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Na co pacjent choruje
To jest problem perspektywy: 

jak ktoś na SOR-ze spędzi 7 godzin 
ze złamaną nogą, cierpiąc i widząc 
kolejkę równie cierpiących, ten 
jest przekonany, że polską służbę 
zdrowia trzeba przekopać 3 metry 
w głąb. Jak ktoś czeka 2 lata na 
wizytę u specjalisty, to chętnie by 
dołożył jeszcze pół metra…

Tyle, że w takiej Anglii wcale nie 
jest lepiej. Też albo planowana wizy-
ta, albo wiele godzin w przyszpitalnej 
przychodni. A u nas przecież jest po-
tężna alternatywa: za 120-150 złotych 
do specjalisty dostaniesz się z dnia 
na dzień – może nie wszędzie, ale 
w wielkich miastach bez problemu. 

Bo sprawa wygląda tak: ogrom-
na większość spotkań ze specjalistą 
to tzw. wizyty kontrolne, czyli tu per-
spektywa spotkania „za rok” nie jest 
przerażająca, a nawet jest pożądana. 
Więc nie ma, czym się przejmować. 
Trzeba natomiast udrożnić system 
przyjęć dla „nierutynowych” pacjen-
tów. Ogromna część z kolei wizyt 
nagłych spowodowana jest niechę-
cią udania się do podstawowej przy-
chodni (bo będzie kolejka, bo będę 
musiała poczekać kilka godzin – sko-
czę po 20.00 na ostry dyżur). Spora 
część wizyt u lekarza jest zastępczą 
formą zdobycia zainteresowania – to 
bardziej robota dla rodziny lub psy-
chologa niż dla medyka…

A tych sytuacji żadna reforma 
służby zdrowia nie załatwi. Nie-
którzy mówią, że kolejki znacznie 
przerzedziłaby choćby symboliczna 
odpłatność – 10 złotych. Nie wiem, 
konstytucja gwarantuje nam służbę 
zdrowia bezpłatną… Ale może war-
to o tych niewygodnych sprawach 
porozmawiać, spokojnie, bez potę-
piania i stawiania pod pręgierzem. 
Bo inaczej znów się weźmiemy za 
wielkie reformy, które niewiele przy-
niosą, bo będziemy leczyli skutek 
zamiast przyczyny.

Tomasz Szymański
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Po raz dwunasty miłośnicy sportu i rekreacji spo-
tkali się na Pradze-Południe, aby cieszyć się z naj-
słodszej rywalizacji biegowej. Najsłodszej, bo Bieg 
Wedla powszechnie już jest nazywany „biegiem 
pachnącym czekoladą”…  Czytaj na str. 6

STOLARZ
WYRÓB * NAPRAWA * RENOWACJA

MEBLI Z DREWNA

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

 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!

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Wynagrodzenie
podstawowe 

1000 zł + premia

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

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 

Artykuły Szkolne
Artykuły Biurowe
Materiały dla Firm
Tel. 884 788 788
biuro@sklep-papierniczy.com
www.sklep-papierniczy.com

KUPiĘ 
MIESZKANIE  

2-3 POKOJE 
DO REMONTU 

LUB ZADŁUŻONE  
 606 415 412 

FINANSUJEMY 

WSZYSTKIE

SAMOCHODY

(bez Bik i Krd)

Tel. 501-650-150

Bieg pachnący czekoladą 
REKLAMA

REKLAMA
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Roczna odpRawa w policji

REKLAMAREKLAMA

KRONIKA POLICYJNA

      
       

 

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

  

  

   

  

WYKONUJE:
 renowacjê stolarki me 

nowoczesnych i stylowychbli
 

 
 renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  

 
 nowe meble na wymiar 

(wersalki, tapczany, fotele,
narożniki, stelaże itd.)

   

 zabudowy z płyt meblowych
i meble uzupełniające

 posiadamy wybór tkanin 
i transport   

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

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

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

Okradła go  
współlokatorka

Pewien mężczyzna zo-
stał okradziony przez współ-
lokatorkę, zginęło mu 1600 
złotych. Poszkodowany za-
wiadomił policję. Funkcjona-
riusze na miejscu zdarzenia 
zastali kobietę podejrzewaną 
o kradzież. 34-letnia Magda-
lena P. była pijana, miała 1,4 
promila w organizmie. Poli-
cjanci znaleźli przy niej także 
2 gramy amfetaminy. 34-latka 
trafiła do celi.

Wpadł włamywacz  
mieszkaniowy

Policjanci z wydziału 
do walki z przestępczością 
przeciwko mieniu intereso-
wali się znanym z wcześniej-
szych interwencji i zatrzymań  
24-let nim Piotrem W. Wie-
dzieli, że jest poszukiwany 
listem gończym, ma do odby-
cia karę 2,5 roku pozbawienia 
wolności. Funkcjonariusze po-
dejrzewali również, że może 
mieć związek z kradzieżą 
z włamaniem do mieszkania. 
Od dłuższego czasu mężczy-
zna ukrywał się. Policjanci 
podjęli działania operacyjne 
i zatrzymali 24-lat ka. Podczas 
przeszukania mieszkania za-
bezpieczono przedmioty, które 
pochodziły z kradzieży z wła-
maniem. 

Kradł sprzątając
Pod koniec ubiegłego 

roku do komisariatu w Waw-
rze wpłynęło zawiadomienie 
o kradzieżach telefonów ze 
sklepu. Zginęły 4 aparaty. Po-
licjanci uznali, że sprawcą jest 
ktoś z pracowników i poszli 
tym tropem. Okazało się, że 
był to pracownik sprzątający 
sklep. 37-letni Mariusz G. zo-
stał zatrzymany. 

Fajni „kompani”
Do komendy przy ulicy 

Grenadierów zgłosił się męż-

czyzna, który powiadomił 
o kradzieży z mieszkania. Pił 
alkohol z dwójką mężczyzn, 
a gdy chciał iść do domu, 
kompanii poszli z nim, aby 
jeszcze wypić razem piwo. I to 
był koniec wspólnej imprezy, 
bo „urwał mu się film”. Za-
wiadamiający stracił pamiąt-
kowy zegar, komplet dzieł 
Tołstoja, laptop, modem i inne 
wartościowe, sentymentalne 
drobiazgi. Policjanci dotarli 
do prawdopodobnego spraw-
cy kradzieży. Paweł K. trafił 
do policyjnej celi. Śledczy 
ustalają, czy działał wspólnie 
z drugim biesiadnikiem.

Tankował, nie płacił
Kryminalni z Wesołej 

rozpracowywali sprawę kra-
dzieży paliwa, jakie zgłaszali 
przedstawiciele dwóch stacji 
benzynowych. Funkcjonariu-
sze dotarli do zapisów moni-
toringu, wykonali sprawdze-
nia i weryfikacje, wytypowali 
prawdopodobnego sprawcę. 
24-letni Mariusz S. przez 
ostatnich 6 miesięcy podjeż-
dżał na stacje różnymi sa-
mochodami z kradzionymi 
tablicami rejestracyjnymi, 
tankował paliwo i odjeżdżał 
bez uregulowania rachunku. 
W sumie łączna wartość strat 
wyniosła 1700 złotych.

Rozpoznany po trzech 
miesiącach

Policjanci zostali zaalar-
mowani przez ochronę mar-
ketu. Pracownik zatrudniony 
obecnie w innej placówce tej 
samej sieci handlowej rozpo-
znał mężczyznę, który jeszcze 
w listopadzie ub.r. dokonał 
kradzieży alkoholu o wartości 
850 złotych. 19-letni Karol P. 
trafił w ręce policjantów wy-
działu mienia. Na podstawie 
zgromadzonego materiału 
procesowego śledczy przed-
stawili mu zarzut kradzieży.

policja.pl

  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%   

Insp. Grzegorz Styczyński,
komendant KRP W-wa VII

Dla mnie, jako policjan-
ta i komendanta rejonowego, 
bezwarunkowo najważniejsze 
pozostaje poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców, a naj-
cenniejsza ich ocena policji. 
Bardzo zależy mi na budowa-
niu coraz lepszych relacji na 
linii policja-mieszkańcy. Z my-
ślą o takiej współpracy oraz 
w celu podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa opracowano 
i wdrożono nowe narzędzie 
– Krajową Mapę Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Dzięki ma-
pie, która jest dostępna za po-
średnictwem internetu dla każ-
dego obywatela, a jej obsługa 
jest bardzo łatwa, każdy może 
wskazać miejsca z najbliższe-
go otoczenia, które jego zda-
niem są niebezpieczne, a także 
nazwać rodzaj zagrożenia, 
które tam występuje. Funk-
cjonariusze weryfikują każde 
zgłoszenie i na bieżąco reagu-
ją na wskazane problemy. 

W procesie budowania 
coraz lepszych relacji z miesz-
kańcami niewątpliwie ogrom-
ną rolę odgrywają dzielnico-
wi – policjanci „pierwszego 
kontaktu”. To z nimi ludzie 
mogą i mają załatwiać bieżące 
problemy, to im mają mówić 
o zdarzeniach niepokojących 
i wymagających interwencji. 
U dzielnicowego znajdą po-
moc i wsparcie. Tak w skrócie 
kształtują się główne prioryte-
ty, które będziemy realizować 
w tym roku. Policjanci z KRP 
Warszawa VII będą bliżej spo-
łeczności lokalnej. 

KRP VI obejmuje Białołę-
kę, Targówek i Pragę-Północ, 
zaś KRP VII Pragę-Południe, 
Rembertów, Wawer i Wesołą. 
Roczna odprawa, to najpro-
ściej ujmując, podsumowanie 
minionego roku.

Okazuje się, że na ob-
szarze działania KRP VII, na 
którym mieszka ponad 300 
tysięcy mieszkańców, służy 
575 funkcjonariuszy. Najwię-
cej etatów policyjnych jest 
w „obiektach” na Pradze-Połu-
dnie (Umińskiego – 209, Gre-
nadierów – 126, Grochowska 
– 45). W wawerskim komi-
sariacie przy ul. 
Mrówczej służy 
117 policjantów, 
a w Remberto-
wie (ul. Plutono-
wych) i Wesołej 
(ul. 1 Praskiego 
Pułku) po 39 
mundurowych. 
Funkcjonariu-
szy wspiera 
ponad 60 pra-
cowników cy-
wilnych.

Zadawala -
jąco wyglądają 
ostatnie statystyki dotyczące 
nieobsadzonych wakatów. 
Otóż od 2014 r. liczba po-
licyjnych wakatów zmniej-
szyła się o ponad połowę, 
a wakatów cywilnych aż 
czterokrotnie. Średnio ujmu-
jąc jeden policjant przypada 
na 524 (zameldowanych) 
mieszkańców. Ponad 40 proc. 
funkcjonariuszy legitymu-
je się stażem od 4 do 10 lat 
służby.

Efekty pracy policjan-
tów KRP VII dostrzegane są 
przez zwierzchnie jednostki. 
W ubiegłym roku 8 z nich 
otrzymało nagrody KGP, a po-
nad 320 – nagrody KSP (m.in. 

za zabezpieczenie Szczytu 
NATO oraz Światowych Dni 
Młodzieży). Praca policji to 
nie tylko zabezpieczanie waż-
nych i masowych imprez, ale 
przede wszystkim codzienna 
służba. Każdego dnia 2016 
roku (w ujęciu statystycznym) 
policjanci dokonywali 4 za-
trzymań na gorącym uczynku 
i aż 241 interwencji. Wycho-
dzi na to, że funkcjonariusze 
z „siódemki” interweniowali 
co sześć minut.

Całkiem dobrze wypada 
czas oczekiwania przez miesz-
kańców na interwencję policji. 

Okazuje się, że przy pilnych 
wezwaniach najkrócej czekali 
w ubiegłym roku mieszkań-
cy Rembertowa (7 minut 45 
sekund), a najdłużej Wesołej 
(9 minut 11 sekund). 

Bardzo budujący wniosek 
można wyciągnąć porównu-
jąc dane z ostatnich dwóch 
lat, dotyczące kontrolowania 
kierowców na zawartość al-
koholu w organizmie. Otóż 
w 2015 r. alkohol stwierdzono 
aż u 352 kierowców z 3278 
przebadanych. W minionym 
roku skontrolowano znacz-
nie większą liczbę kierują-
cych – ponad 8600. Liczba 
osób „na podwójnym gazie” 

była znacznie mniejsza – 290. 
Może to świadczyć o rosnącej 
świadomości kierowców, a na 
pewno świadczy o poprawie 
bezpieczeństwa w ruchu ko-
munikacyjnym.

Badania wykazują, że 
rośnie przyjazne postrzega-
nie policjantów i ich służby. 
A należy pamiętać, że nie jest 
to łatwy proces, gdyż przez 
dziesiątki lat PRL dość mocno 
utrwalił się pogląd, iż funkcjo-
nariusz (milicjant) jest wro-
giem społeczeństwa. Nie bez 
znaczenia przy procesie budo-
wania zaufania społecznego 
jest zarówno rosnące poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
jak i setki spotkań profilak-
tycznych, edukacyjnych i in-

formacyjnych, 
które każdego 
roku policjanci 
realizują w gro-
nach społeczno-
ści lokalnych, 
dzieci, młodzie-
ży i osób star-
szych.

Roczna od-
prawa w KRP 
VII była kolejną 
okazją do spo-
tkania szerokie-
go grona współ-
p r a c u j ą c y c h 

z policją. Omawianej przez 
insp. Grzegorza Styczyńskie-
go (Komendanta KRP VII) 
prezentacji przysłuchiwał 
się szef KSP insp. Robert 
Żebrowski oraz m.in. proku-
ratorzy Paweł Blachowski 
i Dorota Kuske, burmistrzo-
wie dzielnic i szefowie Straży 
Miejskiej. 

Miłym akcentem było 
przyznanie przez władze Pra-
gi-Południe pamiątkowych 
medali, którymi uhonorowano 
KRP VII, VII Oddział Tereno-
wy Straży Miejskiej oraz byłą 
prokurator okręgową Julitę 
Turyk. 

Adam Rosiński

W prawobrzeżnej części Warszawy funkcjonują 
dwie Komendy Rejonowe Policji. „Mieszkaniec” 
uczestniczył w tzw. rocznej odprawie KRP VII.

Siedziba KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów

Wynajęcie wolnego pokoju czy np. odziedziczonego mieszkania jest dobrym sposo-
bem na zwiększenie naszych zarobków. 

Chociaż wynajem „na czarno” niestety jest dość powszechny, musimy jednak liczyć 
się z tym, że ktoś życzliwy lub nawet sam najemca /lokator/ może donieść na nas do 
urzędu skarbowego.

Umowa najmu powinna zawierać przede wszystkim dane najemcy, okres trwania 
umowy, kwotę czynszu, sposób uregulowania należności z tytułu opłat za tzw. media, 
wysokość kaucji itp. Przygotujmy też protokół zdawczo-odbiorczy z dokładnym wyka-
zem mebli, sprzętów i przedmiotów pozostawionych w lokalu do dyspozycji najemcy. 
Poza tym spiszmy stany początkowe liczników znajdujących się w mieszkaniu , co na 
pewno ułatwi rozliczenie po zakończeniu najmu.

Wynajmując mieszkanie mamy prawo do wyboru najbardziej korzystnej dla nas 
formy opodatkowania, wybierzmy więc indywidualnie w zależności do swoich potrzeb 
i konkretnej sytuacji.

– Jeżeli ktoś nie lubi lub nie chce zajmować się tzw. „papierkami” powinien wybrać 
ryczałt. W urzędzie składamy oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania lub 

o rozliczaniu ryczałtu tylko przez jednego z małżonków – pod 
warunkiem, że lokal należy do ich majątku wspólnego.

Ryczałt to najprostsza forma opodatkowania, minusem 
jest podatek liczony od przychodu,a nie dochodu. Od ryczałtu 

nie odliczamy żadnych kosztów, ale za to stawka podatku 
jest stosunkowo niska i wynosi 8,5% miesięcznie /lub 
kwartalnie/. Przychodów tych nie łączymy z innymi 
przychodami, składamy oddzielny PIT-28. Problemem 

pozostaje opodatkowanie opłat za tzw. media, które wy-
najmujący otrzymuje od najemcy jako zwrot kosztów za ich 
używanie. Wydaje się, że dobrze opracowana umowa naj-
mu pozwoli na rozdzielenie czynszu za lokal od pozostałych 
opłat i podatek zapłacimy tylko od kwoty czynszu, a nie od 
przysłowiowej kąpieli najemcy.

– Do rozliczenia podatku można wybrać także skalę 
podatkową /o wyborze tej formy nie trzeba zawiadamiać 
urzędu skarbowego/. Opodatkowany jest dochód tzn. przy-
chód minus koszty, co oczywiście jest plusem. Koszty uzy-
skania przychodu w wynajmie muszą wynikać z podpisanej umowy i mogą obejmo-
wać nie tylko zakup wyposażenia, mebli, ale także wszelkich opłat i napraw. Możemy 
także amortyzować taki lokal.

Rozliczenie wg skali jest bardziej pracochłonne niż ryczałt, wymaga od nas dokumen-
towania i przechowywania wszystkich faktur czy rachunków. Poza tym, w zeznaniu rocz-
nym, dochód z najmu łączy się z innymi naszymi dochodami i może powstać sytuacja, że 
po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego zapłacimy 32% podatku.

Niestety fiskus chyba szykuje wynajmującym niespodziankę, ma wzrosnąć podatek 
z tytułu wynajmu mieszkań. Ale to już inna historia.

www.podatkizglowy.pl

 WYNAJEM MIESZKANIA SPOSOBEM NA DODATKOWY DOCHÓD

Danuta Rychła
Doradca podatkowy
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REKLAMA REKLAMA

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

Co czeka Zieloną Białołękę 
w perspektywie najbliższych 
dwóch lat? Patrząc na plany 
miasta i dzielnicy, w 2017 r. 
powstaną ulice: Geometrycz-
na, Daniszewska, Złotokwiatu 
oraz droga dojazdowa do ul. 
Zaułek. Z końcem 2018 r. po-
winny być gotowe ulice: Głę-
bocka, Sieczna, przedłużenie 
Hemara, Projektowana 14KL 
wraz z przebudową skrzyżo-
wania Ostródzkiej i Beren-
sona, przedłużenie Astrowej 
do Ostródzkiej, brakujący 
fragment Chudoby, Liczydło, 
a także Brzezińska i Zyndra-
ma z Maszkowic. 

– Przedstawiona lista, 
mimo swej długości, nie będzie 
wystarczająca. Szlaki komuni-
kacyjne są zakorkowane, a ko-
munikacja miejska, z powodu 
braku dróg, nie jest w stanie 
zapewnić obsługi wszystkim 
osiedlom. Niska przepusto-
wość ulic związana z ich złym 
stanem technicznym sprawia, 
że korki tworzą się już na wy-
jazdach z osiedli – mówi Da-
nuta Zaleska ze Stowarzysze-
nia Razem dla Białołęki. 

Dobre wieści są dla użyt-
kowników ul. Zdziarskiej. Po 
9 miesiącach oczekiwania jest 
w końcu decyzja środowisko-
wa. Co to oznacza?

– Inwestycja nabierze tem-
pa – uzyskaliśmy pozwolenie 
wodno-prawne, niezbędne dla 
budowy mostu i wystąpiliśmy 

o pozwolenie na budowę drogi 
w trybie specustawy. Musimy 
jeszcze podpisać porozumienie 
z MPWiK, by wspólnie realizo-
wać dwie inwestycje: budowę 
drogi i budowę magistrali wo-
dociągowej – mówi Marzena 
Gawkowska, z Urzędu Dziel-
nicy Białołęka i dodaje, że za-
kończenie prac planowane jest 
do końca przyszłego roku, ale 

ostateczny termin będzie znany 
po wybraniu wykonawcy.

Kolejna kluczowa ulica to 
dzisiaj dziurawa i wąska Głę-
bocka. To ta droga codziennie 
doprowadza kierowców do 
szewskiej pasji. Tym bardziej  
że od kilku lat obiecuje im się 
modernizację, jednak jej termi-
ny są przekładane. Aktualnie 
obowiązujący plan, to początek 
prac w tym roku.

Pod koniec 2016 r. wydana 
została decyzja środowiskowa, 
a teraz przygotowywany jest 
wniosek o zezwolenie na reali-
zację. Po jego złożeniu ruszą 
przygotowania do przetargu na 
wykonawcę.

 Palących problemów na 
Zielonej Białołęce nie brakuje. 
Większość z nich wzięła się 
z powodu braku planowania, 
czego przykładem jest ul. Le-
wandów. Potrzebę moderniza-
cji tej ulicy mieszkańcy zgła-
szają już od 2009 r. Co cieka-
we, ZDM zgadza się z tym od 
ponad 7 lat, ale na wymianie 
pism się kończy. Użytkownicy 
ul. Lewandów zostaną z 800 m 
tragedii drogowej. Co istotne, 
niebawem przy modernizacji 
ul. Głębockiej, niewielki od-
cinek tej drogi zostanie wyre-
montowany. Swoją część ul. 
Lewandów wyremontują też 
Marki (tam przechodzi ona 
w ul. Kościuszki). W Warsza-
wie do remontu pozostanie 
niespełna 1 km. Jednak, ani zły 
stan techniczny, ani okazja do 
korelacji inwestycji, póki co nie 
przekonują urzędników. Kas

Plany zmian w układzie komunikacyjnym na Zie-
lonej Białołęce robią wrażenie. Niestety, po latach 
oczekiwań na budowę podstawowej infrastruktu-
ry drogowej, mieszkańcy sceptycznie podchodzą 
do wszelkich informacji.

dRoga pRzez… Biało(mękę)

Ta inwestycja 
napotyka na wiele 
przeszkód. Naj-
pierw jej budowa 
była zablokowa-
na przez fragment 
terenu Instytutu 
Prymasa Wyszyń-
skiego, na którym 
miał stanąć jeden z filarów 
estakady. Teren ten był wpi-
sany do rejestru zabytków. 
Ostatecznie, ministerstwo 
kultury zdecydowało o jego 
wykreśleniu i po rozpatrze-
niu odwołania Instytutu, 
podtrzymało swoją decyzję. 

W listopadzie zeszłego 
roku Zarząd Miejskich In-
westycji Drogowych, który 
zajmuje się budową stołecz-
nych dróg, zwrócił się do 
wojewody mazowieckiego 
z wnioskiem o pozwolenie 
na budowę drugiej esta-
kady w oparciu o istnieją-
cą decyzję środowiskową 
dla przebudowywanego 
właśnie węzła. Wojewoda 
Zdzisław Sipiera w lutym 
br. stwierdził, że niezbęd-
na jest nowa decyzja śro-
dowiskowa, bo istniejąca 
jest nieaktualna. Uzyskanie 
nowej decyzji spowoduje 
naprawdę duże opóźnienia 
na budowie.

– Nowa decyzja śro-
dowiskowa dla estakady 

Kierowcy będą musieli jeszcze poczekać na 
zbudowanie drugiej estakady na skrzyżowaniu 
ulic Marsa z Żołnierską. Przyczyną opóźnienia 
jest nieaktualna decyzja środowiskowa. 

kiedy eSTakada?

Ul. Lewandów jest przykładem braku planowania. W przyszłym roku 
zostanie dziurawy niespełna kilometr tej drogi. 

przebiegającej przez teren 
Instytutu Prymasowskiego, 
który blokował dotychczas 
budowę, oznacza, że niemal 
całą inwestycję trzeba bę-
dzie przygotować od nowa. 
Analizy środowiskowe to 
przynajmniej dodatkowy 
rok opracowywania doku-
mentów. Do tego dojdą ko-
lejne, zajmujące czas zmia-
ny. Szacujemy, że estakada, 
na którą czekamy stojąc 
w korkach, nie powstanie 
jeszcze przez nawet pięć 
lat – podkreśla w rozmowie 
z „Mieszkańcem” Marcin 
Płonka ze Stowarzyszenia 
Rembertów Bezpośrednio.

W tym momencie na 
skrzyżowaniu trwa budowa 
estakady, która będzie pro-
wadzić poza miasto. Wy-
konawcą jest czeska firma 
Metrostav. Całość (łącznie 
z drugą estakadą) miała być 
gotowa do 2018 roku, ale 
czy będzie? Oto jest pyta-
nie.

Anna Krzesińska
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PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają  
– radca prawny  

Marcin Kluś odpowiada.
W umowie z klientem mam zapis o karze 

umownej w razie nienależytego wykonania 
lub niewykonania zobowiązania. Czy po-
mimo tego przysługują mi jakieś prawa do 
obrony przed zapłatą tej kary?

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że zgodnie z art. 
483 § 1 Kodeksu cywilnego, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wy-
nikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
nastąpi przez zapłatę określonej sumy, czyli tzw. kary umownej. Kara umowna jest 
traktowana jako surogat odszkodowania. Wzmacnia ona pozycję wierzyciela i pełni 
funkcję dyscyplinującą wobec dłużnika. Jej zastrzeżenie w umowie jest o tyle ko-
rzystne dla wierzyciela, że w celu skorzystania z kary umownej, nie musi on wyka-
zywać istnienia szkody ani jej wysokości. 

Kara umowna przewidziana w w/w przepisie stanowi jednak odszkodowanie 
umowne i jak każde odszkodowanie przysługuje na zasadzie winy. Zobowiązany do 
zapłaty kary umownej może zatem bronić się zarzutem, że owo nienależyte wyko-
nanie lub niewykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie 
ponosi odpowiedzialności (art. 471 Kodeksu cywilnego). 

Ponadto, zgodnie z art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zobowiązanie zosta-
ło w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; 
to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Możliwość 
obniżenia kary umownej ma służyć zapewnieniu dłużnikowi ochrony przed nad-
miernie dotkliwymi skutkami, które mogą powstać po jego stronie w konkretnych 
okolicznościach sprawy. 

Pierwszą przesłanką miarkowania kary umownej jest to, że zobowiązanie 
zostało przez dłużnika w znacznej części wykonane. Zwrot „w znacznej części” jest 
ogólny, ale uznać należy, że oznacza on, iż interes wierzyciela, jaki miał on w wy-
konaniu zobowiązania, został zaspokojony w części zbliżającej się do pełnego jego 
zaspokojenia.

Drugą przesłanką miarkowania jest rażące wygórowanie umówionej kary. 
Pojęcie „rażącego wygórowania” kary umownej jest zwrotem niedookreślonym nie-
mniej należy przyjąć, że oznacza to ewidentną niewspółmierność wysokości kary 
umownej do tej, która powinna być należna przy uwzględnieniu szkody poniesionej 
przez wierzyciela. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że chociaż przy karze umownej 
wierzyciel nie musi wykazywać istnienia szkody ani jej wysokości, to brak szkody 
lub niewielka szkoda może mieć wpływ na miarkowanie kary umownej. 

Wystarczy wystąpienie jednej z w/w przesłanek, aby dłużnik mógł żądać re-
dukcji kary umownej. W przypadku wystąpienia jednocześnie obu przesłanek miar-
kowania mogą być one stosowane jednocześnie i jeszcze bardziej mogą wpływać 
na redukcję należnej wierzycielowi kary. Niski stopień winy dłużnika również może 
stanowić podstawę do miarkowania dochodzonej przez wierzyciela kwoty z tytułu 
kary umownej. 

Do ograniczenia ustalonej przez strony kary umownej uprawniony jest sąd, 
który bierze pod uwagę powyższe możliwości. Jednocześnie sąd nie może w inny 
sposób ingerować w istniejącą między stronami umowę (np. przez zamianę kary 
umownej na inne świadczenie, rozłożenie jej na raty lub zmianę jej terminu zapła-
ty). Na dłużniku spoczywa obowiązek wykazania, że nie ponosi on odpowiedzialno-
ści za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania, a także okoliczności, 
które mają wpływ na miarkowanie dochodzonej przez wierzyciela kwoty z tytułu 
kary umownej. 

Kobiecym okiem

Chcąc lepiej zrozumieć 
świat i ludzi, naukowcy badają 
nawet najdziwniejsze aspekty 
naszej codzienności. Na przy-
kład, co roku analizują najpo-
pularniejsze słowa, zaprasza-
jąc wszystkich do głosowania 
na to, które uznamy za najczę-
ściej spotykane. 

Niezależnie od internetu 
kapituła profesorów języko-
znawstwa (m.in. Jerzy Bral-
czyk, Andrzej Markowski, Jan 
Miodek czy Walery Pisarek) 
analizuje słownictwo minio-
nego roku i wybiera to jedno, 
jedyne słowo. Nie zawsze ich 
wybór pokrywa się z sugestia-
mi internautów.

Wbrew pozorom, najczę-
ściej używanym, spotykanym 
i słyszanym słowem nie jest ani 
to na „k”, ani na „ch”, ani też 
żadne z im podobnych, choć 

trzeba przyznać, że te chwa-
sty językowe niestety w wielu 
domach zakorzeniły się na 
dobre. Zawsze mnie zdumie-
wa, jak plastikowa lala, w ty-
pie przez wielu zwanym (jakże 
słusznie) pustakiem, bawiąca 
się w mamusię, wrzeszczy na 
swoje dziecko „ty cholerny s…
synu, przestań się drzeć!”. Cóż, 
trudno z tym dyskutować, sko-
ro mówi to sama matka. Ona 
w końcu wie najlepiej, czyim 
synem jest jej własny syn…

Ale wróćmy do tematu. Dla 
przykładu: w roku 2011 wy-
grało słowo, które wcześniej 
spotykaliśmy w języku polskim 
sporadycznie, aż wreszcie było 
na ustach niemal wszystkich: 
to prezydencja. Dwa lata póź-
niej – słowo gender, o którym 
przedtem mało kto słyszał. 

Zaskoczył mnie wybór 
roku 2014 – kilometrówka, 
za to rok później wydał się aż 
nadto oczywisty: w roku 2015 

słowem roku został – uchodź-
ca. Tym razem wskazali je i in-
ternauci, i kapituła. Co cieka-
we, uchodźca okazał się naj-
popularniejszym słowem także 
w krajach sąsiednich, gdzie 

też od lat prowadzi się podob-
ne badania. Powód oczywisty, 
pamiętamy te nieodległe dys-
kusje i emocje, które ogarnęły 
niemal całą Europę. Nawia-
sem mówiąc, gdy przyjrzeć się 
słowom miesiąca, to w grud-

niu 2015 – z powodów oczywi-
stych – wygrał trybunał.

Ciekawe, jak podsumo-
wano rok ubiegły? Nikogo 
chyba nie dziwi, że wygrało 
pięćset plus. Zaraz za nim, na 
kolejnych miejscach – protest, 
edukacja, brexit, kobieta, eks-
humacja i tak dalej. To nas 
obchodziło, o tym z zapałem 
dyskutowaliśmy, to było przed-
miotem naszych komentarzy 
i niemałych emocji. Jakie będą 
słowa roku 2017? To zależy 
tylko od nas, choć z drugiej 
strony – od tego, co się dzieje 
wokół…

Zastanawia, że choć rok 
2015 był ustanowiony w ko-
ściele katolickim Rokiem Mi-
łosierdzia, miłosierdzie nie 
zajęło jakiegoś szczególnego 
miejsca wśród słów dla nas 
najważniejszych, najczęściej 
używanych. 

Hm. To daje do myślenia…
żu

gadu, gadu…

– Co za dzień, niech to szlag!
– Co się stało panie Kazimierzu?… – Eustachy Mordziak, kupiec 
bieliźniany z bazaru Szembeka tak zbulwersowanego Kazimierza 
Główki, swego kolegi, jeszcze nie widział. 
– Walnęła mnie. Ślepa chyba jakaś… I jeszcze się na mnie wydarła…
– Jak wydarła?
– Jak jeździsz, baranie?!
– Nie chodzi mnie o to, co powiedziała, tylko, co się stało? 
– Co się stało, co się stało?… W garażu się stało. 
– U nas, w podziemnym? 
– Tak, u nas. Od jakiegoś czasu trafiają się tam kierowcy, którzy uwa-
żają, że mogą jeździć, jak chcą. 
– Uprzywilejowani?
– Tak im się chyba zdaje. 
– Na „bombach”?
– Nie, no skąd na „bombach”?! Normalnie, na kołach. Tylko, że 
w garażu wszyscy poruszają się zgodnie ze wskazówkami zegara, 
a oni nie. Jeżdżą, jak im wygodnie! Osobliwie panie, że tak powiem. 
Im wszystko jedno, w którą stronę jadą, byle do wyjścia. No i toczę 
się tym swoim „cienko-cienko” szukając miejsca, a tu nagle wyrasta 
mi przed oczami „Dżip Sziroki”, jak smok jakiś…
– Taki szeroki?
– Taki wielki. Powinien być za mną. A jest przede mną i to tyłem. A on 
jedzie na mnie!… I brzdęk mnie w lampę. I w zderzak. I w pokrywę… 
No, bo zanim mnie dostrzegła, to jechała, jakby nigdy nic… Jak się 
na mnie ta baba rozdarła… – Jak jedziesz, baranie!… Taka była 
wściekła, że aż jej grzywka na oczy spadła. Nawet broszka z wście-
kłości na żakiecie się przekrzywiła. A przecież to ona jechała „pod 
prąd”! Ale, co to ją obchodzi?!
– No i, no i? 

– No i nic. Za nią wyskoczyło trzech byków… Jeden warknął  
„spieprzaj dziadu”, to co miałem robić? Do lampy, błotnika i pokry-
wy zęby jeszcze dołożyć?
– A poznałby pan ich.
– W życiu. Ale ona wiedziała, który jest który, choć jednakowi byli: 
w garniturach, w krawatach, bez karków, łysi, z wypchanymi mary-
narkami.
– Jak ta matka…
– Jaka matka?
– No ta, którą pytają: ile pani ma dzieci? – Pięcioro. – Ile dziewczy-
nek? – Pięciu chłopców. – Jak mają na imię? – Józef. – Wszyscy? 
– Tak. – Jak pani na nich woła? – Gdy wołam na obiad, to Józef 
i wszyscy przybiegają. – A jak chce pani, żeby jeden z nich przyszedł? 
– To wołam po nazwisku… 
– No, i co pan teraz zrobi?
– Co mam zrobić. Mam autocasco, to jakoś pokryję. Tylko udział 
własny trzeba będzie zapłacić.
– Ale przecież cały udział tej baby był!
– Ano, w życiu, panie Eustachy, zawsze jest jakiś udział własny. Na-
wet, jak pan sobie jakąś władzę demokratycznie, dajmy na to wy-
biera. To potem ona rządzi w pana imieniu, ale z pańskim udziałem 
własnym. Nie ma przeproś… 
– Tak sobie nieraz myślę panie Kazimierzu, że życie jest jak bank. 
Niby można brać, ile dusza zapragnie. Ale zawsze na końcu jest ga-
binet prezesa, który tę wolność człowieka ubiera w jakiś kaganiec.
– Nie bardzo chwytam…
– Bo to żydowski dowcip… Znaczy mądry. Słuchaj pan: 
Dzwoni Rabinowicz do banku: – Czy to prawda, że dajecie kredyty 
na słowo honoru?
– Tak.
– Przecież to śmieszne! A jak was oszukam?
– Wtedy stanie pan przed swoim stwórcą i będzie panu wstyd.
– Ha, kiedy to będzie!
– Piątego pan nie odda, szóstego pan stanie.   Szaser

Co tam panie na Pradze...

Udział własny

REKLAMA REKLAMA

W naszych trzech zakończonych inWestycjach 
pozostały już tylko trzy Wolne mieszkania !

* 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

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

Oferujemy:
 – pierogi ręcznie robione

 – ryby smażone i w galaretach
 – wyroby garmażeryjne

 – wędliny wykonane wg tradycyjnych recep-
tur

 – dania obiadowe, zupy, flaki
i wiele innych wyrobów

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

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
 (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
 (róg ul. Potockich, Marysin)
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z mIASTA zapRoSzenia dla mieSzkaŃcÓw
n CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA-POŁU-
DNIE, ul. Podskarbińska 2 
(zaproszenia i bilety na wydarzenia można rezerwować 
telefonicznie pod numerem: 22 277-08-20)
25.02. godz. 17.00 – Spotkanie z cyklu „Salon Literacki”; 
28.02. godz. 18.00 – wykład „Tajemnice antropologiczno-hi-
storyczne sławetnej bitwy na Legnickim Polu”; 1.03. godz. 
17.00 – wykład „Polskie kolekcje sztuki Dalekiego Wscho-
du”; 3.03. godz. 18.00 – koncert muzyki filmowej „Poże-
gnanie z Afryką”; 7.03. godz. 17.00 – wykład „Japońskie 
drzeworyty ukiyo-e. Sztuka wysoka czy niska? Zaproszenie 
na wystawę do Muzeum Narodowego w Warszawie”; 8.03. 
godz. 18.00 – koncert „Piosenki o miłości i wędrowaniu”;
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23
24.02. godz. 17.00 – Teatr Twojej Wyobraźni „Tam gdzie ro-
sną poziomki” Ingmar Bergman, po słuchowisku spotkanie 
z Jerzym Stuhrem i Mariuszem Malcem; 25.02. godz. 11.00 
– wykład „Tragedia Ordona i jego reduty”; 26.02. godz. 
15.30 – wernisaż wystawy Sztuka Wspólnoty Krajów Zatoki 
Arabskiej/Gulf Fine Arts, wystawa do 26.03. br. 27.02. godz. 
19.00 – Teresa Drozda przypomina: Rena Rolska i Marian 
Jonkajtys; 
n KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2 
24.02. godz. 10.00 – szachy, godz. 12.00 – wykład „Inwazja 
obcych gatunków roślin – dlaczego są groźne”; 26.02. godz. 
16.00 – Recital Michaliny Malczewskiej „Do tańca i do ró-
żańca” – utwory religijne; 28.02. godz. 10.00 – brydż; 1.03. 
godz.12.00 – „Tajlandia, podróż po Złotym Trójkącie”; 2.03. 
godz. 12.00 – „Kuchnia Warszawska”; 3.03. godz. 10.00 – sza-
chy; 5.03. Dzień Kobiet w KKS: godz. 16.00 – recital Jolanty 
Jaszkowskiej, godz. 17.00 – Finisaż Agnieszki Kuryłowicz; 
6.03. godz. 12.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: „Grace Kel-
ly”; 7.03. godz. 10.00 – brydż;
n OŚRODEK KULTURY W DZIELNICY WESOŁA,  
ul. Starzyńskiego 21
Ferie: 23.02. godz. 10.00 – Zdobienie tkanin. Warsztaty 
malowania gotowych ekologicznych wyrobów; 5.03. godz. 
16.00 – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Grupy Te-
atralnej Echo „Gucio Chusteczka”, wejściówki od 27.02 od 
godz.16.00.
n SANKTUARIUM MB KRÓLOWEJ POLSKICH MĘ-
CZENNIKÓW, Al. Stanów Zjednoczonych 55
26.02. godz. 19.30 – Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklę-
tych oraz złożenie kwiatów pod tablicą Inki i Anody; godz. 
20.30 – koncert wokalno-gitarowy „Podziemna Armia po-
wraca” w wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkow-
skiego. Słowa i muzyka – Leszek Czajkowski.

Czy dojdzie do referen-
dum w sprawie połączenia 
Warszawy z ościennymi 
gminami? – zastanawiają 
się mieszkańcy stolicy. Przy-
pomnijmy, że tzw. uchwałę 
referendalną przyjęła Rada 
m.st. Warszawy. 

8 lutego br. uchwała 
trafiła do Wojewody Ma-
zowieckiego Zdzisława Si-
piery. Na podjęcie decyzji 
o ważności lub nieważności 
uchwały stołecznych rajców 
wojewoda ma 30 dni. – Trwa 
analiza prawna uchwały  
– informuje „Mieszkańca” 
Ewa Filipowicz, rzecznik 
Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

***

Nie cichnie spór o budowę 
nowej trakcji tramwajowej na 
Pradze-Południe. Zwolenni-
cy i przeciwnicy tramwaju, 
który ma jeździć z Gocławia 
do al. Waszyngtona spotkali 
się w lutym w dawnym „Jor-
danku” przy ul. Nobla. Inicja-
torem spotkania był zarząd 
dzielnicy Praga-Południe. 

W wypełnionej po brzegi 
sali spierali się mieszkańcy, 
urzędnicy, radni i przedstawi-
ciele stowarzyszeń. Atmos-
fera była chwilami bardzo 
napięta. Do kompromisu nie 
doszło, chociaż wiele było 
głosów proszących o rozsą-
dek w wypowiedziach i pla-
nowaniu inwestycji. Z takim 
postulatem wystąpił m.in. 
Jarosław Machlewski, prezes 
SBM Ateńska (na zdjęciu). 
Zapis nagrania audio ze spo-
tkania (172 minuty) znajduje 
się na stronie Urzędu Dzielni-
cy Praga-Południe w zakład-
ce „Tramwaj na Gocław”.

***

25. rocznica podpisania 
pomiędzy Polską a Niemcami 
układu o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy stała 
się przyczynkiem dla nowej 
inicjatywy rewitalizacyjnej. Za 
kilka lat północna skarpa nad 
jeziorkiem Kamionkowskim 
może zamienić się w funkcjo-
nalną przestrzeń parkową. Nad 
koncepcją projektu pracuje ar-
chitekt Izabela Małachowska-
-Coqui. W planowane zmiany 
zaangażowane są m.in. władze 
Warszawy, Ambasada RFN 
i Fundacja Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej. Koncepcję, 
roboczo nazwaną „Ogrodami 
Wedla”, poddano pod osąd 
przedstawicielom lokalnych 
społeczności (na zdjęciu). 

Relację z ostatniego 
spotkania w sprawie tej 
inicjatywy można zna-
leźć na naszym portalu  
www.mieszkaniec.pl 

***

Do 9 marca w Stacji Mu-
zeum, ul. Towarowa 3, można 
oglądać Czekoladową Makie-
tę Kolejową. Makieta została 
zbudowana z ok. 500 kg cze-
kolady i zajmuje powierzch-
nię ok. 12 m kw. Łączna dłu-
gość torów to ok. 30 metrów. 
Na makiecie są odwzorowane 
góry porośnięte lasem, tu-
nel kolejowy, dworzec, pa-
rowozownia z warsztatem, 
przejazd kolejowy, zwrotnice 
i samochody. Najważniejszym 
elementem makiety jest jeż-

dżąca kolejka, składająca się 
z parowozu BR 80 oraz wa-
gonów towarowych, cysterny, 
węglarki i platformy. W po-
niedziałki 27 lutego i 6 marca 
wstęp jest bezpłatny.

***
Znane są już wyniki kon-

kursu Warszawiaki 2016 na 
najlepszy dom kultury roku. 
Celem konkursu jest wybór 
najlepszych lokali, instytucji 
kulturalno-rozrywkowych, 
najlepszego zdjęcia oraz 
wydarzenia roku w stolicy. 
Pierwsze miejsce zajął Dom 
Kultury „Świt” z Targów-
ka (39 proc. głosów), dru-
gie miejsce zajął Białołęcki 
Ośrodek Kultury (28 proc. 
głosów), a na trzecim miej-
scu jest Służewski Dom Kul-
tury (9 proc. głosów).

***

Narodowy Bank Polski 
wprowadził banknot o no-
minale 500 zł. Banknot, au-
torstwa Andrzeja Heidricha, 
przedstawia wizerunek króla 
Jana III Sobieskiego i jest 
kontynuacją serii „Władcy 
polscy”. Na przedniej stronie 
banknotu król jest zwrócony 
w stronę herbu rodu Sobie-
skich, a po prawej stronie 
widać szyszak husarski – 
symbol dokonań militarnych 
władcy. Na odwrotnej stronie 
znajduje się orzeł w koronie 
oraz pałac w Wilanowie. 

***
Od 16 lutego w Klubie 

Kultury PROM (ul. Bruksel-
ska) można oglądać wystawę 
fotografii Karola Stępkow-
skiego. Wernisaż „Czułości” 
zgromadził znawców sztuki, 
rodzinę i znajomych autora 
(na zdjęciu z przyjaciółmi 
z młodości). – Graficzna 
przygoda z czułością zaczęła 

się od zdjęcia Janusza Le-
śniewskiego z jego mamą, 
aktorką, Małgorzatą – opo-
wiadał autor fotografii wy-
stawianych do 15 marca.

***
Mazowiecki Oddział 

PCK zaprasza wszystkie 
przedszkola i szkoły z tere-
nu Warszawy, w okresie od 
27 lutego do – 4 czerwca, do 
włączenia się w akcję „Go-
rączka Złota PCK »Detektyw 
Grosik«”. Akcja ta polega 
na zbieraniu złotych monet 
o nominale 1, 2 i 5 gr, które 
po zważeniu i przeliczeniu 
zostaną przeznaczone na 
akcję letnią dla dzieci i wy-
prawki szkolne. Więcej na:  
www.pck-warszawa.pl.

***

Zoo w Warszawie będzie 
obchodziło swoje 90. urodzi-
ny. Z tej okazji rozpoczęło 
zbiórkę pamiątek, przede 
wszystkim zdjęć i filmów 
dokumentujących działanie 
zoo na przestrzeni lat. Ogród 
poszukuje również przewod-
ników i biletów, które zosta-
ną wykorzystane na potrzeby 
opracowania jubileuszowych 
publikacji. Szczególnie cen-
ne są dowody działania 
miejskiego zwierzyńca z lat 
30.,40., 50. i 60. Poszukiwa-
ne są zdjęcia przedstawia-
jące ogród w szerszej per-
spektywie, np. z widokami 
na zieleń, infrastrukturę czy 
zwiedzających. Zdjęcia wy-
syłać można na adres e-mail: 
zoo@zoo.waw.pl. 

(ab, ar, wsp, NBP, zoo)

Na trasie panowały wyjąt-
kowo trudne warunki. Choć 
Zarząd Oczyszczania Miasta 
wysypał alejkę piachem (eko-
logicznie), to na asfaltowych 

nawierzchniach utrzymywała 
się niebezpieczna warstwa zlo-
dowaciałego śniegu. Na szczę-
ście rozwaga zawodników 
i komunikaty organizatorów 

sprawiły, że nie doszło do po-
ważniejszych upadków.

„Mieszkaniec” objął patro-
natem medialnym bieg, który 
już bardzo mocno wpisał się 
w sportowy kalendarz stoli-
cy. Organizatorami imprezy 

były środowiska południowo-
praskiego PTTK. Pasjonaci 
biegania mogli rywalizować 
na kilku dystansach (1,86 km,  
5,43 km i 9 km). Dla najmłod-
szych przygotowano trasę 
o długości 250 m. I ta kate-
goria wzbudzała największe 
emocje wśród kibiców. 

Imprezie towarzyszyły za-
wody Nordic Walking, Marsz 
i Bieg na Orientację oraz 
O-run. Relację z Biegu Wedla 
(wraz z licznymi zdjęciami) 
zamieściliśmy na naszym por-
talu www.mieszkaniec.pl 

Gratulujemy wszystkim, 
którzy w tę chłodną i mokrą 
sobotę zmierzyli się z aurą 
i własnym organizmem. Do 
bohaterów dnia zaliczyć trzeba 
Michała Bernadelli, który du-
beltowo zwyciężył na obydwu 
długich dystansach. 

Redakcyjnie zaś najbar-
dziej kibicowaliśmy zawod-
nikom na dystansie 1,86 km, 
ponieważ to właśnie redakcja 
„Mieszkańca” ufundowała 
puchary dla zwycięzców tego 
biegu. Nagrody wręczali m.in. 
Robert Nowosielski (syn na-
szego nieżyjącego Nadredak-

tora Wiesława, były Mistrz 
Polski w biegu na 800 m) oraz 
Andrzej Krochmal (kierownik 
imprezy). Na tym dystansie 
zwyciężył Miłosz Ośko przed 
Gustawem Szrajnerem i Olgą 
Grabowską. Na podium stanęli 
także Wiktor Frydrych, Nata-
lia Życzyńska i Kamila Gie-

rasimowicz. Wspólna fotogra-
fia, poza pięknymi medalami 
i innymi nagrodami, jest jedną 
z pamiątek XII Biegu Wedla. 
Do takiego zdjęcia pozowali 
zwycięzcy każdej z tras, a tak-
że laureaci kategorii dodatko-
wych – „Wedel” i „Kamionek” 
(zdjęcie na str.1)   ar

Tegoroczna edycja imprezy odbyła się w sobo-
tę 18 lutego. Miejscem rywalizacji była, trady-
cyjnie, okrężna aleja w Parku Skaryszewskim  
im. I.J. Paderewskiego.

patronat medialny Bieg pachnący czekoladą 

1

2

Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

Laureaci biegu na 1,86 km z przedstawicielami „Mieszkańca”  
i organizatorem biegu.

Najsłodsi zawodnicy startują w najsłodszym biegu na dystansie 250 m.
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rAJSKI CzWArTeK
Zapusty, czyli tłusty czwartek. Dzień, z którym nieodmiennie kojarzy się pączuś i chrust, 
czyli faworki. „Mieszkaniec” sprawdził, jak powstają smakowite, wręcz rajskie pączki…

Rajskie nie tylko dzięki 
smakowi, ale także dzięki temu, że 
powstają w zaprzyjaźnionej od lat 
z naszym zespołem redakcyjnym 
cukierni, o wdzięcznej nazwie „Raj-
Plus”. W tej cukierni, założonej 23 
lata temu przez Pawła i Grażynę 
Świderskich, każdego dnia dba się 
o to, aby wyroby dostarczały klientom 
odpowiedniej dawki smaku, aromatu 
i wrażeń wzrokowych. Cukiernia 
obecnie znajduje się na Bielanach, 
ale produkty „Raj-Plus” są dostępne 
choćby w sieci sklepów Społem 
WSS Praga-Południe. Ale przejdźmy 
do tego, co w tłusty czwartek jest 
najważniejsze – do pączków.

Tłusty czwartek rozpoczyna 
ostatni tydzień karnawału, 

a zjedzenie w ten dzień choć jednego 
pączka ma zapewnić dobrobyt. 
Prawdopodobieństwo szczęścia 
wzrasta wraz z liczbą zjedzonych 
pączków. Przynajmniej tak mówi 
teoria…

Ale żebyśmy mieli szansę na 
szczęście i doznania smakowe, to 
cukiernicy muszą się porządnie 
napracować. „Raj-Plus” uchylił nam 

rąbka cukierniczych tajemnic… 
Obserwowaliśmy czułe wyrabianie 
ciasta, cięcie i dzielenie na porcje, 
nadziewanie konfiturą, formowanie, 
parowanie, smażenie, lukrowanie 
i zastyganie… A w czasie każdej 
z tych faz produkcji pączka, apetyt 
naszego fotoreportera wzrastał 
i wzrastał. Czego i Państwu życzymy 
na koniec karnawału…    rosaWyrabianie ciasta

Cięcie i formowanie Smażenie

Lukrowanie

Parowanie

1

2 3 4

5
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Niestety pierwsze kroki do 
zrealizowania tego celu, nie 
były wcale proste. Eryk nie 
dostał się bowiem do krakow-
skiej PWST, gdzie złożył pa-
piery w pierwszej kolejności. 

– Na egzaminie Anna Polo-
ny powiedziała, że mam dziwne 
stany psychiczne i tak się skoń-
czyło moje zdawanie w Krako-
wie – wspomina po latach. 

Ponieważ Eryk nie zalicza 
się do osób, które szybko się 
poddają, postanowił spróbo-

wać swojego szczęścia w sto-
licy. Jednak, gdy do warszaw-
skiej szkoły przyjęto Arkadiu-
sza Janiczka, odpuścił sobie 
i tę uczelnię. Pomyślał, że nie 
znajdzie się miejsce na roku 
dla dwóch rudych.

Na szczęście nie ma tego 
złego, co by na dobre nie 
wyszło. Jego kolejnym kro-
kiem była wrocławska szkoła. 
Przyjęto go i to z drugim naj-
lepszym wynikiem spośród 
wszystkich kandydatów.

– W PWST od razu poczu-
łem, że nie jestem akceptowa-
ny przez niektórych profeso-
rów. Byłem inny, kanciasty, nie 
pasowałem do ich wyobrażeń. 
Pewne szlachetne panie, któ-
re na scenie ostatni raz stały 
w 1955 roku, próbowały mi 
udowodnić, że gra się tak, jak 
one chcą. Ja chciałem poka-
zać, że można inaczej. I tak się 
zaczęło – od konfliktu. Zna-
mienne, że z mojego roku wy-
wiało wszystkich prymusów, 
a śliczne, ale leniwe dziewczę-
ta, które marzyły o serialach 
i piktorialu w „Vivie”, zniknę-
ły. A ja zostałem – przyznał. 

Pokochał aktorstwo. Stało 
się dla niego całym życiem. 
Chciał mieć jednak jakąś od-
skocznię. Dlatego wybrał się 
na boks. Sport ten bardzo szyb-
ko skradł jego serce. Wszyst-
kim dookoła imponował swoją 
pracowitością. O mały włos, 
a zostałby nawet profesjonal-
nym bokserem. Na szczęście 
jego trener zobaczył go na 
scenie i nie miał żadnych wąt-
pliwości, gdzie jest jego miej-
sce. Uświadomił mu to szybko 
i Eryk całkowicie oddał się 
aktorstwu. 

Niestety z aktorskiego 
etatu trudno było mu wyżyć. 
Dlatego jeździł dorabiać do 
Holandii i Niemiec. Nie bał się 

żadnej pracy i nie chciał być 
dla nikogo ciężarem. W taki 
sposób wychowali go rodzice. 

Po studiach otrzymał etat 
we wrocławskim Teatrze 
Współczesnym. Przez siedem 
lat pracy zagrał aż dwadzie-
ścia trzy role. Głównie były to 
pierwszoplanowe kreacje. 

Po roli Bogusia w „Made 
in Poland” Przemysława Woj-
cieszka stało się jasne, że zo-
stanie nową gwiazdą. To wła-
śnie ten spektakl otworzył mu 
drzwi do wielkiej kariery. Na 
scenie zobaczył go bowiem 
Grzegorz Jarzyna i zapropono-
wał pracę w Teatrze Rozmaito-
ści w Warszawie. 

Mógłby nie schodzić ze 
sceny. Na szczęście kino rów-
nież się o niego upomniało. 
Z początku były to niewiel-
kie role, głównie dresiarzy. 
W 2007 roku dostał scenariusz 
„Wojny polsko-ruskiej pod fla-
gą biało-czerwoną” Jana Jaku-
ba Kolskiego według powieści 
Doroty Masłowskiej. Miał 
grać główną rolę. Wszystko 
było już zaklepane. Niestety, 
na 10 dni przed zaplanowany-
mi zdjęciami, prace odwołano. 
Eryk przypłacił to depresją. 

Los szybko mu tę sytuację 
wynagrodził. Aktor otrzymał 
scenariusz „Boiska bezdom-
nych” Kasi Adamik.

– Zobaczyłem temat bez-
domności, alkoholizmu, walki 
o godność, Dworzec Central-
ny, samo dno... Przejąłem się 
tą historią, tak po ludzku. Nie 
wiedziałem, co z tego wyjdzie, 
ale oddzwoniłem i powiedzia-
łem, że bez względu na wszyst-
ko muszę w tym zagrać – mó-
wił. 

Następnie przyszła propo-
zycja udziału w „Mojej krwi” 
Marcina Wrony. I to właśnie 
za tę rolę otrzymał nagrodę 
im. Zbyszka Cybulskiego dla 
najlepszego aktora młodego 
pokolenia. 

– Nie ma przełomowych 
momentów. To zawsze wypad-
kowa pracy i doświadczeń zbie-
ranych przez lata. Stanisława 
Celińska wielokrotnie mówiła, 
że nagrody psują, dają iluzję, 
że jesteśmy świetni. A to bywa 
zgubne. Cieszę się z nagród, bo 
potwierdzają, że mój artystycz-
ny upór ma sens. Ale nie one 
są najważniejsze – podkreślał 
w jednym z wywiadów. 

Dziś Eryk Lubos jest jed-
nym z najbardziej charaktery-
stycznych i rozchwytywanych 
aktorów. Obecnie możemy 
oglądać go w głośnym filmie 
„Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej”, opo-
wiadającym o życiu i pracy 
najsłynniejszej polskiej sek-

suolożki. Wcielił się w nim 
w rolę kochanka, który obudził 
w Michalinie kobietę. 

Na swoim koncie ma wiele 
niezapomnianych kreacji ak-
torskich. W każdą z nich anga-
żuje się totalnie. Ma to swoje 
plusy, ale również minusy – ta-
kie, jak na przykład problemy 
w życiu osobistym. 

– Z powodu roli rozstałem 
się z ukochaną z przytupem: 
była awantura, płacz, wybie-
ganie z domu. Udało nam się 
do siebie wrócić. Ale ostatnio 
też się skończyło wyprowadz-
ką… – wyznał.

Aktor ma dwoje dzieci: 
17-letniego syna Franciszka 
z pierwszego związku oraz 
6-letnią Antosię ze swoją obec-
ną partnerką. W roli ojca spraw-
dza się na medal. Mieszkają na 
warszawskim Grochowie. 

Eryk nie lubi jednak opo-
wiadać o swoim życiu prywat-
nym. Nie bywa też na bankie-
tach. Sprawia wrażenie niedo-
stępnego. Zdecydowanie woli 
skupiać się na swoich rolach. 
Może dlatego kobiety się go 
boją, faceci spinają się na jego 
widok, a środowisko uważa go 
za „odjechanego”. Na szczęście 
on nie ma z tym problemów. 
Uważa, że jest dobrze tak, jak 
jest i ma nadzieję, że nic się 
w tej kwestii nie zmieni. ad

eRyk lUBoS

Gabinet Podologiczny PODO POGOTOWIE  
– profesjonalne zabiegi dla nóg i stóp

Zwycięzców 48

Podo Pogotowie

ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa 
Zapisy: 690 917 444
E-mail: podopogotowie@gmail.com

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 zabiegi parafinowe, borowinowe, 

solanki

l pedicure i manicure hybrydowy
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 lEcZEnIU

OfERTa sPEcjalna Dla EMERyTóW!

W rzeczywistości ma na imię Rafał. Ale tylko jed-
na osoba może się tak do niego zwracać – jego 
mama. Eryk Lubos urodził się w Tarnowskich 
Górach. Aktorem został przez przypadek. Chciał 
zaimponować dziewczynie. Miał wtedy 18 lat.

Fo
t. 

Ag
en

cja
 W

BF

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

malowanie ścian i sufitów klatki schodowej i korytarzy oraz 
wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne z czuj-
ką ruchu z zastosowaniem źródła światła LED w budynku 

Międzynarodowa 64/66 A.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  

na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

 
   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

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  www.mieszkaniec.pl



9

o G ł o s z e n i e
Burmistrz Dzielnicy praGa-pÓłnoc m.st. WarszaWy

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
7 maja 2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych 
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

oGłasza
na Dzień 10.03.2017 r. o godz. 13:00 pisemny konkurs proFiloWany 
z przeznaczeniem na pracoWniĘ artystycznĄ (okres najmu do 3 lat)  
na najem lokali użytkoWych znajDujĄcych siĘ W zasoBach 
lokaloWych m.st. WarszaWy na terenie Dzielnicy praGa-pÓłnoc

Ogłoszenie z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone są na tablicach 
informacyjnych: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ 
m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi Mieszkańców; 
na stronie internetowej: Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl,  
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl oraz na 
lokalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać 
w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-29, 
24, 88 w godzinach pracy Zakładu.

o G ł o s z e n i e
Burmistrz Dzielnicy praGa-pÓłnoc m.st. WarszaWy

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych  
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

oGłasza
na Dzień 10.03.2017r. o godz. 11:00 pisemny konkurs oFert

(okres najmu do 3 lat )
na najem lokali użytkoWych znajDujĄcych siĘ W zasoBach

lokaloWych m.st. WarszaWy na terenie Dzielnicy praGa-pÓłnoc

Ogłoszenie z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone są na tablicach 
informacyjnych: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ 
m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi Mieszkańców; 
na stronie internetowej: Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-pn.waw.pl,  
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl oraz na 
lokalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać 
w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy 
Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22, tel. 22 205-41-29, 
24, 88 w godzinach pracy Zakładu.

REKLAMA REKLAMA

– Zbiorowość „Żołnie-
rzy Wyklętych” zapłaciła za 
przywiązanie do tradycji nie-
podległościowej cenę najwyż-
szą spośród wszystkich grup, 
środowisk walczących o wol-
ną demokratyczną Polskę. To 
ponad 5 tysięcy osób skaza-
nych przez sądy wojskowe na 
karę śmierci, ponad 21 tysięcy 
zmarłych i zamordowanych 
w więzieniach. To bliżej nie-
znana liczba zabitych w trak-
cie tysięcy pacyfikacji ciągną-
cych się przez pierwsze dzie-
sięć powojennych lat i około  
20 tysięcy osób zamordowa-
nych bez sądu w siedzibach 
urzędów bezpieczeństwa. To 
ponad 250 tysięcy osób ska-
zanych na kary więzienia 
z powodów politycznych, kil-
kaset tysięcy zrujnowanych 
zdrowotnie, ekonomicznie, 
skazanych na bycie obywate-
lami drugiej kategorii w PRL 
– mówi doktor Tomasz Łabu-
szewski z Instytutu Pamięci 
Narodowej.

To właśnie IPN postano-
wił, w dość niezwykły spo-
sób, uczcić pamięć tych ludzi 
i stworzył poświęcony im „Po-
kój zagadek”, czyli popularny 
escape room, który mieści się 
w Centrum Edukacyjnym IPN 
im. Janusza Kurtyki „Przy-

stanek Historia”. W czasie 
wizyty w pokoju uczestnicy 
wcielają się w rolę Żołnierzy 
Niezłomnych i mają za zada-
nie odbicie więźnia. Dzięki tej 
grze można poznać bohaterów 
podziemia niepodległościo-
wego oraz zobaczyć, jak wy-

glądały realia życia w czasach 
stalinowskich.

W stolicy, w ramach spo-
łecznych obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, odbędzie się kil-
kanaście uroczystości w miej-
scach upamiętnień, uroczyste 
msze święte, koncerty czy po-
kazy filmów. 

Już 26 lutego odbędzie 
się uroczysta msza święta 
w intencji „Żołnierzy Wy-
klętych”, złożenie kwiatów 

pod tablicą „Inki” i „Anody” 
oraz koncert Leszka Czajkow-
skiego i Pawła Piekarczyka 
w Sanktuarium Matki Bo-
żej Królowej Polskich Mę-
czenników przy Al. Stanów 
Zjednoczonych 55. Początek 
o godz. 19.30.

Tego samego dnia w Parku 
Skaryszewskim po raz kolej-
ny odbędzie się bieg „Tropem 
wilczym”. Uczestnicy pobie-
gną na kilku dystansach – tra-
dycyjnym na 1963 metrów 
(jest to rok, w którym zginął 
ostatni Żołnierz Wyklęty – Jó-
zef Franczak ps. Lalek) oraz na 
5 i 10 kilometrów. Szczegóły 
na www.tropemwilczym.pl

Na Pradze Północ 1 mar-
ca przy tablicy upamiętnia-
jącej „Żołnierzy Wyklętych” 

przy ul. Strzeleckiej 8 o godz. 
16.30 odbędzie się uroczystość 
ku Ich czci. Po niej zaplanowa-
no uroczysty przemarsz, który 
zakończy się na ul. Namysłow-
skiej przy Pomniku ku Czci 
Pomordowanych w Praskich 
Więzieniach 1944–1956. 

Z kolei 4 marca w Bazyli-
ce Świętego Krzyża odbędzie 
się Koncert Galowy „Wierni 
Ojczyźnie” pod patronatem 
prezydenta Andrzeja Dudy 
z udziałem Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Jak szacują 
organizatorzy, koncertu może 
wysłuchać około dwóch tysię-
cy osób. 

W obchody tego niezwy-
kłego dnia wpisują się też poka-
zy filmów „Katownie praskie” 
w reżyserii Ewy Szakalickiej 
(planowane są pokazy m.in. 
w Wawrze, w Urzędzie Dziel-
nicy Targówek i Rembertów, 
można go także wypożyczyć 
w praskich bibliotekach) oraz 
„INKA. Sprawy ważniejsze 
niż śmierć”, której zamknięta 
premiera odbędzie się 28 lute-
go w kinie Luna. Twórca tego 
drugiego obrazu, współpracu-
jący od lat z „Mieszkańcem” 
artysta-grafik Jacek Fran-
kowski zapowiada, że odbędą 
się też pokazy dla mieszkań-
ców. Będziemy informować 
o tym na bieżąco.   AnKa

waRSzawiacy o nich pamięTają 
Po II wojnie światowej pozostali wierni przysiędze żołnierskiej i walczyli 
z narzuconą przez Sowietów komunistyczną władzą. Ponieśli za to wysoką 
cenę – byli ścigani, aresztowani, torturowani i mordowani w katowniach 
Urzędu Bezpieczeństwa. 1 marca oddamy hołd tym wyjątkowym ludziom, 
zwanymi „Żołnierzami Wyklętymi”. 

Już 23 lutego o godz. 10.00 
zostanie otwarty nowy sklep 
TK Maxx w Atrium Prome-
nada. Na ponad 2000 m kw. 
klienci znajdą 
tysiące mar-
kowych pe-
rełek w oka-
zyjnie niskich 
cenach. Mod-
ne ubrania, 
obuwie i akce-
soria dla niej 
i dla niego, 
produkty dla 
dzieci, a także 
stylowe pro-
dukty dla domu – wszystko 
pod jednym dachem w ce-
nach aż do 60 proc. niższych 
od regularnych cen sprzedaży 

w Polsce i na świecie. Z oka-
zji otwarcia w Promenadzie 
marka przygotowała również 
liczne atrakcje, m.in. konkurs 

„HELLO Czerwony Wieszak” 
czy konkurs „Fotobudka”. Do 
wygrania karty upominkowe 
o wartości nawet 700 zł! ab

To już drugi TK Maxx po prawej stronie Wisły! 
hello waRSaw! 

Pędzelkiem
MIESZKAŃCA

 Jacek Frankowski

Informacje o Narodowym 
Dniu Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” można znaleźć 
na stronie www.pamiec.pl

Tablica na budynku, w którym mieścił się Wojewódzki Urząd Bezpie-
czeństwa Publicznego przy ul. Sierakowskiego 7
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Powstanie Listopadowe rozpo-
częło się 30 listopada 1830 roku 
atakiem na Belweder i wypłosze-
niem zeń wielkiego księcia Kon-
stantego, brata cara (Aleksandra I), 
który według legendy, rejterował 
w przebraniu niewieścim w towa-
rzystwie morganatycznej małżonki 
Joanny Grudzińskiej. Powstanie 
trwało łącznie 10 miesięcy i skoń-
czyło się ostatecznie klęską, mimo 
licznych spektakularnych zwy-
cięstw. Niestety, jak to w polskiej 
historii bywa – absolutnie niewy-
korzystanych. 

Po bitwach pod Stoczkiem, Do-
brem i Wawrem, wojska polskie 
skoncentrowały się na przedpolach 
Pragi. Pierwsza próba zdobycia Ol-
szynki Grochowskiej miała miejsce 
20 lutego 1831 roku. Natomiast pa-
miętna bitwa rozegrana została pięć 
dni później – 25 lutego. 

Głównodowodzącym w niej był 
gen. Józef Chłopicki, choć oficjalne 
dowództwo spoczywało w rękach 
Michała ks. Radziwiłła. Polacy, 
w liczbie 48 tysięcy żołnierzy, mie-
li stawić czoła 60-tysięcznej armii 
rosyjskiej, dowodzonej przez feld-
marszałka Iwana Dybicza. 

Po stronie polskiej uczestniczy-
li w walce m.in. generałowie Ży-
mirski i Skrzynecki, stojący na cze-
le 2. i 3. Dywizji Piechoty. Prawe 
skrzydło stanowiła 4. Dywizja gen. 
Szembeka, a lewe 1. Dywizja gen. 
Krukowieckiego. Osłonę od strony 
Ząbek organizował gen. Umiński, 
a tyły ubezpieczał Korpus Kawale-
rii gen. Łubieńskiego. 

Około godz. 9 Polacy obłożyli 
ogniem Rosjan, którzy początkowo 

zamierzali ich obejść, unikając bez-
pośredniego starcia. W obliczu na-
głego ataku, Dybicz błyskawicznie 
zmienił decyzję i przegrupowawszy 
swoje dywizje, zaatakował polskie 
wojska od Olszynki Grochowskiej. 
Polacy nie ulegli, wyparli z lasku 
sześć batalionów wyborowych ro-
syjskich jegrów. 

Około godz. 11 Rosjanie pono-
wili atak. Tym razem aż dziewięt-
naście batalionów, liczących 12 ty-
sięcy żołnierzy, ruszyło na dywizję 
gen. Żymirskiego, liczącą raptem 
ok. 8,5 tysięcy żołnierzy. Gen. 

Chłopicki zorganizował równocze-
sne przeciwnatarcie dziewięciu ba-
talionów piechoty. Tym sposobem 
Polacy wdarli się znowu w Olszyn-
kę i wyparli z niej wojska rosyjskie, 
utrzymując ją ze zmiennym szczę-
ściem przez wiele godzin – aż do 
zmroku – w swoich rękach. 

W starciu zginął gen. Żymir-
ski, a Chłopicki został poważnie 
ranny od wybuchu granatu. Szar-
ży ok. 600 ułanów rosyjskiego 

gen. Karla Tolla oparł się mężnie 
4. pułk piechoty „czwartaków”, 
który najeżonymi bagnetami sku-
tecznie wystraszył Rosjan. Kres 
rosyjskiemu natarciu położyła 
szarża polskich ułanów z 8. pułku 
piechoty. Jednak gen. Skrzynecki, 
wycofał dywizje polskie do War-
szawy, w momencie kiedy mogły 
jeszcze stawić opór żołnierzom 
rosyjskim, którym również odtrą-
biono rozkaz odwrotu. 

W bitwie pod Olszynką Gro-
chowską, uważanej za nierozstrzy-
gniętą, poległo po stronie polskiej 
7 tysięcy żołnierzy, a po rosyjskiej 
10 tysięcy. Straty nieprzyjaciela 
należy powiększyć o co najmniej 
3 tysiące, ponieważ w armii car-
skiej panował zwyczaj dobijania 
ciężko rannych. 

Mam też i ja osobistą pamiątkę 
związaną z tym miejscem, przeka-
zywaną z pokolenia na pokolenie. 
Jest nią Srebrny Krzyż Virtuti Mi-
litari wręczony memu przodkowi 
– Michałowi Świątkowi 3 marca 
1831 roku, który w tej historycznej 
bitwie uczestniczył. Potwierdze-
nie tego faktu znalazłem w nr 63 
Kuriera Warszawskiego z 5 marca 
1831 roku: 

W pamiętnej bitwie pod Gro-
chowem dnia 25 zeszłego miesiąca 
(25 lutego – przyp. autora), z pułku 
3 liniowego, batalionu 1-go, do-

wodzonego przez podpułkownika 
Białkowskiego, dwóch wojowników 
odznaczyło się szczególnie m.in. 
żołnierz Świątek, kompanii drugiej. 

Niestety w prasowej wzmiance 
zabrakło imienia, które zostało po-
dane dopiero w dziele zatytułowa-
nym: „Xsięga pamiątkowa w 50-
tą rocznicę powstania 1830 roku” 
(Lwów 1881), gdzie na stronie 97, 
w imiennym spisie dowódców, 

sztabsoficerów, podoficerów i żoł-
nierzy armii polskiej, pod numerem 
303 figuruje por. Michał Świątek, 
kawaler Srebrnego Krzyża Virtuti 
Militari. 

W 1916 roku istniejące już 
wówczas Towarzystwo Przyjaciół 
Grochowa postawiło na jednej 
z wydm, w miejscu bitwy, drew-
niany krzyż – pomnik Bitwy pod 
Olszynką Grochowską. Dokładnie 
piętnaście lat później, w 100. rocz-
nicę – w 1931 roku – wymieniono 
krzyż na stalowy i wmurowano pod 
nim akt erekcyjny pod mauzoleum. 

Równocześnie kilku ulicom 
Grochowa nadano nazwy związane 
z postaciami powstania, ufundo-
wano także szkołę-pomnik im. Bo-
haterów Olszynki Grochowskiej, 
która otworzyła swoje podwoje 
w 1933 roku (tradycje kultywuje 

obecnie Gimnazjum Nr 20 noszące 
to samo imię). 

Kiedy w roku 1936, podczas 
prac melioracyjnych na tym terenie, 
natrafiono na skrawki umundurowa-
nia i kości poległych w walce, zło-
żono je w krypcie wzniesionej przy 
krzyżu, a ponad nią umieszczono 
tablicę ze słowami: 

Przechodniu powiedz współ-
braciom, 

że walczyliśmy mężnie i umiera-
li bez trwogi 

Ale z troską w sercu o losy Polski! 
O losy przyszłych pokoleń o Wa-

sze losy.
Dzisiaj Pomnik Bitwy Gro-

chowskiej stoi u zbiegu ulic Szero-
kiej i Traczy, na pobrzeżu rezerwa-
tu przyrody Olszynka Grochowska. 
Las olchowy nie dotrwał do na-
szych czasów, w znacznej mierze 
zniszczony w trakcie bitwy, a po 
niej doszczętnie wycięty. Do lat 
międzywojennych zachowała się 
jedna olcha, na której powieszono 
takiej oto treści tabliczkę: 

Jestem jedyną wnuczką boha-
terów z 1831 r. Mam w sobie krew 
praojców, którzy tu padli. Ludzie 
nie rańcie mnie! Dajcie żyć jeszcze 
radością, że Polska wolna! 

Obecnie nic już tutaj nie wyglą-
da tak jak dawniej. Niemniej jest to 
jedno z niewielu miejsc związanych 
z Powstaniem Listopadowym, które 
stało się inspiracją dla Stanisława 
Wyspiańskiego, który w istniejącym 
w pobliżu dworku umieścił akcję na-
pisanego przez siebie w 1898 roku 
dramatu „Warszawianka”. Rozmija 
się to niestety z prawdą historyczną, 
bo wzmiankowany dworek powstał 
znacznie później, a podczas trwania 
powstania wcale go tam nie było. 
Nie mógł więc być kwaterą gen. 
Józefa Chłopickiego, jak to wynika 
z tekstu sztuki naszego cenionego 
poety-dramaturga i artysty malarza, 
granej zresztą w teatrach polskich 
po dzień dzisiejszy. 

Tadeusz W. Świątek 

Zaułki historii

BiTwa pod olSzynką 
gRochowSką

Minęło 186 lat od bitwy pod Olszynką Grochowską, która była 
jedną z najbardziej krwawych w Powstaniu Listopadowym.

REKLAMA REKLAMA

baR ObIaDEK
ZaPRasZa

Lunch z 2 dań 15 zł
ul. Saska 46

22 424 44 37
 www.obiadek-saska.pl

OrganiZujemy:
v Imprezy okolicznościowe 

v Komunie
v Wszystko jest świeże  

i smaczne
v Potrawy są naszą 

produkcją

DOSTaWa graTiS 

Bitwa w Olszynce Grochowskiej. Zbiory Tadeusza W. Świątka (ok. 1968). 

Rekonstrukcja bitwy pod Olszynką Grochowską – Park Skaryszewski. Fot. archiwum 

Srebrny Krzyż Virtuti Militari.
Zbiory Tadeusza W. Świątka (1830).

Bitwa pod Grochowem. Karta pocztowa ze zbiorów Tadeusza W. Świątka (1930). 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GOCŁAW - LOTNISKO”  

UL. ORLEGO LOTU 6 

OGŁASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY

NA REMONT KORYTARZY I KLATEK 
SCHODOWYCH  W  BUDYNKU 

MIESZKALNYM  WIELORODZINNYM  
PRZY UL. TATARKIEWICZA 5 

W  WARSZAWIE

Szczegóły na stronie internetowej 
Spółdzielni

www.smgl.com.pl
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WARSZAWA, ul. wierna 24, targówek, pkp zacisze - wilno

REKLAMA REKLAMA

„Zwracamy się do Pani 
Prezydent o podjęcie działań, 
które skutecznie wyeliminują 
uciążliwe imprezy na terenie 
parku oraz zbędny ruch samo-
chodowy” – we wspólnym pi-
śmie apelują liderzy ośmiu sto-
warzyszeń oraz samorządów 
Kamionka i Saskiej Kępy. 

Głośne i tłumne lato
– W „Skaryszaku” z roku na 

rok przybywa coraz większych 
i hałaśliwych imprez. Cierpli-
wość mieszkańców się wyczer-
pała w zeszłym roku – uważa 
Dorota Jankowska-Lamcha, 
przewodnicząca lokalnego Sa-
morządu Kamionka. 

Podobnie myśli Dorota 
Zielińska, szefowa Stołecz-
nego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków: 

– W ubiegłe lato w parku 
był taki hałas i takie tłumy, że 
nie dało rady tam odpoczywać 
i razem z psami uciekłam na 
zielony i otwarty teren działek 
przy al. Waszyngtona…

Jako przykład bardzo 
uciążliwej imprezy aktywi-
ści wskazują dwudniowe 
(w czerwcu 2016 r.) obchody 
„Święta 100-lecia przyłącze-
nia Grochowa, Saskiej Kępy 
i Gocławia do Warszawy”. 

Różne działania artystyczne 
i kulturalne odbywały się na 
trzech scenach w Parku Skary-
szewskim, a przy alejkach sta-
nęły kramy i stoiska handlowe. 
Przed takim wykorzystaniem 
parku oponowało wielu miesz-
kańców Pragi-Południe. 

– Nie będziemy planowali 
już tak szeroko zakrojonej im-
prezy w parku. To była wyjątko-
wa, jednorazowa sytuacja – ze 
względu na jubileusz stulecia 
zrezygnowaliśmy ze „Święta 
Saskiej Kępy” na rzecz ogól-
nodzielnicowych uroczystości 
w Parku Skaryszewskim – za-
pewniają urzędnicy południo-
wopraskiego Ratusza. 

W piśmie do Sylwii Pasz-
ko ze Stowarzyszenia Miasto 
jest Nasze (jednego z dziesię-
ciu sygnatariuszy wniosku do 
Prezydent Warszawy) dziel-
nicowy Ratusz zapewnia, że 
„wszystkie imprezy w Parku 
Skaryszewskim były organi-
zowane zgodnie z zapisami 
ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami”. 

Wielka koalicja
Jak informuje nas Tadeusz 

Rudzki z Zarządu Rady Osie-
dla Saska Kępa, już po zło-
żeniu opisywanego wniosku 

poparły jego postulaty kolejne 
stołeczne organizacje (m.in. 
Towarzystwo Opieki nad Za-
bytkami, czy Akademia Sztuk 
Pięknych). 

– Rzadko w naszej dziel-
nicy udaje się utworzyć tak 
szeroką koalicję dla sprawy 
– podkreśla Rudzki i dodaje, 
że inicjatywa komentowa-
na jest bardzo pozytywnie, 
a mieszkańcy za nią dziękują 
i opowiadają o swoich wie-
loletnich walkach z hałasem. 
Sprawdzamy, jak do złożone-
go w ubiegłym roku wniosku 
podeszli adresaci.

Zarządzanie parkiem
– Zarząd Zieleni dopiero 

przejmie park w lipcu. Bę-
dziemy wsłuchiwali się w głos 
mieszkańców i działali tak, 
aby ten głos faktycznie był 
brany pod uwagę – zapewnia 
Renata Kuryłowicz z ZZ. 

Aktualnie „Skaryszakiem” 
jeszcze administruje Zarząd 
Oczyszczania Miasta. Iwona 
Fryczyńska, rzecznik ZOM, 
mówi, że dostali pismo jedy-
nie do wiadomości, a skoro 
głównym adresatem jest Pani 
Prezydent, to odpowiedzi na 
nie trzeba szukać w Ratuszu.

Wędrujący wniosek
Okazuje się, że prezydent 

Hanna Gronkiewicz-Waltz 
skierowała opisywany wnio-
sek do stołecznego Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego. A szefowa 
tej komórki, dyrektor Ewa 
Gawor, „zgodnie z właści-
wością” przesłała wniosek 
do burmistrza Pragi-Południe 
i ZOM, czyli do tych, którzy 
już wcześniej, jako adresaci, 
otrzymali wniosek stowarzy-
szeń i samorządów… Wycho-
dzi na to, że wniosek sobie 
krąży od przysłowiowego An-
nasza do Kajfasza.

O ustalenie czy cokolwiek 
faktycznie w tej sprawie dzieje 
się w stołecznym Ratuszu pro-
simy Magdalenę Łań z Biura 
Prasowego Urzędu Miasta. 
Obiecuje sprawdzić i dać znać. 
Jednak cisza z Biura Prasowe-
go jest bardziej stabilna niż 
ta, o którą aktywiści wnoszą 
w Parku Skaryszewskim.

Nie wylać dziecka z kąpielą
Zrozumienie dla postu-

lowanych we wniosku idei 
wykazuje Barbara Gebler-Wa-
siak, dyrektor południowo-
praskiego Centrum Promocji 
Kultury, które w „Skarysza-
ku” ma swój obiekt – Muszlę 
Koncertową. 

– Już od lat, na życzenie 
mieszkańców i ekologów, nie 
organizujemy tam przeglądów 
rockowych – mówi „Miesz-
kańcowi”. – Niemniej spokoj-
ne imprezy, mniejsze formy 
artystyczne, kino letnie, czy 
operetka powinny tutaj się od-
bywać. 

Trudno się nie zgodzić 
z takim podejściem. Podob-
nie, jak z postulatami środo-
wisk biegowych, które chcą 

w „Skaryszaku” organizo-
wać imprezy sportowo-re-
kreacyjne.

Park, nie parking!
Nikt absolutnie nie ma 

wątpliwości odnośnie dru-
giego wątku wniosku skie-
rowanego do Pani Prezydent 
– zakazu parkowania i ogra-
niczenia wjazdów na obszarze 
Parku Skaryszewskiego. Teo-
retycznie takie obostrzenia 
obowiązują, ale rzeczywistość 
pokazuje, że nie są przestrze-
gane. Skandaliczne parkowa-
nie na terenie parku nie raz 
opisywaliśmy w „Mieszkań-
cu”. I zapewne jeszcze będzie-
my zmuszeni wracać do tego 
tematu…

Adam Rosiński

Lokalne samorządy i organizacje chcą, aby 
Park Skaryszewski był enklawą ciszy i spoko-
ju. Wspólnie wystąpiły w tej sprawie do władz 
Warszawy. Oczekują konkretów.

SpACer od annaSza do kajfaSza

Skandalicznie zastawiona samochodami 
alejka w Parku Skaryszewskim w czasie 
jednej z ubiegłorocznych imprez.
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2017: „Jeden niewiele może” 
– książkę wylosował p. Witold Kędziorek. Po odbiór zapraszamy do redakcji  
(z dowodem tożsamości) do 3 marca 2017 r.

  
 







 








Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

W samolocie spotykają się dwie Japonki.
– Właśnie wracam ze wspaniałych wakacji 
– mówi jedna.

– Tak? A co ciekawego widziałaś? – pyta druga.
– Nie wiem jeszcze. Nie zdążyłam przejrzeć zdjęć.

***
Salon, popołudnie. Żona mówi do męża:
– Marianie, przygotowałam ci codzienną kawę.  
Przynieś sobie z kuchni.
Mąż idzie, wraca z filiżanką na tacy, raptem upuszcza 
tacę i kawa się wylewa.
– Marianie!!! 
– To nie ja. Ta kawa była tak słaba, że sama się prze-
wróciła…

***
Rzecz się dzieje przed walentynkami.  
Młody człowiek pyta sprzedawcę:
– Czy dostanę u pana jakieś ładne kartki, koniecznie 
z napisem „Dla mojej jedynej”?
– Oczywiście, mamy taki wzór.
– To poproszę siedem.

RADY
CiotKi
AGATY

Zima zmęczyła nas, wyglądamy 
wiosny! Lecz z jej nadejściem, 
także warto „wyglądać”! Trzeba 
więc i warto zadbać o siebie. 
u Po pierwsze – ruch. Dzień jest 
już dłuższy, łatwiej zmobilizować 
się do spaceru. Przy czym nie ma 
być to snucie się po ulicy i ogląda-
nie wystaw. Smog czyha wszędzie, 
dlatego lepszy jest park lub boczne 
uliczki, a ruch powinien być ener-
giczny, z wyprostowanymi plecami 
i nie na przygiętych nogach! Zacznij 
od kwadransa, to super sprawa!
u Po drugie – dieta. Korzystaj z 
dobrodziejstw kiszonej i świeżej 
kapusty, kiszonych ogórków, mro-
żonych kalafiorów, brukselki czy 
fasolki szparagowej. Pij warzywne 
koktajle, zwłaszcza sok z marchew-
ki, a do czego się da – dodawaj 
kurkumę. Cera szybko nabierze cie-
płego odcienia.
u Po trzecie – przejrzyj szafę! Pora 
na rozstanie z niektórymi ubrania-
mi, by zrobić miejsce na coś nowe-
go, choćby i z second handu. 
Wiosna coraz bliżej!

Dziś wiele osób korzysta z komputera i internetu. By chronić 
swoją prywatność podczas logowania na swoje konto, trzeba 
mieć swoje indywidualne hasło, najlepiej – złożone z liter du-

żych i małych, cyfr i ewentualnie innych znaków, dostępnych na klawiaturze. 
Możliwości są miliony, pomysłów wystarczy dla każdego.
Tymczasem okazuje się, że często idziemy na łatwiznę! Według badań Keeper Secu-
rity aż osiem na dziesięć najpowszechniej stosowanych przez nas haseł to banalnie 
proste do odgadnięcia sekwencje cyfr, a co piąte to 123456! Na drugim miejscu  
– 123456789, nieco niżej 11111. Na kolejnych miejscach są trudne na oko sekwen-
cje liter i cyfr, nie wspominając o haśle qwerty, które przestaje wydawać się wymyśl-
ne, gdy spróbujemy napisać je na klawiaturze, podobnie, jak na przykład q2w3e4r, 
pisane od początku lub od końca, bez znaczenia.
Tworząc hasło, skomponuj na przykład ważną dla ciebie datę (dzień i miesiąc) z ini-
cjałami jakichś osób albo pierwszymi literami przysłowia, np. kwdtc – komu w drogę 
temu czas. Ważne też, by swoje hasło co jakiś czas zmieniać, dla bezpieczeństwa. Pyszna Józia

Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
Dziś coś słoDkiego. Na szybko.

 Rach-ciach: 1 i 1/2 szklanki mąki wymieszaj ze szklanką cukru, 
4 łyżkami gorzkiego kakao, łyżeczką sody oczyszczonej i łyżeczką 
proszku do pieczenia. W osobnym naczyniu wymieszaj 1/2 szklanki 
oleju, szklankę wody, łyżkę octu i łyżeczkę aromatu do ciast. Gdy go-

towe, wsyp powoli, mieszając, suche do mokrego, a potem całość do natłuszczonej 
formy. Piecz w około 175°C przez 20-30 minut. Gdy ostygnie, wyjmij z formy, posyp 
cukrem pudrem lub polukruj.

 ciasto haneczki: zmiksuj 10 dkg stopionego, letniego masła  
z 3 jajkami, 10 łyżkami cukru i 1 cukrem waniliowym. W osobnej 
misce wymieszaj 10 czubatych łyżek mąki, 1 i 1/2 proszku do pie-
czenia i nieco soli. Mieszając, dodaj suche do mokrego. Foremkę 
wysmaruj masłem, wysyp tartą bułką, wlej warstwę ciasta, na to włóż owoce, znów 
ciasto i znów owoce. Można użyć owoców mrożonych, oprószonych mąką lub ja-
błek czy gruszek, pokrojonych w kostkę i również omączonych. Piecz ok. 45-50 min.  
w 170-180°C.

 ciasto czekoladowe: w dużej misce wymieszaj 2 szklanki cukru, 
1 i ¾ szklanki mąki, ¾ szklanki gorzkiego kakao, łyżeczkę soli, po 
półtorej łyżeczki proszku do pieczenia i sody; dodaj 2 jajka, szklankę 
mleka i pół szklanki oleju, ciut wanilii, a gdy jest już dobrze zmikso-

wane, dolej powoli szklankę wrzącej wody, nie przerywając miksowania. Kto lubi, 
niech do składników sypkich doda mielone drobno orzechy lub migdały. Gdy goto-
we (ma być rzadkie), wlej do nasmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą for-
my. Piecz w 175-180°C przynajmniej pół godziny. Gdy włożony w ciasto patyczek 
jest suchy, gotowe. Wyjmij z formy po ostudzeniu.

 Ciasto marchewkowe: zetrzyj na drobnej tarce marchew, po-
trzebne będą 2 szklanki. Zmiksuj na dość wysokich obrotach 2 jajka 
ze szklanką cukru pudru, dodaj nieco soli, ¾ szklanki oleju, następ-
nie dodaj 1 i ½ szklanki mąki wymieszanej z łyżką (płaską) cynamo-
nu, łyżeczką kurkumy, łyżeczką proszku do pieczenia, ¾ łyżeczki sody, 1 cukrem 
waniliowym, przyprawą do piernika, siekanymi orzechami, a gdy gotowe, dodaj 
2 szklanki tartej marchwi, odciśniętej z soku. Warto wyłożyć formę papierem do 
pieczenia. Wlej do niej dość gęste ciasto, piecz minimum 45 min.

Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 4H O R O S K O P
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

W najbliższym czasie w twoim życiu może być „w kratkę”. Z jednej strony mogą się pojawić 
nowe możliwości i okazje np. zawodowe lub towarzyskie, z drugiej jednak – coś przeszkodzi ci 
z nich skorzystać. Masz większe szanse odnieść sukces na gruncie rodzinnym i towarzyskim niż 
zawodowym. Pamiętaj, że są sprawy, których nie da się przeliczyć na pieniądze. 
Przyjazny czas na rozrywki i nawiązywanie nowych znajomości. Będziesz miał dar zjednywania 
sobie ludzi. Nieoczekiwanie możesz otrzymać pomyślną wiadomość. Najbliższy okres będzie 
sprzyjał pracy umysłowej i dalszym podróżom. Uważaj jednak, prowadząc samochód i zapinaj 
pasy! 
Nadchodzące dni mogą upłynąć pod znakiem odrabiania zaległości i wykonywania wcześniejszych 
zobowiązań. Może będziesz pisać pracę dyplomową lub spłacać zaciągnięte długi? Pozbywaj się 
starych spraw po kolei, stopniowo wykreślając z notesu te, które zostały załatwione. Przy okazji nie 
zapominaj o starych znajomych, bo warto podtrzymywać dobre relacje z przyjaciółmi.
To dobry czas na załatwianie spraw urzędowych. Ale nie tylko, bo trzeba pamiętać o podno-
szeniu kwalifikacji zawodowych. Nie powinieneś się kurczowo trzymać przestarzałych metod 
pracy. Możesz spróbować myśleć o nowych formach działania i płynnym przepływie informacji. 
W miłości idź na całość. Niech zima nie studzi gorących porywów twojego serca.
Możesz przeżywać gorący okres w pracy, załatwiać skomplikowane sprawy urzędowe lub przyjdzie ci 
zająć się swoim zdrowiem. Pomiędzy tobą a osobami z twojego otoczenia częściej może dochodzić 
do konfliktów, cóż nie będziesz teraz aniołem. Postaraj się jednak spojrzeć na ewentualne przeszkody, 
jak na szansę, by nauczyć się czegoś nowego. Wyciągaj też wnioski z własnych błędów.
Zdrowy rozsądek i twarda kalkulacja będą dla ciebie najlepszym doradcą. Tempo życia będzie 
zbyt szybkie, a twoje samopoczucie zaś nieszczególnie dobre. Ale zamiast marudzić, trzeba się 
sprężyć i nie pozwalać sobie na żadne zaniedbanie. Szczęście może dopisać ci w miłości albo 
w finansach. W przyszłym miesiącu będzie szansa na odpoczynek.
Zrobi się romantycznie. Twój tajemniczy, niepokojący urok przybierze na sile, więc dużo łatwiej 
będziesz nawiązywać znajomości. Ci z was, którzy jeszcze są do wzięcia, bez trudu znajdą 
interesujące towarzystwo. Nie zapominaj o własnym zdrowiu i zrób chwilę przerwy – nawet od 
przyjemności 
W najbliższych dniach powinieneś kierować się zasadą, „co nagle, to po diable”. Nie lubisz 
długo podejmować decyzji, ale wiedz, że teraz nadmierny pośpiech jest niewskazany. Pamiętaj 
także, że pomiędzy pewnością siebie a brawurą przebiega cienka granica, którą łatwo możesz 
przekroczyć – nie trać więc głowy. 
Może rzucisz palenie, rozpoczniesz dietę odchudzającą, wybierzesz się do lekarza ze swoimi 
dolegliwościami? Masz szansę usamodzielnić się, uniezależnić, zacząć postępować bardziej 
po swojemu, a nie pod czyjeś dyktando. Udana może być końcówka miesiąca, nie zwlekaj więc 
z załatwieniem trudnych spraw. 
Humor mogą ci poprawić zakupy, kupisz drobiazg, o którym zawsze marzyłeś np. płytę z ulubio-
nymi nagraniami lub interesującą książkę. Może także ktoś, kogo o to wcale nie podejrzewałeś 
okaże ci wiele ciepłych uczuć. W sprawach zawodowych trzymaj się wcześniejszych ustaleń, 
postaw na pracę zespołową i płynny przepływ informacji. 
Nie powinieneś mieć powodów do narzekania. Sympatyczne kontakty z otoczeniem mogą ci 
pomóc w awansowaniu lub ubiciu dobrego interesu. Doskonale wyczujesz sytuację, ale nie-
odzowne będą dyplomacja i uśmiech. Przybędzie też gotówki. Jeśli jesteś sam – pozwól sobie 
na odrobinę szaleństwa – niezobowiązujący flirt może poprawić twoje samopoczucie.
Zaciągnięte kredyty, pożyczki lub inne zobowiązania mogą spędzać ci sen z powiek, dlatego pozała-
twiaj pilne sprawy, póki jeszcze czas. Najbliższa przyszłość jawi się w nieco jaśniejszych kolorach. 
To, co jeszcze niedawno wydawało się niebotycznym szczytem, okaże się łatwym do pokonania 
wzniesieniem, z którego w dodatku widać znacznie ciekawszy kawałek świata. 

1       2       3       4       5        6       7          8       9      10     11      12         13            14         15         16
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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 
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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. 22 672-79-27 od 10-15. 
Chętnie 50+.  
Darmowe szkolenia.

n Opiekunka do trzylatka na czas 
chorób. Tel. 660-320-055

n Zatrudnię ekspedientkę do 
sklepu spożywczego w Warsza-
wie (Praga Południe) ul. Szase-
rów 127a. Telefon kontaktowy 
608-483-888.

FINANSE

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

n Najtańsza Księgowość.  
Tel. 608-475-870

n Pożyczka do 25 000 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 

n Szybka pożyczka do 25000. 
Tel. 698-806-444

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 Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.  
Tel. 793-507-212

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 Działkę atrakcyjnie położo-
ną. Tel. 505-551-652

n Pokój z kuchnią 32 m kw.  
II piętro ul. Podskarbińska.  
Tel. 792-180-940, 22 810-93-16

NIERUCHOMOŚCI – Zamienię

n 52 m kw. własnościowe 
(Grochów) II piętro bez windy 
na mniejsze ok. 30 m kw. na 
parterze lub z windą (Grochów 
lub Wawer). Tel. 505-019-066

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 podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody. Warszawa Praga-Po-
łudnie.  
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 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

TURYSTYKA

n Wypoczynek dla Seniorów  
w Krynicy Morskiej. Turnus 
kwietniowy 03.04-13.04 cena 
840 zł/os. Wielkanoc 14.04-
23.04 cena 899 zł/os. Majówka 
24.04-07.05 cena 1199 zł/os. 
Informacje i zapisy:  
ul. Marszałkowska 81 lok. 25. 
Tel. (22) 834-95-29

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.  
NAPRAWY, 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 gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 
Tel. 694-747-213

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprze-
daż urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, gwa-
rancja. 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

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

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 dzień-noc.  
Tel. 514-165-445

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

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

n Całoroczne dbanie o nagrobki. 
Tel. 664-676-664

n Pranie dywanów i tapicerki 
osobiście. Tel. 664-676-664

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

USŁUGI – Remontowe

n Cyklinowanie 3x lakierowanie. 
Super tanio. Wymiana listew, 
reperacja. Tel. 662-745-557

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

n Glazura, hydraulika, malowa-
nie. 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 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

ZWIERZĘTA

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

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

AMABILIS
ZAKŁAD 

POGRZEBOWY
SŁUŻYMY POMOCĄ  

CAŁĄ DOBĘ
tel. 667 130 899

ul. Komandosów 14
04-485 Warszawa-Rembertów

www.amabilis.pl
e-mail: krystianpieniak@vp.pl

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI
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  obsługa pogrzebu  
na wszystkich cmentarzach

 finansowanie w ramach zasiłku ZUS
 duży wybór trumien, urn, wieńców 
 eksportacje zmarłych całą dobę  

na terenie całego kraju
 szybkie terminy pogrzebów i kremacji

 darmowy i całodobowy  
dojazd mobilnego biura

 niskie ceny



14

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810-87-32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

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

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

    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

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

problemy z miednicą dotyczą także panów!
Bardzo nowoczesne wy-

posażenie medyczne, nie-
odzowne tam, gdzie nie 
szczędzi się kosztów, by 
zapewnić jak najlepszą dia-
gnozę, szybką i trafną oraz 
leczenie na miarę potrzeb 
i możliwości XXI wieku.

Przy ul. Bora-Komorow-
skiego 21 przyjmują lekarze 
specjaliści z ponad 20 róż-
nych dziedzin medycyny, 
z doskonałym dietetykiem 
włącznie, niezastąpionym, 
gdy chcemy zrzucić wagę 
lub podjąć działania profi-
laktyczne. Warto pamiętać 
o ultranowoczesnym USG, 
USG ogólnym (m.in. jama 
brzuszna, piersi, tarczy-
ca), USG ortopedycznym 
(kości, stawy i więzadła), 
naczyniowym (Dopplery) 
oraz ciąży 3D/4D .

 To także m.in. chirurgia 
dziecięca i ogólna, kardio-
logia, ortopedia i okulisty-
ka i stomatolodzy o różnych 
specjalnościach, od szerokiej 
gamy usług profilaktycznych, 
po leczenie, także chorób 
miazgi zęba i innych, różne-
go pochodzenia, w obrębie 
jamy ustnej, z ortodoncją 
i protetyką włącznie.

Ale wróćmy do tematu. 
BORAMED jest szeroko zna-
ny i niezwykle ceniony przez 
młode mamy, także te, które 
dopiero są w ciąży. Bezin-

wazyjna diagnostyka pre-
natalna oraz kompleksowa 
opieka nad kobietą gineko-
logiczna i fizjoterapeutycz-
na, najpierw indywidualnie, 
skutecznie i profesjonalnie 
przygotowująca do porodu, 
potem niezwykle pomocna, 
by powrócić do sprawności 
i dobrej formy w połogu. 
Wszelką pomoc w „spra-
wach kobiecych” otrzymu-
ją tu pacjentki w każdym 
wieku, zaś seniorki bardzo 
cenią sobie niezwykle tak-
towne, delikatne podejście 
do nich i – co ważne – praw-
dziwą pomoc np. w nie-
trzymaniu moczu i stolca, 
rozmaitych bólach i dolegli-
wościach miednicy. Wizytę 
zamawiamy osobiście, te-
lefonicznie lub za pomocą 
strony internetowej www.
boramed.pl – jak komu wy-
godniej.

Co ciekawe, problemy 
miednicy – m.in. nietrzyma-
nie moczu, stolca, zaparcia, 
brudzenie bielizny, bóle, 
napięcia – dotyczą nie tylko 
pań! Okazuje się, że są spe-
cjaliści od niesienia pomo-
cy mężczyznom w różnym 
wieku, u których choroba 
prostaty lub komplikacje 
pooperacyjne spowodowa-
ły przejściowo impotencję 
lub nietrzymanie moczu. 
Przejściowo nie oznacza, że 

to minie samo, bo nie minie! 
Tu trzeba specjalisty.

Jedną z takich osób jest 
Joanna Głogowska, od nie-
dawna współpracująca z BO-
RAMEDEM. To u niej war-
to szukać pomocy w przy-
padku problemów w obrę-
bie miednicy, męskiej lub 
kobiecej, bez względu na 
wiek (nietrzymanie moczu, 
stolca, zaparcia, brudzenie 
bielizny, bóle, napięcia i nie 
tylko). Tu pomogą także 
ciężarnym!

– Pani Joanno, dlaczego 
wybrała Pani ten zawód?

– Studia w Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu na 
wydziale rehabilitacji skoń-
czyłam z wyróżnieniem, 
potem jeszcze wiele kierun-
kowych, specjalistycznych 
kursów. Już po pierwszym 
roku wiedziałam, że to jest 

WARSZAWA

właśnie to! Totalnie się w niej 
zakochałam. Jako uczennica 
szkoły baletowej uszkodzi-
łam sobie kolano i po ope-
racji pierwszy raz zetknęłam 
się z rehabilitacją…

– W czym się Pani spe-
cjalizuje?

– W fizjoterapii urogi-
nekologicznej. Swoją pracę 
zaczynałam w Akademic-
kim Szpitalu Klinicznym 
we Wrocławiu u słynnego 
prof. Romualda Zdrojowe-
go, w oddziale onkologicz-
no-urologicznym, była to 
praca właśnie z mężczyzna-
mi. Najstarszy pacjent, bli-
ski osiemdziesiątki, cierpiał 
na pooperacyjne zaburzenia 
erekcji i znów chciał być 
w pełni sprawny; miał part-
nerkę, z którą byli związani 
bardzo blisko i do operacji 
aktywni seksualnie. Potem 
zjawił się u mnie z wielkim 
bukietem róż, bo im się uda-
ło, pomogłam!

Po jakimś czasie prze-
niosłam się do Warszawy, do 
męża, i wówczas zaczęłam 
pracę z kobietami – od 5 lat 
m.in. w szpitalu ginekolo-
giczno-położniczym na ul. 
Madalińskiego. Dlatego te-
raz zachęcam i panie, i panów 
z problemami, by sami spraw-
dzili, że naprawdę można im 
skutecznie pomóc, popra-
wiając jakość ich życia, przy 
okazji lecząc z kompleksów 
i wycofania towarzyskiego.

Trzeba pamiętać, że pa-
nowie o wiele rzadziej zgła-

szają się po pomoc, bo dla 
nich problemy z erekcją 
czy utrzymaniem moczu 
są niezwykle trudne, upo-
karzające. Nie chcą o tym 
mówić, ani tego ujawniać. 
Trzeba sobie zadać wów-
czas pytanie, czy naprawdę 
chcę z tą krępującą, skry-
waną tajemnicą żyć nadal, 
czy chcę coś zmienić?

Co do kobiet, sprawa jest 
prostsza. Bardzo dużo mło-
dych kobiet ma problemy 
z nietrzymaniem moczu po 
porodach, podobnie – różne 
problemy w obrębie mied-
nicy pojawiają się w wieku 
starszym, emerytalnym. 
Ale kobiety są przyzwycza-
jone do wizyt u ginekologa, 
łatwiej im szukać pomocy. 
Pierwsza wizyta to badanie 
ginekologiczne, z wziernika-
mi (nie każdy rehabilitant 
ma uprawnienia do takich 
badań, ja – mam), wywiad, 
czasem trzeba to uzupełnić 
badaniem USG, wszystko 
zależy od rodzaju schorze-
nia, podobnie, jak dobór wła-
ściwej terapii. Znaczenie ma 
postawa, czasem też – zabu-
rzenia neurologiczne. To po 
prostu trzeba sprawdzić, 
a potem – działać!

– Co jest ważne w terapii?
– Poznanie własnej fizjo-

logii i umiejętne ćwiczenie. 
Zapomnijmy o tak zwanych 
mięśniach Kegla. Chodzi 
o mięśnie dna miednicy, 
o obszar przepony mo-
czowo-płciowej, tworzący 

BORAMED – wyjątkowa placówka z szeroką ofertą opieki i pomocy medycz-
nej. Doskonale znana, polecana przez pacjentów, którzy w razie potrzeby 
sami chętnie tu wracają. 

Joanna Głogowska

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

REKLAMA REKLAMA

Boramed Centrum  
Medyczne

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307

tel. 22 250 15 77
(wejście w pasażu  

handlowym)

Boramed  
REHABILTACJIA

ul. Fieldorfa 10 lok.315
tel. 22 250 15 77

(wejście w pasażu  
handlowym)

www.boramed.pl

jakby hamak, na którym 
spoczywa wiele narządów – 
nie wszystkie są w obrębie 
otrzewnej. Bardzo ważne, 
by zanim rozpocznę działa-
nia, określić, czy problemem 
jest zbyt małe napięcie mię-
śniowe, czy zbyt wielkie, bo 
i tak bywa. Czasem trzeba 
np. współpracować z porad-
nią leczenia bólu lub innym 
specjalistą.

– Co w Pani pracy jest 
najtrudniejsze?

– Pacjenci, którzy naczy-
tali się w internecie, co im 
niby dolega i wszystko wie-
dzą lepiej, niż ja. To trudne 
sytuacje.

– Kilka słów o sobie…
– Mamy czteroletniego 

synka, wolny czas spędza-
my bardzo sportowo: rowery, 
narty, sporty wodne. W mo-
jej kuchni króluje wołowina 
oraz warzywa i owoce – bez 
nich nie umiałabym żyć! 

(AS2017)
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SłUch STaTySTycznie
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OGŁOSZENIE PRASOWEOGŁOSZENIE PRASOWE

SŁUCH nieIDEALNY

Umarł człowiek. Zdarza się. Rodzina, mimo szoku, 
musi dopełnić formalności. Nie można przecież umrzeć 
ot, tak sobie. Śmierć bowiem, to także wydatek. Pogrzeb, 
niezbędna oprawa, ale też wypłata ubezpieczenia „na 
wypadek śmierci”. Jasne – zawsze, gdy w grę wchodzą 
pieniądze, musi być porządek. Żaden urząd, ani jedna 
instytucja, nie wyda ich bez zastanowienia, no i bez nie-
zbędnych „papierów”, czyli „podkładek”. Porządek naj-
lepiej zaś reguluje „procedura”. Wtedy wiadomo, co i jak  
– jakie papiery, w jakim terminie, gdzie złożyć… 

Nie inaczej było w przypadku, który nie daje nam 
spokoju. Załatwienie ostatnich ziemskich spraw ojca 
przypadło synowi. Między innymi właśnie – wypełnienie 
wniosku o wypłatę ubezpieczenia. Numer sprawy, numer 
dokumentu, nazwisko ubezpieczonego – trzeba przez to 
przejść, mimo że to przecież o ojca chodzi, mimo że to 
już ostatnia z nim „wspólna sprawa”. Syn zgłasza więc 
w firmie ubezpieczeniowej, że ich klient, a jego tata, 
umarł. Urzędnik uruchamia procedurę… 

Nie nawiązuje jednak korespondencji z nim, tylko z… 
nieboszczykiem. Nie imię syna widnieje na urzędowym 
piśmie, tylko imię ojca. Jakby niezbędnych dokumentów 
urzędnik żądał bezpośrednio od umarłego:

„W związku z otrzymanym zgłoszeniem zdarzenia 
śmierć ubezpieczonego informuję, że do uznania odpo-
wiedzialności lub określenia wysokości świadczenia, 
niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:  
dokument tożsamości uprawnionego, dyspozycja wypłaty, 
odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego”.

Cóż więc tak naprawdę mówi ów urzędnik przy pomo-
cy tej bardzo zresztą dziwacznej, łamanej polszczyzny? 

Ano mówi: panie nieboszczyku – musi pan dostarczyć 
to i to, żebyśmy za pańską śmierć wypłacili „uprawnione-
mu”, co się należy… 

Nie wiem, jaki to wybitny polonista miał wpływ na 
treść przywołanego tu pisma, ale na pewno zdanie: 
„W związku z otrzymanym zgłoszeniem zdarzenia śmierć 
ubezpieczonego informuję, że…” należy do bardziej ku-
riozalnych osiągnięć polszczyzny urzędniczej. Gorzej, że 
sprawdza się przy okazji powiedzonko – jaka polszczyzna, 
taki styl. 

Urzędnik spętany procedurą całkowicie wyłączył wła-
sny mózg. Ważne jest, że zachowuje się zgodnie z urzęd-
niczą pragmatyką, nieważne zaś jest, co z tego wynika 
dla tych, do których pisze. A wynika dodatkowy ból, za-
skoczenie i zdumienie. Jak można pisać do nieboszczy-
ka instruując go o obowiązku dostarczenia niezbędnych 
dokumentów, bez których wypłata umówionego z dawna 
i opłacanego ubezpieczenia „na wypadek śmierci” bę-
dzie utrudniona i będzie trwała dłużej niż mogłaby? Jak 
można nie zdawać sobie sprawy, że w ten sposób robimy 
komuś dodatkową krzywdę?

Można – pod warunkiem, że „dochowuje się proce-
dury”. 

MARWIT

mÓzg w kleSzczach 
pRocedURy

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego pro-
blem niedosłuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln osób. 

Niemal połowa osób po 50. 
roku życia ma kłopoty ze zro-
zumieniem rozmowy w hała-
sie, a wśród osób starszych na 
niedosłuch cierpi aż 74 proc. 
badanych. Niedosłuch nie jest 
już wyłącznie domeną senio-
rów, dotyka także młodzież 
i małe dzieci. Co czwarty pol-
ski nastolatek ma kłopoty ze 
słuchem – wynika z danych 
zebranych podczas Narodowe-
go Testu Słuchu. 

DLACZEGO SŁYSZYMY  
CORAZ GORZEJ?

Pierwszą przyczyną naby-
tego niedosłuchu jest starzenie 
się społeczeństwa, co jest pro-
cesem nieuniknionym. Drugim 
powodem jest wszechobecny 
hałas: godziny spędzone ze 
słuchawkami w uszach, spa-

cery po ruchliwych i gwarnych 
ulicach, harmider podczas 
koncertów i imprez, praca 
w fabryce przy głośno pracu-
jących urządzeniach. 

Światowa Organizacja 
Zdrowia szacuje, że aż 1/10 
ludzi na całym świecie jest co-
dziennie narażona na uciążliwe 
dźwięki, które powodują stałą 
degradację słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że 

zbyt głośno oglądasz telewi-
zję? Masz wrażenie, że Twoi 
rozmówcy mówią niewyraźnie 
przez telefon? Słyszysz dźwięk 
w głośnym otoczeniu, ale nie 
jesteś w stanie zlokalizować 
jego kierunku? Odczuwasz 
brzęczenie, bądź szumienie 
w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest 

bardzo złożony, a gdy zaczyna 
szwankować, nie wystarczy po 
prostu założyć dowolny aparat 
słuchowy, włączyć go i usta-
wić głośność. Aby jak najlepiej 
wykorzystać słuch, należy za-
cząć od wizyty u specjalisty. 
Zbada on słuch, wypyta o styl 
życia i wspólnie z pacjentem 
znajdzie najlepsze rozwiązanie. 
Badanie słuchu jest bezbole-
sne, szybkie i bezpłatne. Czę-
sto skutecznym rozwiązaniem 
otwierającym drzwi do świata 
dźwięków, które wydawały się 
bezpowrotnie utracone, może 
okazać się aparat słuchowy.

APARAT 
NIE TAKI STRASZNY

W Polsce aparaty słuchowe, 
bez względu na wiek oraz rodzaj 
niedosłuchu są refundowane 
przez NFZ oraz, alternatywnie 

przez PCPRy. Współczesne 
aparaty słuchowe to maleńkie 
cuda techniki. Ich czułe mikro-
fony koncentrują się na mo-
wie, jednocześnie wytłumiając 
hałasy otoczenia. Mogą one 
być regulowane za pośrednic-
twem smartfona, współpracują 
z wie loma innymi urządzenia-
mi elektronicznymi, z których 
korzystamy na co dzień. Są 
prawie niewidoczne lub zmi-
niaturyzowane do eleganckich 
i estetycznych kształtów, a ich 
obsługa jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopa-
sowane do możliwości słu-
chowych i potrzeb pacjenta 
pomagają słyszeć optymalnie 
w różnych sytuacjach i w każ-
dych warunkach akustycz-
nych. Ich noszenie powoduje 
mniejszy wysiłek słuchowy, 
łatwiejsze zapamiętywanie oraz 
lepsze rozumienie mowy nawet 
w głośnym otoczeniu. Pozwala-

ją również zlokalizować źródło 
dźwięku, co znacznie podnosi 
bezpieczeństwo użytkowników. 

Noszenie ich zapobiega 
dalszej degradacji słuchu, 
zwiększa komfort słyszenia, 
a tym samym funkcjonowania 
osób niedosłyszących. Za-

czynają czuć się bezpieczniej, 
wraca ich pewność siebie oraz 
radość życia.

Na naszym słuchu pole-
gamy w wielu istotnych sytu-
acjach życiowych, dlatego nie 
zapominajmy go cenić i dbać 
o niego.
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Ostatnie mieszkanie  
w zakończonej inwestycji  

przy ul. Begonii 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Osiedle Młodych” 

ul. Grenadierów 21
tel. 22 517 89 03

www.osiedle-mlodych.pl
sprzedaz@osiedle-mlodych.pl

l Lokal o powierzchni 100,56 m2 usytuowany  
na X piętrze z niepowtarzalnym widokiem  
na bujną zieleń Marysina Wawerskiego 

l Komórka lokatorka usytuowana  
także na X piętrze
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