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 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

Jaki limit?
Człowiek ma paskudną skłon-

ność do uogólnień, ale chyba 
tym razem nie przesadzam. Mam 
bowiem wrażenie, że w zastrasza-
jącym tempie rośnie grupa ludzi 
nadzwyczaj chętnie oddających się 
pod opiekę: rodziny, znajomych, 
państwa. Oni „ już nie mogą” i „nie 
ogarniają”. Przechodzą w stan leżę 
i pachnę, zamartwiając się tym, ile 
przeze mnie mają roboty inni. 

Każdy, kto biegł w długim 
biegu, poszedł na ekstremalną 
wyprawę, zgubił się w lesie wie, 
że hamulce „ jestem u kresu sił” 
włączają się człowiekowi dużo 
wcześniej niż rzeczywiście nadcho-
dzą bariery. Przełamując pierwsze 
symptomy, człowiek w przyszłości 
uodparnia się na nie. Może więcej, 
nie rujnując organizmu. Pokazuje 
mu, kto tu rządzi. 

Od lat obserwuję pewną bar-
dzo już starszą panią. Codziennie, 
bez względu na pogodę i pewnie na 
samopoczucie, przysiadając co kil-
kadziesiąt metrów i karmiąc wtedy 
ptaki, drepcze z wielką torbą sprze-
dawać jaja pod bazarem. Ma wielką 
wolę życia, mogłaby nią obdzielić 
z setkę tych „leżących, pachnących 
i zamartwiających się”, przenosząc 
ich do kategorii „jest trudno, ale 
daję radę”…

Nie wierzę, by ten felieton coś 
tu zmienił. Każdy z nas ma wokół 
siebie kogoś, komu mógłby go za-
dedykować. Pomagamy, wyręcza-
my, słyszymy słowa współczucia, 
jak się musimy dodatkowo narobić. 
A przecież czekamy na inne słowa: 
„no dobra, ogarnąłem się, ruszam 
zmagać się z życiem”. Ale to się 
zdarza naprawdę rzadko…

 Tomasz Szymański

   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

najtrudniejszy mecz

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

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

mieszkaniec.pl

WARSZAWA

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

JEDYNA TAKA KLINIKA
Więcej informacji na stronie  

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 

kołdry i poduszki

artykuły pościelowe,  
piżamy, obrusy, ręczniki.

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

Tel. 793-129-744

TARGI
MEDYCYNY

NATURALNEJ
I KOSMETYKI

1-2-3  
piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-17.00  

ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

www.kameleon.targi.pl

grudnia

Już na wstępie musimy uspokoić Naszych Czytelników, 
że w tytule tekstu nie kryje się żadne zagrożenie dla na-
szego pisma, a wręcz przeciwnie… Spotyka nas rzecz 
bardzo miła.                                              Czytaj na str. 8

ZAMURUJĄ MIESZKAŃCA
czytaj na str. 4

– Czy się boję? A kto by się nie bał? Mam 19 lat, miałem plany, pasje, cele 
i marzenia. Dziś mam RAKA, który zdominował wszystko – mój organizm, 
moje myśli, mój dom. To najtrudniejszy z meczy, który muszę rozegrać….  
– mówi Bartek Przyborek (na zdjęciu z lewej).
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KRONIKA POLICYJNA
I laptop, i rower…
35-letni Adam O. 

próbował ukraść laptop 
z pomieszczenia ochro-
ny jednego z budynków. 
Spłoszony zaczął uciekać 
bez urządzenia, natomiast 
zobaczył pozostawiony ro-
wer i próbował go ukraść. 
Policjanci na podstawie 
monitoringu ustalili, kto 
był sprawcą tych usiłowań 
kradzieży i zatrzymali go 
po kilku dniach (ukrywał 
się, wpadł po obserwacji 
terenu, w którym zwykle 
przebywał). Okazało się, 
że jest podejrzany jesz-
cze w co najmniej kilku 
sprawach. Trafił za kratki  
z 9 zarzutami.

Ukrywał się przed 
listami gończymi
Sądy wydały za Mar-

cinem Ś. dwa listy gończe, 
łącznie powinien spędzić 
w więzieniu blisko 4 lata. 
Ukrywał się, czasowo 
przebywał za granicą. Po-
łudniowoprascy policjanci 
dowiedzieli się, że w naj-
bliższym czasie odwiedzi 
mamę. Wkroczyli do tego 
mieszkania podczas wizy-
ty. 28-letni Marcin ukrył 
się na balkonie. Został 
zatrzymany.

Znów oszustwo  
„na policjanta”

Pracownica banku 
zawiadomiła policję, że 
zgłosił się do niej klient, 

który chce pobrać go-
tówkę. Z rozmowy z nim 
wynikało, że może paść 
ofiarą oszustwa „na po-
l icjanta”.  Policjanci 
przygotowali zasadzkę 
i w momencie przeka-
zywania 25 tys. złotych 
zatrzymali sprawcę –  
19-letniego Adriana B.

Ukradł torebkę
Kilka tygodni temu 

Sebastian G. ukradł pew-
nej kobiecie torebkę. 
Po pół godzinie zrobił 
w markecie zakupy, za 
które zapłacił kartą kredy-
tową okradzionej kobiety.  
Został rozpoznany na uli-
cy przez patrol policjan-
tów, którzy znali jego ry-
sopis. I oczywiście został 
zatrzymany. 

Grasował w autobusie
W nocnym autobusie 

grasował 23-letni Robert 
Z. Jednemu z pasażerów 
ukradł telefon, a gdy ten 
się zorientował, że nie 
ma „komórki” został 
pobity. Poszkodowany 
zawiadomił dyżurnego 
komisariatu w Wawrze, 
który wysłał na miejsce 
zdarzenia wóz patrolo-
wy. Policjantom udało 
się namierzyć i zatrzymać 
sprawcę. Robert Z., który 
w przeszłości był już ka-
rany, odpowie za kradzież 
rozbójniczą.

policja.pl

RING

Tematem dzisiejszego starcia są możliwe zmiany w ordynacji wyborczej. Sprawa ważna 
i budząca wiele emocji, gdyż do wyborów samorządowych został już niecały rok…

„tama” dla 
loKAlnyCh 
pAJęCZyn

Przypomnijmy: Sejm będzie debatował nad nowelizacją przepisów dotyczących wyborów samorządowych. Projekt noweli zakłada wiele zmian (m.in. dwuka-
dencyjność włodarzy i inną rolę Państwowej Komisji Wyborczej). Proponowane zmiany jedni uważają za uzasadnione, a inni za degradujące samorządność.

 

REhAbIlItACJA doRoślI, 
dZIECI, nIEMowlętA

PROMOCJA – DO ODWOŁANIA
    SENIORZY (PO 60 R.Ż.)      DOROśLI I DZIECI

20% zniżki przy zakupie pakietu  
10 takich samych zabiegów

10% zniżki przy zakupie pakietu  
10 takich samych zabiegów

bAdAnIA USG 
doRoślI I dZIECI

Godziny przyjęć:  
pon.-pt. 7-21, sobota 8-14

Rejestracja on-line

*Zniżki / promocje nie sumują się z innymi promocjami / Zakres usług może ulec zmianie

Ul. boRA KoMoRowSKIEGo 21  
loKAl 307  
(obok Rossmanna)

Warszawa-Gocław  
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

Rejestracja telefoniczna: (22) 250 15 77
www.boramed.pl

l Piersi l Tarczycy l Jamy brzusz-
nej l Stawów, więzadeł i mięśni  
l Przezciemiączkowe l Węzłów 

chłonnych l Doplerowskie l i inne

Kompleksowa terapia bólu i leczenia schorzeń narządu ruchu

Konsultacja fizjoterapeutyczna wliczona w cenę przy wykupie pakietu oraz info:  
dotyczy wybranych zabiegów/szczegóły w przychodni

GInEKoloGIA
Kompleksowe prowadzenie ciąży
Konsultacje ginekologiczne

Certyfikat 
Londyńskiej 
Medycyny 
płodowej 
FMF lEKARZE 

SpECJAlIśCI, 
lAboRAtoRIUM

StoMAtoloGIA 
doRoślI I dZIECI

Do Ringu „Mieszkańca” zaprosiliśmy radnych różnych opcji politycznych i różnych szczebli stołecznego 
samorządu. W jednym narożniku stanął Tomasz Tretter, stołeczny radny Platformy Obywatelskiej, który 
mandat uzyskał z okręgu Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła, zaś w drugim Damian Paczkowski z Pra-
wa i Sprawiedliwości, radny Pragi Południe z okręgu Grochów Północny.

Nowa ordynacja wyborcza 
ma na celu zwiększyć trans-
parentność i przeciwdziałać 
fałszerstwom. Ponad 2 mln nie-
ważnych głosów w ostatnich 
wyborach do sejmików budzi 
podejrzenia. Wątpliwe, aby co 
piąty głosujący nie potrafił po-
stawić krzyżyka w odpowied-
nim miejscu na karcie do gło-
sowania... 

Rezygnacja z JOW-ów 
w wyborach do rad gmin na 
rzecz ordynacji proporcjonalnej 
ma zapobiec zasadzie „zwycięz-
ca bierze wszystko”. W systemie 
JOW komitet uzyskujący kilku-
dziesięcioprocentowe poparcie, 
może zostać pozbawiony swoich 
reprezentantów.

Dziś odpowiedzialność za 
organizowanie wyborów spo-
czywa na barkach samorządów, 
które są żywotnie zainteresowa-
ne ich wynikiem. Często jest tak, 
że wójt, burmistrz czy prezydent 
organizuje wybory, w których 

sam startuje. W nowej propozy-
cji, kompetencje tę przejmuje 
komisarz powoływany przez 
PKW.

Dwukadencyjność dla wój-
tów i burmistrzów, to swoistego 
rodzaju „tama” dla tworzenia 
dotychczas funkcjonujących 
lokalnych pajęczyn, którymi 
obrastają urzędy oraz instytucje 
mu podległe. 

Rezygnacja z wyborów 
dwudniowych i głosowania 
korespondencyjnego ma zapo-
biec możliwościom nadużyć. 
W zamian dostajemy prode-
mokratyczne rozwiązania, jak 
przezroczyste urny, możliwość 
nagrywania przebiegu wybo-
rów, czy dwie oddzielne komisje 
– jedna odpowiada za przebieg 
wyborów, a druga liczy głosy. 
Wzmacniana jest także rola 
opozycji poprzez obligatoryjne 
przewodnictwo komisji rewizyj-
nej czy dodatkowe uprawnienia 
nadzorcze dla radnych. 

Propozycje PiS dotyczące no-
welizacji Kodeksu wyborczego, 
to krok ku centralizacji państwa 
oraz zapewnienia sobie lepszego 
wyniku wyborczego. Odejście od  
JOW-ów jest cofaniem się do cza-
sów upartyjnionego samorządu 
terytorialnego. Platformie Oby-
watelskiej w poprzednich kaden-
cjach udało się wprowadzić JOW-y 
w większości gmin w Polsce. 

Proponowane zmniejszenie 
wielkości okręgów wyborczych 
premiuje duże ugrupowania 
i zniekształca wolę wyborców 
poprzez wyeliminowanie mniej-
szych partii i lokalnych komite-
tów. Rezygnacja z możliwości 
przeprowadzenia dwudniowych 
wyborów, czy zniesienie moż-
liwości głosowania korespon-
dencyjnego może wpływać na 
zmniejszenie frekwencji wybor-
czej. A wiadomo, że PiS odnoto-
wuje tym lepsze wyniki wybor-
cze im mniejsza jest frekwencja 
wyborcza. 

Zmiany będą dotyczyć także 
Państwowej Komisji Wyborczej  
przez wiele lat funkcjonującej 
jako niezależny i niezawisły or-
gan. Teraz ma się to zmienić: 
członków PKW będą wskazywać 
politycy, a więc „nominanci” poli-
tyków będą decydować o tym, jak 
wybierać… polityków. 

Absurdalne jest wprowadza-
nie dwóch komisji: jednej do li-
czenia głosów, a innej do wydawa-
nia kart. To działanie przypomina 
stalinowską zasadę: „nieważne, 
kto głosuje, ważne, kto liczy 
głosy”. W procesie wyborczym 
ważną rolę pełni niezależny Sąd 
Najwyższy, bo to on uwiarygad-
nia i legalizuje wynik wyborczy. 
Obecnie jest on głównym celem 
politycznego ataku polityków 
PiS. W związku z tym, zrobimy 
wszystko, żeby sędziowie Sądu 
Najwyższego wciąż byli gwaran-
cją praworządności, rzetelności 
i uczciwości a nie narzędziem 
którejkolwiek partii politycznej.

eliminoWanie 
loKAlnyCh 
KoMItEtów

DAMIAN PACZKOWSKI
radny Dzielnicy Praga-Południe
(PiS)

TOMASZ TRETTER
radny m.st. Warszawy
(PO)

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 

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

7 dni  
w tygodniu

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

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

3. INTERNA:
w nefrologia
w endokrynologia
w profilaktyka
w stomatologia,
w okulistyka,
w dermatologia,
w alergologia i inne
4. DIAGNOSTYKA:
w obrazowa – RTG i USG
w pełny zakres badań  
laboratoryjnych  
(również immunologiczne 
testy alergiczne)
5. PROTEZY KOŃCZYN
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WYPOŻYCZ I PRZETESTUJ APARATY ZAUSZNE 
I WEWNĄTRZUSZNE ZA DARMO I BEZ KAUCJI

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY

 

 

 

 

www.strefasluchu.pl

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

Diagnostyka: 
audiometria 

tonalna, 
audiometria 

mowy, 
tympanometria

Atrakcyjne raty 0% - od 69 zł miesięcznie
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. 

Cezary Kozub
15 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. 

Marzena Surowiecka
12 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.  

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zapraszają do gabinetów Strefy Słuchu

Wchodząc do sklepu naj-
częściej nie zadowalamy się 
jednym produktem z danej ka-
tegorii, ale oczekujemy moż-
liwości wyboru. Dokonując 
świadomego zakupu chcemy 
wypróbować różne modele, 
przetestować ich działanie, 
sprawdzić ich funkcjonalność. 
Nie inaczej jest z aparatami 
słuchowymi. Dobre słyszenie 
oraz rozumienie mowy sta-
nowią jedną z podstawowych 
potrzeb człowieka, dlatego też 
rynek aparatów słuchowych 
tak szybko rozwija się, a fir-
my prześcigają się w produk-
cji coraz nowocześniejszych 
urządzeń.

Jak jednak, nie będąc 
specjalistą, poradzić sobie 
w gąszczu technologicznych 
innowacji?

Firma Bernafon z prze-
łomowym i nowoczesnym 
systemem Beflex wychodzi 
konsumentowi naprzeciw. Jest 
to technologia dzięki której, to 
użytkownik dokonuje wybo-
ru najlepszego rozwiązania, 
a przy tym wcale nie musi być 
specjalistą w dziedzinie apa-
ratów słuchowych. Beflex jest 
to przełomowe urządzenie po-

zwalające wypróbować w sy-
tuacjach codziennych kilka 
aparatów słuchowych w jed-
nym urządzeniu. Używając 
jednego produktu osoba testu-
jąca ma szansę porównać kilka 
modeli w różnych poziomach 
cenowych i wybrać ten, który 
w jej ocenie będzie najlepiej 
spełniał swoją funkcję.

Jak to wygląda w prak-
tyce? Pacjent przychodzi do 
gabinetu, w którym protetyk 
przeprowadza wywiad oraz 
dokładne badanie słuchu 
w celu rozpoznania ubytku. 
Daje to możliwość wyjścia 
naprzeciw potrzebom pacjen-
ta i umożliwia zapropono-
wanie najefektywniejszych 
rozwiązań. Protetyk słuchu, 
dzięki swojej wiedzy, spośród 

dziesiątek możliwości przed-
stawia te, które dla danego 
pacjenta będą najlepsze. W tej 
sytuacji bezcenna jest możli-
wość przetestowania każdego 
z nich. Taką szansę daje wła-
śnie stworzony przez firmę 
Bernafon system Beflex.

Dlaczego takie rozwiąza-
nie jest dużo wygodniejsze niż 
testowanie kilku różnych apa-
ratów słuchowych? Główną 
zaletą jest możliwość spraw-

dzenia kilku urządzeń w tej 
samej sytuacji. Użytkownik 
może za pomocą przycisku 
umiejscowionego na apara-
cie słuchowym zmienić pro-
gram i w ciągu kilku sekund 
ocenić działanie kolejnego 
aparatu. Urządzenie Beflex 
daje możliwość przełączania 
się pomiędzy aż trzema różny-
mi produktami. Dzięki temu 
łatwo i bezpośrednio można 
usłyszeć różnice w produk-
tach należących do różnych 
kategorii cenowych.

Kolejną zaletą, wynikającą 
bezpośrednio z tej opisanej po-
wyżej, jest oszczędność czasu. 
Pacjent nie musi kilkakrotnie 
pojawiać się w gabinecie pro-
tetycznym w celu ustawienia 
każdego z aparatów osobno. 
Protetyk w trakcie jednej wizyty 
programuje urządzenie Beflex, 
które na czas testowania spełnia 

funkcję trzech produktów. Pa-
cjent w domowych warunkach 
porównuje, które z urządzeń 
daje mu poczucie lepszego 
komfortu słyszenia i rozumie-
nia mowy, a już podczas kolej-
nej wizyty ma szansę wybrać 
dla siebie aparat słuchowy 
spełniający jego oczekiwania.

Ponadto urządzenie Beflex 
występuje w trzech różnej 
wielkości i mocy modelach. 
Daje to możliwość wypróbo-
wania nie tylko technologicz-
nej strony aparatu słuchowe-
go, ale jego wygody, wyglądu, 
czy też jakości wykonania. 
Narząd słuchu każdego czło-
wieka zbudowany jest nieco 
inaczej, w związku z tym, to 
co będzie wygodne dla jed-
nej osoby wcale nie musi być 
zadowalające dla drugiej. 
Nawet najlepszy technolo-
gicznie aparat, zapewniający 

zarówno dobre słyszenie, jak 
i rozumienie mowy nie bę-
dzie spełniał swojej funkcji, 
jeśli nie będzie się dało go 
wygodnie nosić.

Wszystkie powyżej opisa-
ne cechy systemu Beflex spo-
wodowały, że to rozwiązanie 
na stałe zagościło w gabine-
tach Strefy Słuchu. W naszej 
codziennej pracy najważniej-
sza jest satysfakcja pacjenta 
i dlatego z chęcią korzystamy 
z nowoczesnych narzędzi, 
które zapewniają możliwość 
dokonania świadomego wy-
boru aparatu słuchowego. 

(AS 2017)
Tomasz Staszewski

dyplomowany audioprotetyk
Strefy Słuchu

wypRóbUJ ApARAt SŁUChowy
Przetestuj kilka aparatów słuchowych w jednym 
urządzeniu. To przełomowe rozwiązanie, które 
jest skierowane do osób z niedosłuchem i pro-
blemami ze zrozumieniem mowy.

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa
tel. 22 831 10 31,

tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze 
Wileńska)

03-402 Warszawa
tel. 22 404 64 64

al. Jana Pawła II 32
(róg Elektoralnej,

niedaleko
Hali Mirowskiej)

00-141 Warszawa
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie
rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,
gab. nr 14)

02-215 Warszawa
tel. kom. 510 905 474
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          tel. 731 224 464 
e-mail: koliberek.karmy@gmail.com

Zapraszamy: pon.-pt. 1100-2000, sob. 900-1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

    BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

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

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

Rak zaatakował niespodziewa-
nie, bo przecież Bartek, jak każdy 
trenujący, był co pół roku podda-
wany badaniom lekarskim. Przy-
jaciele i koledzy chcą wspomóc 
klubowego partnera. 

– Bartek jest silny siłą drużyny 
– mówi Marek Górecki z zarządu 
„Drukarza”. – Musimy go wes-
przeć! 

W ubiegłym tygodniu śro-
dowisko klubu zorganizowało 
w południowopraskim Centrum 
Promocji Kultury charytatywny 
koncert „Gramy dla Bartka”. Pięk-
ne przedwojenne pieśni śpiewała 

Cecylia Steczkowska. Utworom, 
takim jak „Miłość ci wszystko 
wybaczy”, towarzyszył pokaz Mi-
strzów Polski w tańcu klasycznym. 
Na „bisy” artystka wyszła w… ko-
szulce „Drukarza”.

Bartka, który pochodzi z Tar-
gówka, wspierają także zawodnicy 
jego pierwotnego klubu UKS Białe 
Orły Warszawa. Na kilku ostatnich 
meczach piłkarze różnych roczni-
ków walczyli pod banerami „Gra-
my dla Przybora”. 

– Bartek jest bardzo zaanga-
żowanym, ale skromnym zawod-
nikiem – mówi Zbigniew Kania, 

prezes „Drukarza” obecnego klu-
bu Bartka. – Nigdy nie odpuszcza 
w grze. Grał z chłopakami nawet 
po tym, jak się dowiedział, że ma 
raka…

Szansa na leczenie Bartka jest, 
ale jak często bywa – wszystko roz-
bija się o pieniądze. Okazuje się, 
że przy zaproponowanej metodzie 
leczenia trzeba użyć elektrod, któ-
rych koszt to prawie 40 tysięcy 
złotych. Niestety, NFZ nie refun-
duje zakupu tych elektrod. Bartek 
przyznaje, że jego rodziny nie stać 
na taki wydatek. I choć nie jest to 
łatwe, to przełamał się i publicznie 
prosi o wsparcie:  

– Mam duszę wojownika. I nie 
chcę się poddać. Chcę walczyć. 
Tak jak walczyłem przez ostatnich 
13 lat na boisku. Na 100 procent. 
Ale ten mecz jest trudniejszy. Bo 
potrzebuję zawodników, którzy 
zechcą grać w mojej drużynie 
stając ze mną naprzeciw tego 
przeciwnika…         

Adam Rosiński

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

Oferujemy:
 – pierogi ręcznie robione

 – ryby smażone i w galaretach
 – wyroby garmażeryjne

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

i wiele innych wyrobów

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

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

Panele 200 wzorów, BarlIneK
www.podlogijozefow.pl

Drzwi Pol-Skone, PorTa, Dre, erKaDo, VaSCo

www.drzwijozefow.pl
TeMar, Józefów, ul. ziarnista 13 od ul. Granicznej

Tel. 600-813-785

* 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

REKLAMAREKLAMA

!
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   skup  sprzeda¿

    sim-locki
    akcesoria
    naprawy
    CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

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

Jeszcze przed wakacjami, 19-letni Bartek Przybo-
rek, młody piłkarz KS Drukarz Warszawa, był w pełni 
sprawnym zawodnikiem. Właśnie dostał się na wy-
marzony od lat AWF. Teraz walczy w szpitalu z nowo-
tworem trzustki.

najtrudniejszy mecz

Finał imprezy tradycyj-
nie odbył się w sali teatral-
nej organizatora konkursu, 
czyli LXXII Liceum Ogól-
nokształcącego im. gen. Ja-
kuba Jasińskiego. Młodzież 
rywalizowała w dwóch gru-
pach wiekowych (szkoły 
gimnazjalne i ponadgim-
nazjalne) w kategoriach 
Recytacji oraz Pieśni i Pio-
senki Patriotycznej. 

Komisji Konkursowej, 
której sekretarzem był Ry-
szard Jakubisiak, tradycyj-
nie przewodniczył aktor 
Tomasz Marzecki. W jury 
zasiadali jeszcze nauczy-
ciele Renata Skoczylas, 
Lidia Mazurek i Marcin 
Satora.

– Nie byłbym sobą, 
gdybym nie dał wam kilku 
gorzkich uwag, bo przecież 
będziecie ambasadorami 
kultury – takimi słowami 
Tomasz Marzecki zwrócił 
się do młodzieży w czasie 
finału. – Jak mówicie, to 
mówcie tak, abym ja was 
zrozumiał i wasi koledzy tak-
że. O prawidłową artykula-
cję musimy dbać na co dzień. 

Srogi z natury prze-
wodnik młodzieży po me-
andrach sztuki aktorskiej, 
podzielił się z zebranymi 
jednym ze swoich wierszy 
i dodał nieco sentymental-
nie i żartobliwie: 

– Proszę was, jak kiedyś 
przyjdzie wam recytować 
jakiś mój wiersz, a ja już 
będę tam wysoko, to zrób-

cie to tak, abym rozpoznał, 
że to moja twórczość…

Praskiemu Konkurso-
wi Patriotycznemu od lat 
patronuje Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty oraz 
burmistrz Pragi Południe. 

W finałowej gali wy-
stąpili laureaci poszcze-
gólnych kategorii. 

Magda K.

Zakończyła się 13. 
edycja Praskiego 
Konkursu Patrio-
tycznego. Około 
sześćdziesięcioro 
uczniów z całej 
Warszawy stanę-
ło w artystyczne 
szranki.

poEtyCKo I pAtRIotyCZnIE

W kategorii Recytacji, w starszej grupie wiekowej 
pierwsze miejsce przyznano Karolinie Strojnowskiej  
(XIX LO im. Powstańców Warszawy), drugie Marii Górskiej  
(XXI LO im. Hugona Kołłątaja), a trzecie Natalii Tymińskiej 
(LXXII LO im. gen.J. Jasińskiego). W grupie młodszej 
zwyciężyła Paulina Józefowska (SP nr 312) przed Janem 
Hausem (Gimnazjum Integracyjne nr 29) i Zofią Święcką 
(SP nr 275).
Wśród licealistów w kategorii Pieśni i Piosence Patrio-
tycznej zwyciężył duet z XCIX LO im. Zbigniewa Herberta: 
Małgorzata Gawin i Kinga Wójcik. Drugą lokatę zajęła Ka-
tarzyna Pruszyńska, reprezentantka gospodarzy, a trze-
cią Julia Jaroszewska z IV LO im. Adama Mickiewicza. 
Wśród młodszych uczniów wygrała Zuzanna Grzębska 
(SP nr 312) przed Olgą Borowiec (SP nr 135) i Gabrielą 
Komorowską (Gimnazjum nr 28). 

Charytatywną zbiórkę wspiera „Mieszkaniec”:
RAZEM MOŻEMY POMÓC!

Apelujemy o wpłaty dla Bartka na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”

Bank BZ WBK
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 

Tytułem: „1175 pomoc dla Bartka Przyborka”

Na podratowanie zdrowia Bartka pieniądze zbierali także jego młodsi koledzy 
(rocznik 2011) z „Drukarza”.

Laureaci w kategorii Recytacja
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AUtoR dZIECIęCEJ RAdośCI

Wyróżnienie zostało przy-
znane przez społeczność Szkoły 
Podstawowej na 246 z ul. Bia-
łowieskiej. 

– Dziś nagradzamy pana 
Wojtyszkę za jego książki, za jego 
twórczość. Dzieci przygotowały 
wspaniały program – autorską, 
teatralną ilustrację powieści 
naszego laureata, z ciekawy-
mi postaciami z jego książek, 
z Brombą na czele – tłumaczy 
nauczycielka Dorota Zintek.

Wypełniona po brzegi była 
sala gimnastyczna, na ścianach 
której umieszczono rysunki 
uczniów – fantazyjne, barwne 
ilustracje do książek Macieja 
Wojtyszki, wizerunki postaci 
z jego powieści, a także por-
trety Autora. Z niecierpliwo-

ścią czekano na przygotowany 
spektakl, podziwiając wspaniałą 
scenografię.

Wielokrotne, gorące brawa 
dowodziły, że przedstawienie 
podobało się, zarówno w czę-
ści aktorskiej, jak też wokalnej 
i instrumentalnej. Laureat ze 
wzruszeniem przyznał, że – 
choć sam jest reżyserem – to 
jest pod wrażeniem znakomi-
tego przygotowania dzieci, ich 
uzdolnień i świetnej reżyserii. 
Pan Wojtyszko otrzymał medal, 
kwiaty i prezenty, a wśród nich 
swój portret namalowany przez 
jednego z uczniów.

Dyrektor  SP 246 Adam  
Zaporski zapewniał, że dzię-
ki tej uroczystości z radością 
wrócił do twórczości Macieja 
Wojtyszki. 

– Czasem czegoś się spo-
dziewam, natomiast to było dla 
mnie całkowicie niespodziewa-
ne – powiedział Mieszkańcowi 
wzruszony Maciej Wojtyszko. – 
Wiem, że moje książki wędrują 
nawet przez pokolenia, a dla au-
tora to, że książki żyją, to wielka 
radość. Jestem mile zaskoczony 
i zdumiony, jak wielką pracę 
wykonała szkoła – i wystawa, 
i spektakl…                        KaJa

Maciej Wojtyszko – pi-
sarz, reżyser, scena-
rzysta, kawaler Orderu 
Uśmiechu, 17 listopada 
br. został wyróżniony ty-
tułem i medalem Auto-
ra Dziecięcej Radości. 

Wieści z Wawra

CZy MIKoŁAJ MA SKRZydŁA?

Fundacja Joanny Radziwiłł 
„Opiekuńcze skrzydła” organi-
zuje świąteczne spotkanie, na 
którym aż będzie iskrzyło od 
niespodzianek. 

Odbędzie się koncert Ur-
szuli Dudziak oraz pełne świą-
tecznych emocji ubieranie cho-
inki ze Świętym Mikołajem. 
Wystąpi Teatr Improwizacji, 
a dla najmłodszych przewi-
dziano teatrzyk oraz gry i za-
bawy z animatorami. Dorośli 
będą mogli zakupić na kierma-
szu  wytrawne i słodkie smako-
łyki, w tym pierniki, z których 
słynie rodzina Zamoyskich. 
Odbędzie się także loteria 
fantowa (każdy los wygrywa!), 
kiermasz prezentów świątecz-

nych, wspólne kolędowanie, 
a także Aukcja Rzeczy Wy-
jątkowych, którą poprowadzi 
Krzysztof Tyniec! Będzie 
można również kupić koloro-
we kartki świąteczne, wykona-
ne w fundacji. W kawiarence 
„U Rózi” „fundacyjne dzieci” 
tradycyjnie będą serwować 
wyborne ciasta. 

Dzięki pozyskanym środ-
kom, Fundacja Joanny Radzi-
wiłł „Opiekuńcze Skrzydła” 
chce sfinansować święta Bo-
żego Narodzenia oraz ferie 
zimowe podopiecznym – dzie-
ciom w wieku od 6 do 18 lat 
z najbardziej dysfunkcyjnych 
rodzin z warszawskiej Pragi, 
którym zapewnia codzienną 
opiekę, a także wsparcie edu-
kacyjne i rozwojowe. Część 
funduszy będzie przeznaczo-
na na potrzeby Szkoły imienia 
Róży Zamoyskiej w Szcze-
brzeszynie.

– Celem świątecznego 
spotkania jest przede wszyst-
kim spotkanie samo w sobie 
– mówi Joanna Radziwiłł. – 
W spokoju, bliskości, zabawie 
przy pysznościach różnego 
rodzaju dla dzieci i dla doro-
słych. Równoległym celem jest 
zebranie funduszy dla dzieci. 
Zapraszam!                      ego

3 grudnia br. możesz się o tym przekonać. 
Przyjdź do PROMu Kultury na ul. Brukselską 
w godzinach 15.00–19.00! 

Patronat medialny
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MIESZKAŃCy pytAJĄ – bURMIStRZ odpowIAdA
W poniedziałek 13 listopada Burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski 
gościł w redakcji „Mieszkańca”. Podczas dyżuru odpowiadał na pytania te-
lefoniczne, w następnych dniach odpowiedział także na pytania zadane na 
facebookowej stronie „Mieszkańca” – Gazeta Mieszkaniec – i nadesłane 
do naszej redakcji mailem. 

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

BIURO REKLAMY

REKLAMA REKLAMA

Panie Burmistrzu, ponad 
dwa lata temu, także podczas 
telefonicznego dyżuru w redak-
cji „Mieszkańca”, zgłaszałem 
Panu nasz kłopot. Otóż na uli-
cy Garibaldiego mamy wielki 
problem z samochodami. Kie-
rowcy podjeżdżają tu do nas, 
zostawiają auta i dalej prze-
siadają się do komunikacji 
miejskiej. Auta stoją dosłow-
nie wszędzie. Podjął pan wte-
dy interwencję, byliśmy u Pana 
w Urzędzie, pisaliśmy pismo do 
Zarządu Dróg Miejskich, które 
Pan poparł….

Pamiętam ten problem! Nie-
stety, o ile sobie przypominam 
ZDM uchylił się od podjęcia 
stosownej decyzji. Wykorzy-
stajmy może wobec tego szan-
sę na przebudowę ruchu drogo-
wego w okolicy, jaką stworzy 
zapewne zbliżająca się wielka 
inwestycja – budowa Obwod-

nicy Śródmiejskiej. Garibaldie-
go leży w granicach przyszłej 
inwestycji, może w ten sposób 
docelowo załatwimy problem? 
My jesteśmy bardzo, ale to bar-
dzo zdeterminowani, by wresz-
cie do niej doprowadzić i lobbu-
jemy za nią. Dlatego też trwają 
obecnie konsultacje społeczne, 
w których bardzo intensywnie 
uczestniczymy. Zapraszam 
Pana na spotkanie podczas tych 
konsultacji 13 grudnia w godz. 
17.30-20.00 do LO im. S. Wy-
spiańskiego, ul. Międzyborska 
64/70. Będę tam obecny. 

Świetnie, dziękuję, przyj-
dziemy na te konsultacje.

Ja z Samolotowej na Goc- 
ławiu. Był u nas mały osiedlo-
wy sklep. Teraz lokal stoi pu-
sty, a mieszkańcom tak by się 
przydał sklep do „szybkich” 
zakupów.

Zapisuję adres, sprawdzę, 
jakie są plany i zamiary właści-
ciela tego pomieszczenia. I ode-
zwę się do Pani telefonicznie. 

Pan Burmistrz sprawdził: 
Wspomniany pawilon jest 
własnością Miasta Stołeczne-
go Warszawy. Rzeczywiście 
zakończyła się umowa najmu 
ze Społem, a obecnie o lokal 
wystąpił Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Praga- 
-Południe. Planowane jest po-
wstanie jadłodajni obsługującej 
mieszkańców naszej dzielnicy. 
Jadłodajnia ma oferować ta-
nie, zdrowe posiłki, z których 
będzie można skorzystać na 
miejscu i w domach osób po-
trzebujących takiego wsparcia. 
W tym miejscu planowane jest 
też utworzenie i prowadzenie 
spółdzielni socjalnej zatrudnia-
jącej osoby mające szczególne 
trudności na rynku pracy.

Panie Burmistrzu, dzwonię 
z ulicy Rogalskiego. Na wysoko-
ści budynku przy Rogalskiego 5 
zrobiono parking, miejsc jest 
mało, a na dodatek trzeba było 
wydzielić stanowisko dla niepeł-
nosprawnych kierowców, choć 
takich u nas nie ma. Miesiąc 
temu wystosowaliśmy w tej spra-
wie pismo do Urzędu Dzielnicy, 
nie dostaliśmy odpowiedzi. 

Miesiąc temu? To odpo-
wiedź powinna już przyjść, 

staramy się dotrzymywać 
wszystkich terminów odpo-
wiedzi… Pozwoli więc Pan, 
że sprawdzę dwie rzeczy: 
jakie jest nasze stanowisko 
w sprawie parkingu i dlaczego 
nie dostał Pan jeszcze odpo-
wiedzi. Odezwę się do Pana 
telefonicznie. 

Przed wydrukowaniem 
tego numeru „Mieszkańca” 
otrzymaliśmy od pana Burmi-
strza Tomasza Kucharskiego 
wyjaśnienie: W tej sprawie 

odpowiadaliśmy zaintere-
sowanym już dwa razy. Na 
pytanie z 12.07.2017 r. od-
powiedzi udzielono pismem 
z 20.07.2017 r., a na kolejne 
pismo w tej samej sprawie 
z 7.09.2017 r. odpowiedzi 
udzielono 11.09.2017 r. Jeśli 
nie rozwialiśmy w nich wszyst-
kich wątpliwości, to serdecznie 
zapraszam na spotkanie ze mną 
i z naczelnikiem Wydziału In-
frastruktury do Urzędu na Gro-
chowską 274.

 Odpowiedzi na pytania zadane przez telefon 

Od 1 października 2017 
roku miał być wykup gruntów. 
Czy tak się stało?

Pan Jan Trawczyński
z ul. Waszyngtona

Rozumiem, że pisząc o wy-
kupie gruntów miał Pan na my-
śli możliwość przekształcenia 
prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nie-
ruchomości. Do zmiany usta-
wy nie doszło, ale za to pragnę 
poinformować, że uchwałą 
z dnia 8.06.2017 r. Rada m.st. 
Warszawy wyraziła zgodę na 
udzielenie mieszkańcom stoli-
cy 95 proc. bonifikaty od opłaty 
za przekształcenie.

Dlaczego Grochów tonie 
w śmieciach ? Dlaczego wszech-
obecne są liście w worach, jak 
i te, które dawno już opadły?

Pan Jacek, „mieszkaniec 
Grochowa od lat 15-stu”

Dzielnica, sprzątając liście 
z ulic, nie używa worków. Li-
ście w workach to tzw. podrzu-
ty w pasy drogowe z nierucho-
mości do nich przyległych. Nie 
wiemy, dlaczego mieszkańcy 
wynoszą je ze swoich posesji. 
Może nie chcą czekać na wy-
wóz odpadów zielonych przez 
firmę LEKARO, obsługującą 
wywóz odpadów komunalnych 
z nieruchomości? 

Dzielnica sukcesywnie 
sprząta jednak zarówno odpady 
zielone powstające w pasach 
drogowych, jak i wszystkie 
tzw. podrzuty. Oczyszczanie 
pasów drogowych z liści po-
winno zakończyć się do końca 

listopada, jednak niesprzyjają-
ca jesienna aura stanowi prze-
szkodę przy kontynuowaniu 
prac. Mimo to myślę, że termin 
będzie dotrzymany. 

Czy dzielnica zrobi wresz-
cie porządek z wybiegiem dla 
psów w Parku Polińskiego?

Rzeczywiście, na terenie 
wybiegu w jego położonej ni-
żej części, podczas opadów po-
wstają dość duże kałuże. Starsi 
mieszkańcy pamiętają zapew-
ne, że było tam wcześniej roz-
lewisko wodne z pozostałościa-
mi roślin bagienno-torfowych 
i stąd bierze się owa grząskość 
terenu. Nie ingerowaliśmy do-
tąd w naturalny grunt wybiegu, 
głównie z uwagi na rosnące 
na jego części drzewa. Jeden 
z radnych dzielnicy zapropo-
nował niedawno wysypanie 
powierzchni wybiegu materia-
łem sypkim, np. żwirkiem. Bę-
dziemy rozmawiali z użytkow-
nikami wybiegu, czy żwirek 
jest odpowiedni dla ich pupili 
(czy nie pokaleczy psich łap) 
i w miarę posiadanych środków 
finansowych, zastosujemy to 
rozwiązanie w przyszłym roku 
na tej części wybiegu, na której 
nie rosną drzewa. 

U zbiegu ulic Boremlow-
skiej i Wspólnej Drogi stoją 
garaże wybudowane przez nas 
ze dwadzieścia lat temu. Co 
trzy lata z aktem notarialnym 
w Urzędzie Dzielnicy stawiali-
śmy się na przedłużenie umo-
wy. W tym roku umowa zosta-

ła przedłużona tylko na rok. 
Kwota dzierżawy podniesiona 
o ponad 100%, akt notarialny 
też musieliśmy opłacić, nato-
miast nikt w Urzędzie nie chce 
nam udzielić odpowiedzi, czy 
Dzielnica dogadała się w jakiś 
sposób z pobliskim develope-
rem i po prostu będziemy tam 
tylko ten rok, czy jest szansa na 
dłuższe przedłużanie umowy. 
Będziemy wdzięczni za uzy-
skanie wiadomości, co dalej 
będzie z nami.

Ewa Lewandowska

Garaże umiejscowione są 
w pasie drogowym, stąd wła-
ściwe do stosowania są staw-
ki zgodne z zarządzeniem nr 
2522/2009 Prezydenta m.st. 
Warszawy z dnia 16 stycznia 
2009 roku. W tym przypadku 
wynoszą one 4 zł + indeksacja 
od 2009 roku, co daje nam kwo-
tę 4,63 zł za 1m2 dzierżawionej 
powierzchni, a po zaokrągleniu 
5 zł. Dotychczas dzierżawcy 
płacili 3,33 zł za 1m2 gruntu 
pod garażem i 1,12 zł za 1m2 
gruntu przed nim. Jak zatem 
widać, różnica nie jest wielka 
i nie wynosi 100 proc. Nic nie 
wiem na temat porozumienia 
się z deweloperem, bowiem 
z nikim go nie zawieraliśmy. 

W rejonie ulic Serockiej 
róg Kordeckiego oraz Osow-
skiej jest niebezpiecznie cho-
dzić. Czy jest możliwość zain-
stalowania tam monitoringu 
na ulicy Kordeckiego w bramie 
przy ulicy Dubieńskiej na prze-

ciwko apartamentu w bramie 
przejściowej. Czasami są tam 
pobicia przez chuliganów. 

Uzyskałem następujące in-
formacje z organu właściwego 
sprawie, czyli z Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego, Delegatury BBiZK 
Praga-Południe:

Decydujący głos (w spra-
wie montażu kamer) będzie 
miała Komenda Stołeczna Po-
licji (w porozumieniu z KRP 
Warszawa VII). Podczas te-
gorocznej edycji typowania 
nowych obszarów do objęcia 
nadzorem monitoringu, Policja, 
po dokonaniu analizy zdarzeń, 
wskazała w naszej dzielnicy 
dwa szczególnie newralgiczne 
punkty: rejon skrzyżowania ul. 
Rechniewskiego i Nowaka-Je-
ziorańskiego oraz skrzyżowa-
nie ul. Grochowskiej/Mińskiej . 
W roku 2018 planuje się rozbu-
dowę systemu o kolejne punkty 
kamerowe. W rejonie wskaza-
nym przez Pana, kamera za-
instalowana jest na budynku 
Kordeckiego 46.

Wskazana lokalizacja zo-
stała już ujęta we wniosku 
o dyslokację dodatkowych 
umundurowanych patroli po-
licji w grudniu.

Co z rewitalizacją Parku 
Skaryszewskiego? Mówiło się 
o tym tyle lat wcześniej i nagle 
cisza.

Anna S. z Saskiej Kępy
Parkiem Skaryszewskim 

zarządza nowo powołana jed-
nostka – Zarząd Zieleni m.st. 

Warszawy. Otrzymaliśmy za-
pewnienie od dyrektora nowej 
jednostki, że na wniosek władz 
dzielnicy Praga-Południe prze-
prowadzone zostaną prace re-
montowe najistotniejszych 
elementów Parku Skaryszew-
skiego. Kolejność i zakres prac 
konsultowana będzie z miesz-
kańcami dzielnicy. 

Kiedy zostanie uchwalony 
plan zagospodarowania dla 
ogrodów działkowych przy ul. 
Kinowej i czy to tamtędy będzie 
przejeżdżał tramwaj?

Krystyna Mazurek, Gocław

Jakie Pan Burmistrz oso-
biście lub Zarząd Dzielnicy 
podjął kroki, by wyeliminować 
zapisy projektu grożące jego 
uchyleniem przez wojewodę? 

Zarząd ROD „Energetyk-
Górnik-Nauczyciel”

Poprosiłem o odpowiedź 
mojego zastępcę, wiceburmi-
strza Adama Cieciurę, odpo-
wiedzialnego za te sprawy. 
Oto, co odpisał: „W nawią-
zaniu do zapytania skierowa-
nego do Burmistrza Tomasza  
Kucharskiego pragnę poinfor-
mować, iż w imieniu Zarządu 
Dzielnicy uczestniczyłem w ro-
boczych spotkaniach w Biurze 
Architektury i Planowania Prze-
strzennego Urzędu m.st. War-
szawy w dniach 21.06.2017, 
06.09.2017, 20.09.2017. 

Na wszystkich tych spo-
tkaniach przekazywałem sta-
nowisko Zarządu Dzielnicy 

dotyczące ograniczenia ob-
szaru oznaczonego jako „targ 
działkowców” oraz uszczegó-
łowienia zapisu dotyczącego 
urządzeń służących rekreacji. 
W dniu 7 listopada 2017 roku 
odbyło się spotkanie zespołu 
koordynującego pod przewod-
nictwem Pani Prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz, na którym 
podjęto decyzję o zapisanie 
w projekcie planu dla obszaru 
ogrodów działkowych funkcji 
ZD – Zieleń Działkowa. Pro-
jekt planu miejscowego podle-
gał będzie teraz uzgodnieniom 
wynikającym z ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Wyłożenie 
projektu do publicznego wglą-
du zaplanowane zostało na 
pierwszy kwartał 2018 roku.

Proszę o informację doty-
czącą planów zagospodarowa-
nia terenów po dawnym torze 
kolarskim Orzeł przy ulicy 
Podskarbińskiej 11

Władze dzielnicy Praga-
Południe od dawna podkreślają, 
że liczą na pozytywne rozstrzy-
gnięcie sporów Miasta z KS 
Orzeł , co pozwoli na przezna-
czenie ww. terenów wyłącznie 
na cele sportowe i rekreacyj-
ne. Szczególną troską wła-
dze dzielnicy pragną otoczyć 
zabytkowy budynek hali KS 
Orzeł. O szczegółowych pla-
nach zagospodarowania tego 
terenu będziemy mogli mówić 
dopiero wtedy, gdy sprawy są-
dowe zakończą się werdyktami 
przychylnymi miastu. Opr. TS

 Odpowiedzi na pytania nadesłane drogą elektroniczną
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PROMOCJA!
BIOMAG

ZAPRASZA
na 5 dni BEZPŁATNYCH 

konsultacji i zabiegów rehabilitacji

Tu jesteśmy

W czym możemy pomóc?
- bóle kręgosłupa, rwa kulszowa
- bóle stawów, zwyrodnienia stawów
- choroby układu krążenia (żylaki, pajączki, zimne stopy)
- bezsenność, nerwice
- stany pooperacyjne, rekonwalescencja
- ciągłe zmęczenie, bóle głowy
- stany zapalne, niegojące lub źle gojące się rany

- reumatyzm, RZS, ŁZS
- drętwienie rąk i nóg

W-wa, ul. Kościuszkowców 21

ZAPISY:
Tel. 22 390 55 35

Istniejemy od ponad 3 lat. Mamy setki zadowolonych klientów. 
Przyjdź i skorzystaj z promocji. Sprawdź naszą skuteczność!

REKLAMA REKLAMA

Małe wspólnoty. Lokalne 
ojczyzny. Osiedla, podwórka, 
bloki, klatki schodowe. Z tego 
składa się nasz codzienny świat. 
Dwustutysięczna Praga-Południe 
jest miastem w środku Warszawy. 
Tu żyjemy, chodzimy do szkoły, 
pracy, studiujemy, odpoczywa-
my, robimy zakupy. Łączą nas 
z dzielnicą silne emocje. Skoro 
więc emocje odgrywają tak dużą 
rolę, nie sposób nie patrzeć po-
dobnie na władzę w dzielnicy. 
Miasto XXI wieku nie jest tylko 
zbiorem budynków i mieszkań-
ców, ale swoistym marzeniem 
o miejscu, w którym chciałoby 
się realizować swoje aspiracje 
i plany. Kto inny, jak nie lokalna 
władza, powinien nam w tym po-
magać? Bo przecież nasza miej-
ska przestrzeń to emocje.

Jak mówią statystyki, 
„samorząd” miał przez lata 

wysokie poparcie społeczne, 
a kluczem do tego poparcia 
było zaufanie. Zaufania nawet 
nie trzeba tutaj definiować. To 
coś, co każdy czuje pod skórą. 
To słowo klucz w relacjach za-
wodowych, rodzinnych i spo-
łecznych. To przysłowiowa 
(bo tak mówi wielu) pewność, 
że zostawiony w rękach osoby, 
której ufamy, portfel, wróci do 
nas z taką samą zawartością. 
Czy jednak samorząd 2017 to 
instytucja, której warszawiacy 
ufają i którą cenią? Aby wła-
dza publiczna, czyli burmistrz 
oraz radni, działała skutecznie, 
potrzebuje zaufania obywateli. 
Bo samorząd to emocje.

Ostatnie lata były w Polsce 
czasem swoistego „zwijania” 
państwa, a w dużej mierze 
zwijania instytucji samorzą-
dowych. Znikały komisaria-
ty, sądy, prokuratury, znikały 
lokalne jednostki sanepidu, 
placówki poczty. Fakt, że nie 
dotknęło to Warszawy nie 
znaczy, że samorząd (gdzieś 
w Polsce) nie borykał się z ta-
kimi problemami. Degradacja 
miast i miasteczek pogrążała je 
i wyludniała. A przecież nasze 
małe ojczyzny to emocje, ja-
kie każdy z nas ma do miejsca, 
gdzie żyje. Ich upadek i proble-

my spowodowane były rządami 
odrzuconych przez obywateli 
liberałów twierdzących, że 
„trzeba sobie radzić samemu” 
oraz, że „trzeba zmienić pracę 
i wziąć kredyt”. Te niewątpli-
wie lekkomyślne koncepcje 
zostały ocenione przez Pola-
ków negatywnie. Bo polityka 
to także emocje. 

Jako radny z niewielkim, bo 
dopiero 7-letnim stażem, mogę 
odpowiedzialnie napisać, że 
zobaczyłem już sporo. Dotkną-
łem trudnych spraw na Pradze 
Południe. Widziałem łzy i lęk 
mieszkańców reprywatyzowa-
nych kamienic. Udzielając se-
tek bezpłatnych porad prawnych 
na południowopraskim Gocła-
wiu, stykałem się ze sprawami 
trudnymi i bardzo osobistymi. 
W licznych (kilkaset) interpe-
lacjach poruszam często bardzo 
bolesne sprawy osobiste. Sta-
ram się działać profesjonalnie, 
ale i emocjonalnie. W pracy sa-
morządowca nie można pomijać 
empatii i współczucia. Nie może 
zabraknąć również współodczu-
wania. Na jednym ze spotkań 
z mieszkańcami brutalnie „wy-
czyszczonej” kamienicy z Ka-
mionka powiedziałem (bardzo 
prawdziwie), że w istocie nie 
wiem, co czują lokatorzy wy-
rzucani z mieszkań na bruk, bo 
nie jestem w ich sytuacji. Nie 
wiem, co czują, ale zdaję sobie 
sprawę z trudności jakie mają, 
współczuję i działam. Bo samo-
rząd to emocje.

Dariusz Lasocki
Radny dzielnicy Praga-Południe

Mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę sa-
morządową. Wspólnota musi się wspierać. Towa-
rzyszą jej empatia i współczucie. Wielkie problemy 
jakie drążą Pragę Południe i Warszawę wymagają 
od samorządowców dużej aktywności. Trzeba ba-
zować tak na profesjonalizmie, jak i na emocjach.

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

SAMoRZĄd to EMoCJE
Dokończenie ze str. 1
Ratusz Pragi Północ roz-

poczyna budowę czternastego 
przedszkola w dzielnicy. Bę-
dzie się ono mieściło przy ul. 
Wrzesińskiej 2 na Starej Pra-
dze. To znakomita lokalizacja, 
gdyż praktycznie po sąsiedzku, 
przy ul. Jagiellońskiej, dzieci 
będą mogły kontynuować edu-
kację w tamtejszej Szkole Pod-
stawowej nr 50 im. Królowej 
Jadwigi. A zarówno przez czas 
przedszkolny, jak i szkolny, 
będą mogły korzystać z dobro-
dziejstw rozwoju ruchowego, 
które umożliwia sąsiedztwo 
Dzielnicowego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji „Prawy Brzeg”.

– Przed-
szko le  przy 
W r z e s i ń -
skiej  będzie 
mia ło  dwie 
naziemne kon-
dygnacje i jed-
ną podziemną, 
a na dachu 
ogród z grząd-
kami – mówi 
„Mieszkańco-
wi” Wojciech 
Zabłocki, bur-
mistrz dzielnicy 
Praga-Północ. 
– W placówce 
znajdzie się 6 oddziałów dla 
około 150 dzieci. To kolej-
na inwestycja oświatowa na 
Pradze. Kilka tygodni temu 
oddaliśmy do użytkowania wy-
remontowane przedszkole przy 
ul. Równej. Prace moderniza-

cyjne trwały od 
połowy listo-
pada 2016 r. 
i kosztowały 
blisko 2 mln 
złotych. Pod-
p i s a l i ś m y 
również umo-
wę z Mennicą 
Polską, która 
za 8 mln zło-
tych wyremon-
tuje budynek szkoły przy ul. 
Jagiellońskiej 61. Zapewnia-
my komfortową i nowoczesną 
przestrzeń do nauki i rozwoju 
dla najmłodszych Prażan.

Prace budowlane potrwa-
ją do października przyszłego 

roku, ale już dzisiaj tj. 23 li-
stopada, w dniu wydania tego 
numeru „Mieszkańca”, zosta-
nie podpisany akt erekcyjny 
placówki i wmurowany ka-
mień węgielny pod nią. Na tę 
okazję północnopraski Ratusz 

przygotował specjalny zestaw 
– okolicznościową kielnię 
i tubę (na zdjęciu). I właśnie 
do tej tuby, oprócz wspomnia-
nego aktu, zostaną włożone ta-
kie rzeczy, jak drobne praskie 
pamiątki, kilka monet, zdjęcie 

urzędników 
dzielnicowe-
go Ratusza 
oraz… dzi-
siejszy egzem-
plarz „Miesz-
kańca”! 

B a r d z o 
n a m  m i ł o , 
że po latach, 
albo i wie-
kach, bo niech 
przedszkole 
funkcjonuje 
jak najdłużej, 
to właśnie ze 
stron naszego 

czasopisma jacyś futurystyczni 
archeologowie, którzy dokopią 
się do kamienia węgielnego, 
dowiedzą się, jakimi wiado-
mościami żyło społeczeństwo 
prawobrzeżnej Warszawy pod 
koniec 2017 roku…         rosa

ZAMURUJĄ „MIESZKAŃCA”…

Wizualizacja
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ZAMURUJĄ „MIESZKAŃCA”…
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Mieszkańcy

Urodził się w Radomiu. Jego 
rodzice to zakręceni ludzie. Oj-
ciec był oficerem Wojska Pol-
skiego, mama także! Dzieciń-
stwo Tomasza to ciągłe przepro-
wadzki: z Radomia do Ustronia 
Morskiego, potem z powrotem 
do Radomia, następnie do War-
szawy, a później ze stolicy do 
Mińska Mazowieckiego.

I to właśnie w Mińsku Ma-
zowieckim Tomek zaangażował 
się w pracę kółka teatralnego. 
Zrobił to ze względu na towarzy-
stwo, ponieważ większość jego 
kolegów tam uczęszczała. 

W międzyczasie zaczął też 
jeździć do Warszawy, do teatru. 
Przedstawienie Warszawskiego 
Teatru Pantomimy „W nocy na 
Starym Rynku” obejrzał dokład-
nie 37 razy. Jego zdaniem było 
genialne. 

To właśnie wtedy zaczął my-
śleć o aktorstwie. Szybko podjął 
decyzję, że będzie zdawać do 
szkoły teatralnej w Warszawie. 
Nie był jednak wystarczająco 
dobrze przygotowany do egzami-
nów. Wtedy jeszcze wydawało mu 
się, że samo „chcenie” wystarczy. 
Niestety nie wystarczyło. 

Nie dostał się na swój wy-
marzony kierunek. Strasznie to 
przeżył. Szukał innego sposobu 
na życie. Postanowił zdawać na 
resocjalizację. Dostał się na nią 
bez najmniejszego problemu. 
Studiował, ale cały czas zasta-
nawiał się, jaki błąd popełnił na 
egzaminie do szkoły teatralnej. 

Postanowił spróbować raz 
jeszcze. Za drugim razem zdał, 
ale się nie dostał. Za trzecim 
razem znów się nie dostał, ale 
zabrakło mu już tylko dwóch 
punktów. Było coraz lepiej 
i bliżej spełnienia marzeń. Po-
stanowił spróbować ostatni raz 
i za czwartym podejściem dostał 
się do szkoły teatralnej w Kra-
kowie. Od tamtego czasu jego 
życiowym credo jest hasło: co 
ma być, to będzie.

W międzyczasie Tomasz 
pracował. Handlował ciuchami 
z NRD, a nawet obrotomierzami 
do Simsona, motoroweru. Praco-
wał na budowach i w tartakach. 
Był także ochroniarzem na osie-
dlu. Chodził w mundurze i ganiał 
złodziei samochodów. Lista za-
jęć, których się podejmował, była 
naprawdę imponująca.

A kiedy skończył studia po-
sypały się pierwsze zawodowe 
propozycje. Występował w Te-
atrze im. Słowackiego w Krako-
wie oraz na deskach łódzkiego 
Teatru Narodowego. 

Karierę filmową rozpoczął 
natomiast w 2003 roku od roli 
drobnego złodziejaszka Goldie-
go w filmie „Ciało”. W kome-
dii romantycznej „Tylko mnie 
kochaj” znakomicie wcielił się 
w postać Ludwiczka. Największą 
popularność zdobył jednak dzię-
ki grze w serialach „Kryminalni” 
oraz „39 i pół”. Od 2011 r. po dziś 
dzień, gra jedną z głównych ról 
w serialu „Rodzinka.pl”.

Swoich sił próbował rów-
nież w reżyserii. Wyreżysero-
wał miniserial „Rozmowy ojca 
z synem”. Na swoim koncie ma 
także kilka ról dubbingowych.

Jednak przełomowym ro-
kiem w jego karierze był rok 
2010. Wtedy to założył Teatr 
IMKA. Pełni funkcję dyrektora 
artystycznego, a także występuje 
na scenie. 

Na tym nie poprzestał, bo re-
alizuje się również w śpiewaniu. 
Nagrał kilka singli m.in. „Anar-
chia”, „Wszystko bez sensu” oraz 
„Tylko bądź”. Najbardziej znany 
jest jednak jako aktor.

Życie prywatne Tomasza 
nie jest już tak poukładane, jak 
zawodowe. Sam otwarcie przy-
znaje, że nie ma urody amanta, 
lecz mimo to kobiety tracą dla 
niego głowę. Najwidoczniej ma 
w sobie to „coś”. 

W latach 90. był zakochany 
w Ilonie Ostrowskiej, aktorce 
znanej m.in. z roli Lucy w se-
rialu „Ranczo”. Podobno To-
masz Karolak zaczął się w niej 
podkochiwać jeszcze w szkole 
aktorskiej. 

Później przyszedł czas na 
siedmioletni, bardzo medialny 
związek z Magdaleną Boczar-
ską. Niestety nie przetrwał on 
próby czasu. 

Krótko po ich rozstaniu To-
masz zaczął spotykać się z mo-
delką Violą Kołakowską. Ma 
z nią dwójkę dzieci. Ich zwią-
zek jest prawdziwą sinusoidą 

uczuć. Raz się kochają, innym 
razem nienawidzą. Wielokrotnie 
się rozstawali i do siebie wraca-
li. W zeszłym roku, po 10 latach 
bycia razem, aktor wreszcie po-
prosił ukochaną kobietę i matkę 
swoich dzieci o rękę. Oświad-
czyny zostały przyjęte, a wszy-
scy z niecierpliwością czekali 
na ślub pary. Niestety zamiast 
ślubu, było kolejne rozstanie! 

Na tegorocznym balu TVN 
Tomasz pojawił się u boku mo-
delki, Pauliny Kwaśniewskiej. 
Wszyscy zastanawiali się, czy 
to właśnie ona zajęła miejsce 
Violi. Aktor szybko sprostował 
plotki, jakoby miało ich łączyć 
coś więcej niż przyjaźń. 

Teraz mówi się, że aktor zno-
wu powrócił do Violi i że coraz 
częściej można go spotkać w ich 
mieszkaniu na Saskiej Kępie. 
Stara się być jak najlepszym oj-
cem dla dwójki swoich dzieci. 

– Nie będę wybierał drogi 
moim dzieciom. Mam nadzieję, 
że one same dobrze wybiorą. Nie 
chcę ich ukierunkowywać. Nie je-
stem alfą i omegą, żebym mówił 
komu będzie gdzie lepiej. Gdy ja 
stawałem się aktorem, mnie nie 
popierano w tej decyzji. Ojciec 
widział mnie w służbach mundu-
rowych. W ostatecznym wyborze 
dał mi jednak wolną rękę, więc 
i ja tak zrobię – powiedział w jed-
nym z wywiadów. 

Trzymamy kciuki za Tomka 
i wierzymy, że będzie szczęśli-
wy!                                          ad
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tomasz KARolAK

Kobiety go uwielbiają, a mężczyźni chcą być tacy 
jak on. Tomasz Karolak osiągnął spory sukces, 
chociaż tak naprawdę nic tego nie zapowiadało.
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Budynek przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat był opuszczo-
ny i zrujnowany. Bywało, że 
nocowali w nim bezdomni. 

Został zbudowany oko-
ło 1865 roku, jako jeden 
z pierwszych budynków 
murowanych Nowej Pragi, 
czyli miasteczka założonego 
przez przedsiębiorcę Ksa-
werego Konopackiego. Na 
terenie nieruchomości mie-
ściły się jeszcze dwie oficyny, 
w których kiedyś znajdowa-
ła się piekarnia. Mazowiecki 
Konserwator Zabytków (po 
konsultacjach społecznych)  
17 października br. zdecy-
dował się wpisać elewację 
frontową do rejestru zabyt-
ków jako „obiektu istotnego 
dla dziedzictwa Pragi”.

Sprawę monitorowało 
Towarzystwo Przyjaciół Pra-
gi, które walczyło o wpis tego 
miejsca do rejestru. To wła-
śnie jego członkowie przed-
stawili na swoim Facebooku 
skomplikowaną historię tego 
terenu. My przedstawiamy 
wersję skróconą. 

Otóż już w latach 70. 
eksperci uznali, że budynki 
są w bardzo złym stanie, sta-
nowią zagrożenie dla bezpie-
czeństwa ludzi i nie kwalifiku-
ją się do remontu z uwagi na 
zbyt duży koszt. Pod koniec 
lat 90. ówczesne władze War-
szawy kilkakrotnie wzywały 

do rozbiórki budynków przy 
ul. Środkowej 20. W 2006 
roku Stołeczny Konserwator 
Zabytków uznał, że budynki 
te nie przedstawiają znaczą-
cych wartości zabudowy, 
rozbiórka jest dopuszczalna, 
ale działka powinna zostać za-
budowana nowym obiektem. 
Ówczesny prezydent War-
szawy nakazał rozbiórkę ze 

względu na zły stan 
techniczny, który 
stwarzał zagroże-
nie bezpieczeństwa 
użytkowników. Rok 
później Stołeczny Konserwa-
tor Zabytków wydał zgodę 
na rozbiórkę. W kolejnych 
latach mazowiecki i stołecz-
ny konserwator uznawali, że 
zabudowania nie przedsta-
wiają znaczących wartości 
zabytkowych ze względu na 
prostą formę i brak detalu ar-
chitektonicznego, tym samym 
dopuszczając ich rozbiórkę.

Nic się jednak nie działo.
Latem tego roku nowy 

właściciel nieruchomości, 
czyli Grupa Inwestycyjna 
„Hetman”, rozpoczęła wybu-
rzanie obiektów stojących na 
posesji, żeby zrobić miejsce 
pod planowany apartamen-
towiec. Jak poinformował 
nas Wiesław Redkowiak, 
członek zarządu „Hetmana”, 

na takie prace zezwalała im 
wydana przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budow-
lanego decyzja, nakazująca 
rozbiórkę zabudowań do  
31 sierpnia br. 

W połowie sierpnia br. 
inwestor zburzył oficynę 
i zaczął rozbiórkę domu 
frontowego. W tym samym 
miesiącu, po interwencji To-

warzystwa Przyjaciół Pragi, 
Stołeczny Konserwator Za-
bytków nakazał jednak jej 
wstrzymanie. 17 październi-
ka Mazowiecki Konserwator 
Zabytków zdecydował się 
wpisać elewację do rejestru 
zabytków. 

Wiesław Redkowiak, 
tłumaczył, że owego pisma 
nie dostał w odpowiednim 
czasie, a z uwagi na kata-
strofalny stan pozostałości 
po budynku frontowym oraz 
zagrożenie bezpieczeństwa 
przechodniów (udokumento-
wany odpowiednimi eksper-
tyzami), inwestor nie mógł 
dłużej czekać z rozbiórką. 
Budynek został zburzony  
19 października. 

Stołeczny Konserwa-
tor Zabytków złożył w tej 
sprawie zawiadomienie do 

prokuratury. Konse-
kwencje mogą być 
poważne.

– Za zniszczenie 
zabytku, zgodnie 
z ustawą o ochronie 
zabytków i opiece nad 
zabytkami, grozi kara 
pozbawienie wolno-
ści od 6 miesięcy do  

8 lat – wyjaśnia mazowiecki 
konserwator profesor Jakub 
Lewicki.

Ponadto, zgodnie z pra-
wem, w przypadku skazania, 
sąd może też orzec na rzecz 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Zabytków nawiąz-
kę w wysokości do wartości 
zniszczonego zabytku.

Anna Krzesińska

Jeden z najstarszych praskich budynków, ponad 150-letni dom przy 
ulicy środkowej 20, pomimo wpisu jego elewacji do rejestru zabytków, 
został doszczętnie zburzony. Sprawa trafiła do prokuratury.

wybURZonE „dZIEdZICtwo pRAGI”

Zastanawiacie się o co cho-
dzi? Mieszkańcy tej części Wawra 
na pewno nie mają wątpliwości, 
że chodzi o ich szlaban. Leniwy 
szlaban, który od jakiegoś czasu 
stał się niemal medialną gwiazdą, 
dzięki fanpage’owi „Leniwy szla-
ban w Falenicy”. 

Skąd pomysł i czemu ma służyć 
właśnie taki sposób na przedsta-
wianie bolączek dnia codziennego? 
Wyjaśniają to jego założyciele.

– Spróbujmy razem zdiagno-
zować, z jakiego powodu wszyscy 
mamy wrażenie, że nasz szlaban 
działa nie tak jak należy? Że inne 
przejazdy na linii otwockiej nie ge-
nerują takich korków i nie blokują 
ruchu przez 15 minut. Że szlaban 
opuszcza się, kiedy pociąg właśnie 
rusza z Otwocka... Profil ma zbie-
rać obserwacje i statystyki, które 
posłużą nam w rozmowach z PLK. 
Więc, jeśli stoisz właśnie przed 
szlabanem w Falenicy, zmówiłeś 
już różaniec i umyłeś szyby w sa-
mochodzie i nie wiesz już, co ro-
bić – napisz tu o tym. Zrób zdjęcie, 
opisz sytuację, zmierz czas – tak 

tłumaczą Jacek Wiśnicki i Bartosz 
Mróz. 

Kiedy zakładali funpage kon-
centrowali się wyłącznie na „leni-
wym szlabanie”. Po niemal dwóch 
latach jego funkcjonowania doszły 
też inne problemy, o których w iro-
niczny, czasem sarkastyczny spo-
sób, informują mieszkańców. 

Tak było m.in. w przypadku ze-
psutej windy na stacji w sąsiednim 
Międzylesiu. 

„Widzicie zdjęcie i myślicie: No 
i co? Zwykła winda w Międzylesiu. 
Otóż nie! To jest daleka kuzynka na-
szego Leniwca! Minimum od niedzieli  
(4 dni!!) koleżanka ma wolne i sobie 
odpoczywa w kazamatach... Ale za 
to, jak mieszkańcy sobie kondychę 
wyrobią, szczególnie seniorzy i mat-
ki z wózkami... 

„Leniwy szlaban w Falenicy” 
ma coraz więcej obserwatorów na 
Facebook-u. Jacek i Bartosz udo-
wadniają, że nawet najtrudniejsze 
sprawy można przedstawić w taki 
sposób, by omijając narzekanie 
i stękanie po prostu zacząć coś ro-
bić.                                              kas

„Tu przeciętny mieszkaniec Falenicy spędza tygodnio-
wo więcej czasu niż przed lustrem. Z nieoficjalnych ba-
dań wynika, że to miejsce ściąga na siebie prawie tyle 
przekleństw, co urząd skarbowy, zostawiając w tyle 
nawet służbę zdrowia i sobotni program telewizyjny”. 

lEnIwy SZlAbAn

Zakład Usług Optycznych FLEKS 
Jolanta Misior
ul. Króla Maciusia 10
04-526 Warszawa
< 22 815 29 99, 512 071 009

Pracujemy: 
od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU 

10.00 – 18.00
SOBOTA 10.00 – 14.00

INNE GODZINY 
PO UMÓWIENIU TELEFONICZNYM

Pewnego dnia zauważasz, że świat zrobił się 
jakiś zamazany. Zdesperowany kupujesz gotowe 
okulary w markecie. Kiedy je zakładasz, stwierdzasz, 
że coś tam się wyostrzyło, ale nie do końca, a wie-
czorem boli Cię głowa i nie wiesz dlaczego. 

Wybierz lepsze rozwiązanie. Przyjdź do salonu 
Optyk Fleks. W gabinecie okulistycznym zbadamy 
Ci wzrok. Nawet, jeśli się okaże, że w każdym oku 
masz inną wadę wzroku 
lub astygmatyzm, czy-
li nierówność rogówki 
(skóry na oku), dobie-
rzemy najlepsze dla Ciebie soczewki. Tego gotowe 
okulary nie skorygują. 

W naszym salonie od 27 lat badamy wzrok i do-
bieramy okulary. Zaufaj nam.

Naszym głównym dostawcą soczewek okularo-
wych jest niemiecka firma Rodenstock. Od 140 lat 
zajmuje się produkcją szkieł i opraw okularowych 
z najwyższej jakości surowców. Bogaty asorty-
ment (soczewki jednoogniskowe, dwuogniskowe, 

fotochromy, komputerowe, biurowe, progresyw-
ne) i zaawansowanie technologiczne (zauważalne 
zwłaszcza w unikalnej konstrukcji soczewek pro-
gresywnych) stawia te produkty w czołówce świa-
towych producentów. Stać Cię na ten luksus, gdyż 
oferujemy duży przekrój cen. 

Firma Rodenstock wyposażyła nasz salon w ul-
tranowoczesny sprzęt do wideocentracji 3D. W wy-

branych oprawach robi-
my Ci zdjęcie, komputer 
wyznacza środki źrenic, 
odległość szkieł od oczu, 

wygięcie oprawki i kąt jej nachylenia, tworząc idealny 
układ optyczny. A teraz wystarczy kliknąć ENTER i ko-
lejny komputer uruchamia linię produkcyjną w fabryce 
Rodenstock. Dla Ciebie. Po dostarczeniu szkieł nasz 
technik z 25-letnią praktyką zamontuje je w wybrane 
przez Ciebie oprawki. A Ty założysz „uszyte na miarę” 
okulary i świat znów okaże się wyraźny.

To nie bajka. To rzeczywistość z Tobą w roli 
głównej. 

oKUlARy „SZytE 
nA MIARę”

e-mail: optykfleks@wp.pl                                           www.optykfleks.waw.pl

TRZY KROKI 
DO DOBREGO WIDZENIA:

1. Przyjdź do nas
2. Zbadaj wzrok

3. Zrób okulary „szyte na miarę”

/optykfleks

Prędzej doczekasz się Oskara niż 
ruchu leniwca w górę.

Z ostatniej chwili: chyba aresztowali 
lewego szlabana! Ponoć był agresywny.
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– Witam panie Eustachy. Jakbym nie przyszedł do pana w środ-
ku tygodnia, to w taką, dajmy na to, sobotę albo piątek, byśmy 
nie pogadali… – Mówiąc to, pan Kazimierz Główka uścisnął 
rękę Eustachego Mordziaka kupca z pl. Szembeka. 
– Faktycznie – odkąd handel (nie) na powietrzu, ale pod dachem 
się odbywa i odkąd zaczęły się na naszym bazarze te sprzedaże 
garażowe, to i w piątek i w sobotę palca nie ma gdzie wcisnąć. 
Jak za najlepszych lat komuny. O, panie – wtedy to ruch był! 
Wszystko ludzie kupowali.
– Mało było, to wszystko kupowali. Ale powiem panu, że „ko-
muna” wcale nie minęła…
– Co pan opowiada? Jeszcze tylko Pałac Kultury rozbiorą 
i przeminie całkiem.
– Panie, niech oni sobie rozbierają, co tam chcą u siebie… 
– Że, co u siebie?
– No, na przykład ten przepiękny Quasimodo z Krakowa ze 
swoją sejmową Esmeraldą mógłby, dajmy na to, usunąć Mic-
kiewicza z krakowskiego Rynku. Przecież pochodzenie Adasia 
z punktu widzenia naszych „patriotów” mętne jest. A do tego 
jeszcze miał konszachty z carską bezpieką. W IPN statusu po-
krzywdzonego na pewno by nie uzyskał… Albo weźmy wrocła-
wianina Morawieckiego, zatrudnionego chwilowo na posadzie 
wicepremiera i ministra finansów – co to we Wrocławiu nie ma 
niczego do usuwania, że za nasz Pałac się zabiera? 
– A jest?
– A Jahrhunderthalle? Hala Stulecia.
– Dlaczego niby mieliby ją rozwalić, panie Kaziu?
– A choćby dlatego, że tam partaitagi się odbywały, Hitlera tam 
wielokrotnie wielbili… Hitler nie był chyba gorszy od Stalina? 
Jak czyścić, to do spodu… 

– No, ale do czego dojdziemy, gdzie będzie koniec?
– Koniec będzie, jak chciał Kononowicz…
– Ten, co kiedyś na prezydenta startował? 
– Pamięta pan jego program: – I, żeby nie było nic! Powiem 
panu, że jak patrzę na obecnych mędrców, którzy przyjechali 
nie wiadomo skąd i Warszawę chcą nam urządzać, to tego Ko-
nonowicza widzę. 
– Ale zaczął pan od „komuny” na bazarze, i że ona trwa do 
dziś.
– Trwa. Burzenie niesłusznych budynków, to jest właśnie „ko-
muna”. Stalin też rozwalał cerkwie, jak „nowy” świat budował. 
I też miał sklepy dla swoich…
– Sklepy dla swoich? Za „żółtymi firankami”? Gdzie tak teraz 
jest?
– A na przykład w Jasionce pod Rzeszowem, gdzie urządzono 
niedawno kongres biznesu. Sklep tam specjalny dla uczestników 
otworzyli. Taki „za żółtymi firankami”, choć bez firanek. I od 
razu ludzie wypatrzyli pana wicepremiera Morawieckiego, jak 
zakupy robił: sok Hortex 2 zł – normalnie ok. 4 zł, napój Black 
1 zł – normalnie ok. 2 zł, woda Żywiec – 1 zł bez względu na 
pojemność…
– Powiem panu, panie Kaziu, że to jednak obciach jest. Taki 
wicepremier – nawet jeśli mu ten sklep podsunęli, nie powinien 
tam kupować. Choćby żołądek miał mu do krzyża przyrosnąć 
z głodu… 
– Ale on tego nie wie. Dlatego mówię, że „komuna” żyje i nie zu-
pełnie to jest to, o czym nam trują dzień w dzień. A jak o „komu-
nie” rozmawiamy, to taki dowcip mi się przypomniał. Radziecki. 
W radzieckich pociągach konduktorzy grzali dla podróżnych 
wodę na herbatę. I właśnie jeden z podróżnych podchodzi do 
konduktora i pyta: – Wrzątek jest? A on na to: – U nas wszystko 
jest, tylko nie dla wszystkich starcza…                           

 Szaser

Kobiecym okiem

Żyjemy w świecie pełnym 
kontrastów. Obok luksuso-
wych, kosztownych aut telepią 
się dziarskie, choć nie najpięk-
niejsze starowinki – ważne, że 
nadal służą właścicielowi. Na 
naszych prawobrzeżnych uli-
cach, czyli w tej części miasta, 
w którą ratusz od lat inwestu-
je niechętnie i najmniej jak 
się da, o domy dbają głównie 
spółdzielnie i wspólnoty – na-
wet za cenę spłacanego latami 
kredytu remontują, upiększają, 
unowocześniają. Ale nie każdy 
jest zainteresowany remontem 
i nie każdego na to stać. 

Kontrasty pogłębiają się nie 
tylko w tym obszarze: jedni jada-
ją na obiad polędwice wołowe, 
inni – kurze udka, mięso niemal 

dwadzieścia razy tańsze. Niektó-
re panie ubierają się w sukienki 
po kilka tysięcy złotych, inne – 
często wyglądając nie gorzej – 
w kreacje za grosze, upolowane 
w lumpeksach. 

Jedni zarabiają skromnie, 
inni dużo, a jeszcze inni – astro-
nomicznie. Gdybyż pieniądze 
dawały gwarancję szczęśliwe-
go, udanego życia! Przez wiele 
lat obserwowałam rodzinę: in-
żynier, nauczycielka, troje dzie-
ci, a wszyscy w kawalerce 35 m 
kw. Zawsze roześmiani, dzieci 
szczęśliwe, po prostu – ideał. 
Żyli bardzo skromnie, mnóstwo 
czasu spędzali razem. Gdy 
dzieci kończyły podstawówkę, 
kupili niewielki dom pod War-
szawą, na który oszczędzali 
przez całe życie i wyprowadzili 
się. Brakuje mi ich radości, sza-
cunku i opiekowania się sobą 

nawzajem. Status majątkowy 
nie jest gwarantem rodzinnego 
szczęścia, ani przeszkodą, by je 
osiągnąć. 

W przedwojennej Warsza-
wie (lata dwudzieste) zare-
jestrowano ponad 20 tysięcy 
bezdomnych, którym trzeba 
było pomóc. Skrajne kontrasty 
były wówczas jeszcze większe, 
niż dziś, a bieda popychała wie-
le kobiet do prostytucji, często 
za równowartość ceny bochen-
ka chleba; byle gdzie, byle jak, 
byle by.

Prawda, że wówczas dopie-
ro co odzyskaliśmy wolność, po 
123 latach zaborów. Prawda, że 
Polska wtedy kształtowała się, 
krzepła, starała się ustalać i re-
alizować priorytety gospodarcze 
czy socjalne. Chcieliśmy być na-
rodem dumnym ze swego kraju, 
patriotycznym, niezwykłym. Tak 
chciano wychowywać przyszłe 
pokolenia, w umiłowaniu Boga 
i Ojczyzny, w szacunku dla pol-
skości i dla drugiego człowieka. 
W przyszłym roku minie sto lat 
tej naszej wolności, w tym lata 
1939-1945, czas wojny. 

W sumie, dłużej byliśmy pod 
zaborami, niż teraz jesteśmy bez 
nich. Jak blisko lub daleko je-
steśmy od tamtych oczekiwań, 
ideałów, radości? Żyjemy tu 
i teraz, lecz czy czasem znajdu-
jemy chwilę na refleksję? My, 
Polacy, w wolnej Polsce.    żu

My…

Co tam panie na Pradze...
„Komuna” wiecznie żywa

REKLAMA REKLAMA

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Kilka miesięcy temu kupiłam dla dziec-
ka buty, które zaczęły się rozklejać. Postano-
wiłam je reklamować, jednak okazało się, że 
zgubiłam paragon potwierdzający zakup. 
Czy w tej sytuacji sprzedawca ma prawo od-
mówić przyjęcia reklamacji?

Nie. Chociaż brak paragonu może poważ-
nie utrudnić proces reklamacji, to sprzedawca 

nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia mu wyłącznie tego 
rodzaju dokumentu. Uzależnianie możliwości zwrotu towaru od okazania para-
gonu jest praktyką sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco godzącą w interesy 
konsumenta. 

Potwierdzenie faktu zakupu towaru w danym sklepie może nastąpić na 
różne sposoby. Obok wydruku z kasy fiskalnej, istnieją przecież inne możliwości 
udowodnienia, że dana transakcja się odbyła, np. wydruk z terminala kart płat-
niczych czy wyciąg z karty kredytowej.

Niestety zdarza się, że sprzedawcy próbują ograniczyć prawo konsumenta 
w w/w zakresie poprzez wyłączenie możliwości uwzględnienia reklamacji bez 
przedstawienia paragonu. Taka praktyka jest jednak niezgodna z prawem, co 
potwierdza m.in. wpisanie do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych 
za niedozwolone, postanowienia umowy o następującej treści: "Uwaga! Bez pa-
ragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi" (wpis nr 6526 Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 sierpnia 2016 roku). 

Chcę kupić samochód. Sprzedawca niedawno podpisał umowę kon-
tynuującą ubezpieczenie OC pojazdu. Czy ja, jako nowy właściciel, będę 
zmuszony samodzielnie ubezpieczyć pojazd, czy mogę korzystać z umowy 
ubezpieczenia zawartej przez sprzedającego?

Zgodnie z art. 31 ust 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, w razie przeniesienia prawa własności 
pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą 
na nowego właściciela. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł pra-
wo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania nowemu właści-
cielowi potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o zbyciu 
pojazdu, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu.

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który 
została zawarta, chyba że posiadacz, na którego zostało przeniesione prawo 
własności, wypowie ją na piśmie. W takiej sytuacji, zakład ubezpieczeń może 
dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, 
z uwzględnieniem zniżek przysługujących nowemu posiadaczowi oraz zwyżek 
go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. 

W przypadku gdy posiadacz, na którego zostało przeniesione prawo wła-
sności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji 
należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres 
od przeniesienia prawa własności pojazdu. Nabywca pojazdu zobowiązany po-
dać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, 
których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki 
(art. 31 ust. 2 ustawy).

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
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Przejęta przez Fundację uli-
ca Internetowa widniała – i tak 
jest do dzisiaj – w dokumentach 
jako droga publiczna. Pomysł 
był prosty – przekazanie za 
symboliczną złotówkę drogi 
we władanie dzielnicy.

Fundacja chciała to zrobić, 
ale napotkała niespodziewane 
problemy ze strony władz Bia-
łołęki. Zarząd Dzielnicy, odpo-
wiadając na pytania radnych, 
wyjaśniał jakiś czas temu, że 
owszem – fundacja wystąpi-
ła do Dzielnicy z wnioskiem 
o przejęcie wybudowanej czę-
ści Internetowej. Wówczas 
zostały określone warunki, na 
jakich może się to odbyć. Pod-
stawowym – było przekazanie 
dokumentacji powykonawczej. 
Jednak do tej pory nie zostało 
to zrobione.

Taka jest wersja dzielnicy. 
A co na to wszystko Fundacja? 
Łukasz Kawa z Fundacji sta-
nowczo zaprzecza tym infor-
macjom. Twierdzi, że przede 

wszystkim pierwsze słyszy 
o jakichkolwiek dokumentach, 
które chciała Dzielnica.

– Owszem, kazano nam wy-
konać inwentaryzację, jednak 
okazało się, że jej koszt to 120 
tys. zł. Nie będziemy ponosić 
tak dużych kosztów, chcieli-
śmy przekazać drogę za sym-
boliczną kwotę, a nie jeszcze 
do tego dokładać tak wielkie 
pieniądze. Nieprawdą jest, że 
nie dostarczyliśmy wymaga-
nych dokumentów. Kiedy ku-
powaliśmy grunt, pozwolenia 
na budowę drogi i wszystkie 
inne dokumenty były w urzę-
dzie dzielnicy. Teraz rzekomo 
my mamy je przedstawić? – 
mówi Łukasz Kawa i dodaje, 
że rozmowy ciągnęły się od 
dawna. – Najpierw były wice-
burmistrz tłumaczył, że Dziel-
nica chce przejąć drogę, ale 
nie podobała mu się szerokość. 
Przypominam, że drogę budo-
wał poprzedni właściciel na 
podstawie zezwoleń z Ratusza. 

Potem kolejny były wicebur-
mistrz oznajmił, że nie może 
przejąć drogi za złotówkę, bo 
potrzebny jest przetarg. 

O co w tym wszystkim 
zatem chodzi? Urząd Dziel-
nicy docenia chęci ze strony 
fundacji, jednak przepisy są 
nieubłagane.

– Nie chcemy przejmować 
kota w worku – mówi Marzena 
Gawkowska rzeczniczka Ratu-
sza. Dodaje też, że co innego 
pozwolenie na budowę wyda-
ne na podstawie projektu, a co 
innego dokumentacja powy-
konawcza, w tym inwentary-
zacja.

– Zatwierdzony projekt za-
pewne był prawidłowy, ale czy 
droga została wykonana zgod-
nie z nim? To właśnie musi po-
twierdzić inwentaryzacja. Jeśli 
mamy przejąć drogę i wziąć za 
nią odpowiedzialność, chcemy 
wiedzieć m.in. gdzie są media, 
jak wygląda kwestia np. liczni-
ków za energię na oświetlenie, 
czy odwodnienie jest wykona-
ne prawidłowo i jest wydol-
ne – podkreśla rzeczniczka 
i zaprzecza, że inwentaryzacja 
drogi to koszt 120 tys. zł. – To 
astronomiczna kwota! Koszt 
takiej usługi to kilka tysięcy – 
dodaje.

Zawiła historia Interne-
towej jeszcze się nie kończy. 
Fundacja postawiła na wjeździe 
zakaz wjazdu. Wszystko po to, 
by zapobiec niszczeniu drogi 
i chodników, bo nie wszyscy 
mieszkańcy i jej użytkownicy 
dbają o tę własność. Co dalej?

KS

Kiedy Fundacja im. Hoffmanowej kilka lat temu 
przejęła od Victoria Dom grunt z drogą na Białołę-
ce, nie spodziewała się jakichkolwiek problemów. 

dUżE pRoblEMy Z MAŁĄ dRoGĄ

O planowanej przez Miasto 
inwestycji pisaliśmy na łamach 
„Mieszkańca” wielokrotnie. 
Nie ma w tym zresztą nicze-
go dziwnego, gdyż koncepcja 
zwana tramwajem na Gocław 
wywołuje różnego rodzaju 
emocje nie tylko wśród miesz-
kańców Pragi Południe. Na 
obecną chwilę wydaje się, że 
linia tramwajowa powstanie 
i stąd właśnie rozpoczęte spo-
tkania konsultacyjne dotyczące 
jednego z jej fragmentów.

Mowa o najbardziej chy-
ba kontrowersyjnym odcinku 
pomiędzy al. Stanów Zjedno-
czonych a al. Waszyngtona, 
który przechodzi przez ogród-
ki działkowe. Żyjemy w kraju 
demokratycznym, w którym 
głos mieszkańca ma znaczenie. 
Na stronie Zarządu Transportu 
Miejskiego można przeczy-
tać budującą informację, że 
„mieszkańcy Saskiej Kępy 
będą mogli zdecydować, jak 
szeroki pas zieleni należy po-
zostawić wzdłuż planowanego 

torowiska na wysokości Kanału 
Wystawowego”.

Faktycznie, spółka Tramwa-
je Warszawskie przygotowała 
trzy warianty dotyczące tego 
odcinka. Najwęższy zakłada, że 
na potrzeby torowiska zostanie 
zagospodarowany pas o szero-
kości 27 metrów. W wariancie 
najbardziej rozbudowanym sze-
rokość urasta aż do 60 metrów. 

– W październiku Tramwa-
je Warszawskie zorganizowały 
spacer badawczy, podczas któ-
rego zbieraliśmy opinie i pomy-
sły mieszkańców. Na ich pod-
stawie powstały trzy koncepcje 
– propozycje różniące się sze-
rokością zajmowanego pasa 
terenu, ale nie tylko – wyjaśnia 

Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
spółki. – Podczas konsultacji 
możemy omówić właściwie każ-
dy temat.  Zaplanowaliśmy, że 
wraz z mieszkańcami zajmiemy 
się zagadnieniami takimi jak:  
forma i intensywność zago-
spodarowania terenu, przebieg 
dróg rowerowych i chodników, 
usytuowanie przystanków, wy-
bór miejsc przejścia dla pie-
szych, czy wyposażenia rekre-
acyjnego. 

Rzecznik podkreśla, że licz-
ba tematów do skonsultowania 
z mieszkańcami jest otwarta. 

Jeden dyżur konsultacyjny 
już się odbył, ale przed miesz-
kańcami jeszcze trzy takie 
spotkania. W dni weekendo-
we (niedzielę 26 listopada oraz 
sobotę 2 grudnia) w Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej przy ul. 
Nobla 18/26 zainteresowani 
mogą wyrazić swoją opinię 
w godzinach od 11 do 17. 
Zaś we wtorek, 28 listopa-
da, w godz. 16-20, spotkanie 
konsultacyjne odbędzie się 
w Szkole Podstawowej nr 168 
przy ul. Zwycięzców 44. 

Adam Rosiński

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące otoczenia tramwajowego 
torowiska, które będzie biegło przez teren ogródków działkowych na Saskiej 
Kępie. To część koncepcji tzw. tramwaju na Gocław.

JEGo SZERoKość tRAMwAJ!

REKLAMA REKLAMA
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Wizualizacja – Tramwaje Warszawskie
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Zaułki historii

Byłam dzieckiem, gdy mój 
ojciec przyniósł do domu do-
kument, z którego wynikało, 
że mój praprapradziadek Paweł 
Piekarski – warszawski kowal 
– został powołany do Gwardyi 
Narodowej. Data na dokumencie 
to rok 1831, który kojarzył się 
z powstaniem listopadowym. 

Przez lata wielokrotnie 
zastanawiałam się czym była 
Gwardya Narodowa? W szkole 
uczono o ataku na Belweder, po-
wstańczych bitwach czy potycz-
kach, krwawej walce o Olszynkę 
Grochowską i o Reducie Ordo-
na. Jednak Gwardya Narodowa 
pozostawała dla mnie czymś nie-
zwykle tajemniczym, a przecież 
bez wątpienia ważnym, skoro 
wymagała dokumentu z podpi-
sem, pieczęci itd. 

Napawała jednak dumą, bo 
łączyła praprapradziadka z po-
wstaniem listopadowym. Bo-
wiem wiszący do dziś u mnie 
na ścianie dokument, który zo-
stał wystawiony „w Warszawie 
30 miesiąca Maja roku 1831” 
i posiada „numer kontroli 24” 

oraz tytuł „GWARDYA NARO-
DOWA” brzmi:

 „Zawiadamiam Pana Pie-
karskiego Pawła, iż w Skutek 
Organizacyi Gwardyi Narodo-
wey z d, 17 Grudnia Roku 1830 
przez DYKTATORA zatwier-
dzoney, iesteś zamieszczony 
w liczbie Czlonków Gwardy 
Narodowey Miasta Stołecz-
nego Warszawy, i należysz do 
Pułku 1szego Batalionu 1szego 
Dowództwa Wgo Majora Kru-
szewskiego Kompanii 1szey Do-
wództwa kapitana Jasińskiego. 
Stosownie więc do powyższego 
Zawiadomienia, nie powinieneś 

się wyłamywać w niczem, co 
porządek, dobro ogólne i bez-
pieczeństwo publiczne po Niem 
wymagać będą, a to pod ostro-
ścią ustawy karney dla Gwardyi 
Narodowey przepisaney. 

DOWÓDCA GWARDYI 
NARODOWEY 

Antoni Ostrowski
Senator wojewoda”

Kim był Antoni Ostrow-
ski? To urodzony w Warszawie 
w 1782 roku, a zmarły we Fran-
cji w 1845, hrabia w Królestwie 
Kongresowym i generał, który 
w czasie powstania listopado-
wego był wojewodą i dowódcą 
gwardii narodowej warszaw-
skiej. W roku 1831 otrzymał 
stanowisko prezesa senatu.

Jednak co to była ta Gwar-
dya Narodowa próżno szukać 
w Wikipedii. Pisali o niej histo-
rycy, ale rzadko. Cóż… nie była 
to formacja wojskowa, a raczej 
coś w rodzaju dzisiejszej Stra-
ży Miejskiej. Najpierw zresztą 
określano ją mianem Straży 
Bezpieczeństwa, a dopiero 11 
grudnia 1830 roku Warszawska 

Straż Bezpieczeństwa zosta-
ła przekształcona w Gwardyę 
Narodową.

 Gwardya rekrutowała się 
jedynie z warstw posiadających. 
Członkiem gwardii narodowej 
mógł być: 

„a. każdy mieszkaniec po-
siadający w mieście Warszawie 
nieruchomość, 

b. urzędnicy pobierający 
rocznie przynajmniej 3 tysiące 
złotych ze skarbu publicznego, 

c. synowie tych, którzy para-
grafem a i b są wymienieni”.

Artykuł drugi wyłączał za 
opłatą duchownych i urzędni-

ków cywilnych, artykuł trzeci 
Żydów, artykuł czwarty określał 
wiek gwardzistów na 18 do 50 
lat, artykuł piąty zobowiązywał 
gwardzistów do umundurowa-
nia się „swoim kosztem”, arty-
kuł dziewiąty określał strukturę 
gwardii powołując w Warsza-
wie 2 pułki oraz w każdym cyr-
kule batalion, artykuł jedenasty 
ustanawiał wewnątrz gwardii 
wybory dowódców „aż do ka-
pitana włącznie”. 

Jakie były zadania Gwar-
dyi? Jak wynika z opubliko-
wanych w ówczesnej prasie 
artykułów miała być w ciągu 
całego powstania „czynnikiem 
dbającym przede wszystkim 
o bezpieczeństwo i całość ma-
jątków zamożnych obywateli”. 
Jednak jej głównym zadaniem 
w pierwszym okresie istnie-
nia było rozbrojenie ludu oraz 
strzeżenie własności prywatnej 
przed rewolucją. 

Gwardya Narodowa była 
jedyną formacją pomocniczą 
w okresie dyktatury Chłopic-
kiego, ale też rekrutowała się 
jedynie ze sfer posiadających 
i była zdecydowanie antyple-
bejska. Dopiero odsunięcie 
bezpośredniego niebezpie-
czeństwa w postaci uzbrojone-
go ludu, zachęciło obóz kon-
serwatywny do rozszerzenia 
kryteriów klasowych rekrutacji 
do Gwardyi. Pamiętać bowiem 
należy, że jeszcze wtedy obo-
wiązywała pańszczyzna i to 
przecież dopiero zniesienie jej 
przez cara w Królestwie Pol-
skim w1861 roku, przyczyniło 
się do upadku powstania stycz-
niowego. 

29 stycznia przedstawiony 
został, a następnie skierowany 
do Rządu Narodowego, projekt 
nowego regulaminu, w którym 
pisano, że Gwardya miała po-
zostać w dalszym ciągu orga-
nizacją „posiadających” o nie-
znacznie rozszerzonym składzie 
społecznym. 

Przykro to dziś pisać, 
ale poza rozbrojeniem ludu, 
Gwardya Narodowa właści-
wie nie odegrała w powstaniu 
listopadowym żadnej waż-
niejszej roli. Nie wypełniła 

nawet w sposób należyty naj-
bardziej minimalnych zadań, 
wysuniętych wobec niej przez 
dowództwo wojskowe, czy-
li m.in. strzeżenie gmachów 
rządowych, odbywanie patroli 
nocnych oraz wspomaganie 
garnizonu miasta w wypadku 
zbliżenia się nieprzyjaciela. 
Przeciwnie Gwardya wsławiła 
się tchórzostwem, a nawet bra-
kiem patriotyzmu. 

Dlatego często zastana-
wiam się, czy powinnam być 
dumna z praprapradziadka, czy 
może zdjąć ze ściany dokument 
z jego nazwiskiem? Przecież od 
dawna już wiem, że genealogia 
i grzebanie w historii uczą po-
kory i skutecznie leczą z nacjo-
nalizmu. 

Jednak z historii i dokumen-
tów wynika, że może z prapra-
pradziadkiem Pawłem nie było 
tak najgorzej. W ówczesnej 
prasie pojawiały się bowiem 
doniesienia, że „rejenci, me-
cenasi, obrońcy, komornicy, 
budowniczowie, nauczyciele 
prywatni, rządcy domowi, ar-
tyści, muzycy byli wyłączeni ze 
służby w gwardii narodowej”, 
co oznacza, że mnóstwo ludzi 
robiło wszystko, by wykupić się 
z szeregów Gwardyi. Praprapra-
dziadek jednak w niej pozostał, 
a ponieważ bycie gwardzistą 
nie wiązało się z otrzymywa-
niem jakiegokolwiek żołdu, 
może więc praprapradziadek 
był patriotą? 

Szczególną jednak hańbą 
okryła się Gwardya Narodo-
wa w końcu lutego 1831 roku 
w okresie bitwy pod Grocho-
wem. Oto, kiedy odgłos strzałów 
armatnich dotarł do śródmieścia 
Warszawy, „strach przed wystą-

pieniami pospólstwa – stwier-
dził Adam Moraczewski – ten 
sam, który w nocy 29 listopada 
oddał zamożne mieszczaństwo 
w ręce kierowników polityki 
ugody z Rosją, teraz zaprowa-
dził ich do dowódcy Gwardyi 
Narodowej z żądaniami pod-
dania stolicy”. 

Szeregi gwardzistów ogar-
nęła panika. Kiedy w dodatku 
do Warszawy dotarły wieści, 
że oddziały rosyjskie pojawiły 
się na tyłach armii polskiej po 
nierozstrzygniętej bitwie w Ol-
szynce Grochowskiej, gwardzi-
ści publicznie zdzierali z siebie 
wojskowe odznaki, a dowódca 
Gwardii, Antoni Ostrowski, pę-
dząc na koniu przez ulice mia-
sta, wołał: „zamykajcie sklepy, 
Moskale wchodzą!”.

Niepowodzenia powstania 
i zbliżenie się armii rosyjskiej 
pod Warszawę przerzedziły 
znacznie szeregi Gwardyi. Jak 
wynika z opracowań histo-
rycznych wtedy najbardziej 
dynamicznym i patriotycznym 
elementem Gwardyi były doły 
warszawskiego „patrycjatu”, 
czyli majstrowie tzw. „trudnych 
rzemiosł: rzeźnicy, kowale, sto-

larze”, czyli… mój praprapra-
dziadek. 

Pod koniec czerwca 1831 
roku warszawski plebs i drob-
nomieszczaństwo ogarnęły 
nastroje rewolucyjne. Jeszcze 
w przededniu wypadków  
29 czerwca dowódca gwardii, 
Antoni Ostrowski, wydał ode-
zwę, potwierdzającą te zjawiska.

Odezwa nie odniosła jednak 
skutku. Na podstawie zacho-
wanych źródeł i relacji można 
stwierdzić, że zdecydowana 
większość członków Gwardyi 
Narodowej stanęła po stronie 
ludu Warszawy, stała się aktyw-
nym uczestnikiem demonstracji, 
a nawet samosądu. Wiązało się 
to bezpośrednio z rewolucyj-
nym fermentem antyrządowym 
po klęsce pod Ostrołęką, pogłę-
bionym kunktatorską polityką 
Skrzyneckiego i Dembińskiego, 
których podejrzewano wprost 
o zdradę na rzecz Rosji. 

Paweł Piekarski zmarł 
w 1865 roku, co oznacza, że 
dożył kolejnego powstania na-
rodowego. Pochowany został 
na Powązkach. Pogrzeb odbył 
się w okresie stanu wojenne-
go, a jego synowi – mojemu 
prapradziadkowi Michałowi 
– z trudem udało się załatwić 
pozwolenie na udział w pogrze-
bie aż 30 osób. Drogę do grobu 
znaczono więc gałęziami, by 
mogli tam trafić ci żałobnicy, 
którzy nie mogli wziąć udzia-
łu w uroczystości. Na grobie 
praprapradziadka nie ma słowa 
o Gwardyi Narodowey. Dlatego 
do dziś nie wiem, czy bycie jej 
członkiem było powodem do 
dumy? 

Oprac. Małgorzata 
Karolina Piekarska 

GwARdyA nARodowA, dUMA CZy wStyd?
Rzadko kiedy we współczesnych rodzinach przechowywana jest pamięć o 
powstaniu styczniowym z 1863 roku, a co dopiero listopadowym z roku 1831. 
Często nie wiemy, jak nazywała się z domu babcia czy prababcia, więc skąd 
mamy wiedzieć, co robili antenaci i to tyle pokoleń wstecz? Nie wiemy ilu 
naszych przodków zginęło bezimiennie w okopach powstania listopadowego. 
Czy w ogóle to powstanie ich obeszło? Czy byli patriotami?

Marcin Zaleski, Cykl Listopadowy, Wzięcie Arsenału, 1830

„Mieszkaniec” będzie kibi-
cował wszystkim, którzy w ten 
aktywny sposób będą chcieli 
uczcić pamięć bohaterów sprzed 
blisko dwóch wieków. Niemniej 
przyznajemy szczerze, że naj-
mocniej będziemy trzymali 
kciuki za team „Mieszkańca”. 
W rywalizacji, pod naszymi bar-
wami, wystartuje trzech zawod-
ników – Magdalena Głaszczka, 

Grzegorz Nowosielski i Rafał 
Golec. Grzegorz jest wnukiem 
naszego, zmarłego przed ro-
kiem, Nadredaktora Wiesława 
i właśnie biegiem, wraz z przy-
jaciółmi, chce obchodzić rocz-
nicę wybuchu Powstania Listo-
padowego.

– W mojej rodzinie sport od 
zawsze przeplatał się z walkami 
o wolność. Tata biegał wyczy-

nowo, dziadek był działaczem 
sportowym. Jego brat wieku 16 
lat zginął w czasie Powstania 
Warszawskiego, a pradziadek 
był legionistą Piłsudskiego – 
mówi Grzegorz Nowosielski.

Bieg odbędzie się w sobo-
tę 25 listopada. Jego dystans to  
10 km. Start i meta znajdą się 
w pobliżu Mogiły Powstańczej 
przy ul. Szerokiej na rember-

towskim osiedlu Kawęczyn-
Wygoda. Młodsi zawodnicy 
i dzieci będą mogły zmierzyć 
się na krótszych dystansach – 
250, 500 i 750 metrów. Ciągle 
istnieje możliwość dopisania 
się do udziału w biegu. Moż-
na to zrobić m.in. za pośred-
nictwem portalu www.entre-
timing.pl,  na którym trzeba 
wejść w zakładkę „Bieg Ol-
szynki Grochowskiej”.

– Przy rozmowach, choćby 
dotyczących niedawnych obcho-
dów Święta Niepodległości, wy-
chodzi, że świętowanie rocznic 
poprzez imprezy biegowe, to je-
dyne wydarzenia, które w żaden 
sposób nie są politycznie koja-
rzone – mówi „Mieszkańcowi” 
Paweł Zach z Fundacji Bieganie. 

– Wśród biegaczy nikt się nie za-
stanawia, jakie kto ma poglądy 
polityczne. Panuje bardzo fajna 
atmosfera i takie właśnie są ce-
chy biegów, także tych upamięt-
niających wydarzenia historycz-
ne. Bieganie łączy… 

Zawodnikom, kibicom 
i wszystkim, którzy chcą upa-
miętnić rocznicę wybuchu Po-
wstania Listopadowego pozo-
staje jedynie życzyć przyjaznej 
pogody.                                 

ar

bIEGnIJ olSZynKo!
Zbliża się 187. rocznica wybuchu Powstania 
Listopadowego. Tym razem obchodom narodo-
wego zrywu będzie towarzyszył specjalny bieg 
– Bieg Olszynki Grochowskiej.

Patronat medialny

Antoni Ostrowski



15

n CENTRUM PROMOCJI KULTURY 
PRAGA-POŁUDNIE, ul. Podskarbińska 2
Zaproszenia i bilety na wydarzenia można rezerwować tele-
fonicznie pod numerem: 22 277-08-20.
24.11 i 25.11 – Jesienna Edycja Festiwalu „Wszystkie Mazurki 
Świata”; 29.11. godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego; 30.11. 
godz. 13.00-15.00 – Andrzejkowa Zabawa; zapisy: ul. Paca 42 
(wejście B), tel. (22) 277-33-78; 1.12. godz. 18.00 – „Baja” – spek-
takl Teatru Warszawa +50; 3.12. godz. 17.00 – Spektakl muzyczny 
„Bardzo uważaj na…”; zaproszenia do odbioru w CPK.
n PLAC SZEMBEKA – Jarmark Bożonarodzeniowy 
na Pradze-Południe
2.12. godz. 14.00 – Koncert chóru Praskie Małmazyje; 3.12.  
godz. 15.00 – Występ bębniarzy z grupy Bloco Central oraz spek-
takl dla dzieci „Wizyta u Świętego Mikołaja” w wykonaniu Teatru 
Wariacje.
n KLUB KULTURY „GOCŁAW” (filia CPK), ul. Abrahama 10  
4.12. godz.18.30 – wernisaż ,,Malarstwo olejne Jadwigi Ciepliń-
skiej”; 4.12. godz. 19.00 – Pomysł na podróż: „Puszcza Biało-
wieska. Królestwo leśnego żubra”.
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23
23.11. godz. 19.00 – Teatr Twojej Wyobraźni – „Beksiński. Por-
tret artysty”; 24.11. godz. 19.00 – Wernisaż wystawy malarstwa 
Pawła Stręka; wystawa do 3 grudnia; 25.11.godz. 12.00 – Je-
sienny Festiwal Sztuk Japońskich BUNKASAI 2017; zapisy oraz 
opłata za materiały 25 zł; 26.11. godz. 12.00 – Mały Teatr Kępa: 
„IMPRO ATAK! Bajka improwizowana”; 26.11. godz. 17.00 – 
Koncert charytatywny  „Warszawska Orkiestra Sentymentalna”, 
cegiełka 50 zł; 27.11. godz. 19.00 – Teresa Drozda przypomina: 
Marek Grechuta jako artysta precyzyjny; 1.12. godz. 19.00 – Wer-
nisaż wystawy „Środek czasu” Aliny Picazio. Wystawa czynna 
do 8.01; 3.12. godz. 15.00 – „Opowieści świąteczne z różnych 
stron świata”: świąteczne spotkanie na rzecz fundacji Joanny Ra-
dziwiłł „Opiekuńcze skrzydła” i Szkoły Podstawowej im. Róży 
Zamoyskiej; 4.12. godz. 19.00 – Nieturyści: Jolanta Lisicka – In-
donezja i wolontariat w kraju 17 tysięcy wysp; 5.12. godz. 12.00 
– Teatr Kępa: „Szelmostwa Skapena” wg Moliera, wejściówki;  
godz. 19.00 – Cały ten jazz! MEET! Kuba Więcek. 
n KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2 
23.11. godz. 12.00 – „Senior na zakupach – okiem adwokata”; 
24.11. godz. 10.00 – szachy; godz. 13.00 – Historia Teatru: „Bro-
nisław Pawlik – życie i twórczość”; 26.11. godz. 16.00 – „Kolacja 
na cztery ręce”, recital Dagmary Handzlik (piano) oraz Aleksan-
dra Stachowskiego (akordeon); 27.11. godz. 18.00 – „Spektakl 
komediowy Joanny Bartel”; 28.11. godz. 10.00 – brydż; 29.11.  
godz. 13.00 – Ludzie estrady: „Alicja Majewska – jak „być ko-
bietą” na estradzie?”; 30.11. godz. 12.00 – wykład „Dzieci i mło-
dzież w Powstaniu Warszawskim”; 1.12 godz. 10.00 – szachy; 
4.12 godz. 12.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: „Brigitte Bar-
dot”; godz. 18.00 – Recital operetkowy Iwo Orłowskiego „Mi-
łość na zawsze”; zaproszenia do odbioru w KKS od 27.11; 5.12  
godz. 10.00 – brydż; godz. 15.30 – Mikołajki w KKS: „W zdro-
wym ciele zdrowy duch”; 6.12 godz. 12.00 – Podróże w nieznane: 
„Izrael – kolebka wielkich religii monoteistycznych”.
n OŚRODEK KULTURY W DZIELNICY WESOŁA, 
ul. Starzyńskiego 21
24.11. godz. 11.50 – Koncert Filharmonii Narodowej dla dzie-
ci pt. „Piotr Wróbel Król Midas w rękach Bogów”; 26.11.  
godz. 17.00 – Grenlandia: pokaz slajdów i opowieści z podróży 
Artura Kota; 2.12. godz. 19.00 – Długie te nasze jesienie. Koncert 
dla przyjaciela; 3.12. godz.16.00 – Mikołajki „Magiczny Czas”, 
muzyczno-teatralny spektakl pełen interakcji z dziećmi; wejściów-
ki do odbioru od 27.11 od 16.00.
Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

ZApRoSZEnIA dlA MIESZKAŃCówz miasta

25 listopada br. w godz. 
11.00-19.00 Miejski Rzecznik 
Konsumentów m.st. Warszawy 
zaprasza  na bezpłatne porady 
prawne do punktu konsultacyj-
nego w CH Atrium Promenada. 
Spotkanie odbędzie w ramach 
trzeciej edycji kampanii „Masz 
prawo”, której celem jest uświa-
domienie konsumentom, że 
istnieją dwa niezależne tryby 
dochodzenia roszczeń w przy-
padku, gdy zakupiona rzecz 
okaże się wadliwa: gwarancja 
i rękojmia. Prawnik podpowie, 
w jaki sposób dochodzić swoich 
praw i jak chronić się przed nie-
uczciwymi praktykami przed-
siębiorcy.

***
W czwartek 16 listopada 

w Centrum Promocji Kultury 
przy ul. Podskarbińskiej 2 od-

była się biesiada poetycka dla 
dzieci i dorosłych „Powitanie 
wiosny i inne bajki”. Bajki au-
torstwa Ireny Świętochowskiej 
czytała Anna Seniuk i Ala Ko-
tarska. Swoją muzyczną inter-
pretację utworów przedstawili 
uczniowie z Państwowej Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia im. E. Młynarskie-
go w ZPSM nr 1 w Warszawie.  

Biesiadę, która odbyła się 
w ramach działań Klubu Lite-
rackiego „Praska przystań sło-
wa” poprowadził Jan Zdzisław 
Brudnicki.

Irena Świętochowska po-
święciła swoją książkę pod-
opiecznym Fundacji Pomocy 
Dzieciom z Chorobą Nowotwo-
rową. Poetka, pisząc „Powita-
nie wiosny i inne bajki”, chce 
wspomóc dzieci chore na raka 
w walce z chorobą. 

***

22 listopada br. uroczyście 
otwarto Pracownię Elektrofi-
zjologii Oddziału Kardiologii 
Szpitala Grochowskiego. Zo-
stał tam zainstalowany angio-
graf firmy Philips, który jest 
nowoczesnym aparatem radio-
logicznym, pozwalającym na 
bezpieczne i skuteczne wyko-
nywanie skomplikowanych za-
biegów elektrofizjologicznych, 
takich jak ablacja arytmii serca 
lub wszczepianie kardiowerte-
rów-defibrylatorów. 

Pracownia Elektrofizjolo-
gii jest zespołem pomieszczeń 
o powierzchni 73,7 m kw., znaj-
dujących się w Pawilonie III, na 
II piętrze, które zostały zmo-
dernizowane na potrzeby pa-
cjentów. Łączny koszt remontu 
wyniósł ponad 2,5 mld zł.

***
W dniach 1-3 grudnia br. 

w Hali Dolnej Warszawianki 
przy ul. Piaseczyńskiej 71, od-
będą się Targi Medycyny Na-
turalnej. Do dyspozycji będą 
radiesteci, bioenergoterapeuci, 
masażyści, kręgarze, egzorcyści 
i wróżki. Ponadto będzie można 

nabyć szeroki asortyment pre-
paratów ziołowych, książek, 
zdrowej żywności, minera-
łów, naturalnych kosmetyków 
i wszystkiego, co służy do pie-
lęgnacji ciała i duszy. Do naby-
cia będą lampy solne, materace 
gorczycowe, wahadełka, pira-
midki, minerały, amulety, bi-
żuteria (pierścienie Atlantów). 
Podczas trwania targów odbędą 
się również bezpłatne wykłady 
oraz seanse bioenergoterapeu-
tyczne.

***

2 grudnia rusza jubile-
uszowa 5. edycja Zimowego 
Narodowego! Na płytę PGE 
Narodowego powróci Zimowe 
Miasteczko, lodowiska, górka 
lodowa i wiele innych atrakcji, 
z kolei na parkingu podziem-
nym powstanie kryty skatepark. 
Tegoroczną nowością będzie 
kształt Zimowego Miasteczka, 
który z pewnością zaskoczy 
stałych bywalców lodowisk na 
PGE Narodowym. Będą atrak-
cje dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych.               ab, um, kg, bn

Zorganizowane przez Urząd 
Miasta spotkania z mieszkań-
cami w sprawie konsultowania 
planowanych od 1 stycznia 
2019 roku zmian w gospoda-
rowaniu odpadami odbywają 
się we wszystkich dzielnicach 
Warszawy. W poniedziałek 20 
listopada zorganizowano je dla 
mieszkańców Pragi Południe. 

Spotkania finansuje Urząd 
Miasta bez względu na liczbę 
uczestników. W obszernej sali 
CPK przy ul. Podskarbińskiej 
o godzinie rozpoczęcia spotka-
nia, było tylko czworo studen-
tów APS, niespecjalnie zainte-
resowanych tematem odpadów, 
którzy w ten sposób zaliczali 
jakieś zajęcia, pięcioro miesz-
kańców dzielnicy oraz pracow-
nicy i współpracownicy organi-
zatora. Kwadrans później dołą-

czyły jeszcze dwie osoby i… to 
wszystko. Siedmioro prażan na 
200 tysięcy mieszkańców....

Jak komentowali zebrani, 
nie wystarczy przygotować pre-
zentację, trzeba jeszcze mieć ją 
komu pokazać. A trudno oczeki-
wać zadowalającej frekwencji, 
jeśli informacja o tej ważnej 
inicjatywnie po prostu nie do-

tarła do odbiorców. 
Brak było ogłoszeń 
na klatkach schodo-
wych i w lokalnych 
mediach. Choć problem śmieci 
obchodzi wielu, to nie wszyscy 
czerpią informacje wyłącznie ze 
stron internetowych.

Temat arcyciekawy, bo poza 
planami na przyszłość była oka-

zja do wymiany gorzkich uwag 
o wywożącej nasze śmieci fir-
mie LEKARO, która w opinii 
zebranej garstki prażan spisuje 
się fatalnie, choć wygrała prze-
targ Urzędu Miasta i zmonopo-
lizowała nasze dzielnice. 

Cóż, spotkanie odfajkowane, 
teraz tylko czekać, aż w przed-
dzień wprowadzenia zmian ru-
szy fala oburzenia, jak to mamy 
w zwyczaju: dlaczego nikt tego 
z nami nie konsultował? 

Szczegóły dotyczące no-
wych zasad selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych na 
terenie m.st. Warszawy od  
1 stycznia 2019 r. – w kolejnym 
wydaniu „Mieszkańca”. 

ego
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20 listopada, sala obrad 
Rady Nadzorczej Spółdzielni 
wypełniła się nie tylko człon-
kami rady i zarządu, ale także 
ich poprzednikami oraz zapro-
szonymi gośćmi. Jednym z nich 
był Jerzy Jankowski, prezes 
Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP. 
Przybyli również spółdzielcy, 
którzy pasjonują się fotografią, 
ponieważ ogłoszono wyniki 
fotograficznego konkursu pt. 
„Nasze Osiedle barwami wio-
sny i jesieni malowane”. Mi-
rosław Klary, przewodniczący 
Rady Nadzorczej, ogłosił wy-
niki fotograficznego konkursu 

pt. “Nasze Osiedle barwami 
wiosny i jesieni malowane”. 
Zwyciężył Robert Nejman, 
a wyróżnienia przyznano Zbi-
gniewowi Jędrzejczykowi 
i Hannie Andrycz. 

Dr Jerzy Jankowski mówił, 
jak ważna w spółdzielczości 
jest działalność społeczno-
wychowawcza oraz, że według 
statystyk, koszty utrzymania 
spółdzielczego metra kwa-
dratowego są niższe nawet od 
tych we Wspólnotach Miesz-
kaniowych. 

– To dzięki Państwa aktyw-
ności udało się kilka lat temu 
zgromadzić w Pałacu Kultu-

ry sześć tysięcy spółdzielców 
w obronie spółdzielczości. 
Krajowa Rada Spółdzielcza 
składa się z blisko stu człon-
ków kilkunastu branż i jedno-
myślnie przyznała państwu od-
znakę… – mówił dr Jankowski 
przekazując odznakę władzom 
„Międzynarodowej” – prezeso-
wi Krzysztofowi Przychodzeń, 
jego zastępcy Andrzejowi Ma-
ciejewskiemu i wspomnianemu 
szefowi RN (na zdjęciu). 

Jeden z założycieli „Mię-
dzynarodowej”, Eugeniusz 
Grzebieliszewski, przekazywał 
później odznakę do rąk każdej 
osoby zgromadzonej w sali. 

Odznaka „Za Zasługi dla 
Spółdzielczości” przyznawana 
jest „organizacji spółdzielczej 
zasłużonej dla rozwoju spół-
dzielczości w danym regionie, 
wzorowo prowadzonej i rozwi-
jającej swoją działalność”.

Ada M.

W tym tygodniu wielkie wyróżnienie spotkało 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Międzynarodowa” 
– została jej wręczona odznaka „Za Zasługi dla 
Spółdzielczości”.

odZnACZonA „MIędZynARodowA”
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Tato, co to jest statystyka?
– Wiesz, to taka dziwna sprawa…  

Na przykład, gdy sąsiad wychodzi na spacer z psem, 
to każdy z nich – statystycznie – ma po trzy nogi.

***
Szef firmy dyktuje sekretarce list do dłużnika:
– „Złodzieju i łajdaku! Jeśli pan natychmiast nie zapłaci 
z odsetkami za podstępnie wyłudzone towary, zgłaszam 
sprawę na policję i do prokuratury”.
– Szefie – mówi sekretarka – ten list przyjdzie akurat  
na święta. Może jakoś inaczej…
– Słusznie. Proszę dopisać pod spodem:  
„Wesołych Świąt”.

***
Mąż wraca zbyt późnym wieczorem do domu, w tak 
zwanym stanie jednoznacznie wskazującym. W przed-
pokoju czeka żona z wałkiem, teściowa z patelnią. 
– Jak miło, że do tej pory czekałyście na mnie, ale idź-
cie już spać. Nie jestem głodny…

RADY
CiotKi
AGATY

Nadchodzi złoty czas dla skle-
pów. Jak kupować z głową?
l Nigdy nie odkładaj zakupu 
prezentów na ostatnią chwilę. 
Wykorzystuj na nie każdą wizytę 
w sklepach, już od dziś. Zyskasz 
spokój tuż przed Gwiazdką.
l W dużych sklepach nie patrz 
tylko na środkowe półki – to nie 
na nich leżą towary z korzyst-
nymi cenami. Porównując ceny 
tego samego produktu różnych 
producentów, sprawdzaj grama-
turę, czyli za co faktycznie pła-
cisz: to dotyczy nie tylko kawy, 
czekoladek czy serków. Sprawdź 
stosunek wagi opakowania pro-
duktu do jego ceny. „Tańszy” se-
rek może mieć „napompowane” 
opakowanie i lżejszą zawartość, 
niż niby droższy.
l Nigdy nie rób zakupów spo-
żywczych na głodniaka, bo ku-
pisz rzeczy zbędne, zachęcony 
przez głód.
l W domu zawsze warto przej-
rzeć rachunek i sprawdzić, co 
było niezbędne, co po prostu 
potrzebne, na co skusiła cię pro-
mocja (nie zawsze głupia!), a na 
co dałeś się nabrać. 
Pora na wnioski i… listę następ-
nych zakupów. Bez niej napraw-
dę trudno się upilnować.Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
Na rozgrzeWKę! 

 HerBaTa – nie tylko z sokiem malinowym. 
Świeżo zaparzona z tartym imbirem herbata 
(ew. rumianek lub lipa): gdy przestygnie, do-
daj sok z cytryny i miód, by wysoka tempera-
tura nie zniszczyła ich cennych składników. Do 
zaparzania, można dodać szczyptę cynamonu 
i kurkumy.

 Kawa – do zmielonej kawy dodaj 3-4 ziarenka kminku, maleńką szczyptę mielo-
nego czarnego pieprzu, po ćwierć łyżeczki cynamonu i kurkumy. 2-3 łyżki kawy wsyp 
do garnuszka, zalej ok. 200 ml wody, powoli zagotuj, aż kawa się „podniesie”, szybko 
zestaw i jeszcze dwukrotnie pozwól jej się „podnieść”. Odstaw, zamieszaj, przecedź 
wprost do ogrzanej filiżanki, na dnie której leży kostka gorzkiej czekolady. Można 
dolać kieliszek likieru kakaowego, kawowego albo cointreau. Taką kawę można też 
przyrządzić w ekspresie ciśnieniowym, lecz nie w przelewowym. 

 Grzane piwO – na dużą butelkę piwa weź sok z 1/2 pomarańczy, łyżeczkę goź-
dzików, ¼ łyżeczki cynamonu i ¼ mielonego imbiru; wymieszaj z 2-4 łyżkami miodu 
i odrobiną piwa, zalej resztą płynu, dodaj cieniutko obraną skórkę pomarańczową 
(tylko kolorową część) i postaw na niewielkim gazie. Zamieszaj raz lub dwa, ostrożnie, 
by nie odgazować piwa. Nie wolno go zagotować! Gorące przelewaj do porządnie 
ogrzanych naczyń o grubych ściankach.

 GrOG – wodę (około ½ litra) zagotuj z łyżeczką całych goździków, bardzo płaską 
łyżeczką mielonego cynamonu. Gotuj powoli, żeby przyprawy dobrze oddały swój 
aromat. Dodaj 2 łyżki cukru, wymieszaj. Przecedź przez sitko i do gorącego płynu 
szybko wlej sok z 2 niewielkich cytryn i nieco ponad pół szklanki rumu (koniecznie 
ciemnego). Natychmiast rozlewaj do szklaneczek i podawaj.

 Grzane winO – pół litra wody zagotuj z dodatkiem kilku łyżek cukru (najlepiej 
brązowego), kilku łyżek prawdziwego kakao (ale nie typu Puchatek) oraz z kilkoma 
kawałkami cynamonu i goździkami. Gotuj powoli, mieszając, aż płyn zredukuje się 
minimum o połowę. Wówczas wrzuć pokruszoną tabliczkę gorzkiej czekolady i na-
dal mieszaj, aż się rozpuści. Wtedy wlej butelkę czerwonego wina, półsłodkiego lub 
słodkiego oraz sok z jednej pomarańczy i mieszając podgrzewaj, aż całość będzie 
gorąca. Przecedzamy, nalewamy, pijemy. 

Krzyżówka Mieszkańca nr 22  
 







 






H 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

Jakie są nasze najczęstsze problemy z językiem polskim? 
Oto kilka przykładów.
• Czy odmieniać nazwiska? Jak pisać na przykład na dyplo-

mie? Że został przyznany Maria Kowalska czy Marii Kowalskiej? Oczywiście, 
Marii Kowalskiej, a niezrozumiała „moda” na brak odmiany wprowadza tylko 
zamęt. Jeśli uważamy, że nieodmienione nazwisko brzmi lepiej, należy inaczej 
sformułować nagłówek, np. „Dyplom za… otrzymuje Maria Kowalska”, lub „Ma-
ria Kowalska otrzymuje dyplom za zajęcie pierwszego miejsca…”. To samo doty-
czy np. zaproszeń ślubnych. Nie „Maria i Jan Kowalski”, lecz Kowalscy, Rozbiccy, 
Sokołowie, Królikowie itp.
• Kolejny dylemat: Internet czy internet? Ta druga forma jest coraz bardziej 
popularna, na zasadzie analogii internetu z telefonem. Ta pierwsza jest też natu-
ralna – Internet to przecież nazwa własna.
• „Mi się zdaje” to błąd! Niektórzy poloniści wpajają uczniom, że to nie żadnym 
„misiom” tylko „mnie się zdaje”!
• I jeszcze jedno: zjadłem kotlet czy zjadłem kotleta? 
Obie formy są poprawne. Warto zapamiętać.

Pyszna Józia

Jesienne dni, mgła za oknem nastrajają cię melancholijnie. Musisz zdobyć się na większy wysiłek w pracy, 
niestety tam twoje humory mają zły wpływ na współpracowników. Uważaj na drodze, wiatry i deszcze 
mogą utrudniać zachowanie bezpieczeństwa. Na twoją chandrę i splin najlepszym lekarstwem będzie 
wesołe towarzystwo. 
Najbliższe dni mogą upłynąć ci pod znakiem obowiązków. Możesz się poczuć nieco wyczerpany sporą 
ilością pracy. Aby odzyskać siły, poświęć więcej czasu na relaks na świeżym powietrzu. Jeśli planujesz 
jakiś poważny zakup, zrób to w ciągu najbliższych dni. Potem nieprzewidziane wydatki mogą zrujnować 
twój budżet.
Możesz liczyć na nieoczekiwaną pomoc w sprawie, która wymaga fachowej znajomości. Ważne spotkanie na 
początku przyszłego miesiąca może stać się początkiem jakiegoś większego biznesu. Może to będzie jakaś 
ciekawa propozycja, która pozwoli ci wypłynąć na szersze wody i zapoczątkuje zupełnie nowe zdarzenia?
Jeśli się zagapisz lub zaufasz komuś nieodpowiedniemu, możesz znaleźć się w tarapatach, z których 
będziesz musiał jak najprędzej się wydostać. Kiedy trudno ci będzie podjąć właściwą decyzję, zdaj się na 
swoją intuicję. Podczas podróży, to gwiazdy radzą ostrożność, zarówno w komunikacji zbiorowej (portfel!) 
lub za kierownicą.
Koniec października zapowiada się ulgowo i bez większych zmartwień, ale też bez nadzwyczajnych wydarzeń. 
Wreszcie będziesz miał trochę czasu, aby zająć się sobą i swoimi sprawami. Nie lokuj wszystkich pieniędzy 
w jeden interes – to ci się może nie opłacić. Zwróć uwagę, by twoje zdolności przywódcze nie wzięły góry 
nad ostrożnością. Zachowaj umiar. 
W pracy będzie stabilnie, ale popraw kontakty ze współpracownikami. Uważaj na nieoczekiwane zdarzenia 
i sytuacje. Zachowaj czujność. Przyszłość rysuje się ciekawie, ale to nie oznacza, że już natychmiast musi 
stać się rzeczywistością. Warto poczekać na coś dłużej, aby potem być bardziej usatysfakcjonowanym. 
W najbliższym okresie to nie praca będzie cię pochłaniać, więc nawet przy zwiększonym wysiłku, efekty mogą 
być mizerne. Lepiej przeczekaj ten czas, pracując nad dotychczasowymi projektami lub nadrabiaj zaległości. 
W czasie spotkań w interesach uważniej słuchaj, co mówi druga strona, a swoje słowa waż podwójnie. 
W najbliższych dniach szykuje się „małe urwanie głowy”. Możliwe, że będziesz musiał zajmować się wie-
loma sprawami naraz i pracować w stresie. Wypracuj sobie styl „nieznośnej lekkości bytu”, co pomoże ci 
w nawiązaniu bliższych kontaktów towarzyskich. Uśmiechnięty, wyluzowany i sympatyczny będziesz mile 
widziany w kręgach znajomych. Jako dusza towarzystwa będziesz rozchwytywany. 
Nowe znajomości, może nowy partner na dalsze życie? Przed tobą wiele możliwości i niecodziennych 
zdarzeń. Cała naprzód: wykorzystaj sytuację i realizuj swoje marzenia. Masz szansę stać się osobą znaną 
lub majętną. Warto w najbliższych dniach wykazać inicjatywę i energicznie zabrać się do realizacji ważnych 
dla ciebie planów.
Rób to, co potrafisz najlepiej. Musisz jednak włożyć sporo energii w pracę i naukę. Przyglądaj się, jak 
to robią inni i wyciągaj wnioski. Jeśli wiesz, na czym naprawdę ci zależy, nic nie powinno cię zatrzymać 
w dążeniu do wyznaczonego celu. Nie wdawaj się w bezsensowne konflikty, które odwracają twoją uwagę 
od tego, co istotne.
Teraz możesz niesprzyjające okoliczności obrócić na swoją korzyść. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji 
znajdą się ludzie, którzy pośpieszą ci z pomocą. Zapowiada się czas obfitujący w niezwykłe wydarzenia. 
Może otworzą się jakieś zamknięte dotąd drzwi i otrzymasz nową szansę? Może nadejdzie niespodziewanie 
dobra wiadomość, zaproszenie na imprezę, na rozmowę kwalifikacyjną lub poznasz fascynującą osobę?
Nie przejmuj się w najbliższym czasie swoją gorszą formą, bo gdy tylko rzucisz się w wir spraw, od razu 
poczujesz się lepiej. Po pierwsze, czeka cię sporo satysfakcji z dobrze wykonanych obowiązków, zaprowa-
dzisz ład i porządek wokół siebie. Na wszystko spojrzysz świeżym okiem, będziesz się starał podjąć ważne 
decyzje, które na pewno w znaczący sposób wpłyną na twoje życie. Merlin

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

Sponsorem krzyżówki jest firma DORA AGD RTV. Do wygrania zakupy o wartości 100 zł 
w sklepie NEOPUNKT DORA AGD RTV. Hasło należy przesłać na adres redakcji w terminie  
7 dni od daty ukazania się gazety. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 20/2017: „Co z oczu to z serca” – zakupy do 100 zł w sklepie 
NEOPUNKT DORA AGD RTV, ul. Bystrzycka 55 w Falenicy wylosowała p. Małgorzata 
Kulik. Po odbiór zapraszamy do sklepu (z dowodem tożsamości) do 4 grudnia 2017 r.
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REKLAMA REKLAMA

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

AUTO-MOTO – Sprzedam

n SKODA OCTAVIA,  
ROK PROD. 2007.  
TEL. 501-462-320

DAM PRACĘ

n Krawca na poprawki  
– najchętniej emeryt.  
Tel. 694-723-119

n Zatrudnimy opiekunki środo-
wiskowe na terenie Grochowa. 
Praca polega na pomocy w za-
spokojeniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiece higienicznej. 
Tel. 609-497-889

FINANSE

n Kredyty, pożyczki.  
Tel. 609-545-270

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

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

KUPIĘ

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

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

n Antyki, obrazy, srebra, platery, 
brązy, szable, bagnety, odznacze-
nia. Tel. 601-336-063

n Stare motocykle, części, silniki 
itp. Tel. 601-709-388

n Zamiast wyrzucić zadzwoń! 
Skupujemy wszystko! Saska An-
tykwarnia, al. Waszyngtona 42. 
Tel. 504-672-555, 22 252-96-91

MEDYCZNE

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

NAUKA

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

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

n Niemiecki od podstaw  
do matury.  
Tel. 698-19-48-48, 22 813-43-40

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

OGRODNICZE

n Kompleksowe porządkowanie 
terenu, równanie, przycinka 
i wycinka z wywozem.  
Tel. 509-199-927

PRACA

n Masażystki. Przyuczę.  
Tel. 797-087-985

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

PRAWNE

n Adwokat Kamila Osica-Miła-
dowska, sprawy cywilne, lokalo-
we, rodzinne, spadkowe, admini-
stracyjne i inne. Al. Waszyngtona 
146 lok. 212. Kancelaria została 
przeniesiona z Universamu Gro-
chów. Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokac-
kiej na Grochowie przy  
ul. Grenadierów 12. Sprawy kar-
ne, cywilne, rodzinne, spadkowe 
(umowy, odszkodowania, roz-
wody, alimenty, nieruchomości, 
inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody. Warszawa Praga-Południe. 
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

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

SPRZEDAM

n Drzewo opałowe pocięte  
– worek 13 zł, kominkowe  
– 25 zł. Tel. 721-002-710

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

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

UROCZYSTOśCI

n BALE SYLWESTROWE 
W HOTELU ARKADIA ROYAL 
W ANINIE, UL. CZECHA 10. ZE-
SPÓŁ MUZYCZNY, DJ, GWIAZDA 
WIECZORU. ZAPRASZAMY!  
TEL. 22 517-36-60,  
WWW.ARKADIAROYAL.PL

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputerowy 
Dojazd, Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

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

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Naj-
wyższa 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. TANIO. 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, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 
Tel. 502-904-708

n KSIĘGOWOśĆ – KOMPLEKSO-
WA OBSŁUGA 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 Najtańsza księgowość solidnie. 
Tel. 608-475-870

n Naprawy: pralek, kuchenek 
gazowych, lodówek, lad, regałów 
chłodniczych. Tel. 609-840-514

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 Ogrodzenia betonowe pełne 
i ażurowe, ogrodzenia siatka na 
podmurówce prefabrykowanej, 
montaż, transport na gotowo. 
Montaż bram i furtek, naprawa, 
spawanie.  
Tel. 509-199-927

n PANELE, UKŁADANIE.  
TEL. 504-618-888

n Pralki, lodówki – naprawa.  
Tel. 502-562-444, 603-047-616

n Profesjonalnie: Usługi księ-
gowe, Kadry/Płace, Deklaracje 
podatkowe. Tel. 606-620-441

n Rolety antywłamaniowe  
i naprawy. Tel. 602-228-874

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

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

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

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

n Murowanie domków, przerób-
ki, przebudowy, glazura.  
Tel. 509-199-927

n Układanie kostki nowej,  
naprawa dziur i zapadnięć.  
Tel. 509-199-927

n Usługi: koparko-ładowarką  
– wykopy, niwelacje, wyburzenia, 
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

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

USŁUGI – Porządkowe

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

n Pranie dywanów, www.eco-
greg.waw.pl. Tel. 664-676-664 

USŁUGI – Remontowe

n Burzenie ścian, wywóz gruzu, 
naciąganie gipsem, malowanie, 
glazura, terakota, panele, łazienki 
kompleksowo. Tel. 509-199-927

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

n ELEKTRYK.  
TEL. 511-440-094

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 OKNA – NAPRAWY,  
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

n Remonty  
kompleksowo i solidnie.  
Tel. 502-218-778,  
www.remonty4u.pl

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

REKLAMA REKLAMA

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
41 500 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. 

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

  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 

EASY MONEY, HAPI, SMS 
KREDYT, OPTIMA, AXCESS, 

TAKTO, MIKROKASA, 
AASA, FERRATUM, ZAPLO, 
EUROLOAN, KREDYT OK, 

FILARUM, VIVUS, UNILINK, 
PROFICREDIT I INNE.
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WARSZAWA

Wiadomo, że kręgosłup 
składa się z 24 kręgów oraz 
kości krzyżowej, którą tworzy 
5 zrośniętych ze sobą kręgów 
krzyżowych i kości ogonowej 
z 4 zrośniętych kręgów. Krę-
gosłup to podpierająca głowę 
oś naszego szkieletu, oparta 
na miednicy, której rolą jest 
między innymi łączenie tułowia 
z kończynami dolnymi. Dlatego 
problemy np. ze stopą czy ko-
lanami mogą wpływać na kon-
dycję kręgosłupa, i na odwrót. 
Podobnie, gdy miednica nie 
jest prawidłowo ustawiona. To 
tylko niektóre czynniki, mogą-
ce wpływać na nieprawidłową 
pracę kręgosłupa. 

Nie jest tajemnicą, że 
najczęstszym powodem wi-
zyt pacjentów w gabinecie 
fizjoterapeuty jest kręgosłup 
– ból, ograniczenie rucho-
mości, drętwienia kończyn 
i wiele innych objawów, któ-
re uniemożliwiają normalne 
funkcjonowanie, najczęściej 

wiążą się właśnie z nim. Nie 
ma znaczenia wiek, płeć czy 
ogólna kondycja. 

Anna Gil przestrzega: sie-
dzący tryb życia, długotrwały 
stres, ograniczenie codziennej 
aktywności, czy niewłaściwie zbi-
lansowana dieta uboga w skład-
niki zapewniające właściwy 
rozwój i funkcjonowanie całego 
organizmu, predysponują do wy-
stępowania stanów chorobowych 
i spadku odporności na przecią-
żenia, wpływają negatywnie na 

kondycję kręgosłupa, co skut-
kuje bólem i długotrwałym na-
pięciem. Często pojawia się ono 
w okolicy karku i barków (stres, 
niewłaściwa postawa, przecią-
żenie) lub w okolicy lędźwiowej 
(mała aktywność ruchowa, wady 
postawy, długotrwałe napięcie). 
Nieleczone dolegliwości pro-
wadzą do poważniejszych scho-
rzeń, takich jak dyskopatia lub 
zwyrodnienia.

Nawet, jeśli poświęcasz 
wiele czasu na sport czy po pro-
stu na aktywność na świeżym 
powietrzu, nie masz gwarancji, 
że nie dopuścisz do problemów 
z kręgosłupem. Kłopotów może 
przysporzyć nie tylko uraz 
albo kontuzja. Wysiłek fizycz-
ny dawkowany niewłaściwie, 
w nieodpowiedni sposób, może 
prowadzić do poważnych kło-
potów. Zanim zdecydujesz się 
na sport czy aktywność fizycz-
ną, postaraj się zasięgnąć rady 
naprawdę doświadczonego 
fizjoterapeuty, który sprawdzi 

stan twojego układu kostno-sta-
wowego i da odpowiednie za-
lecenia; wskaże, co ci pomoże, 
a co może zaszkodzić. 

Trzeba przy tym pamiętać, 
że nasz kręgosłup podlega nie-
ustannym zmianom. To wynik 
rozwoju organizmu oraz wielu 
innych czynników, takich jak 
tryb życia, wykonywana pra-
ca, stres, a nawet rodzaj łóżka, 
w którym śpimy. 

Gdy pojawia się problem, 
wiele osób zamiast natychmiast 
udać się do specjalisty, łyka leki 
przeciwbólowe, czekając na po-
prawę. To błąd!

Anna Gil alarmuje: dole-
gliwości stawowe tłumione są 
często lekami uśmierzającymi 
ból, które często nie przynoszą 
ulgi, ale szkodzą i maskują ból, 
narażając organizm na dalsze 
przeciążenia. Zdarza się, że ból 
trwa latami, co doprowadza 
często u pacjentów do apatii, 
depresji czy innych schorzeń. 
Problemem jest brak właściwej 
diagnozy, rozmowa i zebranie 
dokładnego wywiadu pacjenta. 
Dlatego bardzo ważny jest pilny 
kontakt z terapeutą, aby podjąć 
jak najszybciej odpowiednie le-
czenie. 

To prawda sprawdzona wie-
lokrotnie. W BORAMEDzie 
priorytetem jest zawsze jak 
najszybsza diagnoza i natych-
miastowe rozpoczęcie indywi-
dualnie dobranej terapii. Tu nie 
leczy się objawów, lecz usuwa 
przyczyny dolegliwości!

Warto przypomnieć, że 
człowiek funkcjonuje jako 
kompletna całość, wszystkie 
układy są ze sobą powiązane 
– problemy dotykające układu 
kostno-mięśniowego prowa-
dzą do zaburzenia równowagi 
całego organizmu i odwrot-
nie: dolegliwości wewnętrzne 
mogą objawiać się poprzez 
zaburzenie funkcji struktur 
kostnych ciała, na przykład 
próbując skompensować ból. 
Jak to wygląda z punktu widze-
nia fizjoterapeuty?

– Przykładowo ból w dolnej 
części kręgosłupa może być 
spowodowany niedomaganiem 
nerek lub schorzeniami gineko-
logicznymi – mówi Anna Gil. 
– Z drugiej strony uszkodzenie 
dysku międzykręgowego może 
wpływać na przykład na pęcherz 
moczowy czy na układ pokarmo-
wy. Zdarza się, że jakiś segment 
ruchowy kręgosłupa jest źle 
ustawiony i w wyniku tego za-
czyna naciskać na nerwy, które 
oplatają np. układ pokarmowy, 
a to może wpływać niekorzyst-

nie m.in. na perystaltykę jelit. 
Oprócz wzdęć i zaparć mogą 
pojawić się również bóle po-
dobne do miesiączkowych albo 
imitujące zapalenie wyrostka 
robaczkowego. A przyczyną jest 
przecież „awaria” kręgosłupa! 
Dlatego należy pamiętać, że 
czasem niepokojące bóle, np. 
ucisk w klatce piersiowej, drę-
twienie ręki, zawroty głowy, 
wzdęcia, zaparcia czy zabu-
rzenia miesiączkowania mogą 
być powiązane z problemem 
kręgosłupa. 

Jeśli pojawia się problem, nie 
warto go „zamiatać pod dywan”. 
Trzeba jak najpilniej (bo po co 
zwlekać?!) udać się do wszech-
stronnego, doświadczonego 
specjalisty i szukać przyczy-
ny! W BORAMEDzie czeka na 
pacjentów Anna Gil i cały zespół 
fizjoterapeutów, wyspecjalizo-
wanych w pomocy w różnych 
grupach problemów. 

Zapraszamy!        AS2017

Dziś porozmawiajmy o kręgosłupie z punktu widzenia fizjoterapeutki, osteopatki, 
terapeutki z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, która czeka na Państwa  
w BORAMEDzie – to niezawodna Anna Gil.

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
Boramed  

REHABILTACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Anna Gil

CYKL PROFILAKTYKI BÓLU KRĘGOSŁUPA 

REKLAMA REKLAMA

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki!  

Zgłoś się w dniach  
23.11. - 06.12.2017,  

tel. 22 250 15 77.  
Liczba miejsc ograniczona.  
Świadczeniodawca wskazuje 
fizjoterapeutów do konsultacji  

i decyduje o ilości miejsc.

zapisy : 500 - 523 - 499koszt wizyty 80 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°

Środa

www.jaskra.org

• Poradnia jaskrowa

• Poradnia okulistyczna• Poradnia zeza

• Gabinet zabiegowy

CZEGo nIE wIESZ 
o KRęGoSŁUpIE?

KORTY TENISOWE
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON ZIMOWY!
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W niedzielę 26 listopada, 
w wawerskiej hali sportowej przy 
ul. Poezji, odbędzie się „Pierwszy 
Turniej Bitwy Falenickiej 1939 r.” 
w piłce nożnej. Choć to inaugu-
racyjna impreza, to już ma rangę 
ogólnopolską. W zawodach we-
zmą udział młodzi piłkarze z całe-
go kraju. Głównym organizatorem 
jest Towarzystwo Sportowe Fale-
nica, a „Mieszkaniec” objął wyda-
rzenie patronatem medialnym.

Oprócz zespołu gospodarzy, 
w turnieju wezmą udział drużyny 
Pogoń Zduńska Wola, Brazilian 

Soccer Schools Lublin, Olimpia 
Ciechanów, Delta Warszawa, 
OKS Otwock, Huragan Wołomin, 
Victoria Zerzeń oraz Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki. Organizato-
rzy zapowiadają też dodatkowe 
atrakcje dla młodych piłkarzy 
– kącik harcerski, rywalizację 

w przeciąganiu liny i strzelaniu 
z łuku. 

– W czasie turnieju odwiedzą 
nas znani goście: Stefan Szczepłek, 
Dariusz Dziekanowski i Marian 
Kmita – mówi Paweł Syga, wice-
prezes TS Falenica.

Poza czysto sportowym celem, 
bardzo ważną intencją organizato-
rów jest rozpropagowanie, poprzez 
turniej, wydarzeń z początku II woj-
ny światowej, a dokładniej Bitwy 
Falenickiej. Wymiar edukacyjny 
turnieju jest bardzo ważny, gdyż 
ta zapomniana bitwa z 19 września 

1939 r. porównywana jest do bitwy 
pod Monte Casino czy pod Lenino. 

Trzymamy kciuki zarówno 
za sportowe wyniki młodych pił-
karzy, jak i za efekt edukacyjny. 
A nie mamy żadnych wątpliwości, 
że emocji tego dnia w Falenicy nie 
zabraknie…                 Magda K.

    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

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

CARIDENT
Gabinet

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32
502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą Wykonujemy Pielęgnację  
i diagnostykę  

kończyny dolnej

zabiegi

zaPRaszamy! zespół akademii aie

l Przeprowadzanie  
podstawowego zabiegu  
podologicznego

l Pedicure specjalistyczny  
(leczniczy)

l Opieka nad pacjentami  
dyspanseryjnymi  
(cukrzyca, niewydolność  
krążenia, RZS, itp.)

l Usuwanie zmian  
hyperkeratotycznych typu:  
odcisk, modzel, nagniotek

l Pielęgnacja pękających pięt

l Rekonstrukcja paznokci  
fragmentarycznych  
po leczeniu lub urazie  
mechanicznym

l Korekta wrastających paznokci
l Indywidualne opracowanie 

planów pielęgnacyjnych
l Dobór materiałów  

odciążeniowych

zniŻki dla emeRytÓW
od Poniedziałku do Piątku

W godz. 9.00 - 14.00

ul. zwycięzców 35 
Gabinet 518 553 887 

www.akademia-aie.pl 
pon – pt 9.00 - 21.00

sob 8.00 - 14.00

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

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

REKLAMA REKLAMA

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

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

WYKONUJE:
 renowacjê stolarki i tapicerki   

mebli nowoczesnych i stylowych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 700-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

ul. Patriotów 237 tel. 22 615-40-40, tel. 730-630-630  
e-mail: biuro@oknamaro.pl      www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

Orły Nawałki zakończyły sezon, ale przed nami kolejne 
piłkarskie emocje. Może nawet bardziej żywiołowe, bo 
dotyczą najmłodszych futbolistów…

pIŁKARSKA bItwA w FAlEnICy

Międzynarodowy tur-
niej „Wspólnie przywróćmy 
blask polskiej szermierki”, to 
inicjatywa PKSzerm. U pod-
staw zainicjowania zawo-
dów stoi przyszłoroczny ju-
bileusz 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Przez dwie edycje impreza 
bardzo się rozwinęła. 

Z hali szermierczej przy 
al. Stanów Zjednoczonych 
przeniosła się do Biznes 
Klubu na PGE Narodowym. 
Ponadto, w tym roku, razem 
z polskimi szermierzami 
w szranki stawali zawodni-
cy z innych krajów (Litwy 
i Białorusi). 

– Liczymy, że turniej na 
stałe zagości w kalendarzu 
sportowych imprez Warsza-
wy i Polski – mówią organi-
zatorzy zawodów. 

I jest na to szansa. Poza 
przychylnością Polskiego 
Związku Szermierczego, 
impreza ma coraz większy 
prestiż. Honorowym patro-
natem tegoroczną edycję 
objęli: minister sportu Wi-
told Bańka, sekretarz stanu 
MON Michał Dworczyk 
oraz burmistrz Pragi Po-
łudnie Tomasz Kucharski. 
„Mieszkaniec” po raz drugi 
objął imprezę patronatem 
medialnym.

– Reprezentujemy na-
prawdę wysoki poziom – po-
wiedział „Mieszkańcowi” 
Jan Socha, indywidualny 
i drużynowy złoty medali-
sta turnieju. – A jeśli chodzi 
o mnie, to liczę, że takich 
zwycięstw będzie więcej, bo 
jestem głodny sukcesu… 

Walkom przyglądali się 
m.in. radna Pragi Południe 

Mirosława Terlecka i poseł 
Marek Jakubiak (Kukiz’15), 
który zwierzył się „Miesz-
kańcowi”: – Jestem wiel-
kim fanem polskiej historii 
sarmackiej i tradycji. Prze-
bywanie z młodzieżą, która 
wolny czas poświęca na do-
skonalenie sztuki walki białą 
bronią jest dla mnie wielkim 
przeżyciem.                       ar

ZŁotA SZpAdA nA nARodowyM!
Patronat medialny

Wielkim sukcesem warszawskich drużyn 
zakończył się międzynarodowy turniej szer-
mierczy z okazji święta Niepodległości Pol-
ski. Na PGE Narodowym indywidualnie zwy-
ciężył Jan Socha, a złoto wywalczyły obydwa 
zespoły PKSzerm Warszawa.
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Janek Socha w akcji

Dekoracja młodszych szermierzy

Wyniki walki indywidualnej: w kategorii Juniorów Młodszych Jan 
Socha z PKSzerm Warszawa pokonał w finale Stanisława Rutza 
z KS Szpada Wrocław. Trzecią lokatę zajęli Przemysław Cnotalski 
(Zerwikaptur Kraków) i Jan Bulandra (AZS AWF Katowice). 
W szpadzie młodszych chłopców (10-11 lat) zwyciężył Szymon 
Walkowiak z AZS AWF Wrocław przed Igorem Lewandowskim 
z UKS Trójka Radlin. Brązowe medale wywalczyli Białorusin Aliak-
sei Navumik oraz Szymon Wojciechowski z KSZC.
Runda drużynowa: w Juniorach Młodszych niepokonanym teamem 
był PKSzerm w składzie Jakub Cieślik, Jan Glinka, Antoni Nossa-
rzewski i Jan Socha. Na podium znalazły się także dwa zespoły 
RMKS Rybnik.
Młodsi szpadziści PKSzerm, w składzie Filip Krochmalski, Jacek 
Łęski i Tadeusz Wąsik wywalczyli złoto, a drugi klubowy zespół 
brąz. Stołeczne drużyny rozdzielił zespół Piasta Gliwice. 

Drużyna TS Falenica
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