
kiedyś ktoś, kto dorówna Małyszowi?
– Faktycznie, powiem panu, nie wyobrażałem sobie.
– No, widzi pan. A tymczasem pojawił się Kamil Stoch. Ten 
daje czadu!
– I tak jak Małysz – skromny. Widać, że sodówka do jego głowy 
dopływu żadnego nie ma. 
– Tak jest ze wszystkim i z każdym… Jak mawiał mój ojciec 
– tramwajarz umrze, tramwaje muszą chodzić. Był Małysz 
i „małyszomania”, jest Stoch i oby był jak najdłużej. Żeby mu 
zdrowie dopisywało i szczęście. Jednak kiedyś i Stoch zdejmie 
narty i ktoś inny zawładnie naszą wyobraźnią… Popatrz pan 
na politykę. Ilu już było przywódców, którzy próbowali meblo-
wać nam życie? I jacy wydawali się mocni. I co? 
– Nowi są.
– Ci nowi też przeminą, choć jedni jeszcze tego nie wiedzą, 
a do innych jeszcze to nie dotarło. 
– Polityka jest tylko polityką. Kto wie, czy w szeregach nie czai 
się już jakiś Brutus? Władcy, nawet najsilniejsi, tak mają, że 
nigdy nie mają pewności. I nikt z nas nie wie, co los mu szy-
kuje.
– Zupełnie, jak ten dyrektor…
– Jaki dyrektor?
– Dyrektor przychodzi do pracy po urlopie. – Panie dyrektorze 
– wita go sekretarka – mam dla pana dwie wiadomości: jedną 
złą, drugą dobrą.
– To najpierw ta zła.
– Niestety, od dwóch tygodni nie jest pan już dyrektorem.
– A ta dobra wiadomość?
– Będziemy mieli dziecko!    Szaser

Co tam panie na Pradze...

zmiany

REKLAMA REKLAMA

Na przełomie każdego roku niezmiennie powraca temat rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Każ-
dy podatnik ma możliwość zmniejszenia swojego obciążenia podatkowego wykorzystując dostępne ulgi 
i odliczenia.

Ulgi odliczane od dochodu zmniejszają podstawę opodatkowania. Podobnie jak w latach poprzednich 
m.in. odliczymy składki ZUS na ubezpieczenie społeczne, ulgę rehabilitacyjną, darowizny, straty podat-
kowe. Poniżej przedstawię kilka prawie już zapomnianych ulg:

3 dla honorowych krwiodawców. Kto oddaje krew nie tylko ratuje czyjeś życie, ale także może 
zmniejszyć kwotę, od której liczony będzie podatek. Odliczenie maksymalne dla mężczyzn wynosi 3601 

zł, dla kobiet 3484 zł. Ulga dla krwiodawców traktowana jest jako darowizna 
i dlatego jej wartość nie może przekroczyć limitu 6% dochodu, który obejmu-

je także inne darowizny. Jeżeli jednostka krwiodawstwa zapłaciła za krew  
– ulga nie przysługuje.

3 z ulgi na internet korzysta coraz mniej osób. Odliczymy tylko 
koszty używania internetu, a nie kwotę wydaną na instalację czy za-

kup urządzenia. Limit 760 zł rocznie obowiązuje przez dwa kolejne 
lata, kto wykorzystał całą kwotę nie może z niej skorzystać w la-
tach następnych. Każdy z małżonków czy osób używających wspól-

nie ma odrębny limit – jeżeli faktura wystawiona jest na dwa nazwiska 
i została rzeczywiście zapłacona – przysługuje w podwójnej wysokości. 

3ulgi kontynuowane dotyczą ulg budowlanych, remontowych czy odset-
kowych nawet sprzed 1997 roku.

Ulgi odliczane od podatku zmniejszają sam podatek. Głównie należą do 
nich składki 

ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i ulga na dzieci. Jeżeli zabraknie podatni-
kowi kwoty podatku na odliczenie całkowitej ulgi prorodzinnej, rodzic będzie 
mógł otrzymać dodatkowy zwrot z US, ale tylko do wysokości wykazanych 
łącznie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Osoby pracujące za 
granicą odliczą proporcjonalnie podatek tam zapłacony. Na zasadzie praw nabytych, w dalszym ciągu od-
liczymy ulgę budowlaną czy remontową nawet sprzed 2002 roku. Z naszego podatku możemy oczywiście 
przekazać 1% na rzecz wskazanej przez nas organizacji pożytku publicznego

W następnym materiale postaram się przybliżyć Czytelnikom nowe zasady obliczania zaliczek na poda-
tek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Ale to już inna historia.

www.podatk i zg lowy.p l

SPRAWDŹ, CO MOŻNA ODLICZYĆ W PIT ZA 2016 ROK

Danuta Rychła
Doradca podatkowy

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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z miaSTa ZAPROSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW
n Centrum Promocji Kultury Praga-Południe,  
ul. Podskarbińska 2 (zaproszenia i bilety na wydarze-
nia, organizowane przez CPK można rezerwować tele-
fonicznie od początku każdego miesiąca pod numerem:  
22 277-08-20) – 1.02. godz. 
17.00 – wykład „Relacje. Zainte-
resowanie i wsparcie. Henri ‘Cel-
nik’ Rousseau i paryska awangar-
da początku XX wieku”; 4.02. 
godz. 17.00 – „Komeda” – kon-
cert Uczniów Autorskiej Szkoły 
Muzyki Rozrywkowej i Jazzu 
Ii II st. im. Krzysztofa Komedy; 
zaproszenia w sekretariacie CPK; 
8.02. godz. 17.00 – wykład „Wła-
dysław Podkowiński i Józef Pan-
kiewicz – wspólne odkrywanie 
impresjonizmu”. Wystawy: Wanda Dolores Baytel „Ma-
larstwo też jest poezją”, czynna do 4.02.; Agnieszka Lisiak 
– ceramika, czynna do 16.02.
n Klub Kultury „Gocław” (filia CPK), ul. Abrahama 10 
– 30.01. godz. 18.30 – II Wieczór Talentów – Wokaliści – 
koncert podsumowujący całoroczną pracę sekcji wokalnej 
KKG; 6.02. od godz. 17.30 – „Hip Hop Day” – pierwsze 
spotkanie zapowiadające cykl warsztatów tanecznych, ma-
jący na celu zapoznanie uczestników z elementami kultury 
Hip hop. W programie: projekcja fragmentów filmów, po-
kazy tańca; 6.02. godz. 17.30 – „Hip Hop Day” – pogadan-
ka o hip hopie z Dj LazyOne i RYfa Ri, projekcja fragmen-
tów filmów, pokazy uczestników zajęć oraz podsumowanie 
działalności sekcji tanecznej Hip hop w KKG.
n Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 – 27.01. 
godz. 19:00 – Teatr Twojej Wyobraźni: słuchowisko Teatru 
Polskiego Radia. Po spektaklu spotkanie z realizatorami; 
30.01. godz. 19:00 – Teresa Drozda przypomina: Hanka 
Bielicka; 
n Klub Kultury Seniora,  
ul. Pawlikowskiego 2 – 26.01. 
godz. 12.00 – Historia sztuki: 
„Francisco Goya. Na progu no-
woczesności”; 27.01. godz. 10.00 
– szachy; godz. 12.00 – wykład 
„Szkodniki występujące najczę-
ściej na krzewach róż. Metody 
ich zwalczania: niechemiczne 
oraz chemiczne. Preparaty che-
miczne dozwolone do zwalcza-
nia szkodników na działkach”; 
28 i 29.01. godz. 13.00 – „Dzień Zdrowego Stylu Życia” 
– bezpłatne pomiary z analizy składu ciała oraz konsulta-
cje dietetyczne; 29.01. godz. 16.00 – „Recital na jazzowo”: 
występują: Michalina Malczewska – vocal, Michał Szym-
kiewicz – piano; 31.01. godz. 10.00 – brydż;
n Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 
ul. Starzyńskiego 21 – 29.01. godz.17.00 – koncert jazzo-
wy The New Warsaw Trio w wykonaniu trzech muzyków: 
Konrada Kubickiego, Rafała Grząki, Przemysława Skału-
by; 3.02. godz. 11.50 – koncert Filharmonii Narodowej dla 
dzieci pt. „Z piosenką pod rękę”; 5.02. godz.16.00 – „Kró-
lewna Fasolka” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Trip; bezpłatne wejściówki do odbioru od 30.01.
n Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” – Filia 
Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Jana Pawła 
II 25 – 28.01. godz. 18.00 – „Ceramika – X lat w Ośrod-
ku Kultury”- wernisaż wystawy z okazji jubileuszu pracy 
sekcji ceramiki; 29.01. godz.16.00 – „Zakochani w gęsi” – 
przedstawienie dla dzieci; bezpłatne wejściówki do odbioru 
od 23.01; 3.02. godz. 10.50 – koncert Filharmonii Narodo-
wej dla dzieci pt. „Z piosenką pod rękę”; 4.02. godz. 18.00 
– „Teraz impro!” – spektakl improwizowany w wykonaniu 
Pogodnej Trupy Teatralnej działającej w filii ODT Pogodna; 
4.02. godz. 13.00 – „Wesoła Kostka” – Klub Miłośników 
Gier Planszowych; 7.02. godz. 17.00 – „Pali się” – impro-
wizacje wierszem Jana Brzechwy w wykonaniu dziecięce-
go teatru IMPRO działającego w filii ODT Pogodna.
n Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 – 26.01. godz. 
18.30 – uroczysta premiera książki Małgorzaty Karoliny 
Piekarskiej „Syn dwóch matek”. Spotkanie poprowadzi 
dziennikarka Dobromiła Skalska, a fragmenty przeczytają 
aktorzy: Barbara Dziekan i Zacharjasz Muszyński. Całość 
spotkania uświetni film oraz pokaz zdjęć z domowego ar-
chiwum rodzinnego, które pozwolą zajrzeć za karty książki 
i zobaczyć bohaterów powieści.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

W minioną niedzie-
lę pikietowali przeciwnicy 
i zwolennicy poprowadzenia 
trakcji tramwajowej z Go-
cławia przez Saską Kępę do 
al. Waszyngtona. O planach 
Tramwajów Warszawskich 
pisaliśmy w „Mieszkańcu” 
wielokrotnie. I zdaje się, 
że ten temat jeszcze nie raz 
zagości na łamach naszego 
pisma. 

– Musimy zatrzymać tę 
inwestycję, bo jest szkodli-
wa dla dzielnicy. Zamiast 
tramwaju oczekujemy nowe-
go mostu i rozbudowy metra 
na Gocław – argumentowała 
Mirosława Terlecka, radna 
PiS. Odpowiadał jej bur-
mistrz Pragi-Południe To-
masz Kucharski: – To mrzon-
ki! Tramwaj z Gocławia jest 
realny i tego oczekują miesz-
kańcy Gocławia. 

Burmistrz zapowiedział 
zorganizowanie spotkania dla 
mieszkańców Saskiej Kępy, 
aby przekonać ich do akcep-
tacji przebiegu tramwaju.

***

W poniedziałek 23 stycz-
nia władze Wawra podpisa-
ły umowę na wybudowanie 
żłobka i przedszkola w Nad-
wiślu. Kompleks, który bę-
dzie kosztował ok. 9 mln zł 
powstanie do połowy przy-
szłego roku. W placówce 
będzie mogło przebywać ok. 
250 dzieci. 

– To jest właśnie realne 
wyrównywanie szans dla tej 

części Wawra, która przez 
lata była trochę w zapomnie-
niu – mówi „Mieszkańcowi” 
burmistrz dzielnicy Łukasz 
Jeziorski. – To Zarząd i Rada 
Wawra zdecydowali o budo-
wie placówek oświatowych. 

Zespół żłobkowo-przed- 
szkolny powstanie przy 
Trakcie Lubelskim (w rejo-
nie ul. Peonii i Skalnicowej) 
niedaleko szkoły.

***
Czym jest Warszawa dla 

jej mieszkańców? Jakie bu-
dzi wspomnienia i emocje? 
Z jakimi miejscami, wyda-
rzeniami i ludźmi kojarzy się 
to miasto? Po raz pierwszy 
w Warszawie startuje konkurs 
literacki „Warszawa w 100 
słowach”, którego organiza-
torem jest Instytut Węgierski 
w Warszawie. Opowiadania 
można nadsyłać do 9 lutego br.  
Historia nie może przekro-
czyć 100 słów. 

Trzyosobowe jury wybie-
rze 100 najlepszych opowie-
ści i 12 finałowych historii, 
które zostaną zilustrowane 
przez wybitnych polskich 
ilustratorów. Autorzy i au-
torki trzech najlepszych opo-
wieści otrzymają nagrody 
pieniężne. 100 najlepszych 
opowieści zostanie wydane 
w formie książkowej, a tak-
że opublikowane na stronie 
internetowej www.warsza-
waw100slowach.pl. 

Opowieści można prze-
syłać korzystając z formula-
rza na stronie www.warsaw.
in100words.eu/pl lub też 
tradycyjnie, drogą pocztową 
na adres: Cetera Et Cetera,  
ul. Mokotowska 45/16, 00-551  
Warszawa z dopiskiem „War-
szawa w 100 słowach”.

***
Już w maju tego roku, 

po latach intensywnych prac 
modernizacyjnych, Muzeum 

Warszawy otworzy się dla pu-
bliczności na nowo. Otwarta 
zostanie pierwsza część wy-
stawy głównej składająca się 
z 8 gabinetów i części towa-
rzyszących wystawie głów-
nej, a także wystawa czasowa 
i program edukacyjny

Zwiedzający będą mogli 
korzystać z kawiarni, biblio-
teki z czytelnią varsaviani-
styczną, kina, a także punktu 
widokowego. Premierę dru-
giej części wystawy zaplano-
wano na październik br.

***

W tym roku w warszaw-
skim ogrodzie zoologicznym 
rozpocznie się przebudowa 
alei głównej łączącej bra-
mę północną z południową. 
Dzięki przeprowadzonym 
pracom aleja stanie się bar-
dziej przyjazna dla osób 
z niepełnosprawnościami, 
a wokół niej pojawi się mała 
architektura i nowa roślin-
ność.

Remont jest konieczny, 
gdyż pochodząca z lat 50. 
ubiegłego wieku asfaltowa 
nawierzchnia jest w bar-
dzo złym stanie. W wyniku 
prac modernizację przejdą 
również podziemne instala-
cje techniczne. Dzięki temu 
wymieniona zostanie część 
instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, pojawią się nowe 
przyłącza energetyczne i… 
światłowód. 

***
Mieszkańcy Warszawy 

mogą otrzymać dofinanso-
wanie do inwestycji służą-
cych ochronie środowiska, 
takich jak wymiana pie-
ców, instalacja kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła 
czy ogniw fotowoltaicz-
nych. Wnioski należy skła-
dać do 31 marca br.  Można 

je pobrać ze strony www.
z ielona.um.warszawa.pl 
oraz w Wydziałach Obsłu-
gi Mieszkańców. Po wy-
pełnieniu wniosek należy 
złożyć w Biurze Ochrony 
Środowiska, pl. S. Staryn-
kiewicza 7/9. 

Wnioski można konsulto-
wać z pracownikami wydzia-
łu: pl. S. Starynkiewicza 7/9, 
piętro IV, pokój 404 i 405, 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8.00-16.00. 
Dodatkowo szczegółowe in-
formacje można uzyskać pod 
nr telefonu: 22 443 25 73,  
22 443 25 75, 22 443 25 76. 

***

Od 1 lutego pojawią się 
na Białołece dodatkowe 
patrole łowczych. Ma to się 
przyczynić do ograniczenia 
populacji dzików. Skróci 
się też czas oczekiwania 
na interwencję w przypad-
ku pojawienia się dzikich 
zwierząt. Na terenie dziel-
nicy istnieje 9 odłowni, 
dodatkowo planowane są 
jeszcze trzy odłownie sta-
cjonarne (konstrukcje po-
siadające wejścia z zapad-
kami), do których wabione 
są zwierzęta, a następnie 
wywożone w inne części 
Polski. 

Na wypadek kontaktu 
z dziki zwierzętami działają 
dwa numery interwencyjne: 
600 020 747 i 600 020 746.

ab, UM, ZOO, ar

Na szczególną uwagę za-
sługuje fakt, że remont tej 
kamienicy był projektem nie 
miejskim, ale dzielnicowym. 
Wyremontowana została ka-
mienica oraz oficyna w po-
dwórzu. Obiekt zyskał insta-
lacje centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody oraz ciekawe 
podwórko. 

Przy Targowej 40 jest dzie-
więtnaście mieszkań. Sześć 
z nich będzie miało status loka-
li socjalnych. Inwestycja trwa-
ła trzynaście miesięcy i koszto-
wała 4,75 mln zł.

– To przykład szybkiej, do-
brej i co najważniejsze taniej 
rewitalizacji! – mówi „Miesz-
kańcowi” wiceprzewodniczą-

cy rady Pragi-Północ Jacek 
Wachowicz, który wraz z bur-
mistrzem Wojciechem Zabłoc-
kim, jego zastępcą Dariuszem 
Wolke i członkami dzielnico-

wej komisji mieszkaniowej, 
wizytowali odnowioną kamie-
nicę. 

Już weryfikowane są wnio-
ski o zamieszkanie w tym bu-
dynku. Władzom dzielnicy 
zależy na tym, aby przyszli 
lokatorzy zrewitalizowane-
go budynku szczególnie dbali 

o powierzone im mienie. Sa-
morządowcy podkreślają go-
spodarność, jaką przy rewita-
lizacji kamienicy wykazał się 
północnopraski Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami. 

– W pobliżu znajdują się 
zrewitalizowane przez Miasto 
budynki Targowa 56, czy Mu-
zeum Warszawskiej Pragi przy 
Targowej 50/52. Remonty tych 
budynków pochłonęły sześcio-, 
a nawet siedmiokrotnie więcej 
pieniędzy niż dzielnicowa rewi-
talizacja Targowej 40…

Na internetowej stronie 
ZGN Praga-Północ można 
znaleźć wykaz nierucho-
mości, które w najbliższych 
latach będą remontowane 
w ramach programu rewita-
lizacji. Kolejne kilkanaście 
budynków odzyska dawny 
blask i jednocześnie będzie 
spełniało standardy mieszka-
niowe XXI wieku.

Magda K. 

W połowie stycznia na Pradze-Północ oddano 
do użytkowania zrewitalizowaną kamienicę przy  
ul. Targowej. 

TAŃSZA REWITALIZACjA

Wizualizacja żłobka

Wizualizacja alei głównej
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Mieszkańcy

Aż trudno uwierzyć w to, że 
Ewa Błaszczyk była zamknię-
tym w sobie dzieckiem. Jej nie-
śmiała natura na każdym kroku 
dawała o sobie znać. Ale dzięki 
temu, że trzymała się z boku – 
miała czas na realizację swoich 
pasji. 

Od piątej klasy podsta-
wówki z wielką satysfakcją 
i sukcesami trenowała pływa-
nie. Z kolei dzięki nauczyciel-
ce polskiego zaczęła intereso-
wać się też teatrem. Pokochała 
go. Jednak wybierając szkołę 
średnią postawiła na klasę pły-
wacką. W pewnym momencie 
zorientowała się, że pływanie 
przestało jej wystarczać. 

– Będąc w Reju i zajmując 
się pływaniem zorientowałam 
się szybko, że wielu moich 
kolegów mówi o sprawach, 
o których nie miałam pojęcia. 
Rozmawiali o teatrze, filmie, 
nowej książce. Zastanawiałam 

się, dlaczego ja nic o tym nie 
wiem. I szybko znalazłam od-
powiedź – bo ja „kopię wodę”. 
Wtedy zorientowałam się, że 
coś mi w życiu umyka i toczy 
się ono w jakimś fałszywym 
kierunku – przyznała szcze-
rze w jednym z wywiadów.

I tak wpadła na pomysł, 
aby zająć się psychiatrią. Wy-
dawało jej się, że będzie to dla 
niej wymarzony zawód. Było 
tak aż do momentu, gdy zako-
chała się w aktorstwie. 

W ten wyjątkowy świat 
wprowadził ją ukochany chło-
pak, student PWST. Zabierał 
ją na liczne przedstawienia i to 
właśnie wtedy zrozumiała, że 
chciałaby się tym zajmować. 

Zaczęła studia na warszaw-
skiej PWST. Było pięknie, ale 
na trzecim roku przyszedł mo-
ment zwątpienia i pani Ewa 
prawie zrezygnowała z aktor-
stwa. Poczuła się bowiem roz-

czarowana szkołą. Na szczę-
ście dokładnie wszystko prze-
myślała, została i ukończyła 
studia z wyróżnieniem. 

Na scenie zadebiutowała 
rok wcześniej, na deskach Te-
atru Współczesnego. Wystąpiła 
w „Grach kobiecych”, „Przebu-
dzeniu wiosny”, „Dziadach ko-
wieńskich” i w „Romeo i Julia”. 
Na jeden sezon przeniosła się do 
Teatru Narodowego, ale szybko 
wróciła do Teatru Współczesne-
go. A od 1994 roku jest aktorką 
Teatru Studio. 

Na dużym ekranie zadebiuto-
wała w 1979 roku, w filmie Janu-
sza Morgensterna „Godzina W”. 

Jednak tak naprawdę pierw-
szą znaczącą produkcją był 
„Nadzór” Wiesława Saniew-
skiego. Za rolę Klary otrzy-
mała Brązowe Lwy Gdańskie 
w 1985 roku. 

– Ewa Błaszczyk jest aktor-
ką wyjątkową: prawdziwą pro-
fesjonalistką, zawsze świetnie 
do roli przygotowaną, rozumie-
jącą nie tylko graną przez siebie 
postać, ale także cały kontekst, 
w jaki ta postać jest wpisana. 
Ewa nie jest aktorką bierną, 
meblem do przesuwania na 
planie. Ona wnosi bardzo dużo 
od siebie i do roli, i do całego 
filmu. Jest niezwykle wrażli-
wa i inteligentna. Natychmiast 
dostrzega najdrobniejszy fałsz, 
w dialogu czy w całej scenie. 
Mam do niej wielkie zaufanie. 

Praca z nią to prawdziwa przy-
jemność – powiedział o aktorce 
Wiesław Saniewski.

Po sukcesie „Nadzoru” 
pani Ewa zaczęła występować 
w znanym i lubianym serialu 
„Zmiennicy”. Bardzo cieszyła 
się z tej roli. 

Stan wojenny sprawił, że 
pojechała do Wiednia. Zaczęła 
uczyć się języka niemieckiego. 
Otrzymała pierwsze propo-
zycje filmowe. Najciekawszą 
i najbardziej znaną był film 
„Hanussen” Istvana Szabo. 

– Na planie panowała istna 
wieża Babel, mówiono w sied-
miu językach i każdy umawiał 
się „na końcówkę”, czyli starał 
się zapamiętać ostatnie sło-
wo swego poprzednika, żeby 
wiedzieć, skąd rozpocząć swą 
kwestię. Istvan Szabo chciał 
bowiem, aby każdy z nas grał 
w swoim języku. Uważał, chyba 
nie bez racji, że dobra znajo-
mość języka obcego to za mało. 
Jeśli w grę wchodzą najwyższe 
emocje, to nie ma takiej siły, by 
ktoś w pewnym momencie nie 
wrzasnął w języku ojczystym. 
Szabo powiedział zdanie, któ-
re dobrze zapamiętałam: tylko 
wtedy, gdy aktor posługuje się 
mową ojczystą, jego oko nie 
kłamie – zdradziła pani Ewa.

Pobyt za granicą nie był jed-
nak idyllą. Aktorka tęskniła za oj-
czyzną. A jakby tego było mało, 
obudził się też w niej instynkt 

macierzyński. I dlatego zadecy-
dowała o powrocie do kraju. 

Los postawił na jej drodze 
Jacka Janczarskiego. Męż-
czyzna był po dwóch małżeń-
stwach. Zaczęli się ze sobą 
spotykać. Nikt nie dawał szans 
tej miłości. Jednak okazało 
się, że ludzie byli w błędzie. 
W 1986 roku para wzięła ślub. 
Zamieszkali razem w domu na 
obrzeżach Lasku Bielańskiego, 
gdzie aktorka mieszka do dzi-
siaj. Jej prawie 200-metrowy 
dom na warszawskich Biela-
nach to kwintesencja przytul-
ności i ciepła.

Osiem lat później na świat 
przyszły bliźniaczki Mania 
i Ola. Niestety pełnia rodzinne-
go szczęścia nie trwała długo, bo 
tylko 6 lat. Mąż pani Ewy nagle 
zasłabł. Okazało się, że cierpi 
na tętniaka aorty. Nie pomogła 
hospitalizacja i dwie operacje. 
Zmarł. Miał zaledwie 55 lat… 

Mówi się, że nieszczęścia 
chodzą parami i pani Ewa jest 
tego najlepszym przykładem.  
11 maja, 100 dni po zasłabnięciu 
jej męża, nieszczęśliwemu wy-
padkowi uległa jej córka, Ola. 
Dziewczynka zakrztusiła się ta-
bletką. Zanim dojechały do szpi-
tala, zapadła w śpiączkę. 

– Przeżyłam dwa zupełnie 
różne doświadczenia. Jacek był 
moim partnerem, wzajemnie 
dawaliśmy sobie siłę. Gdy jego 
życie się skończyło, zapadłam 

się w nicość. Nie rozpoznawa-
łam świata. A Olą wciąż się 
opiekuję. O nią ciągle walczę 
i czekam. Czas płynie i rana 
po śmierci Jacka się goi. Wy-
pełnia się pustka i rodzi nowy 
świat. To proces smutny, ale 
łagodny. Można go przyspie-
szyć – wypełniając czas pracą, 
spotkaniami. Prawda, muszę 
być przygotowana na wybu-
chy żalu i goryczy, bo czasem 
wzbiera we mnie dziki skowyt. 
Ale ta fala odpływa. Ola jest 
jak rana ciągle otwarta – pod-
sumowała swoje dwa bolesne 
doświadczenia pani Ewa. 

Dwa lata po tych tragicz-
nych wydarzeniach Ewa Błasz-
czyk wraz z księdzem Wojt-
kiem Drozdowiczem założyła 
fundację „Akogo?”. Celem 
fundacji jest pomoc dzieciom 
po ciężkich urazach mózgu 
oraz wybudowanie pierwszej 
w Polsce kliniki Neurorehabi-
litacyjnej „Budzik” przy Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Ofi-
cjalne otwarcie kliniki miało 
miejsce 7 grudnia 2012 roku. 

Swoje traumatyczne 
przeżycia pani Ewa przeku-
ła na pozytywne działanie. 
I pewnie dlatego wspiera ją 
tak wielu ludzi: rodzina, przy-
jaciele, lekarze, pracownicy 
fundacji, a także osoby zu-
pełnie obce, które uśmiechają 
się do niej na ulicy.   

(ab)

ewa BłASZczYk 

Jest jedną z najbardziej znanych polskich aktorek 
śpiewających. 
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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 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

– 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

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

Oferujemy:
- pierogi ręcznie robione

- ryby smażone i w galaretach
- wyroby garmażeryjne

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

i wiele innych wyrobów

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

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
    (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
    (róg ul. Potockich, Marysin)

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

Gabinet Podologiczny PODO POGOTOWIE  
– profesjonalne zabiegi dla nóg i stóp

ZabIEGI PIElęGnacyjnE:
l terapia wrastających paznokci
l usuwanie odcisków, modzeli, 

brodawek
l ozonoterapia
l terapia przeciwgrzybicza
l terapia owrzodzeń i trudno 

gojących się ran
l terapia pękających stóp
l usuwanie nadmiernych 

zrogowaceń

l redukcja obrzęków
l drenaż limfatyczny
l pedicure i manicure 

hybrydowy
l zabiegi parafinowe, 

borowinowe, solanki
l opieka podologiczna nad 

diabetykami 
l zaopatrzenie ortopedyczne  
l konsultacje podologa: badanie 

stóp, komputerowe dobieranie 
wkładek

l konsultacje fizjoterapeutyczne 
oraz rehabilitacja: 
płaskostopie, haluksy, palce 
młotkowate

    WIZyTy DOMOWE 
    (DOjaZD DO KlIEnTa)

PRZED ZabIEGIEM           PO lEcZEnIUPRZED ZabIEGIEM            PO lEcZEnIU

Zwycięzców 48

Podo Pogotowie

ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa
Godziny otwarcia
Pn. - Pt. 8.00 - 20.00
Sob. 9.00 - 14.00
Zapisy: 690 917 444
E-mail: podopogotowie@gmail.com
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Taką właśnie nagrodę 
wylosowała Maria Orlik, 
Czytelniczka z Bielan. Pani 
Maria, jako osobę towarzy-
szącą w wycieczce, wskaza-
ła siostrę Zofię z Ursynowa. 
Zwiedzanie Telewizji doku-
mentował „Mieszkaniec”.

Obie panie są emerytkami. 
Zofia pracowała w MPWiK, 

a Maria w oświacie. Mieszka-
ją w lewobrzeżnych dzielni-
cach Warszawy, ale starają się 
zachować kontakt z tym, co 
się dzieje na prawym brzegu 
i „Mieszkańcem”. 

W oczekiwaniu na prze-
wodnika poznajemy się le-
piej. Okazuje się, że inicja-
torem wzięcia udziału w na-

szym Plebiscycie była Zofia, 
która w „Mieszkańca” zaopa-
trywała się w ursynowskim 
Ratuszu. Maria zaś zdradza 
na kogo głosowała. – Na 
Panią Szabłowską, wiado-
mo telewizja – uśmiecha się 
wyjawiając tajemnicę – i na 
profesora Strzembosza, który 
wygrał. 

Rozmawiamy o roli me-
diów lokalnych w codzien-
nym życiu. O znajomych, 
których panie odwiedzają na 
Witolinie. Zofia wyjawia, że 
od lat leczy się w przychodni 
przy ul. Fieldorfa. – Znam te 
tereny doskonale gdyż pra-
cowałam przy dokumentacji 
budowy sieci wodociągowej 
w rejonie Ostrobramskiej.

Po chwili zjawia się nasz 
przewodnik. – Michał Faj-
kowski – przedstawia się 
szarmancko i prowadzi nas 
do zakamarków TVP. A zna 
Telewizję znakomicie, gdyż 
pracuje w niej od 50 lat. 
Był dźwiękowcem, a teraz 
oprowadza wycieczki. Zwie-
dzanie TVP jest bardzo po-
pularne. – Są dni, w których 
oprowadzamy po dziesięć 
grup dziennie – mówi prze-
wodnik. 

Na pierwszy ogień idzie 
Studio TVP Sport. Panie sia-
dają przy konsoletach dźwię-
kowych, świetlnych i wizyj-
nych. Liczba suwaków i gu-
zików na konsoletach poraża. 
– Jak w tym wszystkim się po-

łapać? – pytamy retorycznie. 
Wchodzimy do loży komen-
tatora. – Jaka ona mała…  
– dziwią się panie Maria 
i Zofia.

Duże wrażenie robi oglą-
danie od wewnątrz studia 
sportowego, które najczę-
ściej pojawia się w telewizji 
w przerwach i podsumowa-
niach różnych zawodów. Na-
sze Czytelniczki zasiadają 
w fotelach. – Kamil Stoch sta-
je na rozbiegu, rusza, wybija 
się iiii… leci, leci, leeeciii..! – 
Pani Maria żartobliwie wczu-
wa się w rolę sprawozdawcy. 

Ruszamy do kolejnych 
części olbrzymiego komplek-
su przy Woronicza. Mijamy 
Studio 2, w którym koncerto-

wała ABBA. W gmachu TVP 
nie brak kultowych miejsc  
– wychodzimy na słynny ko-
rytarz znany ze sceny z Jandą 
w „Człowieku z marmuru” 
Wajdy. W kolejnym studio 
z rozrzewnieniem dotykamy 

plastikowych foteli, na któ-
rych zasiadała publika „Wiel-
kiej Gry”… – Tu właśnie skoń-
czyliśmy wczoraj kręcić serię 

odcinków „Jaka to melodia?”  
– objaśnia Michał Fajkowski. 

Przechodzimy do następ-
nych pomieszczeń, garderób, 
charakteryzatorni, bufetów... 
W studiu „Pytania na śniadanie” 
markuję rozmowę z siostrami 

Orlik. – Świetna i bardzo cieka-
wa wycieczka. Wspaniały opro-
wadzający. Teraz będziemy pa-
trzyły zupełnie inaczej na to, co 
widzimy na ekranie telewizorów  
– mówią panie do mikro- 
fonu.

W nowym gmachu TVP 
spotykamy Przemysława 
Babiarza. Panie pozują do 
wspólnego zdjęcia. Ruszamy 
do telewizyjnego muzeum, 
w którym, oprócz starego 
sprzętu i wyposażenia, znaj-
dują się gadżety przywołują-
ce miłe wspomnienia – cho-
ciażby pacynki Jacka i Agat-
ki, czy fotogramy z „Kabare-
tu Starszych Panów”. 

Nasza wycieczka dobie-
ga końca. Jeszcze ostatnie 
zdjęcie na tzw. ściance przy 
studiu polonijnym, w którym 
za chwilę wystąpi prezes TVP 
Jacek Kurski. Opuszczamy 
Woronicza bogatsi o nową 
wiedzę, doświadczenia i w ra-
dosnych nastrojach.

Adam Rosiński

KuChNIA TVP DLA „MIESZKAŃCA”
W ostatniej edycji Plebiscytu „Zacny Mieszkaniec”, wśród głosujących Czytel-
ników i Internautów, rozlosowaliśmy nagrody i upominki. W puli nagród były 
m.in. wycieczki po TVP.

Studio sportowe – za chwilę relacja pani Marii ze skoku Kamila Stocha

Nagrywamy „Pytanie na śniadanie”

Nasze Czytelniczki w holu nowego gmachu TVP

Pamiątkowe zdjęcie z Przemysławem Babiarzem

Zanim jednak wyruszą na 
swój pierwszy, dorosły bal, 
punktem obowiązkowym dla 
przedstawicielek płci pięknej 
jest odpowiednia fryzura i ma-
kijaż. Na szczęście już od kilku 
sezonów króluje naturalność 
i delikatność, która świetnie 
podkreśla młodą urodę. 

Tak właśnie było w przy-
padku maturzystów XIII LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. płk. L. Lisa-Kuli z Targów-
ka, dla których studniówka jest 
już miłym wspomnieniem. 

– Uczniowie pięknie wyglą-
dali i bawili się naprawdę wspa-

niale – podkreśla dyrektor szko-
ły Ewa Kotarska-Pogorzelska. 

Pierwszy taniec był wyjąt-
kowy. W wielu szkołach stud-
niówkę rozpoczyna bowiem 
polonez skomponowany przez 
Wojciecha Kilara, ale w XIII 
LO młodzież tańczyła do mu-
zyki Józefa Elsnera. 

Niezapomniane studniów-
kowe chwile dopiero czeka-
ją wawerskich maturzystów 
z XXV LO im. Józefa Wybic-
kiego, którzy studniówkę mają 
4 lutego. Już teraz ćwiczą jed-
nak poloneza, aby jego wyko-
nanie było perfekcyjne.

– Zgodnie z naszą tradycją, 
wychowawcy tańczą poloneza 
ze swoimi uczniami. Kiedy roz-
mawiam z maturzystami widzę, 
że jest to dla nich spore prze-
życie. Są lekko zdenerwowa-
ni i boją się, że pomylą kroki  
– mówi dyrektor placówki 
Anna Czubarowicz.

Uczniowie nie powinni się 
jednak tym zbytnio przejmo-
wać, bo jak głosi jeden z wielu 
przesądów studniówkowych, 
warto się pomylić. Wróży to 
murowany sukces na maturze. 

Tradycją tej szkoły jest 
odtańczenie nie tylko polo-
neza, ale również wspólnego 
walca nauczycieli i uczniów. 
A później wszyscy udadzą się 
w muzyczną podróż przez epo-
ki. Zabawa planowana jest do 
białego rana. 

Za to już w ostatni week-
end stycznia bawić się będą 
uczniowie XXIII LO im.  
M. Skłodowskiej-Curie. 

– Oczywiście zaczynamy 
polonezem. Kilka lat temu tra-
dycyjnym akcentem były ha-
ftowane chusteczki, które na-

sze licealistki trzymały w ręku 
– wspomina dyrektor szkoły 
Małgorzata Karpezo. Teraz za-
stąpiły je róże. – Mimo iż im-
preza odbywa się poza szkołą, 
młodzież zawsze stara się, aby 
na sali pojawił się jakiś baner 
czy napis. Chcą podkreślić, że 
jest to „nasza szkoła”. Na jego 
tle robimy pamiątkowe zdjęcia, 
które później trafiają do szkol-
nych archiwów – dodaje pani 
dyrektor.

Po części oficjalnej plano-
wana jest zabawa taneczna. Co 
ciekawe, z roku na rok, coraz 
mniej uczniów zaprasza osoby 

towarzyszące i woli bawić się 
w klasowym gronie. 

Problemem bywają… ob-
casy.

– Wiele uczennic po raz 
pierwszy wkłada buty na wy-
sokim obcasie. Efekt jest taki, 
że po kilku godzinach zabawy 
większość z nich tańczy boso  
– mówi pani dyrektor XXIII LO.

Pod koniec stycznia bawić 
się będą też uczniowie połu-
dniowopraskiego LO nr 37 im. 
Agnieszki Osieckiej. 

– Dla uczniów studniówka 
jest dużym przeżyciem. Dla 
większości z nich to pierwszy 

tego typu bal. Do matury za-
czną się uczyć chyba dopiero 
po nim – podsumowuje dyrek-
tor szkoły Alicja Puszkarska.

Anna Krzesińska

POLONEZA CZAS ZACZąć
Trwa sezon studniówkowy.  To wyjątkowa chwila dla tegorocznych maturzystów, 
która wiąże się z dużymi emocjami i różnymi przygotowaniami. Uczennice szy-
kują eleganckie suknie, uczniowie wybierają garnitury, a wszyscy zgodnie uczą 
się kroków poloneza.

Popularne niegdyś sale gimnastyczne zamienione są na sale balowe. 
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W XIII LO młodzież tańczyła poloneza do muzyki Józefa Elsnera. 
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Pierwszy taniec był wyjątkowy.
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2017: „Czasowi ludzie służą”  
– książkę wylosowała p. Agnieszka Batorska z Warszawy. Po odbiór zapraszamy 
do redakcji (z dowodem tożsamości) do 3 lutego 2017 r.

  
 







 








Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Baco, a co robicie, jak na przykład 
macie wolny czas?
– Ano, siedze se i dumie...
– A kiedy nie macie czasu?
– To ino siedze...

***W góralskiej chacie:
– Gazdo, widzę, że warunki gorsze, niż obiecywaliście 
przez telefon… No trudno, dla nas najważniejsze, żeby 
była cisza, spokój i żadnych dzieci!
– O, to, to, panocku...
Wczesnym rankiem gości budzą dzikie krzyki i tupot 
watahy małych góralików. 
– Gazdo, przecież miało nie być żadnych dzieci!
– Nie, to nie dzieci, panocku. To diabły wcielone!

***
Wyfiokowana damulka mówi do górala:
– Jak ja panu zazdroszczę… patrzy pan na szalone 
gody chmur z górskimi szczytami, na purpurowe wstęgi 
zachodów słońca, na skrzący, muślinowy welon śniegu 
tulący do piersi lasy…
– Prowde godocie, widywałem, oj,  
widywałem, ale teraz już nie piję.

RADY
CiotKi
AGATY

Kawa – jak najlepiej wykorzy-
stać jej właściwości?   
u Przede wszystkim – należy ko-
niecznie zwracać uwagę na datę 
ważności. 
u Wrogami kawy jest dostęp po-
wietrza i światła, wilgoć i przegrza-
nie. Nie przekładaj kawy ziarnistej 
do puszki, która nie zawsze jest 
szczelna i może wpływać na smak 
naparu. Nie trzymaj kawy w pobliżu 
kuchenki czy kaloryfera. Miel kawę 
tuż przed parzeniem, jeśli chcesz 
z niej wydobyć maksimum doznań 
smakowych i zapachowych. Pa-
miętaj, że kawa łatwo chłonie inne 
zapachy i wtedy filiżanka napoju 
zalatuje rybą, czosnkiem czy od-
świeżaczem powietrza. 
u Zapachu kawy nie lubią koty, 
fusy użyźnią ziemię w ogródku 
(zwłaszcza pod marchwią), a zmie-
lona – usunie przykre zapachy 
z lodówki. Można stosować ją jako 
peeling lub zaparzoną, mocną  
– jako przyciemniacz do włosów.
u Jeśli nie masz w domu mnóstwa 
kawoszy, nie kupuj wielkich opako-
wań kawy, lecz małe, by zachować 
pełnię jej właściwości.

Kawę można lubić lub nie, ale warto o niej wiedzieć 
więcej.   
* Najpierw na Półwyspie Arabskim zaczęto ziarna kawy pra-
żyć, tłuc i zalewać wodą. Specjalne naczynie z tłoczkiem zasto-

sowano w Europie, w XVIII wieku. Dziś możliwości jest o wiele więcej.
* Ekspres do kawy, jeszcze niedoskonały, lecz opatentowany, powstał w Turynie w koń-
cu XIXw. Znacznie wydajniejsi byli kolejni jego następcy, aż po dzisiejsze, wspaniałe 
i wydajne maszyny, włącznie ze skonstruowanym w 1948 r we Włoszech ekspresem, 
jaki znamy dziś, ze wspaniałą pianką na kawie. Dziś mamy ekspresy domowe i prze-
mysłowe, na kapsułki, kawę mieloną lub ziarnistą – do wyboru.
* Na początku XX wieku młoda niemiecka gospodyni podziurawiła gwoździem 
miedziany garnek, włożyła do niego uformowaną bibułę, jakiej używał jej syn i tak 
powstał pierwszy, prosty w użyciu i czyszczeniu ekspres przelewowy: pyszna kawa bez 
fusów, zupełnie nowy smak.
* Przy okazji: kawa rozpuszczalna, wynalazek lat 50. XX wieku, ma zwykle mniej 
kofeiny niż mielona.

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
Dziś coś z ryb.  
KonKretnie – z łososia.

 Łosoś na zimno: surowy filet ze skórą ugotuj w bulionie warzywnym z do-
datkiem sporej ilości soku z cytryny (5 minut na małym ogniu i pozostawiony 
w wywarze jeszcze przez 5-10 minut). Ostrożnie wyłóż na talerz, podziel na por-
cje, ostudź, zalej sosem z gęstego, umiarkowanie kwaśnego jogurtu z kaparami 
i drobno siekanym koprem. Do jogurtu można dodać 2-3 łyżki majonezu.

 Łosoś zapiekany: pół kostki masła zmiksuj z 3-4 łyżkami tartego chrzanu 
(jeśli ze słoika, odciśnij z soku), sokiem cytrynowym, surowym żółtkiem oraz 
okrojonymi ze skórki, zmiksowanymi kilkoma (4-5) kawałkami świeżej bułki. Sól, 
biały pieprz. Gdy gotowe, porządnie wystudź, a potem rozwałkuj pomiędzy dwo-
ma arkuszami folii i owiń w nie filet z łososia, który poleżał w soku cytrynowym. 
Zanim owiniesz, oprósz filet siekanym koperkiem. Piecz w gorącym piecu około 
10-15 minut, podawaj z sałatą lub także z ryżem.

 Łosoś w marynacie: filet zamarynuj przez 3-4 godziny w zalewie: szklanka 
białego wina, 3 łyżki płynnego miodu, imbir, 1/4 szklanki sosu sojowego, mała 
cebulka dymka (tylko cebulka) bardzo drobno siekana lub starta. Następnie 
osusz ręcznikiem papierowym i smaż po obu stronach na maśle, panierowane 
w mielonych migdałach lub grilluj. Podawaj udekorowane cienkimi plasterkami 
limonki (może być cytryna, ale jest mniej dekoracyjna).

 Pulpety z łososia: zmiksuj łososia bez skórki z odrobiną miękkiego, żół-
tego sera (morski, bursztyn), surowym jajkiem, natką pietruszki, kilkoma ka-
wałkami suszonych pomidorów, ¼ szklanki bułki tartej (to raczej na wyczucie), 
solą i pieprzem, oraz odrobiną białego wina, by masa była gładka, lecz gęsta.  
Niewielkie pulpeciki gotujemy w bulionie warzywnym, kilka minut po wypłynięciu 
wyjmujemy, podajemy z ryżem lub makaronem i łagodnym sosem.

 Łosoś z ziemniakami: surowy płat łososia zamarynuj w piwie jasnym, osusz, 
usmaż na lekko rumiano po obu stronach, posól, ułóż na gorącym purée ziem-
niaczanym doprawionym masłem i gałką muszkatołową. Wierzch ryby posmaruj 
cienko musztardą i oprósz mielonymi krakersami wymieszanymi z tartymi orze-
chami. Piecz 15 minut, do lekkiego zrumienienia purée.

Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 2H O R O S K O P
Masz zakaz przez najbliższe dni na wybieranie się w dalszą podróż, bo może spotkać cię niemiła 
niespodzianka. Teraz zajmij się sprawami zawodowymi i osobistymi, a największy nacisk połóż 
na swoją pracę – tutaj sukces może być murowany. W sprawach osobistych wszystko układa 
się po twojej myśli i czujesz, że mogą się spełnić marzenia. 
Nieoczekiwana propozycja wprawi cię w stan lekkiego oszołomienia. Będziesz czuł się zdo-
pingowany do dalszych działań i uda ci się załatwić wiele spraw, które wydawały się „nie do 
przeskoczenia”. Czeka cię romantyczny weekend we dwoje. Twój duży urok osobisty sprawi, że 
wybrana osoba długo pozostanie pod jego wpływem.
Czeka cię teraz dużo obowiązków. Uważaj, bo jesteś pod baczną obserwacją szefa i nie tylko... Czy 
uda ci się otrzymać upragniony awans, zależy tylko od ciebie. W domu możesz spodziewać się 
niespodziewanej wizyty kogoś z rodziny. Jeżeli chcesz dokonać w tym miesiącu poważniejszych 
zakupów, to wstrzymaj się, bo gotówka będzie ci potrzebna na inne, niespodziewane cele.
W najbliższym czasie czeka cię ciekawe spotkanie. Może ono mieć duży wpływ na dalsze twoje 
plany. Nie zapominaj także o sprawach bieżących, które wymagają trzymania ręki na pulsie. 
Koniecznie wybierz się na zakupy i spraw sobie nowy ciuch dla poprawienia humoru, a wypad 
z przyjaciółmi potraktuj jak dobrą zabawę.
Miałeś ostatnio sporo zajęć, ale jest szansa, że wreszcie będziesz mógł odpocząć. W ramach 
tego „odpoczynku” spotkaj się z przyjaciółmi. Duża dawka humoru i śmiechu jest ci teraz 
bardzo potrzebna. W sprawach zawodowych nie ma bez większych zawirowań i nie martw się  
– twoje finanse mają się dobrze.
Kontakty z ludźmi układają się wspaniale. Przeżyjesz dobre chwile, jeśli postarasz się skupić na 
sprawach najważniejszych dla ciebie. Koło fortuny obraca się na twoją korzyść, a sprawy uczuć 
są w bardzo dobrym punkcie. Jest lepiej niż przewidywałeś. Korzystaj z każdej wolnej chwili 
i ciesz się życiem. Dbaj o swoje zdrowie.
Twoja dobra passa trwa. Masz teraz spore szczęście do pieniędzy. W pracy szykuje się jakaś 
podwyżka, a w sprawach sercowych małe zawirowania. Będzie to dla ciebie szczęśliwy okres 
i postaraj się wykorzystać każdą okazję, aby dbać o swoje sprawy. Nie zapominaj o najbliższych 
i wybierz się z nimi na wycieczkę za miasto.
Chcesz porywać się „z motyką na słońce”, drzemie w tobie żądza przygód i czynów. Pohamuj 
swoje zapędy i postaraj się troszkę wyciszyć. W sprawach sercowych miłe chwile czekają cię 
z osobą spod znaku Koziorożca. Niewykluczone, że może to być początkiem dłuższego, pełnego 
pasji związku.
Twój optymizm i pogodne usposobienie pomogą ci w przezwyciężaniu trudności, które mogą 
zdarzyć się na początku przyszłego tygodnia. Będzie to okres przejściowy, bo już niedługo bę-
dziesz mieć możliwość zdobycia większej gotówki. Może czeka cię dalszy awans w pracy? 
W uczuciach – stabilnie. 
Masz teraz spore możliwości i chęci, aby udowodnić sobie i bliskim, że twoje marzenia mają 
szansę na realizację. Uważaj tylko, aby nie pogrążyć się w chaosie. Staraj się zaplanować swoje 
zajęcia i obowiązki, aby nie tracić niepotrzebnie czasu. Ale ogólnie powinno być miło, a będzie 
jeszcze lepiej, jeśli nie zapomnisz o romantycznej kolacji we dwoje lub spacerze. 

Trudna sprawa, na której zakończeniu bardzo ci zależy, będzie miała szansę na szczęśliwy finał. 
Poczucie humoru nie będzie cię opuszczać przez kilka tygodni. Okaże się, że jesteś duszą towa-
rzystwa i stać cię na „wielkie szaleństwo”.

Pomimo zmienności aury i pogodowych „skoków”, twój nastrój będzie pełen optymizmu 
i romantyzmu. Postaraj się jednak, aby twoje codzienne obowiązki zanadto nie ucierpiały 
z tego powodu. W sprawach uczuć zdajesz się jak zwykle na żywioł i pomysłowości ci nie 
zabraknie.

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

1       2       3       4      5       6         7          8       9         10     11     12         13
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ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny:  Barbara Morawska-Nowosielska. Sekretarz 
redakcji: Adam Rosiński. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 22 813-43-83, e-mail: 
redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

DAM PRACĘ

n Opiekunek do osób star-
szych. Wola, Śródmieście, 
Praga. 13 zł brutto/h, umowa 
zlecenie. Zgłoszenie osobiście 
Stanów Zjednoczonych 68 
Fundacja Zdrowie lub tel.  
22 6727927 od 10-15. Chęt-
nie 50+. Darmowe szkolenia.

n Potrzebna księgowa do biura 
księgowego od zaraz, pełna 
księgowość plus kadry, program 
Rewizor GT. Tel. 608-430-903

FINANSE

n Chwilówki, pożyczki.  
Tel. 536-436-667

n Najtańsza księgowość.  
Tel. 608-475-870

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

n POŻYCZKI Inkaso City do 
2000 zł. Tel. 792-307-229 

n Pożyczki w 24h (także z ko-
mornikiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n A 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

n Kupię winyle książki. Dojadę. 
Tel. 798-631-511

n Skup książek, każda ilość, 
wszystkie dziedziny – dojazd. 
Tel. 606-900-333

MEDYCZNE

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

NAUKA

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

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

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio 2 przyległe do 
siebie działki budowlane z moż-
liwością podziału na 4 działki 
w Nowym Koniku gm. Halinów. 
Tel. 728-925-966

n Bezpośrednio 4 pokoje 73 
metry Rembertów Admiralska. 
Tel. 604-914-917

n Działkę atrakcyjnie położoną. 
Tel. 505-551-652

PRACA

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

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Adwo-
kackiej na Grochowie przy  
ul. Grenadierów 12. Sprawy 
karne, cywilne, rodzinne, spad-
kowe (umowy, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nieruchomo-
ści, inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy  
– porady, kłopoty z urzędem 
skarbowym, wszystkie podat-
ki, spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody.  
Warszawa Praga-Południe.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl

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

n Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. al. Waszyngtona 146 
lok. 212 (wejście jak do Agencji 
Rynku Rolnego). Kancelaria 
została przeniesiona z Universa-
mu Grochów. Tel. 509-959-444, 
www.kancelariaosica.pl 

SPRZEDAM

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

n Nową matę masującą na 
krzesło + poduszkę masującą 
oraz pościel z wełny.  
Tel. po 16.00 22 610-37-88.

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

TRANSPORT

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

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 Komputero-
wy Dojazd i Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

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

n Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa 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  
– NAPRAWA. TEL. 602-216-943

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

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

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

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

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

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n GAZ, HYDRAULIKA. NA-
PRAWY, MONTAŻ, PRZERÓB-
KI – 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 gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż,  
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa 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 Lodówki. Tel. 604-910-643. 
Pralki. Tel. 601-361-830

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

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

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 Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

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

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

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

USŁUGI – Remontowe

n Glazura, hydraulika, malowa-
nie. Tel. 518-562-380

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

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

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

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

ZWIERZĘTA

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

REKLAMA REKLAMA
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    ZL E C 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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32

 

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

Płatność kartą

Zapraszamy  
na konsultacje  

Neurolog 
dziecięcy

Neurochirurg

ul. Meissnera 7
(Gocław)

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl 

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

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 50 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°
Środa

www.jaskra.org

• Poradnia jaskrowa
• Poradnia okulistyczna• Poradnia zeza
• Gabinet zabiegowy

REKLAMA REKLAMA

Pomogliśmy bardzo wielu. Dołącz!
Mariusz Madej to uzdol-

niony osteopata, z nowocze-
snym podejściem holistycznym, 
szczególnie ceniony przez osoby 
starsze wiekiem; także – znako-
micie niweluje migreny. 

Anna Gil, terapeutka 
z wyczuciem, kładąca nacisk 
na profilaktykę i nie szkodzenie 
samemu sobie, świetny kontakt 
z dziećmi. 

Anna Mergner, specjalist-
ka od problemów kobiet, od 
ciąży i połogu po typowe dole-
gliwości kobiece pań w każdym 
wieku, z nietrzymaniem moczu 
i innymi, krępującymi dolegli-
wościami włącznie. 

Tomasz Paprocki, fizjotera-
peuta z ogromnym doświadcze-
niem w leczeniu urazów i kontu-
zji, ceniony przez sportowców 
zawodowych i amatorów. 

Niedawno otwarto nową 
siedzibę fizjoterapii, położoną 
w pasażu handlowym przy ul. 
Fieldorfa 10 lok. 315, kilkadzie-
siąt metrów od głównej (przy 
ul. Bora-Komorowskiego 21). 
Pacjenci nie mogą i nie muszą 
czekać! 

Nowy lokal pozwolił zatrud-
nić nowych terapeutów: Joannę 
Głogowską – specjalistkę od 
problematyki kobiecej, Karolinę 
Kusik-Iwanowicz (terapia dzieci 

i noworodków), osteopatę Kamila 
Gurgun i specjalistę od terapii ma-
nualnej Adama Tarczoń. Wkrótce 
przedstawimy ich bliżej. 

Jedną z nowozatrudnio-
nych osób jest Weronika Dzie-
mianowicz, pełna energii i za-
pału, pogodna, bardzo kompe-
tentna. 

– Wydaje się, że Pani lubi 
swój zawód i świetnie się w nim 
realizuje!

– To była świadoma, prze-
myślana decyzja. Moi rodzi-
ce są lekarzami i dziadek nim 
był… Wiem, jaka to radość 
nieść pomoc innym. Atmosfe-
ra naszego domu nie była bez 
wpływu na wybór studiów: 
mam licencjat i magisterium 
w Wyższej Szkole Rehabilita-
cji w Warszawie, a dwuletni 
staż odbyłam w Szpitalu im. 
Św. Anny. To było jak wolon-
tariat i tam właśnie postanowi-
łam, że chcę studiować dalej. 
Wybrałam osteopatię. Uczelnia 
jest belgijska, ale zajęcia mamy 
w Polsce. Koszt? Pięciocyfrowy, 
to kosztowna wiedza, ale warto! 
Właśnie kończę już trzeci rok 
osteopatii i z każdym miesią-
cem utwierdzam się, że to była 
wspaniała decyzja!

– Co jest ciekawego w oste-
opatii?

– Wyjątkowe podejście do 
pacjenta i jego problemu. Cało-
ściowe, holistyczne. Nie skupia-
my się np. na bolącym łokciu, 
czyli objawach, ale szukamy 
prawdziwej ich przyczyny. 
Pacjenta oceniamy globalnie. 
Usunięcie tylko bólu sprawia, 
że dolegliwość może powracać. 
Badam łokieć, potem staw ra-
mienny czy odcinek szyjny, bo 
czasem tu właśnie jest źródło 
problemu. My, osteopaci, je-
steśmy jak lekarze pierwsze-
go kontaktu, to nas różni od 
rehabilitantów. Zaczynamy od 
diagnozy. Mój najtrudniejszy 
pacjent miał ogromne bóle kości 
ogonowej. Przebadałam stawy 
krzyżowo-biodrowe, kość guzi-

czą itd. Pomogło… działanie na 
stawy miednicy! 

– To szczególny przypadek!
– Tak, to był taksówkarz, 

a siedzący tryb życia nie poma-
ga. Moja najstarsza pacjentka 
jest z 1923 roku, ma problemy 
zwyrodnieniowe w barkach. 
Po tygodniu może normalnie 
funkcjonować: na przykład na-
reszcie sama zapięła stanik na 
plecach!

– Komu Pani nie pomo-
gła?

– Nie było takiego przypad-
ku! Zawsze po trzecim spotka-
niu robię sprawdzian przyjętej 
metody, a gdy okazuje się nieza-
dowalająca, zmieniam ją. Nigdy 
nie trzymam się kurczowo raz 
przyjętego sposobu terapii. Po-
magam skutecznie w proble-
mach ortopedycznych, czyli 
kręgosłup, stawy obwodowe, 
neuropatie, zespoły uciskowe, 
oraz w innych problemach 
neurologicznych. Często przy-
chodzą pacjenci z rozpoznaniem 
rwy kulszowej, która po badaniu 
przeze mnie, w oparciu o wiedzę 
osteopatyczną, okazuje się nie 
rwą, lecz dolegliwością wyni-
kającą z ucisku, zatem wyma-
gającą zupełnie innego działania 
terapeuty. 

– Ile zabiegów pomaga pa-
cjentowi?

– Trudno powiedzieć. BO-
RAMED standardowo pro-

W naszym cyklu, prezentującym terapeutów, przyjmujących w BORAMEDzie, 
przedstawiliśmy dotychczasowy zespół.

WARSZAWA

UWAGA!
W dniach 30 stycznia 

– 4 lutego biały tydzień 
darmowych konsultacji!

Dla dzieci, dorosłych, se-
niorów (po 60 r.ż.), na wszel-
kie problemy i dla każdego:

Kręgosłup: m.in. dysko-
patie, zmiany zwyrodnieniowe, 
przeciążeniowe, bóle, w tym 
promieniujące, rwy, ZZSK; za-
wroty głowy, migreny.

Stawy: m.in. RZS, skręce-
nia, zwichnięcia, zwyrodnienia, 
łokieć tenisisty i golfisty, zespół 
bolesnego barku, bóle pourazo-
we, niemoc zginania palców 
czy unoszenia ramienia.

U kobiet: m.in. przygo-
towanie do porodu, mobiliza-
cja blizn po cesarskim cięciu 
itp., hemoroidy, bezsenność, 
migreny, obniżenie narządów 
rodnych, problemy z cewką 
moczową, nietrzymanie mo-
czu, biegunki, zaparcia, ze-
spół jelita drażliwego, zabu-
rzenia miesiączki czy czucia 
intymnego.

Dzieci: już od noworod-
ków, m.in. diagnoza i terapia 
napięcia mięśniowego, wady 
postawy, problemy ortopedycz-
ne i neurologiczne, integracja 
sensoryczna.

Ponadto: m.in. rekonwa-
lescencja pooperacyjna (tak-
że zrosty w obrębie brzucha), 
przygotowanie do operacji, 
terapia pooperacyjnych zespo-
łów bólowych.

Wiek i płeć nie grają roli!
Pierwszy, wykupiony 

podczas konsultacji zabieg 
-10% (dorośli i dzieci) lub 
-20% (seniorzy po 60 r.ż.). 
Wykupiony następnie pakiet 
jest pomniejszony o cenę jed-
nego zabiegu – płacisz za 9, 
otrzymujesz 10.

UWAGA!
Ograniczona ilość miejsc. 

Decyduje kolejność zgłoszeń! 
O przydziale do konkretne-
go specjalisty decyduje or-
ganizator promocji BORA-
MED Centrum Medyczne  
sp. z o.o. sp.k.

Zapisy: tel. 22 250 15 77

ponuje dziesięć zabiegów, ale 
zdarza się, że pomaga jeden. 
Ostatnio był pacjent, który z tru-
dem wstał z łóżka i z ogromnym 
bólem przyjechał do mnie. Już 
po pierwszym zabiegu wstał 
samodzielnie i bez bólu! Ale 
zwykle trzeba wziąć kilka i nie 
zapominać o ćwiczeniach do 
samodzielnego wykonywania 

w domu. Naprawdę warto po-
zwolić sobie pomóc.

BORAMED słynie 
z ogromnej skuteczności tera-
pii, a duża ilość nowych pa-
cjentów jest z polecenia tych, 
którym BORAMED skutecz-
nie pomógł. To rekomendacja 
najlepsza z możliwych!

AS2017

Weronika Dziemianowicz
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Pod koniec ubiegłego roku rodzi-
ce małych piłkarzy z PKS Serce Fa-
lenica zdecydowali o założeniu wła-
snego klubu. 

– Chcieliśmy mieć większy wpływ 
na działalność klubu – tłumaczą 
„Mieszkańcowi” swoją decyzję. Zało-
żyli Towarzystwo Sportowe Falenica. 

Piłkarze z rocznika 2004 prze-
szli do Victorii Zerzeń, a dzie-
ci z roczników 2006 – 2009 zna-
lazły się w nowym TS Falenica.

Już po dwóch tygodniach dzia-
łalności klubu, pod jego auspicjami, 
odbyła się pierwsza duża impreza – II 
Turniej Falenica Cup im. Bartłomie-
ja Urbanowskiego. Przypomnijmy, 
że Urbanowski był zaangażowanym 

trenerem wawerskich piłkarzy, a sam 
grał w Legii Warszawa, Mazurze Kar-
czew i KS Falenicy.

W turnieju, który odbył się 15 
stycznia w hali przy ul. Poezji, wzięło 
udział aż osiem zespołów – Widzew 
Łódź, Victoria Zerzeń, UKS Błyska-
wica Warszawa, ZWAR Międzyle-
sie i po dwie drużyny Wisły Płock 
i gospodarzy. Rywalizacja na boisku 
była bardzo zacięta, a doping licznie 
zgromadzonych kibiców (w znacznej 
mierze rodziców młodych piłkarzy) 
bardzo mobilizujący.

W ostatecznym rachunku 
pierwsza drużyna gospodarzy zna-
lazła się tuż za podium, a turniej 
wygrał zespół Wisły Płock. Drugie 

miejsce zajął ZWAR Międzylesie, 
a trzecie stołeczna Błyskawica. 
Wyróżniono też najlepszych gra-
czy (na zdjęciu) oraz, co się rzadko 
zdarza, najbardziej opanowanego 
trenera, którym został Mariusz 
Mikołajczyk (Widzew Łódź). Do-
datkowe zawody w żonglerce piłką 
wygrał Artur Sikorski z Błyska-
wicy, a wśród rodziców najlep-
szym żonglerem okazał się Artur  
Dzierżewicz ze ZWAR-u.

Środowisko TS Falenica chce się 
zaangażować w rozwój dzielnicowej 
infrastruktury sportowej. 

– Jest w Falenicy stare boisko, 
które można przekształcić w „Or-
lik” z prawdziwego zdarzenia, może 
nawet z takim balonowym zadasze-
niem – marzy wiceprezes klubu Pa-
weł Syga.    ar

W FALENICY PIłKĘ KOPIą
Klub Towarzystwo Sportowe Falenica powstał bardzo niedawno, 
a już zorganizował pierwszy turniej piłki nożnej dla dzieci.

Najlepsi piłkarze turnieju – Adam Witczak (bramkarz – Wisła Płock), Artur Sikorski 
(zawodnik – Błyskawica), Michał Mokracki (strzelec – Widzew Łódź) i Franek Dą-
browski (bramkarz – TS Falenica)

W Rembertowie został otwarty pierwszy publiczny żłobek. 
Wiadomość dobra, choć trudno uniknąć refleksji, że w XXI 
wieku jeden publiczny żłobek w dzielnicy europejskiej stoli-
cy, to trochę poniżej standardu…

Otwarcie żłobka było wydarze-
niem ważnym, radosnym i potrzeb-
nym. Choć trzeba przyznać, nie zro-
biono z tego show na cześć samorzą-
dowych władz. Relacja z wydarzenia 
na oficjalnej stronie Rembertowa 
składa się z czterech zdań…  

Nie było też oficjalnego przecina-
nia wstęgi przez dygnitarzy. 

– Nie chcieliśmy tego żłobka 
otwierać z wielką pompą – mówi 
„Mieszkańcowi” Marek Karpowicz, 
wiceburmistrz Rembertowa. 

Wiceburmistrz wraz z przedsta-
wicielami prezydium rady Remberto-
wa – przewodniczącym Stanisławem 
Kowalczukiem i jego zastępczynią 
Barbarą Bartniak 
– reprezentowali 
dzielnicę w czasie 
otwarcia placów-
ki. Gościem spe-
cjalnym w żłobku 
była prezydent 
Warszawy Han-
na Gronkiewi-
cz-Waltz, która 
rozdawała malu-
chom maskotki 
(na zdjęciu).

Żłobek przy 
ul. St. Fiszera 

powstał w oparciu o formułę „zapro-
jektuj i wybuduj”. Wykonawca (kon-
sorcjum firm TEL BUD i AMAT) 
został wprowadzony na plac budowy 
w październiku 2015 roku. Od tamte-
go czasu, na liczącej 2,5 tys. metrów 
kwadratowych działce, powstał pod-
piwniczony, dwupiętrowy budynek, 
w którym mieści się m.in. pięć sal 
dla dzieci, sanitariaty, sala do zajęć 
ruchowych, kuchnia, magazyny, po-
mieszczenia administracyjne. Żłobek 
ma także swój własny plac zabaw dla 
dzieci. W placówce, której budowa 
kosztowała ponad 5 mln zł będzie 
przebywało do 150 maluchów. 

rosa

Z jednej strony Gaz-System i plany 
budowy gazociągu, a co za tym idzie 
wycinki wielu drzew. Ta sprawa bul-
wersuje od dawna. Co dzisiaj wiadomo 
o planowanej budowie gazociągu?

– Budowa bloku gazowo-parowego 
w EC Żerań obniży emisję szkodliwych 
gazów i pyłów, co przyczyni się do od-
czuwalnej poprawy jakości powietrza 
w Warszawie (w tym na Białołęce). 
Zakład będzie spalał węgla mniej o ok. 
690 tys. ton rocznie. Nastąpi zmniej-
szenie zużycia tego paliwa o ok. 64 
proc. – tłumaczy rzecznik prasowy 
Gaz-System, Tomasz Pietrasiński. Do-
daje też, że analizowane są wszystkie 
możliwe działania, które pozwoliłyby 
zachować jak najwięcej drzew wzdłuż 
Kanału Żerańskiego.

Brzmi nieźle? Mieszkańcy mają 
zupełnie inne zdanie. 

– Wycięcie zielonych płuc jest 
planowane na ten rok, a zakończenie 
inwestycji na rok 2019. To znaczy, że 
jeszcze przez 2 lata EC Żerań będzie 
pracować tylko na węgiel. Zostanie-
my pozbawieni zieleni, która filtruje 
powietrze. Dlaczego mamy płacić 
swoim zdrowiem za to, że spółki Skar-
bu Państwa oszczędzają na kosztach 
swoich inwestycji? Bo tylko o koszty 
tu chodzi, począwszy od najbardziej 
inwazyjnej technologii budowy i kon-

trowersyjnego przebiegu gazociągu, 
przez skromne na razie nasadzenia 
zastępcze, po niechęć do późniejszego 
zagospodarowania terenu. Ochrona 
środowiska i społeczna odpowiedzial-
ność biznesu to frazy, które w ogóle 
nie powinny być wypowiadane w tej 
sytuacji – tłumaczą działacze inicja-
tywy Ocalmy Tereny nad Kanałem 
Żerańskim.

Widmo gazociągu przeraża, ale 
to nie jedyne wieści z tego terenu. 
W grudniu hucznie otwarto Kładkę 
Żerańską, która pozwoliła na utwo-

rzenie szlaku rowerowego biegną-
cego nad Wisłą aż do Jabłonnej. Na 
kolorowo oświetlonej przeprawie 
pieszo-rowerowej robili sobie zdję-
cia wszyscy politycy warszawscy 
chwaląc się sukcesem. Szybko jednak 
okazało się, iluminacje działały tylko 
przez „chwilę”, po wielkiej fecie zo-
stały wyłączone. 

To jednak dla rowerzystów nie 
miało aż takiego znaczenia, jak awa-
ria całego oświetlenia, do której do-
szło miesiąc po oddaniu obiektu do 
użytku. Dzisiaj wszystko działa, ale 
jak długo to się dopiero okaże. 

Sporo do życzenia pozostawia też 
infrastruktura w okolicy kładki, bo-
wiem brakuje ciągłości ścieżek rowe-
rowych na obszarze ul. Modlińskiej, 
a część przejazdów przez ulice jest 
dość karkołomnych. 

Okolica aż się prosi o przynajmniej 
jedną stację Veturilo, bo nawet mimo 
niedoskonałości infrastrukturalnych, 
niezależnie od pogody cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem rowerzy-
stów. Podobnie jak malownicza trasa 
wzdłuż Kanału Żerańskiego, prowa-
dząca do Nieporętu i nad Zegrze. 

Niestety jej los został już przypie-
czętowany. Gaz-System całkowicie ją 
zniszczy pod budowę gazociągu i o ile 
samą ścieżkę będzie dość łatwo od-
tworzyć, to walory przyrodnicze będą 
wracać do stanu pierwotnego przez 
kolejne kilkadziesiąt lat.   ks

ZAgłADA ZIELONYCh PłuC?
Żerań – część Białołęki z wielkim rekreacyjnym potencja-
łem. O tym obszarze od jakiegoś czasu mówi się bardzo 
dużo. Niestety dobrych informacji jest niewiele.

PIERWSZY żłOBEK  
W REMBERTOWIE!

    BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

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 – PROMOCJEP

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  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%   
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