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Mity i kity
Rozmawiałem ostatnio z bardzo 

przekonującym w swych interpreta-
cjach świata inżynierem. Temat: jak 
dajemy się owładnąć mitom, jak 
bardzo i podświadomie jesteśmy 
sterowani przez lobbystów. 

Tu usłyszałem dwa przykłady: 
pierwszy – elektrownie wiatrowe, 
które mają uzupełniać krajowy sys-
tem energetyczny tanią energią 
w godzinach szczytu. Kiedy jest 
szczyt? Gdy klimat Europy jest zdo-
minowany przez wyż kontynentalny 
z centrum Rosji. Latem mamy trzy 
tygodnie upału (i zapotrzebowa-
nie na prąd dla klimatyzatorów), 
a w zimie siarczysty, długotrwały 
mróz. Więc też jest większy pobór 
prądu. Jak w sam raz idealne warun-
ki, by wiatraki się zakręciły. Tyle że… 
wyż to bezwietrzna pogoda. I nici 
z pracy wiatraków. A lobby mówi, 
jak bardzo przydaje się tani prąd, 
gdy jest większe zapotrzebowanie. 
Ale nie dodaje, że wówczas akurat 
wiatraki nie działają.

I drugi podobny przykład. Do-
brodziejstwo samochodów elek-
trycznych, panaceum na smog. No 
tak, tłumaczył mi inżynier, będzie 
więcej aut elektrycznych, więc trze-
ba będzie więcej wyprodukować 
prądu. A więcej prądu, to większe 
skażenie klimatu (bo przecież nie 
mamy elektrowni jądrowych i bardzo 
się ich boimy). Auta będą mniej truły, 
natomiast więcej w przestrzeń wyślą 
kominy elektrowni. W sumie mniej 
więcej wyjdzie na jedno.

Logiczne? Mnie się wydaje, że 
bardzo. A co to oznacza? Że nie ma 
rozwiązań, które byłyby jednoznacz-
nym dobrodziejstwem… A o tej 
drugiej stronie medalu z reguły się 
milczy. 

Nie szukajmy spiskowych teorii, 
bo tak jest wygodniej. Ale czy mą-
drzej, lepiej? Mogłoby by być, gdyby 
do głosu dochodzili też „adwokaci 
diabła”, szukający dziury w całym. 
Ja ich lubię, a Państwo?

Tomasz Szymański
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Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

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

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

Centrum Prania Dywanów i Wykładzin

Nim zapłoNie 
kagaNek oświaty

PODUSZKI OD 9 ZŁ

artYKUŁY POścIelOwe,  
PIżamY, ObrUSY, ręcZnIKI.

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

Tel. 793-129-744

Według danych z października ubiegłego roku na 
Białołęce jest 429 przystanków. Z tej liczby ponad 
200 nie ma wiat przystankowych. Niestety, nie za-
powiada się na szybkie zmiany.  Czytaj na str. 2

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

 
 

   

   bezbolesne leczenie
   nowoczesna protetyka
 

uWAGA!   
  

 

 Promocyjna cena 
rkoron po celanowych

ina metalu  cyrkonie

G A B  I  N  E  T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 22 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 natychmiastowe 
naprawy protez

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!

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

 
 
ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU

 DU¯Y WYBÓR OPRAW

22 672-77-77
Al. Waszyngtona 44

przy Międzynarodowej

RABATY!

BiedNemu wiat(r) w oczy

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

Podobne moduły, jak te na Targówku, staną niedługo przy szkołach w Wawrze. 

REKLAMA REKLAMA
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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

  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%   

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

BiedNemu wiat(r) w oczy KRONIKA POLICYJNA
Na „policjanta”

Do banku zgłosiła się 65- 
-latka przekonana, że uczestni-
czy w policyjnej akcji przeciw-
ko przestępcom wyłudzającym 
pieniądze od starszych osób. 
Kobieta została wcześniej „za-
chęcona” telefonicznie przez 
„policjanta” i zamierzała wypła-
cić ze swojego konta 15 tys. zło-
tych. Ta transakcja wydała się 
podejrzana kasjerce, która za-
wiadomiła policję. W ich ręce 
wpadł 24-letni mężczyzna, 
mieszkaniec Targówka, który 
decyzją sądu został aresztowany 
na 3 miesiące. 

Patryk K. ma na sumie-
niu udział w jeszcze innych 
podobnych przestępstwach. 
W pierwszych dniach stycznia, 
wyłudził pieniądze w kwocie 
105 tys. złotych od mieszkanki 
Warszawy i usiłował przejąć ko-
lejne 50 tys. złotych.

Wpadli z narkotykami
Policjanci otrzymali infor-

mację, że w podwórku przy 
jednej z ulic Grochowa grupa 
osób spożywa alkohol. Gdy 
podjechali radiowozem, uwagę 
mundurowych zwrócił jeden 
z mężczyzn, który próbował 
coś ukryć. Była to działka me-
fedronu, której… nie zdążył 
zażyć. 29-letni Emil O. został 
zatrzymany, a narkotyk zabez-
pieczony. 

Pół godziny później na 
terenie Gocławia dwóch po-
dejrzanie zachowujących się 
mężczyzn na widok patrolu roz-
biegło się w przeciwne strony. 
Zostali zatrzymani. Każdy nich 
miał przy sobie marihuanę. 31-
latkowie, Wojciech S. i Maciej 
S. trafili do policyjnych cel.

Kazali mu płacić
Do komendy przy ul. Gre-

nadierów zgłosił się mężczy-
zna, który opowiedział o tym, 
co go spotyka go ze strony 
pewnego małżeństwa, od któ-
rego wynajmował mieszka-
nie. Ponieważ nie rozliczył 
się z nimi do końca, posłużyło 
to za pretekst do wymuszenia 
podpisania umów pożyczki 
i zakupu na raty ekspresu do 
kawy. Policjanci zatrzymali 
właścicieli mieszkania.

 
Pobił łopatą

O 22.30 policjanci usły-
szeli w radiostacji komuni-
kat, z którego wynikało, że 
w jednym z podwórek doszło 
do bójki i polała się krew.  
31-letni Marcin W. chwycił 
bowiem łopatę do odgarniania 
śniegu i bił nią jednego z kom-
panów, rozcinając mu skórę na 
policzku. Poszkodowanemu 
po mocy udzieliło pogotowie 
ratunkowe, a 31-latek został za-
trzymany, miał prawie 2 promi-
le alkoholu w organizmie. 

Handlował nielegalnymi 
papierosami

Policjanci z oddziału pre-
wencji patrolowali okolice 
ulicy Lubelskiej. Na ich wi-
dok pewien mężczyzna rzu-
cił pomiędzy zaparkowane 
samochody pakunek i zaczął 
uciekać. Policjanci go dogo-
nili, wylegitymowali. Był to  
27-letni Ormianin. W porzu-
conej paczce znajdowały się 
papierosy bez polskich znaków 
akcyzy skarbowej, w sumie 
prawie 650 paczek. Sprawca 
został zatrzymany.

policja.pl

Dokończenie ze str. 1
Pogoda bywa kapryśna, 

a oczekiwanie na autobus 
w czasie deszczu czy wiatru, 
jak nietrudno się domyślić, 
do najprzyjemniejszych nie 
należy. Dlatego irytacja wciąż 
rośnie. 

– Z jednej strony nama-
wiają na to, by przesiąść się 
do autobusów, a z drugiej nie 
zadbają o podstawowe rzeczy, 
takie jak wiaty przystankowe. 
Ja mam dość moknięcia przed 
wyjazdem do pracy. Zapra-
szam urzędników do prze-
jażdżki od nas, z Lewandowa, 
komunikacją miejską. Może 
jak raz czy drugi przemokną 
do suchej nitki, to zaczną my-
śleć o mieszkańcach – irytuje 
się pani Jola.

W całym mieście trwa ak-
cja „Przystanek Komunikacji 
Miejskiej” w ramach, której 
aż 1580 przystanków zostanie 
wyposażonych w wiaty. Czy 
też na Białołęce? Niestety, 

ZTM ucina wszelkie pytania 
zasłaniając się... pogodą. 

– Prace związane z monta-
żem wiat zostały wstrzymane 
ze względu na warunki atmos-
feryczne. Obecnie nie jestem 
więc w stanie określić terminu 
i lokalizacji montażu wiat na 
Białołęce – mówi Magdalena 
Potocka z Zarządu Transportu 
Miejskiego.

Niestety, nie wygląda to 
najlepiej. Radny Piotr Ciesz-
kowski w interpelacji zapytał 
o konkretne przystanki na 
Zielonej Białołęce. Okazu-
je się, że z wiatami są same 
problemy. I tak np. zbyt wąski 
chodnik uniemożliwia mon-
taż na przystankach Zdziar-
ska-Kanał czy Mańki-Wojdy. 
Kolizja z siecią energetyczną 
jest przeszkodą na Lewandów 
II 01. Światełko w tunelu po-
jawiło się tylko dla Lewandów 
II 02. Tu ZTM planuje poroz-
mawiać z właścicielem gruntu 
o jego udostępnieniu. 

W okolicy mamy także ku-
riozalną sytuację: przystanek 
Chudoby 01. Zdemontowana 
w 2009 r. wiata do dziś nie zo-
stała zamontowana.

– Liczymy, że w końcu bę-
dzie wypracowany proces, któ-
ry pozwoli na usunięcie prze-
ciwskazań uniemożliwiających 
montaż wiat. Wierzymy też, że 
podczas planowania nowych 
szlaków komunikacyjnych 

przestrzeń dla no-
wych przystanków 
komunikacji miej-
skiej zostanie zare-
zerwowana tak, by 
uniknąć obecnych 
utrudnień – mówi 
Danuta Zaleska ze 
Stowarzyszenia 
Razem dla Białołę-
ki, a radna Mariola 
Olszewska pod-
kreśla, że oprócz 
f i n a n s o w a n i a , 
szwankuje logisty-
ka. Jeszcze innym 

problem jest brak prawa do 
gruntu pod instalację wiaty, 
nie mówiąc już o planowa-
niu, czego przykładem jest ul. 
Skarbka z Gór.

– Kiedy planowano zabu-
dowę wzdłuż ulicy, nie pomy-
ślano o tym, żeby wyposażyć 
drogę w zatoki autobusowe, 
miejsce na wiaty, czy cho-
ciażby odpowiedniej szero-
kości chodniki. Teraz płacą 
za to mieszkańcy, oczekujący 
w deszczu lub śniegu na auto-
bus – mówi Mariola Olszew-
ska. I dodaje: 

– Zakupu wiat mogą do-
konywać również dzielni-
ca i wykonawcy w ramach 
prowadzonych inwestycji. 
Również w tym przypadku 
działania są niewystarczają-
ce. Czy dzielnica Białołęka, 
której mieszkańcy generują 
znaczne dochody do budżetu 
doczeka się równego trakto-
wania w stosunku do innych 
warszawskich dzielnic?   KSPrzystanek przy ul. Głębockiej

Przystanek przy ul. Lewandów
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Bitwa pod olszyNką – 186 lat późNiej

W sobotę, 25 lutego, przy 
Powstańczej Mogile uroczy-
stości zorganizował urząd Pra-
gi-Południe wraz ze Związkiem 
Artystów Scen Polskich i Insty-
tutem Stosunków Międzynaro-
dowych UW. Dzień później 
– władze Rembertowa, Krąg 
Pamięci Narodowej, Stowa-
rzyszenie Olszynka Grochow-
ska oraz proboszczowie parafii 
pw. Najczystszego Serca Maryi 
i Świętego Wacława.

Do tej pory standardem były 
jedne, wspólnie organizowane 
obchody. A widowiskowe re-
konstrukcje bitwy potrafiły 
przyciągać tysiące widzów. 
Przy Powstańczej Mogile 
wszyscy spotykali się dwa razy 
w roku – w czasie rocznicy bi-
twy oraz wybuchu Powstania 
Listopadowego. 

Do pierwszego rozłamu 
doszło w listopadzie ubiegłego 
roku, gdy urząd Pragi-Południe 
zdecydował o zorganizowaniu 
odrębnych uroczystości.

– Osią sporu jest tzw. „apel 
smoleński” – tłumaczy Jerzy 
Gierszewski, rzecznik połu-
dniowopraskiego Ratusza. 
– Jego odczytywanie Krąg Pa-
mięci Narodowej i osobiście 
poseł Andrzej Melak uznali za 
niezbędne. Ostatecznie, po wie-
lu dyskusjach, podobne stano-
wisko zajął Urząd Dzielnicy 
Rembertów. 

MON przy patriotycznych 
uroczystościach z asystą woj-
skową zalecił przywoływanie 
w Apelu Pamięci osób, które 
zginęły w katastrofie smoleń-
skiej. Oznacza to, że ze wspo-
mnieniem śp. pary prezydenc-
kiej, ostatniego prezydenta na 
uchodźstwie, dowódców sił 
zbrojnych i kapelanów należy 
się liczyć przy każdej tego typu 
patriotycznej uroczystości, przy 
której asystują żołnierze Wojska 
Polskiego.

Urząd Pragi-Południe wy-
jaśnia, że „odczytywanie tego 
Apelu wywołuje kontrowersje 
i oburzenie u części uczestni-
ków uroczystości, jak to miało 
miejsce we wrześniu ubiegłego 
roku przy pomniku poświęconym 
obrońcom Grochowa, a także 
budzi wątpliwości, co do związ-
ku Apelu Poległych z tymi, którzy 
zginęli w tragicznym wypadku 
lotniczym”. 

– Przecież pod Smoleńskiem 
zginęli zwierzchnicy naszych sił 
zbrojnych i nie ma nic dziwnego 
w tym, że wojsko czci ich pamięć 
– mówi Marek Borkowski, połu-
dniowopraski radny PiS. – Zwią-
zek też jest taki, że były to osoby 
szczególnie dbające o miejsca 
uświęcone krwią Polaków, wła-
śnie takie jak Olszynka Gro-
chowska czy Katyń. 

W czasie sobotnich obcho-
dów rocznicy aktorzy scen war-
szawskich przedstawili spektakl 
„Konstytucja dla Europy 1831” 
oparty na fragmencie traktatu 
Wojciecha Bogumiła Jastrzę-
bowskiego, uczestnika bitwy 
pod Olszynką Grochowską. 

Marzył on o położeniu kresu 
walkom i wojnom w Europie, 
zniesieniu granic państwowych, 
o wspólnej europejskiej władzy 
(Kongres Europejski) opartej na 
delegatach poszczególnych na-
rodów. Założenia tej idei, którą 
można porównywać do funk-
cjonowania Unii Europejskiej, 
spisał w traktacie pt. „Wolne 
chwile żołnierza polskiego…”. 
Część tego traktatu stanowiła 

właśnie „Konstytucja dla Eu-
ropy 1831”.

„Naszym zdaniem fakty 
związane z Jastrzębowskim są 
mało znane, mimo że są nie-
zwykle interesujące, inspiru-
jące i dają powody do dumy” 
– wyjaśnia Ratusz Pragi-Połu-
dnie. To prawda. Jednak jeden 
element reżyserowanego przez 
Olgierda Łukaszewicza wido-
wiska wzbudził wątpliwości, 
a nawet oburzenie u niektó-
rych widzów – przysłaniająca 
Powstańczą Mogiłę flaga Unii 
Europejskiej. 

Rzecznik Gierszewski przy-
wołuje słowa burmistrza Toma-
sza Kucharskiego: „Trzeba być 
człowiekiem bardzo złej woli by 
stwierdzić, że sprofanowaliśmy 
krzyż”. I dodaje: – Los zrzą-
dził, że tego dnia wyjrzało nad 
Olszynką Grochowską słońce, 
chwała życzliwej pogodzie, które 
tak podświetliło flagę i krzyż, że 
wyszedł efekt, który był symbo-
lem przymierza ludzi budujących 
pokojową, zjednoczoną Europę, 
w zgodzie z najważniejszymi 
wartościami, w tym z tradycją 
chrześcijańską i chrześcijański-
mi korzeniami Europy.

Odmiennego zdania byli re-
konstruktorzy ze Stowarzysze-
nia Artylerii Dawnej „Arsenał”, 
którzy mieli brać udział w wi-
dowiskowej inscenizacji bitwy 
i nie wzięli udziału w planowa-
nej rekonstrukcji.

– Takie rocznice i obchody 
powinny łączyć, a nie dzielić. 
Lepiej, aby polityki nie mieszać 
do obchodów bardzo ważnych 

dla naszego kraju wydarzeń 
– mówi „Mieszkańcowi” po-
proszony o komentarz Bartosz 
Milczarczyk, rzecznik stołecz-
nego Ratusza. 

Wieńce od prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz zostały zło-
żone każdego dnia obchodów. 
W sobotę zrobił to wiceprezy-
dent Włodzimierz Paszyński, 
a przy niedzielnych uroczysto-
ściach burmistrz Rembertowa 
Mieczysław Golónka. Nie bra-
kowało osób, które pod Olszyn-
ką były dwa dni. Wśród nich 
m.in. Józefa Melaka, radnego 
Rembertowa i doradcę starosty 
powiatu wołomińskiego.

W sobotę uroczystości roz-
poczęły się koncentracją wojsk 
(grupy rekonstruktorów) przy 
tzw. Dworku Chłopickiego 
na Grochowie. Po przejściu 
pod Mogiłę Powstańczą rys 
historyczny przedstawił wice-

burmistrz Pragi-Południe Jaro-
sław Karcz, a następnie akto-
rzy przedstawili wspomnianą 
„Konstytucję dla Europy 1831”, 
której częścią scenografii była 
wielka flaga Unii Europejskiej 
i dwie flagi biało-czerwone. 
Odegrano hymn Polski, a na 
zakończenie „Odę do radości”.

W czasie niedzielnych uro-
czystości odśpiewano hymn 
narodowy i „Warszawiankę”, 
odbył się przemarsz Aleją 
Chwały oraz odmówiono mo-
dlitwę w intencji poległych. 
Wygłoszono kilka okoliczno-
ściowych wystąpień, odczytano 
Apel Pamięci i oddano salwę 
honorową. Wieńce przed Mo-
giłą Powstańczą złożyli m.in. 
minister Jan Szyszko, posłowie 
Ewa Tomaszewska, Małgorza-
ta Wypych i Andrzej Melak,  
radni PiS z Pragi-Południe 
i Pragi-Północ. Adam Rosiński

Przez dwa dni obchodzono 186. rocznicę bitwy 
pod Olszynką Grochowską, która była najkrwaw-
szą bitwą Powstania Listopadowego. Zginęło 
w niej 7 tys. Polaków i 10 tys. Rosjan. 

Powstańcza Mogiła to szczególny pomnik, w którym spoczęły 
wspólnie prochy poległych żołnierzy obu stron. Obchody kolej-
nych rocznic bitwy o Olszynkę Grochowską gromadzą w tym 
miejscu wiele osób. Może w kolejnych latach także te uroczy-
ste chwile zadumy będą wspólne. Nie muszą trwać dwa dni. 

Sobota, 25.02.2017

Niedziela, 26.02.2017

Wypożycz i przetestuj trzy aparaty za darmo i bez kaucji

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY

 
 

 
Raty 0%

od
89 zł/mies.

 

www.strefasluchu.pl
Warszawa, aleja Solidarności 53

(wejście od Jagiellońskiej, przy Metrze Wileńska)
Rejestracja:  22 404 64 64, 505 383 187

Warszawa, ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej – przystanek Poborzańska)

Rejestracja: 22 831 10 31, 602 668 037

Przyjdź i sprawdź bezpłatnie, 
dlaczego słyszysz, ale nie możesz 
zrozumieć mowy?
Programujemy większość aparatów
słuchowych, również zakupionych 
w innych gabinetach
Nie możesz do nas przyjść? 
Zadzwoń i zamów wizytę domową

 
Przegląd 

i czyszczenie
aparatu

GRATIS

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zadbają o Twoje słyszenie
Cezary Kozub
14 lat doświadczenia  
w protezowaniu słuchu, 
dyplom protetyka słuchu
uzyskał na Politechnice
Warszawskiej. Specjalista
w dziedzinie terapii szumów 
usznych oraz doboru 
nowoczesnych aparatów
słuchowych.   
Trudne przypadki niedosłuchu 
stanowią dla niego wyzwanie. 

Anna Cierpicka-
-Świtkowska
20 lat doświadczenia 
w protezowaniu słuchu, 
absolwentka Wydziału Akustyki 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
Specjalistka w dziedzinie 
protetyki słuchu. Profesjonalistka 
w zakresie dopasowania 
aparatów słuchowych u dzieci 
i osób dorosłych. 

Tomasz Staszewski
Protetyk słuchu z wieloletnim 
doświadczeniem w zawodzie. 
Dyplom potwierdzający kwali�kacje 
uzyskał kończąc Medyczną Szkołę 
Policealną w Warszawie. Posiada 
uprawnienia do pracy honorowane 
w całej Unii Europejskiej. Stale 
podnosi swoje kwali�kacje. 
Wyjątkowo cierpliwy i systematyczny 
młody człowiek. Empatia i 
wyrozumiałość to jego cechy, 
a dążenie do perfekcji to jego zaleta. 

Marzena Surowiecka
11 lat doświadczenia w dziedzinie
protetyki słuchu. Dyplom audioprotetyka 
uzyskała na Politechnice Warszawskiej. 
Komunikatywna, cierpliwa i w pełni 
kompetentna. Praca to jej pasja. 
Specjalistka zarówno w obsłudze 
dorosłych, jak i dzieci. Z powodzeniem 
realizuje najtrudniejsze zadania. 
Perfekcyjna we wszystkim co robi 
i ceniona przez najbardziej 
wymagających pacjentów.  
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Kobiecym okiem

Ostatnio w telewizji, prasie, 
a także na Facebooku biją na 
alarm: potrzebna nowa karetka 
dla Centrum Zdrowia Dziecka! 
Co prawda szpital ma ich dzie-
sięć, ale ponoć są przerdzewia-
łe, niezdatne do niczego! Oby-
watelska Fundacja 
Pomocy Dzieciom 
na pisemną prośbę 
szpitala organizuje 
zbiórkę publiczną 
– grosz do grosza, 
aż zbierze się odpo-
wiednia kwota.

Dobrze, że 
u w r a ż l i w i a m y 
społeczeństwo na potrzeby 
chorych dzieci, że umiemy zre-
zygnować z kawy na mieście 
czy nowej bluzki, by wesprzeć 
zbiórkę. Każdy ofiarodawca 
poczuje, że spełnił szlachetny 
uczynek, a szpital zyska nowy 
sprzęt. 

Jest jednak łyżka dziegciu 
w tej beczce miodu: ogólno-
polskie media, które z zapałem 
nagłaśniały sprawę, posunę-
ły się do małego – nazwijmy 
to – przeoczenia. Owszem, 
w CZD karetek jest dziesięć, 
ale ich stan jest zgoła inny! 

Skąd informacje o tym, że 
są tak przerdzewiałe, wyeks-

ploatowane? Nie wiem. Być 
może te informacje dziennika-
rze otrzymali od szpitala, być 
może pokazano im faktycznie 
jakąś jedną wiekową karet-
kę. Ale cała prawda wygląda 
nieco inaczej. Z uzyskanych 
przez nas informacji wynika, 

że inna fundacja, od blisko 30 
lat działająca wyłącznie na 
rzecz potrzeb CZD – Fundacja 
Towarzystwo Przyjaciół CZD 
– zakupiła z zebranych środ-
ków (odpis 1 proc. podatku, 
darowizny) w ciągu ostatnich 
lat aż 5 karetek dla szpitala! 

Czy karetka kupiona na 
przykład w roku 2012 lub 

inna, ta z 2014 
roku, to przerdze-
wiałe pół-wraki? 
Rzecz jasna, nie. 
Podobnie, jak dwie 
kolejne, nowiutkie, 
przekazane przez 
tę fundację kilka 
dni temu, z bardzo 
specjalistycznym 

wyposażeniem, dokładnie we-
dle potrzeb Centrum Zdrowia 
Dziecka. 

Na dziesięć karetek przy-
najmniej cztery, ufundowane 
dzięki Państwa szczodrości 
przez Fundację Towarzystwo 
Przyjaciół Centrum Zdrowia 

Dziecka, to samochody nowe 
lub prawie nowe!

Centrum Zdrowia Dziec-
ka, szpital od lat dramatycznie 
zadłużony, dość kontrowersyj-
nie zarządzany przez zmienia-
jących się zbyt często dyrek-
torów, zasługuje na wszelką 
obywatelską pomoc. 

Nie chodzi o to, by nie 
zbierać funduszy na kolejną 
karetkę, przeciwnie. Ale war-
to skończyć z „wyciskaczami 
łez” i nierzetelną informacją! 
Każdy, kto chce się zaangażo-
wać w charytatywną pomoc, 
zasługuje, by naprawdę znać 
stan faktyczny.

Prasa ogólnopolska pozwa-
la sobie czasem na uogólnienia 
i płynące z nich nieścisłości. 
Prasa lokalna – nigdy. Bo to 
wy, nasi Czytelnicy, obserwuje-
cie karetki CZD każdego dnia 
na naszych ulicach i doskonale 
wiecie, jaka jest prawda. Lo-
kalnie, z bliska, widzi się więcej 
i dokładniej, niż z wysoka.    żu

mieć dobre serce

– Ja widzę, że jak ja przychodzę w środku tygodnia, to pan 
wiecznie markotny jesteś. Za to jak przychodzę w piątek, 
a już zwłaszcza w sobotę – to aż tryska pan energią, panie 
Eustachy… – Kazimierz Główka nie tracił czasu na wstępne 
powitania. Znali się jak łyse konie – on, emeryt i Eustachy 
Mordziak, kupiec bieliźniany z bazaru Szembeka.
– Pan się dziwi? Rytm życia każdego kupca – jak wierzch 
z podszewką – zszyty jest z tzw. „ruchem”. Jak jest ruch 
w interesie, to każden jeden pracuje na najwyższych obrotach 
i zmęczenia nie czuje. Za to jak pies z kulawą nogą koło towa-
ru się nie kręci, to z czego tu być zadowolonym?
– A dziś się kręci?
– Niby tak, choć bywało lepiej. A, że markotny człowiek – ja-
koś tak ogólnie do śmiechu nie jest. 
– A to z powodu? Piszą, że gospodarka się rozkręca, że z kolan 
wstajemy…
– Ja wiem, pan się podśmiewa, ale prostym ludziom faktycznie 
się poprawiło. Ale jak już pan o politykę zatrąca, to co innego 
mnie wkurza, powiem panu. 
– Co mianowicie?
– No te drzewa. Co oni z nimi robią?!
– Faktycznie, panie Eustachy – człowiek wszystkiego się spo-
dziewał, ale że przyroda na śmierć zostanie skazana, to nie! 
Powiem panu, że jak zobaczyłem w telewizji ten las nad mo-
rzem w Łebie położony pokotem, to spać nie mogłem. Co za 
barbarzyństwo…
– No. Niech pan sobie wyobrazi, że wycięli nam Olszynkę 
Grochowską. Tak – od kanałku za torami na Otwock do ulicy 
Szerokiej. Albo nasz park Szypowskiego – między Osowską, 
Kwatery Głównej i Grochowską.

– I kary na takich nie ma.
– Kary nie ma, bo na prawie są.
– Wie pan co – to takie nasze jest, polskie. Z jednej strony 
doskonały pomysł „500 plus”, a z drugiej taka durnota. Niby 
chcieli dobrze, bo faktycznie – jak ktoś miał drzewo na swojej 
działce, to wyciąć go bez urzędowej zgody nie mógł. To zrobili 
tak, żeby żadna zgoda potrzebna nie była. Twoje – rób, co 
chcesz. Tylko wyobraźni już im nie starczyło, że działka dział-
ce nierówna. Jeden ma ogródek, a drugi hektary. To „dział-
ka” i to „działka”. 
– A pieniądz ma wielką siłę, panie Kaziu. My tu na bazarze za 
parę groszy stoimy świątek, piątek, a co dopiero mówić o ta-
kim, który ma las. Bo, co mu po lesie – pieniądze z tego są po 
latach. Ale jak się las zamieni w trociny, a puste po nim pole 
obsieje trawą, to dopłaty z Unii są od ręki. A jeszcze lepiej, jak 
się jaki deweloper trafi. Ot, i cała filozofia. 
– A przyroda, dobro wspólne?
– Kogo to dziś obchodzi? 
– Powiem panu, że przez taką głupotę rząd sam sobie krzywdę 
robi. No, ale polityka to trudna sztuka – trzeba widzieć dalej, 
przewidywać, planować i konsekwentnie realizować… 
– Jak w tym dowcipie o Rabinowiczu.
– O jakim znowu Rabinowiczu?
– Pewnego dnia woła Rabinowicz do swojej córki: mam dla 
ciebie męża!
– Jakiego męża, ja kocham Julka, szewca!
– Ty ze mną nie dyskutuj, twoim mężem będzie książę Radzi-
wiłł, to bogaty Pan, a nie jakiś szewc!
Kłócili się ze dwie godziny, w końcu córka z płaczem woła 
„No, już trudno – niech będzie ten Radziwiłł!”…
To połowa sukcesu, cieszy się ojciec. Teraz muszę jeszcze 
przekonać Radziwiłła.    

Szaser

Co tam panie na Pradze...

drzewa płaczą

REKLAMA REKLAMA

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają  
– radca prawny  

Marcin Kluś odpowiada.
Odziedziczyłem dług po bracie. Od komor-

nika dostałem pismo o wszczęciu postępowa-
nia egzekucyjnego, do którego dołączony był 
m.in. sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wyko-
nalności. Nakaz został wydany wiele lat temu. 
Czy takie roszczenie może się przedawnić?  
Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Udzielenie szczegółowej odpowiedzi na poruszone zagadnienie wymaga 
analizy dokumentów, jednak należy wskazać, że zgodnie z art. 125 § 1 Kodeks 
cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem przedawnia się 
z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodza-
ju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadcze-
nia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega 
przedawnieniu trzyletniemu.

Z powyższego przepisu wynika, że roszczenie dochodzone wobec Pana 
w oparciu o tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wyko-
nalności) może ulec przedawnieniu. Jeżeli zachodzą ku temu przesłanki, należy 
złożyć do właściwego sądu pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli 
wykonalności na podstawie art. 840 § 1 pkt. 2 Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zgodnie z tym przepisem, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia 
tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, m.in. 
wówczas, gdy po powstaniu tytułu egzekucyjnego (w tym przypadku nakazu 
zapłaty) nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie 
może być egzekwowane (np. z powodu przedawnienia).

Sądem miejscowo właściwym do wytoczenia powództwa w powyższym 
zakresie jest sąd w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Właściwość rzeczo-
wa sądu zależy od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli roszczenie wynosi powyżej 
75.000,00 złotych sprawę w I instancji rozpatruje Sąd Okręgowy, a nie Sąd Rejo-
nowy. W pozwie należy przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie można 
zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w toku dalszego postępo-
wania (art. 843 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jednocześnie, w w/w sytuacji za konieczne należy uznać złożenie wraz z po-
zwem wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania 
egzekucyjnego do czasu prawomocnego zakończenia sprawy (art. 755 § 1 pkt. 3 
Kodeksu postępowania cywilnego). Pozwoli to zabezpieczyć Pana przed ewentual-
nymi skutkami prowadzonego postępowania egzekucyjnego na czas toczącego się 
postępowania sądowego. We wniosku o zabezpieczenie powództwa należy upraw-
dopodobnić roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 

Na koniec pragnę zaznaczyć, że dokonując analizy, czy doszło do skuteczne-
go przedawnienia roszczenia w stosunku do Pana osoby, należy pamiętać o art. 
123 § 1 pkt. 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, bieg 
przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym orga-
nem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego 
rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu 
dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Sku-
teczne przerwanie biegu terminu przedawnienia powoduje, że przedawnienie 
biegnie od początku. Przykładem czynności przerywającej bieg przedawnienia 
jest wniosek wierzyciela o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności lub 
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

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, broda-

wek
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 diabety-

kami 
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!

 
   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
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Z pierwszym dniem marca 
ruszył kolejny sezon, w czasie 
którego warszawiacy mogą po-
ruszać się po mieście rowera-
mi systemu Veturilo. Niestety, 
system, który jest powszechny 
w dzielnicach centralnych, nie 
obejmuje dalej położonych czę-
ści Warszawy. W Rembertowie, 
Wawrze i Wesołej nie ma żadnej 
stacji rowerowego systemu. Te 
dzielnice jawią się niczym przy-
słowiowa, zaniedbana Ściana 
Wschodnia w Polsce B.

– W ciągu kilku lat system 
rowerowy w Warszawie stał się 
piątym największym systemem 
w Europie! – chwalą się władze 
stolicy. 

Faktycznie, liczby są impo-
nujące – prawie 320 stacji i po-

nad 4600 rowerów miejskich. 
Od uruchomienia 1 sierpnia 
2012 r. Warszawski Rower 
Publiczny odnotował blisko 
450 tysięcy zarejestrowanych 
rowerzystów, którzy wypoży-
czyli miejski jednoślad prawie 
8 mln razy.

Nowy sezon oznacza zmia-
ny i udogodnienia. Rozbudo-
wano sieć rowerów dziecięcych 
i przybyło tandemów. Powstały 
nowe stacje na obydwu Pragach, 
w Śródmieściu, na Ochocie 
i Woli. Hitem sezonu ma być 
dedykowana aplikacja mobilna 
na smartfony, która umożliwi 
szybkie wypożyczenie roweru 
poprzez zeskanowanie kodu QR.

– Otrzymujemy głosy, że 
stacje rowerowe potrzebne są 

także w dzielnicach oddalonych 
od centrum – stołeczna radna 
Iwona Wujastyk, szefowa ko-
misji infrastruktury, potwier-
dza sygnały, które wpływają 
także do „Mieszkańca”. Na 
rowerowej mapie Warszawy 
Rembertów, Wawer i Wesoła 
wyglądają niczym tabula rasa 
– biała karta. 

O szansę na zmianę takiego 
stanu pytamy Łukasza Puchal-
skiego, dyrektora ZDM, który 
jest jednocześnie pełnomocni-
kiem prezydent Warszawy ds. 
rowerowych. 

– To jest system, który ma 
funkcjonować jako całość. 
W żadnym dużym europejskim 
mieście taki system nie obejmu-
je całego miasta. To w centrum 

mamy największe problemy 
z poruszaniem się i zatłocze-
niem. Im dalej od centrum, tym 
system jest rzadziej, aż w pew-
nym momencie stacje rowero-
we się kończą – mówi dyrektor. 
– Doświadczenie wskazuje, że 
im dalej, tym rowery są rzadziej 
wypożyczane i miasto więcej do 

nich dopłaca. W centrum jest to 
ok. 40 groszy do wypożyczenia, 
ale w takich dzielnicach jak 
Białołęka czy Włochy do wypo-
życzenia trzeba dopłacać kilka-
naście złotych.

Podobnego zdania jest 
wiceprezydent stolicy Renata 
Kaznowska, którą zapytaliśmy, 

czy to trochę nie wstyd, aby 
na przykład Wawer, dzielnica 
o bardzo wysokim zagrożeniu 
smogiem, dzielnica atrakcyj-
na dla turystyki rowerowej, 
a w końcu dzielnica, w któ-
rej mieszka prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, nie posia-
dała ani jednej stacji Veturilo? 

– Postawienie jednej stacji 
w Wawrze byłoby najbardziej 
skrajnym błędem, bo załóżmy, 
że dwadzieścia osób wypożyczy 
rowery i przejedzie do centrum, 
a co będzie dalej? Samochód 
będzie je musiał zawieźć znów 
do Wawra…

Dziwi nas założenie, że 
mieszkańcy Wawra zmordowa-
ni dojazdem do centrum War-
szawy nie będą chcieli wrócić 
do domów również na rowerze 
lub po tej przejażdżce odejdzie 
im ochota na rowerowe wy-
cieczki po okolicy.

Nie dziwi mnogość sklepów 
z rowerami w tych rejonach. 
Wawerczyku – chcesz jeździć 
na rowerze – to go sobie kup! 

rosa

Wesoła, Rembertów, Wawer – najbardziej wysunięte na wschód dzielnice 
Warszawy raczej nie mają szansy na rowerowe stacje systemu Veturilo. To 
nie najlepsza wiadomość dla mieszkańców tych dzielnic.

kup paN rower

Nowa stacja Veturilo przy zbiegu ul. Grochowskiej i Mińskiej.

– Dokładnie tydzień po 
śmierci Agnieszki Osieckiej 
skończyłam 18 lat i weszłam 
w dorosłość, przynajmniej 
w sensie metrykalnym, bo 
wiele rzeczy pojmowałam 
jeszcze jako dziecko. Nie 
miałam wtedy tej bolesnej 
świadomości, że czyjeś odej-
ście rzeczywiście oznacza 
koniec – nie będzie już żadnej 
nowej piosenki, żadnej nowej 
książki, żadnego wywiadu, 
żadnej rozmowy. Kilka tygo-
dni później wspaniała Magda 
Umer zrobiła najpiękniejszy 
koncert, jaki kiedykolwiek 
widziałam, „Zielono mi”. 
Tak się chciało być na wi-

downi w Opolu, nawet nie 
śmiałam marzyć o tym, 
żeby znaleźć się na scenie 
– wspomina w rozmowie 
z „Mieszkańcem” interpre-
tatorka piosenek Agnieszki 
Osieckiej, aktorka Magda 
Smalara. – Całe moje śpie-
wające życie zawodowe 
jest związane z Agnieszką 
Osiecką i choć nie dane mi 
było jej poznać osobiście – 
lubię myśleć, że być może 
obdarzyłaby mnie swoją 
uwagą. I że gdzieś w zie-
lonej scenografii koncertu 
jej przyjaciół i miłośników 
mam swój własny kącik, 
niewidoczny dla innych, 

pamiętajmy o osieckiej
Mija dwadzieścia lat od śmierci Agnieszki 
Osieckiej. „Panna Czaczkes”, jak nazywał 
ją Marek Hłasko, nadal jednak żyje w ser-
cach i umysłach wielu z nas.

Uroczystości w miejscach upamiętnień, inscenizacje 
historyczne, biegi pamięci, pokazy filmowe czy kon-
certy – tak warszawiacy uczcili Narodowy Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”.

uczcili pamięć 
o NiezłomNych

Poczet północnopraskich szkół, ul. Strzelecka 8

Kilka dni temu odbyła się uro-
czysta premiera dokumentu o jej ży-
ciu „INKA. Sprawy ważniejsze niż 
śmierć” autorstwa współpracującego 
od lat z „Mieszkańcem” artysty-grafi-
ka Jacka Frankowskiego.

– Zrealizowałem film o Danucie Sie-
dzikównie ps. „Inka”, bo to właśnie ona 
z całego grona „Żołnierzy Wyklętych” 
stała się najbardziej symboliczną po-
stacią i można powiedzieć przedstawi-
cielką tych wszystkich pomordowanych 
żołnierzy. W jej życiu zawarła się cała 
symbolika tego poświęcenia i ofiarności 
jaką prezentowali „Żołnierze Niezłom-
ni” i ceny, którą za to zapłacili – pod-
kreśla Jacek Frankowski.

W dokumencie występują m.in. 
historyk z gdańskiego oddziału IPN 

Piotr Szubarczyk (znawca biografii 
„Inki”), gdański historyk Waldemar 
Kowalski, emerytowany zastęp-
ca dyrektora w areszcie śledczym, 
w którym dokonano egzekucji „Inki” 
oraz rodzina bohaterki – siostrzenica  
Danuta Ciesielska i wujek Brunon 
Tymiński.

Danuta Siedzikówna „Inka” (rocz-
nik 1928) była sanitariuszką 5. Wi-
leńskiej Brygady AK. Została skazana 
na śmierć 3 sierpnia 1946 roku przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. 
Wyrok wykonano 28 sierpnia tego sa-
mego roku. Aresztowana przez UB, 
pomimo tortur, odmówiła składania 
zeznań, które mogłyby obciążyć 
członków jej brygady. 

AnKa

waŻNiejsze NiŻ śmierć
– Jest mi smutno, 
że muszę umierać. 
Powiedzcie mojej 
babci, że zachowa-
łam się jak trzeba – 
napisała w grypsie 
wysłanym tuż przed 
rozstrzelaniem Da-
nuta Siedzikówna. 

Jedna z uroczystości odbyła się przed 
tablicą upamiętniającą ofiary reżimu komu-
nistycznego więzione, torturowane i mor-
dowane przez funkcjonariuszy w latach 
1944-1948, która wisi na budynku dawnej 
kwatery głównej NKWD i WUBP przy uli-
cy Strzeleckiej 8. 

– Lewobrzeżna część Warszawy była 
zburzona i tutaj na Pradze biło serce stoli-
cy. Niestety, w niektórych budynkach były 
tworzone liczne katownie i cele śmierci, 
w których przedstawiciele reżimu komu-
nistycznego mordowali naszych patriotów. 
Także i tu przy ulicy Strzeleckiej 8 w piwni-
cach znajdowało się miejsce kaźni. O tych 
praskich miejscach przypominają tablice 
na budynkach, skwery czy ulice poświęcone 
„Żołnierzom drugiej konspiracji” – pod-
kreślił burmistrz Pragi-Północ Wojciech 
Zabłocki. 

– O tym, że wśród współczesnych Po-
laków jest „żywa” pamięć o tych ludziach, 
świadczą liczne inicjatywy kulturalne, pu-
blikacje naukowe, koncerty czy biegi pa-
mięci. Mimo iż święto ma niecałą dekadę, 
to silnie wrosło w naszą tożsamość. Każdy, 
kto zna naszą historię i czuje się Polakiem, 
ma szacunek do „Żołnierzy Niezłomnych” 
– podsumował burmistrz. 

Po odczytaniu apelu, złożeniu wieńców 
i zapaleniu zniczy pod tablicą, uczestnicy 
uroczystości przeszli pod Pomnik ku Czci 
Pomordowanych w Praskich Więzie-
niach 1944-1956 przy ul. Namysłowskiej. 

AK

ale bardzo cenny dla mnie – 
podkreśla.

Agnieszka Osiecka była 
autorką około dwóch tysięcy 
tekstów piosenek, w tym takich 
hitów, jak: „Małgośka”, „Damą 
być”, „Ballada wagonowa”, 
„Nie ma jak pompa”, „Niech 
żyje bal”, „Od nocy do nocy” 
czy „Dziś prawdziwych Cyga-
nów już nie ma”. Nie wszyscy 
jednak wiedzą, że pisała też 
książki dla dzieci, a jedną z jej 
pasji było robienie zdjęć.

„Czym dla mnie jest foto-
grafia? Może czymś takim jak 
piosenka: pamięcią, którą zna 
się na pamięć. Notatką. Wes-
tchnieniem. Klepsydrą. Bajką. 
A trochę też – bujdą” – tak roz-
poczęła ostatnią przygotowa-
ną przez siebie książkę „Na 
początku był negatyw”.

Poetka była związana z Sa-
ską Kępą. Jest jedną z pierw-
szych laureatek naszego ple-
biscytu „Zacny Mieszkaniec”. 
Jak czytamy na stronie Fundacji 
Okularnicy, opiekującej się jej 

spuścizną: „Niewielkie miesz-
kanie przy ul. Dąbrowieckiej 25 
stało się dla Poetki ulubionym 
miejscem pracy na całe życie. 
Choć mieszkała okresami we 
własnym domu w Falenicy, 
w willi przy ulicy Jakiela na 
Żoliborzu czy na Manhattanie, 
to jednak najważniejsze utwory 
powstawały przy biurku w ro-
dzinnym mieszkaniu”.

Na Saskiej Kępie można 
ją „spotkać” również dziś. Na 
rogu ulic Francuskiej i Obroń-
ców znajduje się bowiem rzeź-
ba poetki (na zdjęciu). W tym 
miejscu za jej życia znajdował 
się sklep, a ją samą można było 
spotkać w pobliskich kawiar-
niach – „Sax” przy ul. Francu-
skiej i „Café Sułtan” (obecnie 
„Maska”) przy ul. Obrońców.

Żyła sześćdziesiąt jeden lat, 
zmarła 7 marca 1997 roku. Kto 
chce zapalić Poetce światełko 
pamięci, znajdzie jej grób na 
Starych Powązkach (kwatera 
284b, rząd 2 grób 16).

Anna Krzesińska
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Dzieciństwo wspomina 
z sentymentem. Ma brata bliź-
niaka, Jacka. Ale osobą, która 
miała na niego największy 
wpływ był ojciec. Spędzali ze 
sobą mnóstwo czasu i wiele roz-
mawiali. Kiedy zmarł, Jarek nie 

potrafił pogodzić się ze stratą. 
Był to dla niego wielki cios. 

Musiał się jednak z tym 
uporać i wymyślił, że podbije 
Afrykę. Pewnie dlatego zaczął 
studiować egiptologię w Instytu-
cie Orientalistycznym Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Później 
przeniósł się na Uniwersytet 
Kairski w Kairze. Przez dwa 
lata studiował też archeologię 
w Instytucie Archeologii Śród-
ziemnomorskiej. Po stypendium 
w Kairze wybrał się na afrykani-
stykę w zakładzie Afrykanistyki 
Instytutu Orientalistycznego. Po-
szedł także na kulturoznawstwo 
w Podyplomowym Studium 
Stosunków Międzykulturowych 
w Instytucie Orientalistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
W sumie studiował 12 lat. Nie 
robił tego dla dyplomu, ale po 
to, żeby wzbogacić się duchowo 
i intelektualnie.

Latem jeździł do Niemiec, 
Holandii, Szwecji, aby zarobić 
parę groszy. To właśnie tam na-
uczył się ciężko pracować. 

– Kładłem chodniki, ma-
lowałem domy, cyklinowałem 
podłogi. Przywoziłem 700 do-
larów i żyłem za to przez rok. 
Miałem kawalerkę w centrum 
miasta – wspomina po latach.

Odkąd pamięta, zawsze 
chciał zostać dziennikarzem. 
Dlatego, gdy w Warszawie po-
wstała prywatna telewizja, po-
stawił wszystko na jedną kartę. 
Poszedł na casting. Niestety 
reżyser udowodnił mu, że se-
pleni i nie umie czytać. Mimo 
wszystko został przyjęty. Po 
latach żartuje, że dostał się na 
ładne, niebieskie oczy. 

Szybko zdobył cenne do-
świadczenie i zatrudniono go 
w Teleexpressie, gdzie praco-
wał jako prezenter i reporter. 
Spodobał się widzom. Dostał 
swoje autorskie programy te-
lewizyjne: Klub Podróżników 
i Kino Klubu Podróżników 
w TVP Warszawa. A jakby tych 
obowiązków było mało, należał 
również do pierwszego, założy-
cielskiego składu redakcyjnego 
polskiego wydania magazynu 
National Geographic. 

Od 2002 do 2016 r. prowa-
dził prognozę pogody w TVP. 
Miał także swoje autorskie pro-
gramy: „Planeta według Kre-
ta”, „Podróże z barometrem” 
czy „Polska według Kreta”. 
Natomiast od stycznia 2017 
prowadzi prognozę pogody 
w Nowa TV. Obecnie możemy 
oglądać go również w „Agen-
cie” stacji TVN. 

Telewizja to dla Jarka ważny 
element życia, nie tylko zawodo-
wego, ale również prywatnego. 
To właśnie dzięki niej dzienni-
karz poznał swoją żonę. Była 
koleżanką znajomych, która do-
piero co zerwała z chłopakiem, 
z którym była od liceum. 

– Rodzice namawiali ją, aby 
do niego wróciła. Ale ona, im 
na złość , wzięła ze mną ślub. 
W głębi serca cały czas kochała 
jednak swojego byłego, z którym 
rozstała się tuż przed ślubem ze 

mną. A gdy znów pojawił się 
na horyzoncie, powiedziała mi 
„do widzenia”. I wbrew temu, 
co się o mnie mówi, to nie ja, 
a ona mnie zostawiła – zdradził 
po latach.

Nie zraził się jednak do 
uczuć. Miał różne miłosne 
przygody. Ojcem został, gdy 
dobiegał czterdziestki. Kiedy na 
świecie pojawił się Franio, całe-
go jego życie przewróciło się do 
góry nogami. Niestety nie uda-
ło mu się stworzyć szczęśliwej 
i kochającej rodziny. Z matką 
Frania był w układzie partner-
skim. W ich związku, nie było 
mowy o miłości, przynajmniej 
z jego strony. Był tatą, który 
miał swój własny dom i wycho-
wywał syna w domu mamy.

Później, jak grom z jasne-
go nieba, pojawiła się wielka 
miłość do Agaty Młynarskiej. 
Jarek musiał więc definitywnie 
zakończyć związek z matką 
swojego dziecka. Nie zwlekał 
z tym długo. A jego związek 
z piękną Agatą był tematem nu-
mer jeden w polskim show-biz-
nesie. Niestety szalone uczucie 
jego i dziennikarki, również nie 
przetrwało próby czasu. Para 
rozstała się. 

Wydawać by się wtedy 
mogło, że burzliwe życie uczu-
ciowe Jarka nigdy się nie usta-
bilizuje. Okazało się, że nic bar-
dziej mylnego. Od kiedy u jego 

boku pojawiła się Beata Tadla, 
wszystko się zmieniło. 

– Jestem zdecydowany spę-
dzić życie z Beatą. I wezmę z nią 
ślub, nie po to, żeby jej coś udo-
wadniać i stwarzać pozory bez-
pieczeństwa. Tylko po to, żeby 
można było usankcjonować nasz 
związek, bo planujemy, by trwał 
do końca. Dokument będzie po-
trzebny choćby po to, żeby mogła 
bez problemów wejść do mnie 
do szpitala, jak mnie szlag trafi. 
Beata jest dla mnie kwintesencją 
piękna, mądrości, kobiecości, 
dobra. Po raz pierwszy spotka-
łem kobietę, w której nie zauwa-
żam żadnych wad. Przynajmniej 
takich, które mogłyby mi nie 
pasować. Pełna zrozumienia, 
współpracy, współodczuwania. 
Nie mogę przestać cieszyć się 
jej widokiem. I wciąż, i wciąż się 
poznajemy, i dzień po dniu, każ-
dego dnia na nowo zakochujemy 
się w sobie… – wyznał.

Żyją razem na przytulnym 
osiedlu domów jednorodzin-
nych w podwarszawskim Waw-
rze. Z dala od zgiełku stolicy 
odpoczywają w swoim 160- 
-metrowym domowym zaciszu. 
Do dyspozycji mają m.in. dwie 
sypialnie i aż trzy łazienki. Są 
też pokoje dla ich dzieci: Janka 
i Frania. Każdego dnia celebru-
ją swoją miłość i żyją tak, jakby 
jutra miało nie być. Po prostu 
starają się być szczęśliwi. (ad)

jarosław kret
Fo

t. 
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Odkąd pamięta różnił się od swoich rówieśni-
ków. Nigdy nie lubił podążać za tłumem. Koledzy 
kochali sport, a jego interesowały kwiatki, rybki, 
filmy przyrodnicze. Zamiast spędzać czas wolny 
z kumplami, wolał chodzić do lasu obserwować 
ptaki. Jarosław Kret był chłopcem marzycielem, 
chodzącym z głową w chmurach.

    BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

ul. SZPACZA 2     tel. kom. 604-865-473
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” 
Warszawa, ul. Grenadierów 21

oGłasza przetarG nieoGraniczony
na malowanie klatek schodowych w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 
mińska 62 w Warszawie.

Specyfikację zamówienia można odebrać  
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Wynajęcie wolnego pokoju czy np. odziedziczonego 
mieszkania jest dobrym sposobem na zwiększenie na-
szych zarobków. 

Chociaż wynajem „na czarno” niestety jest dość po-
wszechny, musimy jednak liczyć się z tym, że ktoś życz-
liwy 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 wykazem mebli, sprzętów i przedmiotów pozostawionych w lokalu 
do dyspozycji najemcy. Poza tym spiszmy stany początkowe liczników znajdują-
cych 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 swo-
ich 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 opo-
datkowania 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 kwar-
talnie/. Przychodów tych nie łączymy z innymi przychodami, składamy oddzielny 
PIT-28. Problemem pozostaje opodatkowanie opłat za tzw. media, które wynaj-
mujący otrzymuje od najemcy jako zwrot kosztów za ich używanie. Wydaje się, 
że dobrze opracowana umowa najmu pozwoli na rozdzielenie czynszu za lokal od 
pozostałych opłat i podatek zapłacimy tylko od kwoty czynszu, a nie od przysło-
wiowej kąpieli najemcy.

– Do rozliczenia podatku można wybrać także skalę podatkową /o wybo-
rze tej formy nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego/. Opodatkowany jest 
dochód tzn. przychód minus koszty, co oczywiście jest plusem. Koszty uzyskania 
przychodu w wynajmie muszą wynikać z podpisanej umowy i mogą obejmować 
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 dokumentowania i przechowywania wszystkich faktur czy rachunków.  

Poza tym, w zeznaniu rocznym, dochód z najmu łączy się 
z innymi naszymi dochodami i może powstać sytuacja, że 
po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego zapłaci-

my 32% podatku.
Niestety fiskus chyba szykuje wynajmującym nie-

spodziankę, ma wzrosnąć podatek z tytułu wynajmu 
mieszkań. Ale to już inna historia.

Danuta Rychła
Doradca podatkowy

REKLAMA REKLAMA

 WYNAJEM MIESZKANIA 
SPOSOBEM  

NA DODATKOWY DOCHÓD

zaBieGi usuniĘcia zaĆmy (Bez kolejki!!!)
Doszczepianie soczeWki plamkoWej 
scharioth
usG oka
konsultacje okulistyczne
okulista DzieciĘcy 
(dzieci powyżej 6 roku życia)
DroBne zaBieGi chirurGii oka  
(odwinięcie powieki, podwinięcie powieki, 
narośl i guzy na powiece)

&  518 05 56 56
&  22 693 04 37

  info@ta-medica.pl

  józefów koło otwocka
  ul. piłsudskiego 120a
  www.ta-medica.plwww.podatkizglowy.pl

Od dnia kobiet różniło 
się tym, że świętowały nie 
wszystkie kobiety, a tylko 
mężatki, czyli matrony. Stąd 
nazwa. Inaczej też było ob-
chodzone. 

Podczas Matronaliów ko-
biety udawały się do świętego 
gaju przy świątyni Junony na 
Eskwilinie. Składały bogini 
w ofierze kwiaty i modliły 
się o szczęście w życiu mał-
żeńskim, a w domach wypra-
wiały poczęstunek dla swoich 
niewolników. Jedyna wspólna 
cecha to ta, że tego dnia męż-
czyźni obdarowywali swoje 
żony prezentami, ale na pew-
no nie były to rajstopy. 

„Nasze” święto kobiet ma 
swoje początki w ruchu robot-
niczym z przełomu XIX i XX 
wieku. Data upamiętnia wy-
darzenia z 8 marca 1908 roku, 
kiedy w Nowym Jorku tysią-
ce kobiet, pracownic fabryki 
tekstylnej, domagało się praw 
wyborczych i polepszenia 
warunków pracy. Właściciel 
fabryki zamknął strajkujące 
w pomieszczeniach fabrycz-
nych z zamiarem uniknięcia 
rozgłosu. Niestety wybuchł 

pożar, w wyniku którego zgi-
nęło 129 kobiet. 

Choć święto narodziło 
się w Stanach Zjednoczo-
nych, świetnie pasowało do 
socjalistycznej propagandy. 
To, jak świętowaliśmy je 
w Polsce przyszło do nas ze 
Związku Radzieckiego, gdzie 
zapoczątkowano uroczyste 
obchodzenie go w zakładach 
pracy i szkołach. 

Ciekawe jest to, że w za-
kładach pracy komunistyczny 
scenariusz przewidywał wrę-
czanie prezentów i kwiatów, 
których odbiór kobiety często 
musiały pokwitować. Prezen-
tami były różnego rodzaju 
tzw. „dobra materialne”, jak 
np. rajstopy, ręczniki, ścier-
ki, obrusy, mydła, szampony, 
kawa, herbata czy słodycze, 
czyli rzeczy, których często 
brakowało na rynku. Co cie-
kawe większość kobiet na-
prawdę się z nich cieszyła. 

Bywało, że w zakładach 
pracy z okazji dnia kobiet 
przemawiały lokalne władze 
partyjne, robiono też specjal-
ną przerwę, by wznieść toa-
sty radzieckim szampanem, 

co wydaje się o tyle fascynu-
jące, że przecież oficjalnie na 
terenie fabryk nie wolno było 
spożywać alkoholu. 

Tego dnia na mieście 
w miejscach publicznych 
pojawiały się portrety kobiet 
pracujących w różnych zawo-
dach, zgodnie z opinią Wła-
dysława Gomułki, że „nie 
ma dziś w Polsce dziedziny, 

w której kobiety nie odgry-
wałyby ważnej roli”. 

Nawet prasa była pełna 
propagandowych materia-
łów, w których rozpisywa-
no się o dzielnych kobietach 
walczących o idee socjalizmu, 
bo o tym miało przypominać 

to święto. Popularne pismo 
„Przyjaciółka” oznajmiało 
czytelniczkom, że „W dniu 
8 marca wszystkie kobiety 
miłujące swój kraj, świadome 
swych obowiązków wykażą, że 
Polska Ludowa może liczyć na 
miliony swych córek! Kobie-
ty miast i wsi! Żony i matki! 
Niech dzień 8  marca będzie 
świętem każdej z was”. 

Z kolei Liga Kobiet (naj-
większa wówczas organiza-
cja kobieca) na łamach pisma 
„Moda i Życie” z marca 1950 
roku nawoływała: „Członkinie 
Ligi Kobiet, wobec zbliżają-
cego się Międzynarodowego 
Dnia Kobiet, w dniu 8 marca 

podejmujemy hasło współ-
zawodnictwa we wszystkich 
dziedzinach swej pracy orga-
nizacyjnej, jak werbowanie 
nowych członkiń, zakładanie 
świetlic, uczenie analfabe-
tów, przeprowadzenie akcji 
na rzecz pokoju”.

Dzień Kobiet organizo-
wano też w przedszkolach 
i szkołach. W przedszkolach 
uczono specjalnej piosenki:
Dzień Kobiet! Dzień kobiet! 
Niech żyją nam zdrowe 
i pani nasza i mamy 
i woźna kucharka, 
przedszkolna lekarka. 
Im wszystkim kwiaty rozdamy.
Dzień kobiet! Dzień kobiet! 
Niech każdy się dowie, 
że dzisiaj święto dziewczynek! 
Uśmiechy są dla nich 
zabawa i taniec. 
Piosenka z radia popłynie.

W młodszych klasach 
szkoły podstawowej za orga-
nizację dnia, a przede wszyst-
kim kwiaty dla dziewcząt i na-
uczycielek oraz wszystkich 
pań pracujących w szkole, 
odpowiadali rodzice skupieni 
przy komitecie rodzicielskim, 
w starszych klasach robili to 
uczniowie. 

Jakie kwiaty wręczano 
najczęściej? Modne były goź-
dziki i tulipany, a w latach 80-
tych frezje. Pod koniec PRL 
dawano dziewczynkom także 

kolorowe lizaki. Rzecz jasna 
w szkołach i przedszkolach 
organizowano również oko-
licznościowe akademie. 

W latach 80-tych, w opo-
zycji do ogólnie propago-
wanego hasła dnia kobiet 
brzmiącego „kwiatek dla 
Ewy”, Pomarańczowa Alter-
natywa wprowadziła akcję 
„Wata dla Ewy” w ramach, 
której rozdawano na ulicach 
kobietom środki higieniczne. 
Był to czas takiego kryzysu, 
że podpaski w aptekach były 
towarem deficytowym, a ko-
biety w tzw. TE DNI musiały 
zadowalać się zwykłą watą. 

Po 1989 roku w dniu 
8 marca w wielu polskich 
miastach odbywają się orga-
nizowane przez feministki 
manify, czyli demonstracje 
połączone z happeningiem 
na rzecz równego traktowa-
nia kobiet i mężczyzn. 

Nie znaczy to jednak, że 
dzień kobiet poszedł w zapo-
mnienie. Wiele pań bardzo 
lubi to święto i uważa nawet 
za milsze od walentynek, bo 
jest świętem wszystkich ko-
biet, nawet tych samotnych 
i to bez względu na wiek. 

Wydaje się więc lepsze 
nawet od rzymskich Matro-
naliów, które faworyzowały 
mężatki. 

Oprac. Małgorzata 
Karolina Piekarska

Choć dziś kojarzy się z rajstopami czy goździ-
kami, to mało kto wie, że coś w rodzaju dnia 
kobiet obchodzono już w… starożytnym Rzy-
mie. Nazywało się Matronalia i obchodzono je 
na początku marca. 

goździk i pończochy
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z miasta zaproszeNia dla mieszkańców
n CENTRUM PROMOCJI KULTURY 
PRAGA-POŁUDNIE, ul. Podskarbińska 2
(zaproszenia i bilety na wydarzenia można rezerwować 
telefonicznie pod numerem: 22 277-08-20)
9.03. godz. 18.00 – wieczór 
autorski wokół nowej powieści 
Anny Borewicz pt. „Talizman”; 
11.03. godz. 18.00 – koncert kapeli 
„Lwowska Fala”; 14.03. godz. 
18.00 – W cyklu „Antropologia 
kultury w CPK” wykład 
„Życiodajna Woda”; 16.03. godz. 
19.00 – „Czwartek Ceramiczny” 
– Jacek Michał Szpak, artysta-
pedagog; 18.03. godz. 11.00 
– „Czy w morskich głębinach 
mieszkają potwory” – popularno-
naukowy pokaz dla dzieci od 6. 
roku życia, obowiązują zapisy 
w sekretariacie CPK; godz. 12.00  
– spotkanie entuzjastów gier 
i literatury o tematyce fantasy 
i science fiction; 19.03. godz. 
10.00 – wykład „Zdrowie 
psychiczne”; więcej informacji: 
22 253-88-88, zapisy pod 
adresem: www.psychomedic.pl 
(zakładka Aktualności); godz. 
17.00 – „Podwieczorek z muzyką 
kameralną”: sopranistka Grażyna 
Mądroch – sopran koloraturowy, przy fortepianie Adam 
Sychowski, wstęp za zaproszeniami do odbioru w CPK; 21.03. 
godz. 18.00 – spotkanie poetycko-muzyczne „Z wiatrem 
i pod wiatr – Moje odloty”: Jarosław Bogusław Misztak, 
pisarz, prozaik; 22.03. godz. 11.00 – Spektakl dla dzieci 
„Krystalia” w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”, zaproszenia 
indywidualne do odbioru w sekretariacie CPK; godz. 17.00  
– wykład „Relacje. Mierząc się ze starożytnymi”.
n KLUB KULTURY „GOCŁAW”, ul. Abrahama 10 
13.03. godz. 18.15 – wykład „Dlaczego nie lubimy abstrakcji. 
Malarstwo abstrakcyjne, na czym to polega?”; 20.03. 
godz. 18.30 – wernisaż wystawy „Malarstwo Bogusława 
Michalskiego”.
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23 
12.03. godz. 13.00 – Mały Teatr Kępa. „Bajka 
o Królewnie Marysi i lodowej górze”. Spektakl Teatru 
O-rety. Na podstawie bajki K. Makuszyńskiego; 13.03. 
godz. 19.00 – Rejsy po literaturze i nie tylko: Stanisław 
Łubieński – pisarz, publicysta i kulturoznawca; 16.03. 
godz. 19.00 – Stanisław Czajka – wernisaż wystawy 
malarstwa i grafiki. Wystawa do 9.04.2017; 18.03. godz. 
11.00 – Związek Szlachty Polskiej „Jurta, kumys i step  
– obrazki z Kazachstanu”; godz. 17.00 – „Czterdzieści lat 
minęło…” – Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Saskiej 
Kępy O/TPW. W programie recital w wykonaniu Karola 
Radziwonowicza; 20.03. godz. 19.00 – Nieturyści: Emil Witt 
– tratwą przez Amazonię.
n KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2 
10.03. godz. 10.00 – szachy; godz. 11.00 – warsztaty wizażu: 
„Wszystko na temat brwi. Prawidłowy rysunek brwi do typu 
urody”; 12.03. godz. 16.00 – Impresje gitarowe Sławomira 
Kosińskiego; 14.03. godz. 10.00 – brydż; 16.03. godz. 12.00 
– wykład „ZNAJ! Rzecz o Akademickim Klubie Włóczęgów 
Wileńskich”; 17.03. godz. 10.00 – szachy; godz. 12.00 – 
Opowieści Janusza Majcherka: „Wiesław Michnikowski – 
gwiazda kabaretu, aktor teatralny i filmowy”; 19.03. godz. 
16.00 – „Różne oblicza jazzu” – koncert fortepianowy 
Fryderyka Babińskiego; 21.03. godz. 10.00 – brydż; 22.03. 
godz. 12.00 – Ludzie estrady: „Marta Mirska – zapomniana 
gwiazda”.
n OŚRODEK KULTURY W DZIELNICY WESOŁA, 
ul. Starzyńskiego 21
11.03. godz. 17.00 – Koncert z okazji Dnia Kobiet  
– występ zespołu ludowego Mielniczanie z Mielnika; 18.03. 
godz.16.00 – Baśniowa sobota: „Jak Królewna Tuberoza 
zmieniła etykietę” – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 
5-9 lat wraz z opiekunami. Obowiązują wejściówki, do 
odbioru od 13 marca od godz. 16.00; 19.03. godz. 17.00 – „Na 
pełnym morzu” – spektakl na podstawie sztuki Sławomira 
Mrożka w wykonaniu Grupy Zapis Fonetyczny.
n OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH 
„POGODNA” – WESOŁA, ul. Jana Pawła II 25
11.03. godz. 16.00 – Baśniowa sobota: „Jak Królewna 
Tuberoza zmieniła etykietę” – warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku 5-9 lat wraz z opiekunami. Bezpłatne wejściówki 
do odbioru od 6 marca od godz. 16.00; 18.03. godz. 10.00 
– „Piosenki z ekranu”: otwarte przesłuchania konkursowe. 
Uczestnicy zaprezentują piosenki z filmów, bajek, seriali 
i musicali w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI, 
gimnazjum; godz. 18.00 – „Wesoła okiem Picassa” – wernisaż 
wystawy prac plastycznych uczniów Szkół Podstawowych 
Dzielnicy Wesoła. Wystawa potrwa do 31.03. br.

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

5 marca br. przed pomni-
kiem na Gocławiu odbyły się 
uroczystości ku czci generała 
Augusta Emila Fieldorfa ps. 
„Nil”, zamordowanego przez 
komunistyczną bezpiekę do-
wódcy, którego szczątków nie 
odnaleziono do tej pory…

W ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych przed 
pomnikiem zostały złożone 
wieńce i wiązanki, a w pobli-
skim kościele pw. Św. Ojca Pio 
została odprawiona msza świę-
ta. Cześć zamordowanemu ge-
nerałowi oddali m.in.: senator 
Jan Jackowski, poseł Andrzej 
Melak, burmistrz Pragi-Połu-
dnie Tomasz Kucharski, po-
łudniowopraski radny Łukasz 
Lanc i delegacja dzielnicowego 
klubu PiS – Mirosława Terlec-
ka, Dariusz Lasocki i Krzysztof 
Wysocki.

***
Od 27 lutego na Białołę-

ce tramwaje jeżdżą dłuższą 
7-kilometrową trasą – „dwój-
ka” dojeżdża do przystanku 
Nowodwory, skąd mieszkań-
cy tego rejonu dzielnicy mogą 
dotrzeć do metra w niespełna 
kwadrans. 

Na wydłużonym odcinku 
tramwaje podjeżdżają na przy-
stanki co 4 minuty w godzinach 
szczytu komunikacyjnego, co 6 
poza szczytem i co 7,5 minuty 
w dni świąteczne. 

***
Do 30 marca br. w gale-

rii przy schodach ruchomych 
na Trasie W-Z w Warszawie 
prezentowana jest wystawa 
„W miejskiej dżungli…”, 

przygotowana przez Muzeum 
Karykatury. To kilkadziesiąt 
wybranych z bogatych zbiorów 
muzeum karykatur i rysunków 
satyrycznych w zaskakujący 
sposób i z humorem przedsta-
wiających życie mieszkańców 
stolicy.

Na zdjęciu: Marek Racz-
kowski „20 tysięcy spojrzeń 
dziennie”.

***

Stolica pobiła europejski 
rekord. Na pierwszą edycję 
konkursu literackiego „Warsza-
wa w 100 słowach” – przyszło 
ponad 2500 zgłoszeń! 

Jury, w którym obok Mał-
gorzaty Naimskiej z Biura 
Kultury m.st. Warszawy, kry-
tyka literackiego i publicysty 
Pawła Dunin-Wąsowicza 
oraz dziennikarza Marcina 
Wojciechowskiego zasiadała 
nasza redakcyjna koleżanka 

pisarka Małgorzata Karolina 
Piekarska, dostało do oceny 
ponad 300 najlepszych opo-
wiadań. Wyłoniono setkę, 
która zostanie opublikowa-
na w specjalnym albumie. 
Autorzy stu najlepszych już 
dostali zaproszenia na uro-
czyste ogłoszenie wyników 
konkursu, które będzie miało 
miejsce 19 marca o g. 18:00 
w Węgierskim Instytucie 
Kultury. Wtedy też poznamy 
nazwiska 12 najlepszych, do 
których polscy ilustratorzy 
stworzyli rysunki i autorów  
3 najlepszych prac, którzy do-
staną nagrody pieniężne. 

***
Stołeczny Ratusz ogłosił, 

że od czerwca mają być tańsze 
bilety okresowe komunikacji 
miejskiej. O 30 zł potanieją 
bilety 30-dniowe, a o 76 zł  
90-dniowe (w 1. i 2. strefie 
łącznie). Zmian ma być wię-
cej. Zostaną wprowadzone 
bilety trzydniowe – 36 zł  
w 1. strefie i 57 zł w obydwu 
strefach. Pojawi się także ulgo-
wy, przesiadkowy bilet grupo-
wy ma kosztować 22 zł. 

(ab, ar, um, mp)
REKLAMAREKLAMA
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Nim zapłoNie kagaNek oświaty
W kilku warszawskich 

dzielnicach, na lokalnych po-
dwórkach, sprawdziliśmy jak 
postępują przygotowania do 
wprowadzenia reformy. Czy 
naprawdę jest tak źle, jak na 
dużej scenie politycznej podno-
szą niektórzy, czy tak dobrze, 
jak zapewniają inni?

W Wawrze obawy  
i moduły

– Jesteśmy pełni obaw – 
mówi Beata Scelina, dyrektor ZS 
nr 120 w Radości, który składa 
się z podstawówki i gimnazjum. 
– Od 2012 roku nasza szkoła 
bardzo się rozrastała. Przyby-
wało oddziałów, a w gimnazjum 
utworzyliśmy klasy dwujęzyczne. 
Te bezrejonowe oddziały skła-
dają się wyłącznie z uczniów 
ze świadectwem z czerwonym 
paskiem. Wygaszanie gimna-
zjum będzie oznaczało brak 
oddziałów dwujęzycznych, a to 
bezpośrednio przełoży się na niż-
szy poziom. Organ prowadzący 
wyliczył, że ubędzie nam sześć 
klas, więc pracownicy obawiają 
się zwolnień. Jestem rozgoryczo-
na reformą.

Proponowane zmiany nie-
zbyt przychylnie ocenia radna 
Joanna Buczyńska, wiceprze-
wodnicząca wawerskiej komisji 
oświaty: 

– To zmiany administra-
cyjne w oświacie, a nie refor-
ma. Reforma by doskonaliła, 
to co było niedoskonałe, czyli 

licea i system szkolnictwa za-
wodowego. Ofiarą zaś staną 
się dobrze funkcjonujące gim-
nazja. W dwóch naszych szko-
łach pozostające klasy siódme 
prawdopodobnie spowodują 
trójzmianowość. Władze dziel-
nicy wyszły naprzeciw proble-
mowi i mamy szybki pomysł, aby 
nasze dzieci w podstawówce 
nr 128 i 109 mogły spokojnie  
się uczyć. 

Dla tych szkół Miasto do-
kupuje moduły, które zostaną 
dostawione do szkolnych bu-
dynków. To szybkie i relatywnie 
niedrogie rozwiązanie. 

– Mamy u siebie trzy takie 
modułowe przedszkola – mówi 
Rafał Lasota, rzecznik Tar-
gówka. – To rozwiązanie zdaje  
egzamin. 

Radna Buczyńska uważa, 
że w następnych latach sytuacja 
w wawerskich szkołach powin-
na ulec poprawie. Szkoła nr 128 
przeznaczona jest do rozbudo-
wy, zaś nagromadzenie dzieci 
w 109 zostanie rozładowane 
dzięki budowanej placówce 
w Nadwiślu. Rozbudowana 
także powinna zostać szkoła 
nr 124 na Bartoszyckiej.

Praga-Północ sobie radzi
– Podstawowym proble-

mem, o którym dyskutowali-
śmy, była liczba szkół podsta-
wowych, które miałyby funk-
cjonować – pod koniec lutego 
relacjonował „Mieszkańcowi” 

ówczesny vice burmistrz Pra-
gi-Północ Dariusz Kacprzak.  
– Prawdopodobnie będzie u nas 
siedem podstawówek. Gimna-
zjum przy ul. Sierakowskiego 
przekształca się w podstawów-
kę, zaś przy Szanajcy ma być 
włączone do Technikum Geode-
zyjno-Geologicznego. Mniejszy 
problem będzie z tymi gimna-
zjami, które funkcjonują przy 
zespołach szkół. Oczywiście, 
trzeba doposażyć podstawów-
ki, stworzyć pracownie, zakupić 
środki dydaktyczne – mamy na 
to przeznaczone finanse. 

Problemem w tej małej dziel-
nicy może być to, że nie wszyscy 
nauczyciele znajdą zatrudnienie 
w tutejszych placówkach. Tę 
kwestię należy rozwiązywać 
nie w systemie dzielnicowym, 
ale ogólnowarszawskim. 

– W większych dzielnicach, 
na przykład na Białołęce, mogą 
wystąpić braki kadrowe i będzie 
potrzeba zatrudnienia innych 
nauczycieli – mówi wicebur-
mistrz Kacprzak.

Przed władzami Pragi-Pół-
noc stoi też inny nietypowy 
problem do rozwiązania. Jak 
wiadomo szkoły w pewien spo-
sób konkurują pomiędzy sobą. 
Zmiany w siatce szkół dopro-
wadziły do konfliktów pomię-
dzy dyrekcjami kilku szkół. 

– Będziemy musieli dopro-
wadzić do załagodzenia takich 
sytuacji – deklarują północno-
prascy samorządowcy.

Śródmieście się  
przystosowuje

Wiele dzieci z innych 
dzielnic uczęszcza do szkół 
śródmiejskich. To specyfika 
centralnej dzielnicy. Tutaj na-
dal będzie funkcjonowało 10 
samodzielnych podstawówek 
i trzy przy zespołach. 

– Planujemy, aby w Śród-
mieściu powstały dwie nowe 
szkoły – wyjaśnia Mateusz 
Dallali, rzecznik dzielnicy. 
– Gimnazjum nr 38 przy ul. 
Świętokrzyskiej przekształci 
się w liceum ogólnokształcące, 
a na bazie gimnazjum przy ul. 
Polnej powstanie Technikum 
Kinematograficzno-Kompute-
rowe. Sześć pozostałych likwi-
dowanych gimnazjów zostanie 
włączonych do istniejących li-
ceów ogólnokształcących.

– U nas przygotowania 
idą bardzo dobrze – zapewnia 
Dorota Pykiel, dyrektor podsta-
wówki nr 75 przy ul. Niecałej. 
– Mamy porozumienie z są-
siednim gimnazjum przy Świę-
tokrzyskiej i pozyskamy od nich 
potrzebnych nauczycieli. A jeśli 
chodzi o nowe pracownie dla 
siódmej i ósmej klasy, to mamy 
je już zamówione. Pracownia 
muzyczna zostanie zmieniona 
w fizyczno-chemiczną, a sala 
przyrodnicza w biologiczno-
przyrodniczo-geograficzną. 

Dyrektor uważa, że naj-
większym plusem tej reformy 
będzie efekt wychowawczy: 

– Będziemy mieli dzieci od 
6 lat do 15, będziemy lepiej je 
znali i korzystniej, wspólnie 

z rodzicami, wpływali na ich 
wychowanie. 

Pytana o zagrożenia mówi, 
że większych nie widzi: 

– Liczba uczniów nie ulegnie 
zmianie, więc i nie bardzo zmieni 
się liczba potrzebnych nauczy-
cieli. Problem tylko w tym, że 
będą musieli stanąć w innym 
miejscu i mówić co innego niż do 
tej pory. Będą musieli przystoso-
wać się do nowych warunków.

Praga-Południe  
– szansa i krytyka

Na Pradze-Południe, przy ul. 
Siennickiej 15 aktualnie znajdu-
je się zespół szkół złożony z li-
ceum, technikum i gimnazjum. 

– W związku z tym, że mamy 
w perspektywie uszczuplenie 
Zespołu o jeden typ placówki – 
o gimnazjum, a na ten moment 
mieliśmy ofertę liceum spor-
towego i technikum obsługi 
turystycznej, to uznaliśmy, że 
poszerzymy ofertę o techni-
ka logistyki – mówi Barbara 
Mierzwa, dyrektor ZS nr 12. 

Atrakcyjna, przyszkolna 
baza sportowa (m.in. hala, si-
łownia, kort tenisowy) będzie 
wykorzystywana dla sportowe-
go liceum i technikum. Dyrek-
cja placówki liczy, że rekruta-
cja się powiedzie, nabór będzie 
udany, a wówczas nauczyciele 
nie stracą pracy.

– Ta reforma jest nieprzy-
gotowana – krytykuje plany 
Tomasz Kucharski, burmistrz 
Pragi-Południe. – Jest ustawa, 
ale nie ma do niej aktów wy-
konawczych. Zbyt wiele jest 

niewiadomych. Niezbędnych 
decyzji nie ma, a my, żeby ze 
wszystkimi pracami zdążyć na 
początek roku szkolnego, mu-
simy się bardzo spieszyć. Na 
pewno będą problemy. W dwóch 
przypadkach szkoły będą dzia-
łały w dwóch lokalizacjach, co 
na pewno utrudni pracę nauczy-
cielom, a dzieciom naukę. Szkoła 
312, po przekształceniach, stanie 
się potężnych molochem – może 
mieć nawet 1600 uczniów.

Burmistrz podkreśla, że udało 
się zachować najstarszą szkołę na 
Pradze-Południe im. Bohaterów 
Olszynki Grochowskiej przy ul. 
Angorskiej, która z gimnazjum 
przekształcona zostanie w samo-
dzielną szkołę podstawową. 

– Podjęliśmy poważne ry-
zyko, bo nie wiemy, ile dzieci 
wybierze tę szkołę i czy będzie 
ich taka liczba, aby szkoła mo-
gła normalnie funkcjonować – 
informuje burmistrz. 

Dodaje też, że dostrzega po-
zytywny powrót do szkolnictwa 
zawodowego.

Ze spokojem ocenia stan 
samorządowych przygotowań  
Wojciech Starzyński prezes 
ogólnopolskiej Fundacji Ro-
dzice Szkole: – W większości 
samorządów spokojnie idzie 
proces układania sieci szkół. 
Problemów jest mniej niż pod-
noszono. Trzeba pamiętać, że 
reforma oświaty nie dotyczy 
tylko likwidacji gimnazjów, 
choć o tym jest najgłośniej, ale 
choćby szkolnictwa branżo-
wego czy samego kształcenia 
nauczycieli.    Adam Rosiński

Za trzy i pół miesiąca uczniowie będą świętowali zakończenie roku szkol-
nego. Po wakacjach znajdą się już w nowej rzeczywistości edukacyjnej. 
Jesteśmy w przededniu wprowadzenia reformy oświaty.

Grochowskie gimnazjum im. Sendlerowej protestuje przeciw likwidacji szkoły.

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)

Wnętrze modułowego przedszkola na Targówku.
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2017: „Gromada wielki pan” 
– książkę wylosowała p. Aneta Pawłowska. Po odbiór zapraszamy do redakcji  
(z dowodem tożsamości) do 17 marca 2017 r.

  
 







 








Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

Dziś, dla odmiany, humor z zeszytów:
 Adam Mickiewicz wykończył szkołę 
w Nowogródku. 

 Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesła-
wa Prusa. 
 Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu w skórę. 
Ale było odwrotnie. 
 Anielka głęboko się nasiliła i tak skonała. 
 Baryka zakopał precjoza wraz z żoną i synkiem. 
 Bolesław Prus nie spal kilka nocy i potem urodziła się 
„Lalka". 
 Często spotykamy Soplicę z „Pana Tadeusza” w skle-
pie monopolowym. 
 Do ludności w „Balladach” Mickiewicza zaliczamy nie 
tylko pojawienie się rusałki, ale i również jęki chłopa pod 
jaworem. 
 Gustaw chcąc zaimponować Anieli ukazuje jej swoje 
wdzięki.  
 Hanka i Wasylek kochali się tak bardzo, że ona się 
utopiła, a on umarł z głodu. 
 Harem to człowiek posiadający zbiór kobiet. 
 I wtedy Jagienka wybiegła z domu i ruszyła z kopyta 
za Zbyszkiem.

RADY
CiotKi
AGATY

Masz balkon? W tym roku zrób 
tam ogródek! Niekoniecznie 
tylko kwiatowy.
u Marzec – już możesz siać aro-
matyczny koperek i pietruszkę, 
sadzić cebulki siedmiolatki. Kto 
lubi jarmuż, też może spróbować 
uprawy balkonowej. Nie szkodzi, że 
będą to niewielkie ilości, ale za to 
jak smakowite! Szczerze mówiąc, 
uprawy balkonowe nie są dobrym 
pomysłem dla osób mieszkających 
przy bardzo ruchliwych ulicach, 
zwłaszcza nisko. Ale może nawet 
bez zjadania plonów byłoby miło?
u Kwiecień, to czas by zająć się 
kwiatami, ale już można wysadzać 
sałatę, a także, w domowych do-
niczkach, wysiać dynię, która wspa-
niale ozdobi każdy balkon ogrom-
nymi, zielonymi liśćmi i złocistymi 
kwiatami. Siew dyni na balkonie 
nie powinien być wcześniej, jak na 
początku maja.
u Uprawy balkonowe ochroni 
przed większością szkodników 
aksamitka – sadzonki są tanie 
i jest w czym wybierać. Pomyśl też 
o pnących truskawkach, sadzon-
kach poziomek czy mini pomidor-
ków. Przy odrobinie systematycznej 
troski odwdzięczą się pięknie!

Przyjemnie jest zimą otworzyć smakowity słoiczek z zawartością, 
przypominającą lato. Umożliwia nam to jedna z technik konserwacji 
żywności – pasteryzacja lub tyndalizacja – pasteryzacja trzykrotna.

Ale tych pożytecznych technik jest o wiele więcej! Dzięki suszeniu drobnoustroje nie 
mogą się rozwijać. Podobnie z liofilizacją, gdy usuwa się całą lub niemal całą wodę pod 
wielkim ciśnieniem i w specjalnych temperaturach. Produkt będzie trwały tylko w bardzo 
szczelnym opakowaniu!
Obróbka cieplna produktu sprawia, że większość bakterii ginie, zaś mrożenie niszczy tylko 
niektóre, a formy przetrwalnikowe mogą rozwinąć się po rozmrożeniu. Znamy też bakterię 
zimnolubną – to listeria. Uwielbia rozmnażać się w chłodzie!
Peklowanie, kiedyś najpopularniejsza forma przechowywania mięsa bez lodówki, odcho-
dzi do lamusa, choć trudno zapomnieć domowe, peklowane i wędzone szyneczki…
Solenie, cukrzenie, zakwaszanie (m.in. octem) towarzyszą nam do dziś. Warzywa, grzyby, 
owoce lubią to! Jednak więcej wartości odżywczych z pewnością znajdziemy w mrożon-
kach, jeśli tylko były prawidłowo przechowywane.

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
Świeżych warzyw brak, a te 
z przechowalni nie zawsze nam 
smakują. czas na mrożonki!

 WarzyWa na patelnię – zamrożone wrzuć na patelnię z rozgrzaną oliwą i, odkryte, 
mieszając, powoli smaż. Po chwili dosyp 1 łyżkę warzyw suszonych, drobno mie-
lonych lub Vegety, dodaj zioła (cząber, rozmaryn, oregano, bazylię) i łyżeczkę kur-
kumy. Skrop sosem sojowym, takim, który w składzie nie ma cukru ani karmelu. 
Wymieszaj. Po 10 minutach na wierzchu ułóż przekrojone na pół trójkąciki sera to-
pionego i plasterki sera grana padano lub parmezanu. Przykryj, trzymaj na małym 
gazie 3 minuty. Wyłącz, zostaw przykryte jeszcze ok. 10 minut. Całość przygotowa-
nia trwa 25 minut!

 Szpinak mrożony – ugotuj na półtwardo makaron rurki, kokardki, świderki lub 
muszelki. Na patelni z płaską łyżeczką masła klarowanego duś 1 opakowanie szpi-
naku mrożonego z 1-2 ząbkami siekanego czosnku, szczyptą gałki, soli, pieprzu 
białego mielonego, a gdy odparuje, wymieszaj z ciepłym makaronem, dodając ½ 
opakowania serka homogenizowanego. Wyłóż do natłuszczonej, żaroodpornej for-
my, posyp obficie parmezanem i zapiekaj w ok. 180°C przez 10-20 minut. Aroma-
tyczne i zdrowe!

 zupa mrożona – bardzo szybka: rozpuść kostkę rosołową w odpowiedniej ilości 
wrzącej wody, dodaj zupę mrożoną (kapuśniak, kalafiorową, grzybową), gotuj 10-
15 minut, ew. zagęść dodając zasmażkę lub śmietanę. Na to siekana natka. Wersja 
dłuższa: włóż do zimnej wody kawałeczek szpondra wołowego oraz 1-2 udka kur-
czaka lub inne kawałki mięsa. Gotuj 1,5 godz., bez przykrycia, niech ledwo mruga. 
Dodaj sól, pieprz, siekaną cebulę, mrożoną zupę lub, jeśli to ma być rosół, mrożoną 
włoszczyznę. Gotuj 15 minut i pozostaw przykryte na kwadrans, niech nabierze 
smaku. Gotowe!

 oWoce mrożone – zagotuj mleko, dodając cukier wanilinowy i 2 łyżki cukru 
na ½ litra. Dodaj namoczoną żelatynę (o ¼ mniej płynu niż wynika z przepi-
su na opakowaniu) i starannie ją rozmieszaj. Do salaterki lub formy wlej około 
1 cm chłodnego, leciutko gęstniejącego żelatynowego mleka, wrzuć mrożo-
ne owoce, np. maliny. Gdy ledwo zastygną, dolej mleka i włóż jagody. Na trze-
cią warstwę – truskawki. Owoce dobieraj dowolnie. Muszą być zamrożone.  
Po 2 godz. w lodówce wyłóż na półmisek. Smacznego!

Merlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 5H 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

Nadchodzi bardzo dobry czas. Możesz spodziewać się realizacji swoich pomysłów i satysfak-
cji w sferze materialnej, jak zdobycie upragnionej pracy, zakup nieruchomości, działki, ziemi, 
spadku, dobrych wpływów z lokat lub zysków z ulokowanych pieniędzy. To będzie skutkowało 
dobrym samopoczuciem, radością i zadowoleniem z życia. 
Sukcesy w pracy przyniosą ci korzyści materialne. I chociaż będzie cię to bardzo cieszyło, nie 
skupiaj się tylko na tym. Nie zaniedbuj najbliższych i spraw domowych, staraj się też pamiętać 
o przyjaciołach. Zastanów się czy nie przeoczyłeś jakiejś ważnej okazji, aby skonkretyzować 
swoje plany. To nic trudnego, wymaga tylko większej organizacji i samodyscypliny. 
Konsekwencja i dyplomacja to zalecane w najbliższym czasie sposoby postępowania. W spra-
wach sercowych postaraj się o więcej wyrozumiałości i zdobądź się na większy dystans, zwłasz-
cza do spraw dotyczących bliskich ci osób. Uważaj na zdrowie: „w marcu jak w garncu”, więc 
pamiętaj o czapce i szaliku.
W ciągu najbliższych dni musisz znaleźć czas na pójście do teatru lub kina. Ta odrobina strawy 
duchowej jest ci potrzebna, aby zrównoważyć wysiłek w sprawach zawodowych. Nie unikaj 
podejmowania trudnych decyzji. Spróbuj, a przekonasz się, że to nic strasznego. Jeśli zależy ci 
na harmonii w związku postaraj się o większą wyrozumiałość.
Ciągłe odkładanie wszystkiego na później, może okazać się bardzo zgubne w skutkach. Spię-
trzenie spraw zawodowych z prywatnymi może doprowadzić do niepotrzebnych zadrażnień. 
Postaraj się więc opracować właściwą strategię działania. Najbardziej docenią to twoi bliscy, 
którym będziesz mógł poświęcić więcej czasu.
Intuicja podpowie ci, jak masz załatwić sprawę, na której pomyślnym zakończeniu bardzo ci 
zależy. Teraz możesz odnieść efektowne zwycięstwo. Natomiast w sprawach urzędowych sporo 
wysiłku kosztuje cię pamiętanie o terminach i wypełnianie papierków. Tutaj musisz wykazać 
trochę cierpliwości. 
Twoje romantyczne nastawienie do życia przyniesie ci miłą niespodziankę w postaci znajomości 
z sympatyczną osobą. Postaraj się wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Sprawy finansowe 
są w jak najlepszym porządku, a zawodowe godne pozazdroszczenia. Natomiast twoje zdrowie 
wymaga kontrolnej wizyty u lekarza.
Przygotuj się na zwiększony wysiłek fizyczny i psychiczny. Twoja pozycja zawodowa jest teraz 
stabilna, a w kwestiach finansowych możesz liczyć na uśmiech fortuny. Korzystaj też z każdej 
chwili, bowiem warunki sprzyjają pomyślnemu rozwiązaniu spraw prywatnych. W miłości mo-
żesz liczyć na łut szczęścia. 
Zapowiada się ciekawie. Możliwość nowej pracy, większe szanse na awans – oto, co może spo-
tkać cię w najbliższym czasie. Szykuje się sporo zmian, ale podchodź do tego z dystansem i nie 
bój się, że nie dasz sobie rady. Teraz jest też pomyślny czas, aby zawrzeć kilka interesujących 
znajomości. Postaraj się, aby to, co zaplanowałeś nie odbiegało zbytnio od rzeczywistości. 
Czekają cię zmiany na lepsze i sporo nowych znajomości. Wszystko to będzie pozytywnie 
wpływać na twoje samopoczucie. Sprawy niedokończone, znajdą swój pomyślny finał. Pomyśl 
o sobie, idzie wiosna i warto zrobić generalne porządki w szafie. A może zaszaleć i wybrać się 
na zakupy w miłym towarzystwie?
Jeśli masz zaplanowane jakieś wyzwania zawodowe, poradź się życzliwych osób. Ich pomoc 
pomoże ci podjąć ostateczną decyzję. Zwróć również uwagę na swoje finanse – wskazane są 
tylko kontrolowane zakupy. Poza tym dbaj o zdrowie i unikaj zatłoczonych miejsc. Marcowa 
pogoda jest zmienna, nie żegnaj się jeszcze z ciepłą kurtką.
W sprawach sercowych możesz liczyć na uśmiech losu, w finansowych też szykują się małe 
zmiany na lepsze. Ale wykaż się większą cierpliwością. Unikaj też niepotrzebnych kłótni, które 
chociaż oczyszczają atmosferę, bywają też końcem niejednej przyjaźni. Warto więc zastanowić 
się nad swoim postępowaniem i pomyśleć, jak działać dalej.

1         2         3        4       5        6        7          8        9         10      11      12          13          14       



13

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
40 000 egz.

yn aw ol ort noK  przez 
kez ¹iwZ  il ort noK   

ijc ub yrt syD  .ys arP

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

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

DAM PRACĘ

n Opiekunek do osób star-
szych. Wola, Śródmieście, 
Praga. 13 zł brutto/h, umowa 
zlecenie. Zgłoszenie osobiście 
Stanów Zjednoczonych 68 
Fundacja Zdrowie lub  
tel. 22 672-79-27 od 10-15. 
Chętnie 50+.  
Darmowe szkolenia.

n Zatrudnię młodą ekspedientkę 
do sklepu spożywczego w War-
szawie(Praga Południe). Mile 
widziane doświadczenie. Telefon 
Kontaktowy 608-483-888.

FINANSE

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 

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

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 300 m kw. 80 km od 
Warszawy, las blisko, domek 
drewniany, światło, woda.  
Tel. 22 818-00-02

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- 
-Południe.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy 
cywilne, karne, rodzinne, spad-
kowe, 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 Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria. Tel. 606-742-822, 
www.odkurzaczewodne.eu

TRANSPORT

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

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

n TAXI OSOBOWE.  
Tel. 514-108-653 

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

USŁUGI

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

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

n Anteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa RTV. 
Najwyższa jakość usług.  
Ul. Igańska 32.  
Tel. 604-506-278, 22 813-60-33

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

n ANTENY, TELEWIZORY  
– NAPRAWA. TEL. 602-216-943

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

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

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

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

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

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

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

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

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

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, 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

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 na-
prawy. Tel. 602-228-874

n Rolety dzień-noc.  
Tel. 514-165-445

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

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

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 so-
lidnie. Tel. 501-868-930, 502-
218-778, www.remonty4u.pl

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

WYPOCZYNEK

n Wypoczynek dla Seniorów 
w Krynicy Morskiej. Turnus kwiet-
niowy 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

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK, GOCŁAW, UL. F. ZNA-
NIECKIEGO 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
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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

KREDYTY I CHWILÓWKI
WOLSKA 84/86

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

Warszawskie Centrum Kredytowe 
działa w zakresie zawierania umów 

kredytu na rzecz i w imieniu firm 

SMS KREDYT, FERRATUM, 
AXCESS, SPOKO KASA, SUPER 

GROSZ, VIVUS, TAKTO, OPTIMA 
DIRECT, NET CREDIT, AASA,  

IN CREDIT, ZAPLO, HAPI, 
PROFICREDIT, GWARANT, 

MIKROKASA, UNILINK CASH, 
PROVIDENT oraz banków BPH, 

ALIOR, SMART, TF BANK.
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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

WARSZAWA

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

Boli Bark? moŻe od wątroBy!

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

Nie chodzi tylko o pro-
blemy przyszłych i młodych 
mam, choć to bardzo mocna 
strona tej placówki: od bezin-
wazyjnej diagnostyki prena-
talnej na ultranowoczesnym 
sprzęcie, przez świetną opie-
kę ginekologów i pediatrów, 
aż po wyjątkowy zespół fi-
zjoterapeutów, w którym 
każdy ma swoją szczególną 
specjalizację, zaś różnorod-
ne problemy pań w każdym 
wieku są domeną całej gru-
py terapeutek.

Indywidualne przygo-
towanie do porodu, potem 
szybki powrót do sprawno-
ści i dobrej formy w połogu. 
Diagnostyka, rehabilitacja 
noworodków – schorzenia 
ortopedyczne, neurologicz-
ne, nieprawidłowe napięcie 
mięśniowe. To dla malusz-
ków; dzieci starsze otrzyma-
ją pomoc w przypadku wad 
postawy, urazów, rozmaitych 
wad wrodzonych i nabytych.

Panie w każdym wieku 
(ale nie tylko panie) cierpią-
ce na problemy miednicy, na 
przykład nietrzymanie mo-
czu, stolca, zaparcia, bru-
dzenie bielizny, bóle, napię-
cia, problemy i komplikacje 
pooperacyjne (u panów 
m.in. po operacjach prosta-
ty czy problemach z erek-
cją), znajdą tu skutecznych 
terapeutów, taktownych, ze 
wspaniałym, indywidualnym 

podejściem do każdego pa-
cjenta, bez względu na jego 
wiek i rodzaj krępującego 
schorzenia. Tu z ochotą leczą 
się nawet dziewięćdziesięcio-
latki! Nigdy nie jest ani za 
wcześnie, ani za późno, by 
poprawić sobie komfort ży-
cia i pozbyć się wstydliwych 
dolegliwości! Skoro męczy 
cię od tak dawna – uwierz, 
nie minie samo z siebie. Wy-
starczy umówić wizytę (pod-
czas zapisu lepiej podać kon-
kretnie rodzaj dolegliwości), 
a uprzejma pani rejestratorka 
skieruje cię do odpowiedniego 
specjalisty. Ten na pierwszej 
wizycie, na którą należy 
przynieść wszelkie bada-
nia, wyniki, zdjęcia, postawi 
diagnozę (czasem potrzebna 
będzie dodatkowa konsulta-
cja u lekarza specjalisty lub 
np. aktualne USG), a następ-
nie ułoży indywidualny pro-
gram zabiegów, gwarantujący 
szybką ulgę. Przekonaj się, to 
działa!

W naszym cyklu prezen-
tującym każdego z terapeu-
tów, pracujących w BORA- 
MEDzie, dziś przedstawia-
my kolejną postać. To Kamil 
Gurgun, magister II Wy-
działu Lekarskiego, Od-
dział Fizjoterapii (licencjat 
na AWF w Gdańsku), który 
teraz kończy podyplomowe 
studia w znakomitej, bel-
gijskiej szkole fizjoterapii 

(Flanders International 
College of Osteopathy). 
Dodatkowo, ukończył wiele 
kursów krajowych i mię-
dzynarodowych, dających 
mu pogłębioną i poszerzoną, 
wszechstronną wiedzę, m.in. 
Ortopedyczną Medycynę 
Manualną (International 
Academy of Orthopeadic 
Medicine) czy Manipulację 
Powięzi (Association Fascial 
Manipulation).

– Jest Pan osteopatą, to 
bardzo kosztowny kierunek 
studiów.

– Studia podyplomowe 
z zakresu medycyny osteo- 
patycznej rzeczywiście są 
kosztowne, co jest związane 
z 5-letnim czasem ich trwania 
oraz międzynarodową kadrą 
wykładowców. To inwestycja 
we własną wiedzę i umiejętno-
ści, które świetnie sprawdzają 

się w skutecznej pracy z pa-
cjentem. Osteopatia to uzna-
ny system diagnostyczny. 
Główny nacisk kładzie się tu 
na strukturalną i funkcjonalną 
integralność ludzkiego ciała. 
Podstawowym założeniem 
leczenia osteopatycznego 
jest znalezienie i wyelimino-
wanie pierwotnej przyczyny, 
a nie tylko objawu, z którym 
zgłasza się pacjent. Chodzi 
o to, by efekty terapii były 
długotrwałe. 

 – Boli mnie bark. Dlacze-
go mam iść właśnie do osteo-
paty? 

– To może być uszkodzenie 
strukturalne w samym stawie, 
ale niekoniecznie. Ból barku 
może być wynikiem dużych 
napięć w obrębie wątroby czy 
przepony, co powoduje ogra-
niczenie ruchomości po po-
więzi. Może to być też wynik 

skręconego przed laty stawu 
skokowego. Choć tak odległy, 
może również wpływać rów-
nież na zaburzenie czynności 
w stawie ramiennym. Może to 
być problem z łopatką, która, 
gdy nie rusza się prawidłowo, 
również może dawać objawy 
bólowe w tej okolicy. Możli-
wości jest wiele. Na przykład 
zaburzenia napięciowe w ob-
rębie narządów wewnętrz-
nych mogą powodować 
bóle kręgosłupa! Osteopa-
tia szuka przyczyn i dzięki 
bardzo pogłębionej wiedzy 
oraz praktyce osteopatów je 
znajduje. Prawidłowa diagno-
za to ogromny krok w drodze 
do sukcesu. Terapia osteopa-
tyczna to leczenie z efektem 
trwałym. Zwykła rehabilitacja 
to wspaniałe działanie, lecz 
osteopatia daje nam nieco wię-
cej narzędzi terapeutycznych 
poprzez globalne spojrzenie 
na ciało pacjenta i powiązania 
w nim zachodzące. Dlatego ją 
wybrałem.

– Doskonale rozumie Pan 
problemy sportowców.

– Moje główne zaintere-
sowania zawodowe to dole-
gliwości kręgosłupa i stawów 
obwodowych. W dodatku 
sam jestem bardzo aktyw-
nym sportowcem i te proble-
my znam nie tylko z teorii, 
ale i z praktyki. Zapraszam 
sportowców w każdym wie-
ku, także młodzież, amato-
rów i sportowców zawodo-
wych. Mój najstarszy pacjent 
miał 93 lata, cierpiał na bóle 
kolan, wynikające z wieku 
i ze zwyrodnień. Chrząstka 

była w nie najlepszym stanie, 
ale okazało się, że przyczyna 
bólu leżała zupełnie gdzie in-
dziej: chodziło o zaburzone 
napięcie w obrębie mięśni 
czworogłowych. Doszło do 
lekkiego przykurczu i stałego 
ucisku na rzepkę. Problem 
został rozpoznany, zdiagno-
zowany, podjęliśmy terapię. 
Udało mu się pomóc, był bar-
dzo szczęśliwy z odzyskanej 
swobody ruchu.

– Proszę powiedzieć kilka 
słów o sobie.

– Poza zainteresowania-
mi związanymi bezpośrednio 
z wykonywaniem zawodu, 
moją pasją jest sport. Ak-
tywnie od dłuższego cza-
su uprawiam sporty siłowe 
i bieganie. Ponadto intere-
suję się dietetyką i jej rolą 
w aspekcie prozdrowotnym 
oraz psychologią. Prywatnie 
uwielbiam podróże oraz kuch-
nię śródziemnomorską.  

(AS 2017)

Coraz więcej pań korzysta z bogatej, wszech-
stronnej oferty BORAMEDu i są zadowolone  
z otrzymanej pomocy.

Kamil Gurgun
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