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REKLAMAREKLAMA

Dylemat himalaisty
I znów podzieliliśmy się na dwa 

obozy: czy należy pomagać hima-
laistom idącym w góry, obarczo-
nych domniemaniem, że nigdy już 
nie wrócą. Ja jestem zwolennikiem 
„domniemania konsekwentnego”. 
Pójście tam to ich wolny wybór, na-
wet jeśli tu, w Polsce zostały rodziny 
i dzieci. Żony (mężowie) wiedzieli za 
kogo wychodzą, akceptują ich pasję, 
przyjmuję, że sami też uporali się 
z dylematem wobec dzieci… a co 
będzie, jak nie wrócę? W domu mają 
sprawy pozałatwiane.

Czy pomagać, jak się zdarzy wy-
padek? No i tu się zaczyna problem 
pojęciowy. Przecież pomoc niosą 
sami sobie, nikt inny nie idzie w tak 
wysokie góry, tylko ludzie z tego za-
mkniętego środowiska. (Komercyj-
nie) pomagają wojskowe helikoptery. 
Raz na parę lat sypnąć grosza musi 
MSZ, ale generalnie ci ludzie ratują się 
sami, wzajemnie. I mają swój specy-
ficzny, oparty na doświadczeniu, ob-
cowaniu z koszmarnymi warunkami, 
katalog postępowania. Nic nam do 
niego, bo nie znaleźliśmy się nigdy 
w takich ekstremalnych sytuacjach.

Do czego więc tak naprawdę 
sprowadza się ta dyskusja? Do tego, 
czy dać jakieś pieniądze na akcję... 
I tyle. 

I tu sięgam po „domniemanie 
konsekwentne”. Ja (himalaista) wy-
brałem, więc i tobie pozostawiam 
prawo wyboru. Żadnego przymusu 
moralnego, bo i ja (idąc w niebez-
pieczne góry) odrzuciłem wywieranie 
na moją decyzję presji. Chcesz dać 
pieniądze – daj i nie przymuszaj do 
tego innych, nie chcesz – nie dawaj 
i nie wychowuj innych, że tak trzeba 
było postąpić…

Dlatego nie napiszę, czy wpłaci-
łem pieniądze na tę akcję.

 Tomasz Szymański

REKLAMA REKLAMA

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów  
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. 22 673-08-01  
lub wizytę w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.

   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

Centrum Kredytowe 
urokredyt 

• Sfinansujesz potrzeby Twojej firmy

• Otrzymasz kredyt bez zaświadczeń

U NAS  

• Otrzymasz szybką gotówkę bez BIK

• Obniżysz ratę

ul. Targowa 35
Warszawa

tel. 730 050 051

Nie masz
 zdolności kredytowej

  - pomożemy w każdej
     sytuacji !!!

Słupki głupki cd.

czytaj na str. 9Epidemia „słupkozy” rozwija się w Warszawie...

Kawa, ciastko, a nawet obiad zamiast kinowego zestawu 
coli i popcornu, i eleganckie fotele zamiast rzędu krze-
seł – takie właśnie udogodnienia znajdziemy w kinach 
w Wawrze.                                                     Czytaj na str. 8

NajlepSze Są małe kiNa

Kino za Rogiem, Anin

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

mieszkaniec.pl

WARSZAWA

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



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
0

0

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

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

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

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

 
 
ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU

 DU¯Y WYBÓR OPRAW

22 672-77-77
Al. Waszyngtona 44

przy Międzynarodowej

RABATY!

 
 

   

   protezy elastyczne
   protezy tłoczone
 

uWAGA!   
  

 

Promocyjna cena 
rkoron po celanowych

ina metalu  cyrkonie

G A B I N E T

Szwedzka 37

czynne 9-20

 leczenie w narkozie

Tel. 22 818 07 91 

 RTG

STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY
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KRONIKA POLICYJNA
Sukcesy dzielnicowych 

Dzielnicowi zobaczyli 
mężczyznę spożywającego 
alkohol w miejscu publicz-
nym. Nie miał przy sobie 
dowodu osobistego, jednak 
mieszkał tuż obok, więc 
policjanci poszli z nim do 
mieszkania. A tam…. zo-
baczyli wagę elektronicz-
ną, a obok leżące zawi-
niątka z suszem roślinnym 
i białą substancją. 44-letni 
Jarosław W. przyznał, że 
to jego narkotyki i ma je 
na użytek własny. Funk-
cjonariusze zabezpieczyli 
po 17 gramów marihuany 
i amfetaminy, zatrzymali 
mężczyznę. 

Kolejny dzielnicowy 
zwrócił uwagę na stojące 
w pobliżu klatki schodowej 
osoby. Mężczyzna z kobie-
tą przekazywali sobie jakąś 
foliową siatkę. Funkcjo-
nariusz podszedł do nich, 
wziął zawiniątko do ręki 
i wyczuł woń charakte-
rystyczną dla marihuany. 
W trakcie legitymowania 
i kontroli osób okazało się, 
że posiadają oni susz roślin-
ny oraz dużą kwotę pienię-
dzy. Zostali zatrzymani.

Groził ochroniarzowi
Pewien 41-latek kil-

kakrotnie przychodził do 
sklepu, za każdym razem 
wybierał drogi artykuł, 
próbował go wynieść ze 
sklepu, jednak widząc, że 
jest obserwowany przez 

ochronę odkładał go przy 
kasie. I znów próbował… 
Zdenerwowany nieudany-
mi próbami zaczął w koń-
cu straszyć ochroniarza 
nożem. Oddalił się rzucając 
groźby. Wezwani policjanci 
zatrzymali go na parkingu 
obok sklepu, zabezpieczyli 
nóż. 41-latek trafił do poli-
cyjnej celi.

Multirecydywista
Gdy tramwaj zatrzy-

mał się na przystanku, 
złodziej wyrwał kobiecie 
wart 700 złotych telefon 
komórkowy i uciekł. Pół-
nocnoprascy policjanci 
zabezpieczyli monitoring 
i na jego podstawie ustali-
li rysopis podejrzewanego 
mężczyzny.

36-letni Rafał D. ma 
bogatą „kartotekę policyj-
ną”, był już karany, m.in. 
za kradzieże, z których 
zrobił sobie główne źródło 
zarobkowania. Za kratkami 
spędził łącznie 11 lat. Po-
stawiono mu kolejne: sześć 
z nich dotyczyło kradzieży 
w recydywie – telefonów, 
portfeli i dokumentów, 
w tym kart płatniczych. 
Co z nimi robił? Telefony 
sprzedawał przypadko-
wym osobom za 100-200 
złotych, a pieniądze prze-
znaczał na zakup narkoty-
ków. Próbował też realizo-
wać wypłaty skradzionymi 
kartami. 

policja.pl

RING

Tematem dzisiejszego starcia jest spór pomiędzy władzami Miejskich Zakładów Autobusowych a kierow-
cami autobusów, którzy zapowiadają strajk, jeśli MZA nie spełni ich oczekiwań. Przyczynami konfliktu są 
m.in. warunki pracy i wysokość wynagrodzenia…

Spór wStrzymuje 
podwyżki

Przypomnijmy: Pod koniec stycznia wszystkie działające w MZA związki zawodowe (a jest ich osiem) przeprowadziły referendum w sprawie rozpoczęcia 
akcji protestacyjnej. 80 procent kierowców opowiedziało się za protestem. Następnie związki oficjalnie weszły w spór zbiorowy z Miejskimi Zakładami 
Autobusowymi. W Warszawie możliwy jest strajk, który sparaliżuje stolicę.

W jednym narożniku Ringu Mieszkańca stanął Leszek Grzechnik, szef zakładowej „Solidarności”, 
zaś w drugim Adam Stawicki, rzecznik spółki Miejskie Zakłady Autobusowe.

Zarząd MZA prowadzi nego-
cjacje z przedstawicielami związ-
ków zawodowych i liczymy, że 
dzięki obopólnemu kompromi-
sowi uda się znaleźć rozwiąza-
nie satysfakcjonujące naszych 
pracowników przy jednoczesnym 
zachowaniu stabilności finanso-
wej Spółki. Przedstawiliśmy 
propozycje podwyżek wynagro-
dzeń, na poziomie od 100 do 200 
złotych brutto, zgodnie z przyjętą 
zasadą stopniowego corocznego 
wzrostu płac. Ta kompromisowa 
propozycja nie została przyjęta 
przez związki, dlatego Zarząd 
Spółki podjął się wynegocjowa-
nia dodatkowych środków finan-
sowych i zadań przewozowych 
u organizatora przewozów, czyli 
Zarządu Transportu Miejskiego. 

Liczymy, że to rozwiązanie 
będzie satysfakcjonujące dla na-
szych pracowników. Może tylko 
martwić polityka związków za-
wodowych, które postanowiły 
wejść w spór zbiorowy, co zgod-
nie z przepisami musi wstrzymać 

podwyżkę planowaną przez nas 
od 1 stycznia 2018 r. Kierowcy 
dostaną przez to pieniądze póź-
niej niż byśmy chcieli.

Praca kierowcy oferowana 
przez MZA jest atrakcyjniejsza 
niż u innych przewoźników ko-
munikacji miejskiej – świadczą 
o tym bardzo częste przykłady 
trafiających do nas pracowników 
konkurencyjnych firm. Poza wyż-
szymi zarobkami i dodatkami za 
pracę na przykład w święta czy w 
nocy, oferujemy szereg świadczeń 
socjalnych. Rocznie zatrudniamy 
około 200-300 osób, ale osób 
zgłaszających się jest więcej.

Praca kierowcy wiąże się 
także z katalogiem kar wyzna-
czonych przez ZTM, np. za 
przyspieszone odjazdy, palenie 
papierosów w kabinie czy brak 
włączonej klimatyzacji. Karane 
są tylko przewinienia, które po-
garszają jakość naszych usług 
wobec mieszkańców Warsza-
wy i narażają Spółkę na straty 
finansowe.

Spółka MZA zatrudnia ok. 
3,6 tysięcy kierowców na 3,5 
tysiącach etatach. Ci ludzie 
pracują na jednej z sześciu sta-
wek, które są w Spółce. Mimo 
że wykonują tę samą pracę, to 
ich wynagrodzenie waha się 
między 3700 a 4500 zł. Oczy-
wiście brutto. W niższej grupie 
wynagrodzeniowej znajduje się 
ok. 1500 kierowców, a w tej naj-
wyższej jedynie 100. To świad-
czy o trendzie, jaki od kilku lat 
firma przyjęła – żeby obniżać 
wynagrodzenia.

Przyjmowany do pracy 
kierowca otrzymuje najniższą 
stawkę, a teoretycznie, co roku 
może uzyskać podwyżkę o 100 
zł. Na kierowcę przenoszone 
są wszelkie kary, wynikające 
choćby z zarysowania autobusu, 
niedokładnego wypełniania kar-
ty drogowej czy rozbieżności w 
nadawanych komputerowo nu-
merach RTP kasowników. Takie 
ukaranie może na przykład skut-
kować nieprzyznaniem nagrody 

rocznej, ale także pominięciem 
w podwyżce zarobków.

Żeby uzyskać nagrodę, to 
nie wolno chorować, wziąć 
urlopu na żądanie, mieć upo-
mnienia lub nagany. Weźmy 
taki drobiazg – mamy wyświe-
tlacze elektroniczne z numerem 
linii i trasą, ale wyświetlacze są 
zawodne. W ciągu dnia, że nie 
działają, dowiadujemy się do-
piero od pasażerów. Brak infor-
macji o linii jest powodem do 
ukarania.

Nie walczymy tylko o pod-
wyżki. Żądamy ośmiogodzinne-
go dnia pracy dla kierowców czy 
poprawy warunków sanitarnych. 
Na stacjach końcowych nie ma 
łazienek. Nie ma jak choćby 
umyć rąk, żeby zjeść śniadanie. 
Wśród nas jest ponad sto kobiet. 
Wszyscy musimy korzystać naj-
częściej z „toj-tojki”, która jest 
publiczna i nie będę opisywał, 
jakie w niej panują warunki. To 
też jest problem, którego nie 
można rozwiązać…

Nadmiar kar 
i obowiązków

ADAM STAWICKI
Rzecznik prasowy
Miejskich Zakładów  
Autobusowych

LESZEK GRZECHNIK
Przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność”
Miejskich Zakładów Autobusowych  
i Tramwajów Warszawskich

ROLETY
DZIEŃ-NOC

I INNE
514 165 445
602 224 956
ABC DLA DOMU

 
   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

ogłasza przetarg na najem 

lokalu mieszkalnego nr 10 przy ul. Kościuszkowców 101
(na zasadach najmu okazjonalnego).

Lokal usytuowany jest na I piętrze  
(składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.).

proponowana cena najmu miesięcznie (bez mediów) 900 zł.

oferty należy składać w biurze spółdzielni  
– pok. nr 4 do dnia 01.03.2018 r. do godz. 11:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.03.2018 r.  
o godz. 12:00 w Siedzibie Spółdzielni.

Informacja pod nUmerem teLefonU 22 812 02 78

 

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MARYSIN WAWERSKI
0 4 - 5 5 0  W a r s z a w a ,  u l .  B e g o n i i  9      

ul. Karola Szymanowskiego 7

PRZYCHODNIA 
STOMATOLOGICZNA

Otaczamy opieką!

l Wysoka  
     jakość!
l Atrakcyjne 
     ceny!
l Nowoczesne   
     urządzenia!

ZApiSy:
& 22 618 47 08, 601 277 767
www.carolmed.pl          carolmed@carolmed.pl



3

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

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

REKLAMAREKLAMA

Kto nie marzył o tym, żeby 
ruszyć w podróż dookoła świa-
ta? Prawie wszyscy. Kto wyru-
szył? Tylko ci, których albo na 
to stać, albo mieli niezwykłą de-
terminację. „Ziemianka” należy 
do tych drugich.

„Mam gdzie wrócić”
Zdaje się, że nosiło ją od po-

czątku („urodziłam się na Helu, 
a studiowałam na Jagiellonce 
w Krakowie”). Jako animatorka 
czasu wolnego pracowała tro-
chę na Wyspach Kanaryjskich, 
w Katalonii, a we włoskiej Um-
brii, w Citta di Castello, jako 
„maestra di englese”, uczyła 
dzieci różnych przedmiotów 
w języku Szekspira. 

W Warszawie osiadła kilka 
lat temu. Mówi, że przyjecha-
ła tu „za żeglarzem”. W tonie 

wypowiedzi czuć wielką, ro-
mantyczną miłość. Ale „żeglarz 
odpłynął…”. Ona została. 

Mieszka na Grochowie. 
Pracuje w Śródmieściu. Czu-
je, że odnalazła swoje miejsce 
na Ziemi („kocham żyjących 
tu ludzi”). Że tu jest jej dom i, 
paradoksalnie, między innymi 
właśnie dlatego zdecydowała 
się ruszyć w świat („bo mam 
miejsce, do którego wiem, że 
chcę wrócić”).

Kawoszka bez kawy
Pracuje w branży, w której 

zarobki nie są zbyt duże („po-
wiedzmy, że to oświata i edu-
kacja…”). A podróż dookoła 
świata będzie kosztować. Musi 
zgromadzić początkowy kapi-
tał, a jak już wyjedzie, to pla-
nuje chwytać się dorywczych 

prac i w ten sposób zarabiać na 
kolejne etapy podróży. 

– Mogę malować płoty czy 
wypasać owce… – mówi. 

Koleżanki z jej pracy po-
twierdzają: – „Ziemianka” 
może wszystko. To wulkan 
energii! 

Faktycznie, gdy rozma-
wiamy w kawiarni, to widać, 
że ją rozpiera i nosi. Trochę 
żartobliwie zaczynam się za-
stanawiać, czy przypadkiem 
nie ma ADHD… A propos ka-
wiarni – „Ziemianka” zaczęła 
oszczędzać. Do tej pory była 
namiętną konsumentką „kawu-
si” na mieście. Wielkim wyrze-
czeniem dla niej jest rezygnacja 
z tej małej przyjemności. Gdy 
ją na mieście najdzie ochota na 
kawę, to walczy: „wizualizuję 
sobie podróż, wracam do domu, 
a zaoszczędzone 5 złotych lądu-
je w słoiku”. Ten pełni funkcję 
skarbonki.

Kasa i „jachtostop”
Nawet, gdy słoik się wy-

pełni, to będzie za mało na po-
czątek podróży. Postanowiła 
zrobić wyprzedaż garażową: – 
Wiele nie mam – rowery, nar-
ty, łyżwy, deskorolki… Może 
znajomi przyjdą i coś kupią, 
żeby wesprzeć realizację mo-
ich marzeń... 

Zaczęła też kupować świa-
domie. Na każdy produkt patrzy 

pod kątem potrzeb („czy tylko 
mi się podoba i go chcę, czy na-
prawdę go potrzebuję?”). 

Podróż chce zacząć od Nor-
wegii, gdzie przy dorywczych 
pracach zamierza zarobić na 
kolejny etap („mogę sadzić 
drzewa czy zbierać truskawki”). 
Następną stacją ma być Fuerte-
ventura, a stamtąd „jachtosto-
pem” do Ameryki Południowej. 
– Albo do Środkowej. Nie wiem, 
gdzie dopłynę… – mówi. 

Wtrącam, że Kolumb też nie 
wiedział i dopytuję o ten „jach-
tostop”. – Gdy kończy się sezon 
na Kanarach, to żeglarze prze-
noszą się w inne rejony – wyja-
śnia. – Można się z nimi zabrać, 
a w czasie rejsu wykonywać róż-
ne prace jako załogant.

Lista marzeń
Przepłynięcie „jachtosto-

pem” przez Atlantyk stanowi 
jeden z punktów na jej „liście 
marzeń”. Na argentyńskiej 
pampie chce przepędzać bydło 
razem z gauchos. W Australii 
gonić kangura. W Atenach spo-
tkać filozofa. Zagrać na perku-
sji w barze w Nowym Orleanie. 
Zobaczyć zorzę polarną. Medy-
tować w Himalajach. Pokonać 
kajakiem patagońską rzekę. 

„Lista marzeń” jest długa, 
ale jeden punkt jest niezwykle 
ważny: – Nauczyć się więcej słu-
chać niż mówić. To podstawa. 

Podróż zamierza dokumen-
tować nagraniami z kamerki 
360 stopni. No i wpisami na 
blogu, który już założyła. Blog 
ma właśnie tytuł „Podróż 360 
stopni” („360 stopni, to dla 
mnie kompletność, poza tym 
chcę wysłuchać 360 ludzkich 
historii, a w podróży nauczyć 
się i zagrać 360 piosenek”).

Kropka nad i
Ponad 360 dni będzie trwa-

ła jej podróż. To wymaga dłu-
uuugiego urlopu. „Jak powie-
dzieć szefowej, że wyjeżdżam 
w podróż dookoła świata? Gdy 
wrócę, czy nadal będę miała 
miejsce pracy?” – na te pytania 
uzyskała odpowiedź w stycz-
niu. Odważyła się pójść do 
szefowej. Powiedziała, jak jest. 
Szczerze. W odpowiedzi usły-
szała, że będą tu na nią czekać. 
„Wyściskałyśmy się, ja nawet 
dwie łezki zanotowałam, a sze-
fowa powiedziała, że będzie 
mi kibicować. Tym samym po-
stawiłam tę słynną kropkę nad 
i” – pisze na blogu. A z radości 
„wykąpała się w globusach”. 

Choć na razie na blogu, 
ale podróż „Ziemianki” już się 
zaczęła. Powoli wstajemy od 
kawiarnianego stolika. Oczy-
wiście, płacę za „kawusię”. 
Może kolejna pięciozłotówka 
wyląduje w słoiku „Ziemian-
ki”..?              Adam Rosiński

Ma 33 lata. Nazywa się Anna Ziemianin, więc pseudonim „Ziemianka” jest 
jak najbardziej naturalny. Niemniej teraz nabrał innego wymiaru. – Ziemia, 
bo chcę objechać kulę ziemską. Anka, bo ja Anka. Razem – Ziemianka…  
– tłumaczy w czasie rozmowy w jednej z warszawskich kawiarni.

podróż 360 StopNi urodziNy 
zacNego 

mieSzkańca
1 lutego br. w PROM-ie 

na Saskiej Kępie odbyła się 
niecodzienna uroczystość. 
Świętowano 87. urodziny 
Ryszarda Kalkhoffa – samo-
rządowca z Saskiej Kępy.

Ryszard Kalkhoff to 
człowiek- instytucja, pod-
kreślali zgodnie obecni na 
uroczystości przyjaciele. 
Radny o najdłuższym stażu 
na Pradze Południe, inicjator 
powstania Centrum Promocji 
Kultury i PROM-u, w 2011 
r. głosami naszych Czytelni-
ków uzyskał tytuł Zacnego 
Mieszkańca. Zasłynął akcją 
„Złotówka dla Szpitala Gro-
chowskiego”, którą zorgani-
zował, aby ratować szpital. 
Jubilat, dla którego to spo-
tkanie było wielką niespo-
dzianką, nie potrafił ukryć 
wzruszenia.                      ab

Jubilatowi życzenia składał 
senator Marek Borowski.
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REKLAMAREKLAMA

– Gorąco!…
– Witam, panie Kaziu. Dziwi się pan? Przecież 
tak po prawdzie wiosnę mamy tej zimy…
Eustachy Mordziak, kupiec bieliźniany z ba-
zaru Szembeka, nie bardzo rozumiał, co jego 
kolega i stały towarzysz pogawędek, pan Ka-
zimierz Główka, miał na myśli.
– W polityce gorąco się zrobiło. Gazet pan nie 
czyta, telewizji nie ogląda?
– Powiem panu, że jak tak człowiek się tu nasiedzi, napilnuje tych 
majtek i staników, to polityka mu nie za bardzo w głowie. Ale coś 
tam słyszałem, oczywiście. 
– Co na przykład?
– No, że teraz naszym strategicznym partnerem jest najmniejsze 
państwo Unii Europejskiej – zaraz po Luksemburgu i Malcie, mo-
carstwo węgierskie. O – i to, że Beata już nie jest premierką, tylko 
jakiś przystojniak. Mateusz, czy jakoś tak. 
– Premierem…
– Kto?
– Pani Szydło.
– Właśnie, że premierką. Teraz tak się mówi. A jak ktoś mówi inaczej, 
to go feministki natychmiast zaliczają do kategorii „szowinistycz-
nych, męskich świń”. 
– Ale to jakieś dziwadło jest.
– Nie wiem, nie wtrącam się, mówię, co słyszałem. A słyszałem 
na przykład, jak jedna redaktorka w radiu zapowiadała swoich 
rozmówców i powiedziała, „moją gościną jest także…”.
– „Gościną”-sryną… Przecież to jakiś horror… 
– Nie wiem, nie moja sprawa. „Gościna”, to „gościna”, tak samo 
jak „nauczycielka”, „premierka”, „ministerka”, „profesorka”…
– Tak, tak: „kolejarka”, „ślusarka”, „blacharka”…
– „Szewcowa”.
– „Szewcowa”, to panie Eustachy „żona szewca”. Pańskie femi-
nistki szału dostałyby, jakby to usłyszały.
– To jak nazwać panią, które reperuje buty. Teraz przecież butów 

już się nie zbija, ćwieków się nie używa, ani 
szydła, tylko, co najwyżej się buty klei, pod-
kleja, skleja. Jeszcze jeden tradycyjnie męski 
zawód otworzył się frontem do pań. Jak więc 
nazwać panią, która reperuje buty? 
– A co to, ja polonista jestem, czy co? 
– Ale sprzyja pan dziwactwu, to niech pan 
główkuje. Zasłuży się pan paniom.
– Mnie się wydaje, że ja się wystarczająco im 
zasługuję, pomagając dobierać bieliznę – naj-
pierw co do rozmiaru, a to łatwe nie jest, gdy 
wyobrażenia zderzają się z rzeczywistością, 
a potem co do gustu, co jeszcze trudniejsze… 

Ale mieliśmy o polityce gadać, panie Kaziu.
– Ano, mieliśmy, choć wydaje mi się, że jednak o niej porozma-
wialiśmy.
– Jak to?
– Bo z polityką jest trochę tak, jak z feminizmem – oprócz spraw 
ważnych i poważnych, pełno tam dziwactw, uprzedzeń, ogólnie mó-
wiąc – idiotyzmów, które mało mają wspólnego z realnym życiem, 
za to dużo z pokręconymi emocjonalnie wyznawcami. Czy kiedy-
kolwiek wpadłby pan na to, że Polska znajdzie się w stanie wojny 
dyplomatycznej z USA w sprawie Izraela? 
– W życiu! My? Wojna z Ameryką? To trzeba by się chyba wcześniej 
głową z pociągiem zderzyć.
– Ano właśnie… Ale stało się i teraz jest pytanie, czy nas stać na 
zdrowy rozsądek? Bo może nam się wydaje, że Ameryka też nam 
może naskoczyć. 
– Ja uważam, że zdrowy rozsądek to podstawa, panie Kaziu.
– O, i tu się zgadzamy. Człowiek mądry, nawet premier, postępuje 
tak, jak ten dżentelmen z dowcipu.
– Z jakiego dowcipu?

– Facet w wieku 60+ idzie wieczorem do domu, aż tu nagle 
widzi na chodniku żabę. Podniósł ją, a ona przemówiła ludzkim 
głosem: 
– Jak mnie pocałujesz, to zamienię się w piękną kobietę.
Zdębiał, ale po chwili, wkładając ją do kieszeni, bo jednak życie 
chciał jej uratować, mówi:
– W moim wieku wolę mieć gadającą żabę.                       Szaser

Co tam panie na Pradze...

żaba

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Na czym polega instytucja rozdzielności 
majątkowej z wyrównaniem dorobków? 

Umowa rozdzielności majątkowej z wyrów-
naniem dorobków jest jedną z umów majątko-
wych, które mogą być zawarte na czas trwania 
związku małżeńskiego. Dla jej ważności wyma-
gana jest forma aktu notarialnego. 

Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrówna-
niem dorobków – w czasie trwania małżeństwa 

– nie różni się niczym od zwykłej rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonka-
mi. Każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem 
umowy, jak i majątek nabyty później, oraz samodzielnie zarządza swoim mająt-
kiem. Różnice ujawniają się dopiero z chwilą ustania rozdzielności majątkowej, 
a więc z reguły z chwilą ustania małżeństwa. Powstaje wtedy obowiązek wyrów-
nania dorobków między małżonkami bądź między jednym z nich a spadkobier-
cami drugiego. 

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po za-
warciu umowy majątkowej. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy 
obliczaniu dorobków, oprócz przedmiotów nabytych przed zawarciem tej umowy, 
pomija się:

1. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, 
chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

2. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
3. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wy-

wołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie 
dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całko-
witej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwięk-
szenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

4. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działal-
ności zarobkowej jednego z małżonków;

5. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz 
inne prawa twórcy.

Do dorobku dolicza się natomiast wartość darowizn dokonanych przez jedne-
go z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżon-
ków (np. dzieci) oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych 
osób, a także usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków na rzecz 
majątku drugiego małżonka oraz nakłady i wydatki na majątek jednego małżonka 
z majątku drugiego małżonka.

Aby ustalić, czy istnieje dorobek, należy zestawić dwie wartości: wartość 
majątku z dnia ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem 
dorobków oraz wartość majątku w dniu ustania tego ustroju. Dorobek oblicza się 
według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen 
z chwili rozliczenia.

Podsumowując, umowa majątkowa małżeńska z wyrównaniem dorobków 
łączy elementy ustroju rozdzielności majątkowej, w jakiej pozostają małżon-
kowie w czasie jego trwania, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa 
ekonomicznego małżonkowi, który np. zajmuje się wyłącznie wychowaniem 
dzieci i prowadzeniem domu, a tym samym nie osiąga dochodów. W przypad-
ku prowadzenia działalności gospodarczej ustrój ten gwarantuje kontrahentom 
pewność co do ważności czynności prawnych dokonanych tylko przez jednego 
z małżonków. 

Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniej-
szy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez 
zapłatę lub przeniesienie danego prawa. Jeżeli istnieje spór między stronami 
w powyższym zakresie, sprawę może rozstrzygnąć sąd.

Kobiecym okiem

Pewnie wielu Czytelników ma 
swoją pocztę elektroniczną. Ja też. 
A w tej poczcie – spam. Zaglądam 
tam systematycznie, ale nie usu-
wam bez czytania.

Czytam więc. Czytam i ciśnie-
nie mi rośnie. Oto próbka z dziś: 

– niejaki (niejaka?) saluz-
zo informuje mnie o możliwym 
awansie. Nie znam człowieka, co 
za bzdura.

– WifesJotter zawiadamia, że 
jakiś Róża wysłał mi erotyczny 
film. Nie jestem zainteresowana, 
panie Różo.

– Twój Newsletter zachęca 
mnie, bym odważyła się zdać ma-
turę! Dziękuję, zdałam jeszcze za 

komuny, pokonałam też wyższe 
szczeble porządnego wykształ-
cenia.

– Basem Al-Tamimi i coś tam 
od tygodnia prosi, bym pomogła 
mu uwolnić jego córeczkę. Jakoś 
mnie nie przekonał.

– bank ma dla mnie kredyt 
gotówkowy w 1 dzień, inny zaga-
nia mnie do grona frankowiczów 
– kulą w płot. 

– Ania żąda, bym dziś zare-
zerwowała pobyt w górach (wolę 
morze), a jakaś Dominika pyta, 
czy szukam kogoś na jedną noc, 
blisko siebie. Owszem, szukam 
– na dzień czy noc – do general-
nych, wiosennych porządków. 
Także w piwnicy!

Siedzi gdzieś tam grupa ludzi, 
którzy naiwnym usiłują wciskać 

zwyczajny kit. Skoro są tak wy-
trwali, najwyraźniej czasem im się 
udaje. Zdesperowanych i naiwnych 
nie brak. Już im nie wystarczają 
obszarpane „reklamy” na latar-
niach, słupach na przejściach dla 
pieszych, śmietnikach, nachalne 
i głośne w tv. Wielu wydaje się, że 
„w Internetach” to musi być wia-
rygodne i prawdziwe. Dlaczego im 
się tak wydaje? Jakoś nigdy nikt 
nie umiał mi na to odpowiedzieć.

W zasadzie można podzielić 
nas na dwie grupy: myśliwych 
i zwierzynę. Myśliwi to ci, którzy 
na wiele prymitywnych lub prze-
biegłych sposobów polują na 
nasze pieniądze, a zwierzyna, to 
cała reszta. Są wśród nas jednostki 
czujne, które nie dają się złowić, są 
i takie, które – oczarowane pięk-

nosłowiem myśliwego – skuszą się, 
kupując jakąś pościel o nadprzy-
rodzonych właściwościach, odku-
rzacz na sam widok, którego roz-
tocza padają martwe, a to garnki 
kuchenne wyglądające, jak zwykłe, 
lecz kilkadziesiąt razy droższe. 

Trzeba być rozsądnym i czuj-
nym, ale przyznajcie się: macie 
w kuchennych szufladach jakiś 
„magiczny” wynalazek za gro-
sze, który zamiast ułatwić życie, 
zalega na dnie szuflady? Jakiś za-
mykacz, otwieracz, cudowna folia, 
jakaś super obieraczka… Cóż. Ja 
też mam. 

Kto jest bez grzechu, niech 
rzuci kamieniem, lecz kto już 
„zgrzeszył”, niech nie robi tego 
po raz kolejny i kolejny… 

Nie dajmy się!                 żu

Nie dajmy się!

Rys. Jacek Frankow
ski
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REKLAMAREKLAMA

Na pomysł założenia 
grupy „Off Road Białołę-
ka” wpadł Paweł w kwiet-
niu zeszłego roku. Po sa-
modzielnych wyprawach 
szybko zrozumiał, że bar-
dzo trudno jest jeździć sa-
mochodem terenowym bez 
towarzystwa i jeszcze nim 
wrócić bez strat w ludziach 

i sprzęcie. Często potrzeb-
na jest pomoc kolegi lub 
koleżanki „po fachu”.

Na odzew w internecie 
nie trzeba było długo cze-
kać. W krótkim czasie ze-
brało się około 300 osób.

Grupa skupia oso-
by z najbliższej okolicy, 
chociaż nikogo nie wy-
klucza. 

– Generalnie brać off 
roadowa w Warszawie 
zna się ze sobą bardzo do-

brze. Stąd też pasjonaci off  
roadu z innych dzielnic 
są mile widziani. Gdzie 
jeździmy? W zasadzie to 
dobre pytanie. Wszędzie, 
gdzie się da. Mamy jednak 
pewne zasady poruszania 
się po terenie – mówi Pa-
weł i podkreśla, że naj-
ważniejsze jest to, aby nie 

jeździć po lasach (chyba 
że na ogólnie dostępnych 
drogach), parkach, rezer-
watach, terenach rekre-
acyjnych. – Nie jeździmy 
po prywatnych polach rol-
nych, staramy się nie robić 
kurzu i hałasu, zwalniamy 
przy pieszych, nie rozpala-
my ognisk tam, gdzie nie 
można i co równie ważne: 
nie śmiecimy!

Bardzo duże pole 
do popisu dla amatorów 

4x4 dają tory komercyjne 
i zorganizowane imprezy, 
których z roku na rok jest 
coraz więcej. Off Road 
Białołęka ma zawsze na 
nich swoją reprezentację. 
I nawet swoje małe suk-
cesy.

Paweł tłumaczy też, 
że żeby zacząć przygo-
dę z jazdą w terenie, nie 
trzeba kupować od razu 
swojego samochodu. 

– Sugeruję przejechać 
się najpierw np. z naszą 
grupą celem zobaczenia, 
czy w ogóle nam się to 
podoba. Musimy ocenić, 
czy lubimy np. w połowie 
listopada brodzić w ba-
gnie z liną od wyciągarki 
w rękach. Jeżeli już czuje-
my, że złapaliśmy to coś, 
to możemy zacząć myśleć 
o swoich czterech kółkach 
– mówi założyciel grupy.

I tu zaczyna się temat 
rzeka. Zdań na temat, 
który samochód jest naj-
lepszy, jest tyle, co kie-
rowców. W białołęckiej 
grupie dominuje kilka 
marek. Głównie to kilku-
nastoletnie jeepy, nissany, 
suzuki, land rover. Ceny za 
pojazdy 4x4 zaczynają się 
już od 5 tysięcy w górę.

– Górna granica nie 
istnieje. A to dlatego, 
że w samochodzie 4x4 
zawsze można coś ulep-
szyć, dokupić itp. Zapra-
szamy do śledzenia pro-
filu naszej grupy na FB, 
a z czasem – do zobacze-
nia w terenie...     KaSa

Do tej pory pisaliśmy o problemach 
mieszkańców z nieutwardzonym droga-
mi. Dzisiaj przedstawiamy entuzjastów 
jazdy w ekstremalnych warunkach, tzw. 
off roadowców.

amatorzy błotNej jazdy ich pierwSzy bal

To dla większości maturzystów 
pierwszy, dorosły bal. Tradycyjnie 
odbywa się w przybliżeniu na sto dni 
przed maturami, które rozpoczyna-
ją się w maju. Oczywiście, podczas 
studniówki obowiązuje elegancki 
strój, zarówno dla młodych pań, 
jak i panów oraz stonowany makijaż 
i fryzura. Tak też było w przypad-
ku maturzystów z LXXVI LO im. 
marszałka Józefa Piłsudskiego przy 
ul. Kowelskiej 1 na Pradze Północ, 
którzy mieli studniówkę w połowie 
stycznia. 

– Nie ukrywam, że bardzo dbam 
o tradycję. Uczennice co roku są 
ubrane w czarne lub granatowe 
sukienki. W tym roku pojawiły się 
prośby ze strony rodziców, aby nie 
ograniczać się tylko do tych dwóch 
kolorów. Nie zgodziłam się, a póź-
niej usłyszałam, że dobrze zrobiłam, 
bo wyglądało to bardzo pięknie i ele-
gancko. Ponadto dziewczyny zawsze 
mają jakiś dodatek kwiatowy, w tym 
roku były to bransoletki z bordowych 
kwiatów. Chłopcy mieli bordowe 
muszki, a w butonierce – kwiaty – 
powiedziała dyrektor LXXVI LO 
Izabela Nowak-Piłka.

W tym roku rodzice tamtejszych 
maturzystów zorganizowali dla nich 
wyjątkową niespodziankę: kasyno 
z ruletką i wróżkę. Młodzież była 
zachwycona i chętnie korzystała 
z tych atrakcji.

Tradycyjnie pierwszym tańcem 
podczas studniówki jest polonez, 
który maturzyści tańczą niekiedy 
także z nauczycielami.

– Młodzież była wyjątkowo 
przejęta. Bardzo chcieli, żeby polo-
nez był pięknie zatańczony. Widać 

było ich zaangażowanie i powagę. 
Patrzyłam na nich, jak tańczyli i by-
łam pod dużym wrażeniem – to była 
taka aleja gwiazd – młodych dam 
i dżentelmenów. To była wyjątkowo 
piękna chwila – podkreśliła pani dy-
rektor Izabela Nowak-Piłka.

Dla maturzystów z XIII LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. płk. Leopolda Lisa-Kuli przy  
ul. Oszmiańskiej 23/25 na Targów-
ku studniówka również jest już  
tylko miłym wspomnieniem. W tym 
roku większość tamtejszych matu-
rzystów ubrała się w granatowe 
i szafirowe suknie i garnitury, a mło-
dzi panowie, zamiast krawatów, wy-
brali muszki. 

– Oczywiście, nie zabrakło tra-
dycyjnego poloneza, który w tym 
roku rozpoczął się wystrzałem ar-
matnim. W tym roku postawiono też 
na atrakcje kulinarne, w tym m.in. 

sushi, pierogi, fondue czekoladowe, 
a o północy kucharze gotowali jed-
nocześnie kilka rodzajów makaronu. 
Muzyka była zróżnicowana – było 
trochę techno oraz uniwersalnych 
szlagierów znanych przez wszyst-
kich, a uczniowie bawili się do 
godziny 4 rano – zrelacjonowała 
dyrektor XIII LO Izabela Pielat-
Świerczyńska. 

Wiele studniówek odbędzie się 
dopiero w lutym. Niektórzy od-
chodzą jednak od studniówkowej 
tradycji. 

– Ze względu na małą liczebność 
klas kończących, rodzice uczniów 
z tych klas zdecydowali, że zamiast 
studniówki w czerwcu odbędzie 
się bal maturalny – wyjaśniła dy-
rektor Beata Woźniak, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana 
Starzyńskiego przy ul. Objazdo-
wej 3 na Pradze Północ.   AnKa

fot. archiw
um

 szkoły

Dla niektórych tego-
rocznych maturzystów 
z prawobrzeżnej części 
Warszawy studniówka 
jest już tylko pięknym 
wspomnieniem, inni 
dopiero czekają na ten 
wyjątkowy moment. 
Szykują eleganckie suk-
nie, garnitury i uczą się 
kroków poloneza...

Maturzyści z LXXVI LO im. marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1.

Jak co roku maturzyści  z XIII LO z Targówka organizują wspólnego poloneza w Parku Wiecha. 
W tym roku zatańczą go 8 lutego (w dniu wydania „Mieszkańca”) o godz. 13.30.

fot. archiw
um

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

To tylko nieliczne stwier-
dzenia, które usłyszała cała Pol-
ska słuchając zeznań Tomasza 
Kucharskiego, burmistrza dziel-
nicy Praga-Południe, w sprawie 
reprywatyzacji kamienicy przy 
ul. Skaryszewskiej 11. Czy na 
to liczyliśmy jako mieszkańcy 
i podatnicy? Czy niewiedza jest 
dzisiaj w cenie? Czy za to pła-
cimy burmistrzowi prawie 200-
tysięcznej dzielnicy? 

Sprawa Skaryszewskiej 
11 nie jest jedyna. Na Pradze-
Południe to nie dziesiątki, ale 
setki budynków. Czy jednak 
Praga-Południe przez ostatnie 
10 lat przyjęła jakiekolwiek 
zasady postępowania wobec do 
mieszkańców tych kamienic? 
Czy po każdej trudnej sprawie, 
jaką jest chociażby Skaryszew-
ska 11 czy Stanisława Augusta 
8, dokonano zmiany podejścia 
do mieszkańców? Czy można 

mówić, że to właśnie na Pradze 
Południe obejmuje się tych lo-
katorów pomocą i czują się oni 
zaopiekowani? 

Jako radny mam za sobą 
dwie kadencje. Za mną także 
setki spotkań, interpelacji, fe-
lietonów, wywiadów, ale przede 
wszystkim ludzkich trudnych 
historii. Nie tylko z naszej dziel-
nicy, bo spotykam się również 
z mieszkańcami Śródmieścia 
czy Bielan. Udzielałem się rów-
nież w sprawach Ochoty i Mo-
kotowa. Trudno jednak o bar-
dziej konfrontacyjny Urząd niż 
ten przy Grochowskiej. Prawie 
jak twierdza dla radnego, a co 
mówić dla zwykłego miesz-
kańca. 

Zawsze wydawało mi się, 
że sprawy trudne i ich pozy-
tywne rozwiązanie idzie na 
konto Urzędu. Możemy się 
nimi chwalić i szczycić. Ina-

czej jest z reprywatyzacją. Nie 
pamiętam, aby radni rządzącej 
na Pradze Południe Platfor-
my Obywatelskiej aktywnie 
i w sposób ciągły zajmowali 
się tym zagadnieniem mafij-
nej reprywatyzacji. Nie widzę 
również ich aktywności w tym 
zakresie w mediach społeczno-
ściowych. A pisząc wprost – to 
przecież bardzo dobry temat 
na interwencje, o które pro-
szą skrzywdzeni mieszkańcy. 
Interwencje są, ale tylko ze 
strony radnych opozycji. Dla-
czego? Zachodzę w głowę. 

Słuchając burmistrza na 
przesłuchaniu przed Komisją 
Weryfikacyjną, zastanawiałem 
się dlaczego był tak źle przygo-
towany? Dlaczego nie zapoznał 
się z aktami sprawy? Dlaczego 
nie miał przed sobą grubego 
notatnika z wypunktowanymi 
działaniami? Dlaczego? Może 
jest jednak tak, że nie zrobił 
tego, co uczynił burmistrz sio-
strzanej Pragi Północ – Woj-
ciech Zabłocki, który aktywnie 
i z werwą zadziałał w sprawie 

zatrzymania reprywatyzacji 
Łochowskiej 38. Może dlate-
go media pisały o nim bardzo 
pozytywnie. Może wykazał się 
odwagą? Może po obywatelsku 
zadziałał na rzecz tych najsłab-
szych?

Nie mam satysfakcji po roz-
prawie Komisji Weryfikacyjnej 
w sprawie Skaryszewskiej 11. 
Tego się spodziewałem. Jako 
radny mogę to napisać – ko-
styczne, legalistyczne i forma-
listyczne podejście do swoich 
obowiązków przez burmistrza 
dało efekt słusznego niezrozu-
mienia tego, co zrobił, a raczej 
tego, czego nie zrobił. Ja od 
lat nie rozumiem takiego po-
dejścia. Wypada mieć nadzieję, 
że na jesieni wyborcy podzielą 
tę konstatację.

   Dariusz Lasocki
Radny dzielnicy Praga-Południe

„Nie wiem…”, „Trudno mi się do tego od-
nieść…”, „Nie mam wiedzy…”, „W tej 
sprawie nie mam kompetencji…”. 

potyczki burmiStrza Na 
komiSji weryfikacyjNej
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O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U 
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9 
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy:

Al. Stanów Zjednoczonych 26A /pawilon handlowy  
– parter/ – pow. 136,00 m2

Przedmiotowy lokal (obecnie apteka) można obejrzeć po uzgodnieniu 
terminu z inspektorem ds. lokali użytkowych.

Termin postawienia lokalu do dyspozycji – 16 lutego 2018 r.

Oferty na w/w lokal należy składać zgodnie z wymogami Regu-
laminu Przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM 
„Ateńska” do dnia 22 lutego 2018 r. do godz. 1200 w pokoju nr 9. 

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 1 000,00 zł 
za lokal na konto w:  

PKO BP SA XV O/Warszawa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526.

Otwarcie ofert nastąpi 22 lutego 2018 r. o godz. 1230  
w siedzibie Spółdzielni.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wys. 
3-miesięcznego czynszu netto za najem i w przypadku spółek handlo-
wych złożenia weksla in-blanco, potwierdzonego osobiście przez osoby 
uprawnione do reprezentowania. 

Regulamin Przetargów, o którym mowa powyżej, można uzyskać w sie-
dzibie Spółdzielni w pokoju nr 5. Jest on również dostępny na stronie 
internetowej Spółdzielni: www.sbm-atenska.pl

SBM „Ateńska” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez po-
dania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5,  
tel. 22 672-03-24 wew. 5 u Pani Patrycji Werczyńskiej.

Mieszkańcy

Swojego dzieciństwa nie 
wspomina niestety z senty-
mentem. Ze smutkiem wraca 
do tamtych lat. Wszystko przez 
rozwód rodziców. Miał 11 lat, 
gdy dwie najbliższe jego sercu 
osoby postanowiły się rozstać. 
Z ojcem, pilotem wojskowym, 
nigdy nie miał bliskiego kon-
taktu. Z jednej strony bardzo 
mu imponował, bo bycie pilo-
tem to marzenie wielu chłop-
ców, ale z drugiej – cały czas 
dotkliwie mu go brakowało.

– Nawet gdy był z nami, to 
tak, jakby go nie było – wyzna-
je Robert ze smutkiem. 

Ojciec nie siadał z rodziną 
do posiłków, nie było wspól-
nych zabaw ani wygłupów. 
Cały czas izolował się od ro-
dziny. 

Po rozstaniu nic się nie 
zmieniło. Nie płacił alimentów, 
nie interesował się rodziną, 
choć mieszkał niedaleko, bo na 
sąsiednim osiedlu. Dla Roberta 
była to szalenie trudna i przy-
kra sytuacja. Aby tak bardzo 
tego nie przeżywać postanowił 
zająć się swoimi pasjami. 

Już w wieku trzynastu lat 
zaczął występować na teatral-
nych deskach. Na scenie czuł 
się jak ryba w wodzie. Mijały 
lata, zdobywał doświadczenie. 
Przyszedł czas na wybór stu-
diów. Był on dla wszystkich 
sporym zaskoczeniem, bo Ro-
bert zdecydował się na wydział 
weterynarii na warszawskiej 

SGGW. Był ambitny, więc da-
wał sobie radę, ale przez cały 
czas studiów ciągnęło go w ar-
tystyczną stronę. 

Pierwszym poważniejszym 
zetknięciem się ze światem mu-
zyki był udział w rock-musica-
lu „Kompot”. Napisał i skom-
ponował do niego muzykę, 
a także zagrał główną rolę. Za-
czął występować z „Zoo” oraz 
„Oddziałem Zamkniętym”. 
Szybko jednak zrozumiał, że 
chce działać na własny rachu-
nek i występować solo.

Plany te musiały jednak 
poczekać, bo dostał kolejną 
propozycję nie do odrzucenia. 
Zaproponowano mu główną 
rolę w musicalu „Metro” w re-
żyserii Janusza Józefowicza. 
Zaczął pracować również przy 
kolejnych przestawieniach re-
żysera, m.in. przy „Do grającej 
szafy grosik wrzuć” oraz „Do 
grającej szafy grosik wrzuć 
2”. 

Na brak propozycji nie 
mógł narzekać. W kolejnych 
latach grał tytułowe role 
w „Sztukmistrzu z Lublina” 
i w „Hamlecie” w warszaw-
skim Teatrze Dramatycznym. 

Nie zapominał jednak 
o swoich marzeniach i solo-
wej karierze. Na ich realizację 
musiał jeszcze trochę pocze-
kać, bo jego debiutancka płyta 
„Co mogę dać” na sklepowych 
półkach pojawiła się dopiero 
w 1994 roku. Ale warto było 

tyle czekać. Album okazał się 
strzałem w dziesiątkę. Zajmo-
wał pierwsze miejsce w ple-
biscycie Muzycznej Jedynki 
przez osiem miesięcy. Wydane 
później płyty również cieszyły 
się popularnością. 

Następnie piosenkarz znik-
nął ze sceny. Skupił się na innej 
działalności. Napisał cztery to-
miki poezji: „Lustra”, „Głosy”, 
„Noce” „Pragnienia”. Spróbo-
wał również aktorstwa. Grał na 
dużym i małym ekranie. Zaczął 
również prowadzić w telewizji 
publicznej teleturniej „Jaka to 
melodia?”. Robi to po dziś 
dzień. I nie da się ukryć, że 
rola prezentera przyniosła mu 
największą popularność. 

Prywatnie życie Roberta 
nie było tak poukładane. 

Miał trzy żony. Z pierwsze-
go małżeństwa ma dorosłego 
już syna Makarego, z drugiego, 
z Katarzyną Dańską, dwie cór-
ki. Tola i Aniela, po rozwodzie 
rodziców chciały zamieszkać 
z ojcem. Musiał o to walczyć 
w sądzie, ale ostatecznie, po 
wyczerpującej batalii, sąd pod-
jął właśnie taką decyzję.

– To, że dzieci tak wybra-
ły, to moje największe życiowe 
osiągnięcie – mówi. Ważniej-
sze niż zawodowe sukcesy, 
Wiktory i Telekamery. 

Podkreśla, że był i jest oj-
cem zaangażowanym, a dzieci 
wiedzą, że nikt, ani nic, nie 
może zająć ich miejsca. Już 

dawno temu postanowił, że jego 
dzieci zawsze będą go miały. 

– Obietnica dotrzymana. 
Jestem najlepszym ojcem, ja-
kim potrafię być – mówi.

Trzecią jego żoną jest Mo-
nika Głodek. Robert stracił dla 
niej całkowicie głowę. Kiedy 
ją spotkał, zakochał się w niej 
jak wariat. A że był facetem po 
pięćdziesiątce, wiedział dosko-
nale, co to miłość. Dzisiaj już 
nie wyobraża sobie życia bez 
Moniki. Para wzięła ślub ko-
ścielny, bo jej bardzo na tym 
zależało.

– Jesteśmy wierzący, ko-
chamy się i to było dla nas bar-
dzo ważne. Poza tym marzyłam 
o białej sukni i welonie. Nawet 
za cenę tego, że spotka się to 
z krytyką – powiedziała w jed-
nym z wywiadów obecna żona 
Roberta.

Marzenie Moniki spełniło 
się. W kościele w Kazimierzu 
Dolnym, w białej sukni z we-
lonem, przyrzekała Robertowi 
miłość i wierność. Były to ma-
giczne, niezapomniane chwile. 
Cztery lata po ślubie nic się nie 
zmieniło w ich uczuciu. Miesz-
kają razem na warszawskim 
Ursynowie, pielęgnują swoją 
miłość, są ze sobą szczęśliwi 
i mają nadzieję, że już zawsze 
będzie tak pięknie, jak jest te-
raz. Córki cieszą się z wyboru 
ojca i wszyscy tworzą kochają-
cą i wspierającą się rodzinę. 
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robert jaNowSki

Urodził się w Inowrocławiu. Od najmłodszych lat 
interesował się muzyką. Rodzice chcieli ułatwić 
mu rozwój pasji i zapisali go do szkoły muzycznej 
I stopnia, gdzie uczęszczał do klasy fortepianu. 
Zaprocentowało to na przyszłość, bo dziś Robert 
Janowski to znany i ceniony polski muzyk, poeta, 
autor tekstów, dziennikarz muzyczny, a także pre-
zenter telewizyjny.

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

  

  

   

  

WYKONUJE:

 renowacjê stolarki mebli 
nowoczesnych i stylowych

 
 

 renowacjê tapicerki mebli 
nowoczesnych i stylowych

  
 

 nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
narożniki, stelaże itd.)

   

 zabudowy z płyt meblowych
i meble uzupełniające

   
Z A P R A S Z A M Y: 

w godz. 700-1730,  sob. 900-1300

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

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

Posiadamy wybór tkanin 
i transport

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
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    ZL E C E N I E  B Ó L U  
gabinet lekarski 

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

Zapraszam Pacjentów z bólami:
  kręgosłupa, stawów (barkowych, biodrowych, kolanowych, 

nadgarstków, drobnych stawów rąk)  głowy,
  z reumatoidalnym zapaleniem stawów  bólach po przebytym 

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !
   ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

CARIDENT
Gabinet

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32
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

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

RONDO WIATRACZNA

GARIBALDIEGO 4

TU JESTEŚMY

Al. Waszyngtona

Al. Stanów
 Zjednoczonych

ul. Grochowska

Wiatraczna 06 

Wiatraczna 13

Wiatraczna 11 

Wiatraczna 05
Wiatraczna 04 ul. Grochowska

P
R
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M
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A

!

W czym możemy pomóc?
 bóle kręgosłupa,  

rwa kulszowa
 bóle stawów,  

zwyrodnienia stawów
 choroby układu krążenia  

(żylaki, pajączki, zimne stopy)
 bezsenność, nerwice

 stany pooperacyjne, 
rekonwalescencja

 ciagłe zmęczenie, bóle głowy
 stany zapalne,  

niegojące lub źle gojące się rany
 regeneracja  

(sport, ciężka praca fizyczna)

NOWY GABINET!
ul. Garibaldiego 4
przy Rondzie Wiatraczna
Teraz łatwy dojazd!
ZAPISY: 22 390 55 35

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

CENTRuM NOWOCZESNEj REHABILITACjI LECZNICZEj

ZAPRASZA
n A  5  d n i  B E Z P Ł AT n Y C H

konsultacji i zabiegów rehabilitacji

REKLAMAREKLAMA

Dokończenie ze str. 1
Kinokawiarnia Stacja Fa-

lenica, mieszcząca się w daw-
nej hali biletowej przedwo-
jennego dworca przy ulicy 
Patriotów 44A, ma swoją 
własną kinową filozofię. Otóż 
wyobraźcie sobie szanowni 
Czytelnicy, że nie siedzi-
cie ściśnięci w rzędzie wraz 
z innymi widzami, ale każdy 
z was ma własny wygodny fo-
tel i siedzi przy stole! Przed 
sobą zaś macie aromatyczną 
kawę, herbatę i pyszne je-
dzenie, którym możecie się 
delektować. Po seansie zaś 
nikt nie stoi i nie czeka aż 
wyjdziecie. Możecie sobie 
posiedzieć, porozmawiać ze 
znajomymi o filmie i nie tylko 
albo poczytać książkę. Poza 
tym widzowie, co jest dość 
niezwykłe, mają tam wpływ 
na repertuar.

– Trzon repertuaru sta-
nowi kino europejskie, w tym 
polskie. Staramy się trafiać 
w gusta naszych widzów. Czę-
sto sami zgłaszają nam tytuły, 
które chcieliby zobaczyć i my 

w miarę możliwości staramy 
się im to udostępniać. Chcemy 
trzymać poziom i nie wstydzić 
się filmów, które pokazujemy 
– podkreśla z uśmiechem kie-
rownik kina Jacek Wiśnicki. 
– Mamy świadomość, że na-
sze kino jest w pewien sposób 
wyjątkowe. Dzięki temu, że 
jesteśmy w starej hali dwor-
ca, mamy wygodne fotele, 
więc pewne filmy zyskują tu-
taj klimat, którego w zwykłej 
sali kinowej nie otrzymamy 
– dodaje.

W Walentynki będzie tam 
można obejrzeć „Podatek od 
miłości” i „Plan B”. Najtańsze 
bilety są w poniedziałki – po 
13 złotych, w pozostałe dni 
są o kilka złotych droższe, 
honorowana jest Karta Du-
żej Rodziny. Szczegóły na 
stronie stacjafalenica.pl

Równie niebanalnym miej-
scem jest Kawiarnia Kino Pa-
łac Międzylesie, która mieści 
się w dawnym Pałacu Chrza-
nowskiego przy ul. Żegańskiej 
21/23. Na co dzień jest to re-
stauracja, w której serwowane 

są dania kuchni włoskiej, a na 
życzenie gości zamienia się 
w salę... kinową. 

– Można do nas przyjść, 
wybrać sobie film spośród 
dostępnych ponad 400 po-
zycji (głównie amerykańskie 
produkcje) i nieodpłatnie 
obejrzeć, przy okazji coś 
jedząc lub pijąc. Pierwsza 
osoba, która przychodzi wy-
biera film, a następne muszą 
się dostosować do jej decy-
zji. Oczywiście, nikogo nie 
zmuszamy do oglądania, 
kto nie chce oglądać może 
usiąść w dolnej sali. Można 
też zamówić seans zamknięty 
– tylko w gronie rodziny lub 
przyjaciół i obejrzeć jeden 
z naszych filmów albo swój 
własny – wyjaśnia właściciel 
Kawiarnia Kino Pałac Mię-
dzylesie Dariusz Puławski.

W Walentynki z pewno-
ścią zostanie wyemitowana 
jakaś romantyczna komedia. 
Właściciel zapowiada też po-
kazy specjalne oraz filmów 

przedwojennych. Aktualności 
znajdziecie na stronie www.
palacmiedzylesie.pl/

Warto zajrzeć też do filii 
Anin Wawerskiego Centrum 
Kultury przy ul. V Poprzecz-
nej 13, gdzie mieści się ka-
meralne dwudziestoosobowe 
„Kino za Rogiem”. Repertuar 
jest ambitny, nietuzinkowy 
i kinomani z pewnością znaj-
dą coś dla siebie. Choć za 
oknem szaro-buro i pogoda 
nie nastraja optymistycznie, 
tudzież romantycznie, to wi-
dzowie, za sprawą magii kina, 
w dzień świętego Walentego 
przeniosą się do słonecznej 
Italii. A to dzięki pokazowi 
filmu „Zakochani w Rzymie”. 
Bilety kosztują 5 złotych, re-
zerwacja telefoniczna 22 815 
41 40. Szczegóły na stronie 
wck-wawer.pl/anin.

Takie kina to świetna al-
ternatywa dla multipleksów, 
które znajdują się w każdej 
większej galerii handlowej. 

 Anna Krzesińska

NajlepSze Są małe kiNa

Kawiarnia Kino Pałac Międzylesie

Kinokawiarnia Stacja Falenica

Wspaniałe 47 lat twórczości 
i ponad tysiące zagranych kon-
certów. Na pytanie:  Co sprawia, 
że nadal jest w stanie gromadzić 
tłumy wiernych fanów na koncer-
tach? Andrzej Sikorowski odpo-
wiada bez wahania: Stylistyczna 
konsekwencja. Najważniejsza jest 
wierność sobie, wierność prze-
kazowi, który zawsze powinien 
wypływać prosto z serca. Ludzie 
bardzo szybko odkryją jakikol-
wiek fałsz. Cieszę się, że nadal 
mogą mi ufać.

Tak właśnie jest z Grupą pod 
Budą, zespołem, który wyłonił 
się w 1977 roku z krakowskie-
go kabaretu o tej samej nazwie. 
Teksty i muzyka Andrzeja Si-
korowskiego oraz kompozycje 
Jana Hnatowicza od lat tworzą 
niepowtarzalny i rozpoznawalny 
od pierwszego dźwięku charakter 
tej formacji.

W każdej piosence chodzi 
o nawiązanie bardzo osobistego 
kontaktu z ludźmi i bezpośrednie 
dotarcie do jego duszy. Andrzej Si-
korowski mawia, że pisać można 

o wszystkim, jednak on stara się 
śpiewać przede wszystkim o tym, 
na czym się zna. Przez trzy minuty 
w piosence można zawrzeć prze-
cież tyle, ile w opasłej, pięciuset 
stronicowej książce. W spisywanej 
od 47 lat muzycznej historii Grupy 
pod Budą nie ma miejsca na arty-
styczne oszustwo i próbę prostego 
i szybkiego przypodobania się ja-
kimkolwiek mijającym trendom.

W podziękowaniu za przy-
jaźń i zaufanie, Grupa pod 
Budą zaprasza na swój Jubile-
usz 40-lecia!

Jeśli wychowałeś się na pio-
senkach Grupy pod Budą i za 
nimi tęsknisz, już 20 marca br. 
w warszawskiej Hali Torwar bę-
dziesz mógł doświadczyć praw-
dziwego muzycznego przeżycia 
i posłuchać starych piosenek oraz 
nowych, granych w podobnym 
brzmieniu i śpiewanych wspólnie 
z Mają Sikorowską. 

Koncert Jubileuszowy to kon-
cert wyjątkowy, na którym nikogo 
nie może zabraknąć. Wspaniała 
historia Grupy pod Budą musi 
trwać dalej, a Wy możecie stać 
się jej częścią.

Bilety do nabycia m.in.  
w sieci salonów Empik,  
MediaMarkt, Saturn,  
na stronach twojekoncerty.pl, 
ebilet.pl, kupbilecik.pl

Rolą artysty powinno być wzruszanie publiczno-
ści, a koncert stać się prawdziwym intymnym dia-
logiem z widzem. W tym jednym zdaniu zawarto 
chyba wszystko, czym od lat kieruje się lider Grupy 
pod Budą, Andrzej Sikorowski.

StworzeNi, by wzruSzać 
patronat medialny 40-lecie grupy pod budą

Weź bezpiecznie

SZYBKĄ POŻYCZKĘ
do 2000 zł

tel. 792 307 229

* 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

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

Polub nas na tel. 731 224 464 
e-mail: koliberek.karmy@gmail.com

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

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)
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Wschodnia strona tego chodnika 
jest bardzo wąska – liczy sobie ok. 1,5 
metra szerokości. Szpaler słupków 
ustawiono na początku drugiej płytki 
od ulicy, pozostawiając przechodniom 
praktycznie 90 cm przejścia. A na tym 
chodniku ruch pieszy jest bardzo duży, 
gdyż znajdują się tu targowiska. 

O tym dziwnym utrudnieniu dla 
pieszych zawiadomili nas mieszkańcy, 
którzy uważają, że z powodu słupków 
może nawet dojść do tragedii. Parafra-
zując słowa Juliusza Cezara: „Pojecha-
liśmy, zobaczyliśmy, opisaliśmy”. Na 
naszym portalu i profilu facebooko-
wym (Gazeta Mieszkaniec).

Wózek się nie przeciśnie
No i dostaliśmy wiele zapytań 

odnośnie tego, kto wpadł na pomysł 
osłupkowania ulicy, ile to kosztowało, 
czy możliwe jest usunięcie słupków, itp. 
Zapytania te przekazaliśmy Ratuszowi 
Pragi Południe (Męcińska jest tzw. uli-
cą dzielnicową). Po miesiącu udało się 
nam uzyskać odpowiedzi na pytania 
Czytelników i Internautów. Pełną od-

powiedź od rzecznika Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe, Jerzego Gierszewskie-
go, publikujemy obok.

– „Słupki głupki” – świetny ty-
tuł! – mówił naszemu fotoreporterowi 
w ubiegłym tygodniu jeden z miesz-
kańców Grochowa. – To chory pomysł. 
Widziałem, jak matka z wózkiem z bliź-
niakami musiała iść ulicą, bo wózek 
nie mieścił się na chodniku… 

Niezadowolenia nie kryją także 
kupcy z tutejszych targowisk: – Te 
słupki bardzo utrudniają życie zarówno 
nam, jak i klientom. A wieczorem zle-
wają się z tłem i łatwo na nie wpaść. 

Część mieszkańców żąda usunię-
cia tych słupków. Dzielnicowy radny 
Paweł Zalewski i aktywistka Małgo-
rzata Witak już zebrali ok. 400 podpi-
sów pod takim żądaniem. Po kolejne 
podpisy wybierają się na Męcińską 
w najbliższą sobotę.

„Jeszcze jedna cegła w ścianie”
Nasza internetowa publikacja wy-

wołała różne reakcje nie tylko wśród 
mieszkańców. Otóż postanowiono na 

fragmencie ul. Męcińskiej… dołożyć 
dodatkowy pas chodnikowych płytek. 
Słupki, jak stały, tak stoją, ale gdzie-
niegdzie chodnik jest szerszy…

Tzw. słupki są narzędziem, które 
odpowiednio użyte może ułatwić lub 
utrudnić komunikację. Zarówno pie-
szą, jak i kołową. Nie da się ukryć, że 
w powszechnym mniemaniu osłup-
kowanie ulic jest traktowane przez 
mieszkańców negatywnie, jako nad-
gorliwość. 

– To oręż do walki z chcącymi gdzieś 
zaparkować samochód – mówi jeden 
z kierowców i dodaje: – Często słupki 
ustawiane są w takich miejscach, gdzie 
spokojnie mogłyby parkować auta. Lo-
giki w tym żadnej. Chyba, że chodzi o to, 
aby ktoś na tych słupkach zarobił…

Milionowe inwestycje „na słup(k)a”
Wspomniana „nadgorliwość” nie 

jest przywarą wyłącznie stołecznych 
urzędników, ani też nie wybuchła 
w ostatnich miesiącach. Przeciwko 
„słupkozie” i likwidacji tysięcy miejsc 
postojowych występują właśnie miesz-
kańcy Krakowa. A w Warszawie ten 
problem podnosił choćby w 2014 r. 
ówczesny radny Miasta, Jarosław 
Krajewski (obecny poseł). Z odpo-
wiedzi na jego interpelację skierowa-
ną do prezydent Hanny Gronkiewicz-
Waltz, wiemy, że od 2007 r. do 2013 r.  
w Warszawie zamontowano ponad  
27 tysięcy słupków, a „wartość wyko-
nanych prac” kosztowała warszawia-
ków ponad 5,5 mln złotych.

Postanowiliśmy zaktualizować po-
wyższe dane i zwróciliśmy się z tym 
do Zarządu Dróg Miejskich. Rzecz-
nik ZDM, Karolina Gałecka, bardzo 
szybko przesłała nam potrzebne in-
formacje. Okazuje się, że w 2014 r.  
zamontowano ponad 7300 słupków, 
a rok później – 6600. W ostatnich 
dwóch latach (do listopada ub.r.) ta 
liczba wyniosła 2400. Wynika z tego, 
że w mijającej dekadzie, tylko na uli-

cach znajdujących 
się w gestii ZDM, 
ustawiono ponad 
50 tysięcy słupków. 
Koszt zakupu jed-
nego w ostatnich la-
tach, w zależności od 
modelu wraz z mon-
tażem, wahał się od 
220 do 320 zł.

Dziki Zachód  
w sercu Europy
Całkowitej liczby 

słupków na warszaw-
skich chodnikach 
nie da się obliczyć. 
A to dlatego, że dane 
z ZDM nie obejmują 
m.in. ustawień re-
alizowanych przez 
prywatne podmioty 
czy dzielnicowe urzędy (a większość 
ulic w stolicy nie podlega ZDM tylko 
właśnie dzielnicom). Mieszkańcom, za-
równo tym zmotoryzowanym, jak i pie-
szym, a także rowerzystom, pozostaje 
nadzieja (oby nie płonna), że słupki 
będą ustawiane jedynie tam, gdzie są 
naprawdę potrzebne. Żeby nie doszło 
do takiej sytuacji (tym razem parafrazu-
jemy słowa „Ballady o Dzikim Zacho-
dzie” Wojciecha Młynarskiego): bo tym 
tylko od innych różni 

się ta ballada / że w tym mieście nie na 
Europy krańcach / na jednego miesz-
kańca jeden słupek przypada / jeden 
słupek na jednego mieszkańca…

6 lutego sprawa słupków na chod-
niku przy ul. Męcińskiej trafiła na 
forum Rady Pragi Południe. – Jest 
pięknie, a będzie jeszcze piękniej –  
o modernizacji ulicy mówił Andrzej 
Wójcik z Wydziału Infrastruktury.

Modernizacja jeszcze się nie za-
kończyła, a nowe słupki już zżera 
rdza.                        Adam Rosiński

Pod koniec roku nasza publikacja pod tym tytułem ukazała 
się jedynie w internecie, ale wywołała żywe reakcje. „Na 
papierze” kontynuujemy temat, który wywołało osłupko-
wanie chodników przy ul. Męcińskiej na Grochowie.

ODNOśNIE SŁUPKóW Z UL. MęCIŃSKIEJ…
1.  Kto (z imienia i nazwiska lub nazwy firmy) był inicjato-
rem ustawienia tych słupków? 
Inwestor przebudowy ulicy DANTEX Sp. z o.o.
2. Kto z urzędników miejskich i dzielnicowych zatwierdzał 
i akceptował projekt ustawienia tych słupków? 
Organ zarządzający ruchem w m.st. Warszawa (jeszcze dyr. 
Galas).
3. Dlaczego wybrane zostały słupki w tak ciemnej barwie? 
Zgodnie z wytycznymi dyrektora BAiPP z dnia 22.05.2013 r. 
4. Ile kosztowało ustawienie słupków na ul. Męcińskiej 
i kto ponosił koszty tej inwestycji? 
Całość nakładów poniesiona przez dzielnicę to kwota 123 zł.
5. Kto był wykonawcą tej inwestycji? 
DANTEX Sp. z o.o.
6. Czy obecne usytuowanie słupków na Męcińskiej może 
być zmienione, a jeśli tak, to kto poniesie koszty takiej 
operacji? 
Nie planujemy zmiany usytuowania słupków. Natomiast 
będzie poszerzany chodnik.
11.01.2018 r.                          Pozdrawiam, Jerzy Gierszewski

Słupki głupki cd.

Marcin, 36 lat: Początki 
były ciężkie. Poznawanie trasy, 
pobudka o godzinie 3 w nocy, 
żeby dojechać do zajezdni. Na 
miejscu trzeba pobrać doku-
menty i kartę drogową. Spraw-
dzić autobus, czy wszystko jest 
w porządku. Rano polega to na 
sprawdzeniu płynów eksploata-
cyjnych, sprawdzeniu drzwi, 
oświetlenia, czy nie ma uszko-
dzeń, ewentualnie uzupełnić 
płyny. Wszelkie nieprawidło-
wości trzeba zgłosić dyspozy-

torowi. Mamy na to 15 minut. 
Jeśli autobus jest sprawny, to 
ten czas spokojnie wystarcza. 
Przeważnie jednak kierowcy 
przychodzą wcześniej, żeby 
wszystko na spokojnie spraw-
dzić. Ja jeżdżę tylko zmiany 
„b”, więc mnie to wszystko 
omija. Na mojej głowie jest 
tankowanie pojazdu i po tan-
kowaniu przejazd przez halę 
OC (obsługa codzienna). 

Za kółkiem spędzam ok. 
6-10 godzin, zależy, czy jest to 
linia całodzienna czy dodatek 

(wtyczka, która jeździ w godzi-
nach szczytowych). Zmiana „a”, 
w zależności od linii, zaczyna ok. 
godziny 3, ale może zacząć też 
i o 6-7. Zmiana „b”, od godzin 
11-12 też w zależności od linii, 
ale może zacząć się ok. 16. 

Co jest najfajniejsze? Frajda 
z samego prowadzenia takiego 
autobusu. Można podziwiać zza 
szyby, jak zmienia się miasto. 

Co denerwuje? Najgorzej 
jest z kierowcami osobówek: 
zajeżdżanie drogi, wciskanie się 

tuż przed autobus, parkowanie 
w zatokach autobusowych.

Karol, lat 30. Pracuję tyl-
ko na zmianie popołudniowej. 
Tak mi pasuje. Pracuję od 8 do 
10 godzin dziennie. Są też dy-
żury na zajezdni. Jedni lubią 
siedzieć i się wymądrzać, co to 
nie oni, a inni nie. Ja zdecydo-
wanie wolę jeździć – ciekawiej 
i szybciej leci czas. Dyżur jest 
po to, by w razie jakiejś awarii 
czy kolizji ruszyć innym autobu-
sem koledze z pomocą. W zakres 
obowiązków kierowcy autobusu 

wchodzi prowadzenie pojazdu 
i obsługa pasażerów, tankowa-
nie, przejazd przez kanał obsłu-
gi codziennej, przez myjnię. Po-
tem rozsądne (!) zaparkowanie 
pojazdu i zdanie dokumentów. 
Bilety na szczęście już nie wcho-
dzą w grę. 

Co najbardziej mnie dener-
wuje? Roszczeniowi pasażero-
wie, którzy mimo że człowiek 
stara się, jak może, to jeszcze 
mają pretensje. Różni są lu-
dzie. Niektórzy potrafią kopać 

w kabinę kierowcy albo „strze-
lać” z ramki za kabiną. Są też 
inne kwiatki, które naprawdę 
wkurzają. Wchodzenie do au-
tobusu wcześniej zaciągając 
się papierosem i wypuszczanie 
dymu już w środku. Głośne roz-
mowy przy kabinie przez tele-
fon, pijackie wybryki w tylnej 
części pojazdu (szczególnie 
w godzinach późno wieczor-
nych i weekendowych). Irytuje 
też wciskanie guzika otwarcia 
przednich drzwi przez pasażera 
i przechodzenie do innych. 

Co jest najtrudniejsze? 
Chyba wyjazd z miejsca zapar-
kowania autobusu. Czasami są 
tak poustawiane, że dwa wozy 
trzeba odstawić, aby trzecim 
wyjechać. Ludzie nie szanują 
naszej ciężkiej pracy. Nie, nie fi-
zycznej, bo wszystko lekko cho-
dzi, ale ciężkiej psychicznie. 

Denerwują też rozkłady, 
które bywają wręcz nierealne 
do zrealizowania, choćby czło-
wiek gnał na łeb na szyję, to nie 
da rady. 

Obaj kierowcy z którymi 
rozmawialiśmy podkreślają, 
że są też ludźmi, o czym wielu 
pasażerów zdaje się zapomi-
nać. Ich przerwa śniadaniowa 
bywa zupełną fikcją. Napięty 
rozkład, opóźnienia i co za tym 
idzie, brak szans na zjedzenie 
śniadania czy obiadu, czy… 
załatwieniu potrzeby fizjolo-
gicznej. Na krańcach tras są 
ekspedycje z zapleczem sani-
tarnym albo toi toi-kami, jak 
nie ma – zostają drzewka. Go-
rzej z kobietami kierowcami. 
One mają dużo trudniej. Co 
w sytuacjach „awaryjnych”, 
bo chyba takowe zdarzają się 
każdemu? W wyjątkowych sy-
tuacjach można zjechać z trasy, 
tylko trzeba o tym poinformo-
wać centralę i opisać to w kar-
cie drogowej.

Nasi rozmówcy są nie-
zmiennie zafascynowani swoją 
pracą. Niestety, obaj też zgod-
nie twierdzą, że kilka lat temu, 
jak zaczynali przygodę z auto-
busami, ludzie byli „jacyś mil-
si”, pasażerowie mniej drażliwi 
i bardziej przyjaźnie nastawieni 
do kierowców... 

Nina Miętus

O kierowcach miejskich autobusów mówi się w ostatnim czasie dużo 
w kontekście planowanego strajku. Wszyscy mówią o pieniądzach, ale nikt 
nie zastanawia się nad tym, jak faktycznie wygląda praca za kierownicą 
tego wielkiego pojazdu. Nie jest lekko. świadczą o tym wypowiedzi dwóch 
warszawskich kierowców.

kierowcy Na zakręcie…

Sportowiec roku
Młociarka Anita Włodarczyk z RKS Skra War-
szawa zwyciężyła w XVIII Plebiscycie na Naj-
lepszych Sportowców Warszawy 2017 roku. 
Dotychczas zwyciężyła 

w 42 konkursach z rzędu! 
Wygrała „Złote Kolce” – kla-
syfikację najlepszych polskich 
lekkoatletów i lekkoatletek – 
po raz ósmy w swej karierze. 
W 2017 roku nie tylko zdoby-
ła w Londynie mistrzostwo 
świata – po raz trzeci w swojej 
karierze – ale także zwycięży-
ła w plebiscycie prestiżowego 
magazynu „Track and Field”. 
Tytuł najlepszej lekkoatletki 
świata został jej przyznany 
po raz trzeci. Podczas Balu 
Mistrzów Sportu Warszawy 
odebrała swój piąty z rzędu 
tytuł Najlepszego Sportowca 
Roku. Zwycięstwo w tej ka-
tegorii oznacza, że Anita Wło-
darczyk będzie w 2018 roku 

również tytułowana Sportową 
Twarzą Warszawy.

W kategorii Najlepszy 
Sportowiec Niepełnospraw-
ny Roku 2017 zwyciężyła 
Julia Chmielewska, 16-letnia 
pływaczka reprezentująca 
Warszawski Klub Sportowy 
Młodzieży Niesłyszącej przy 
Instytucie Głuchoniemych. 
W 2017 roku pobiła rekordy 
Polski na 50 i 200m stylem 
klasycznym niesłyszących 
juniorów w kategorii 15-17 
lat i seniorów. Podczas XXIII 
Letnich Igrzysk Olimpijskich 
Głuchych w tureckim Samsun 
zawodniczka zdobyła trzy brą-
zowe medale – na dystansach 
50, 100 i 200 m – w pływaniu 
stylem klasycznym.          ab

Po interwencjach w sprawie słupków chodnik przy ul. Męcińskiej jest poszerzany.
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REKLAMAREKLAMA

Zaułki historii

W II Rzeczpospolitej jedną 
z głośniejszych miłosnych afer 
była sprawa pani… Radziejow-
skiej, czyli Elżbiety ze Słusz-
ków primo voto Kazanowskiej. 
Jej drugim mężem był podkanc-
lerz koronny Hieronim Radzie-
jowski, który został skazany na 
karę śmierci za zdradę króla 
Jana Kazimierza. Uciekając 
przed stryczkiem, schronił się 
najpierw w Wiedniu, a potem 
w Szwecji, skąd wrócił spro-
wadzając tu wojska Karola Gu-
stawa, co rozpoczęło tzw. potop 
szwedzki. Jak do tego doszło? 

Wesoła wdówka
Radziejowski miał wielkie 

ambicje. Był też znanym awan-
turnikiem i pieniaczem. Jego 
żona uchodziła za jedną z naj-
piękniejszych kobiet swojej 
epoki. Była jego trzecią żoną. 
Krążyły plotki, że poprzednie 
dwie jego żony poumierały – 
wykończone przez męża. Po-
dobno miał zwyczaj podnosić 
na nie rękę. 

Nowa pani Radziejowska 
była kobietą bardzo majętną. 
W wieku 30 lat została wdową, 
zaś jej mąż Adam Kazanowski, 
który był najlepszym przyjacie-
lem Władysława IV, umierając 
zapisał jej cały swój majątek, 
w skład którego wchodził mię-
dzy innymi najpiękniejszy pałac 
w Warszawie. 

Pałac do dziś stoi na rogu 
Krakowskiego Przedmieścia 
i Bednarskiej, a od strony Wi-
sły ma wmurowaną tablicę in-
formującą, że „Tu u stóp pałacu 
Kazanowskich, walczył z mał-
pami pan Zagłoba”.

 
Kochanka króla? 

Piękna trzydziestolatka, choć 
nie dała Kazanowskiemu dziec-
ka, to jednak odziedziczyła cały 
jego majątek. To spowodowało 
masę plotek w ówczesnej War-
szawie. Zwłaszcza, że uznania 
testamentu jej poprzedniego 
męża domagał się od krewnych 
Kazanowskiego sam król Jan Ka-
zimierz! To wskazywało, że być 
może między królem a wdówką 
były jakieś bliskie kontakty. 

W cztery miesiące po śmier-
ci pierwszego męża, Kazanow-

ska ponownie stanęła na ślub-
nym kobiercu i została panią Ra-
dziejowską. Ponoć męża wybrał 
jej sam król. Prawdopodobnie to 
wtedy zaczęły krążyć plotki, że 
jest ona jego kochanką. 

Radziejowski, który najpierw 
przyjaźnił się z królem, a po-
tem przeszedł do jego opozycji 
i otwarcie go krytykował, za jego 
sposób prowadzenia wojen z Ko-
zakami, napisał o tym w liście do 
królowej Ludwiki Marii Gonza-
gi, żony Jana Kazimierza. List 
napisany został w trakcie walk 
z wojskami Chmielnickiego. 

Zaadresowany ręką Ra-
dziejowskiego i opieczętowany 
jego pieczęcią z herbem Junosza 
nosił tytuł „Do Królowej Jej-
mości” i został przechwycony 
przez króla. Umyślny przyniósł 
mu go podobno w czasie uczty 
z senatorami, a Jan Kazimierz 
publicznie odczytał treść. Efekt 
był taki, że Ludwika Maria Gon-
zaga obraziła się na Radziejow-
ską. Sama Radziejowska, wście-
kła na męża, wróciła do Warsza-
wy i zamknęła się w klasztorze 
Klarysek, mieszczącym się tuż 
koło zamku. No i wniosła spra-
wę rozwodową... W XVII wieku 
to było jednak rzadkością. Ra-
dziejowski próbował najechać 
na klasztor i ją odbić. 

Ofiara domowej przemocy 
Czy naprawdę była kochan-

ką króla? Historycy nie znaleźli 
na to dowodów. Faktem jest na-
tomiast, że nie była szczęśliwa 
z drugim mężem. Podobno fa-
woryt królewski Jan Zygmunt 
Tyzenhauz zeznawał na jej pro-
cesie rozwodowym, że mąż ją 
dusił. Mówiono też, że raz tak 
uderzył ją w pierś, że dłuższy 
czas niedomagała. Miał ją też 
ponoć dusić poduszką, a nawet 
szarżował na nią z szablą. 

Cóż… noże kuchenne, któ-
re dziś towarzyszą domowym, 

krwawym awanturom nie były 
używane przez magnaterię, któ-
ra do kuchni wchodziła bardzo 
rzadko, gdyż od przyziemnych 
spraw miała po prostu służbę.

 
Płatny seks w wyższych 

sferach
Najbardziej rozwiązły 

i to w całej Europie, był wiek 
osiemnasty. Prostytucja była 
wtedy dość popularna. Jak 
twierdzą historycy, dawała 
pewną łatwość przekraczania 
granic społecznych. W łożni-
cach domów publicznych spo-
tykała się arystokracja z po-
spólstwem. 

W osiemnastym wieku zaj-
mowanie się najstarszym zawo-
dem świata dawało możność 
zrobienia szybkich pieniędzy, 
a także... co nam się dziś wy-
daje paradoksalne, dostęp do 
tak zwanego „lepszego towa-
rzystwa”, a nawet (sic!) stanu 
szlacheckiego! Podobno wiele 
prostytutek zostało wydanych 
za szlachciców tylko dlatego, 
że opanowały do perfekcji róż-
ne sztuki miłosne i w alkowach 
przyprawiły o zawrót głowy 
polskich możnowładców.

Pochwała bordelu i cnota  
za 30 dukatów

W XVIII wieku prowadzenie 
domu publicznego nie przynosi-
ło ujmy, gdyż parał się tym na-
wet… senator Rzeczpospolitej 
Polskiej, kasztelan Jacek Jezier-
ski, uważany za pierwszego pol-
skiego ekonomistę. Swój dom 
uciech wybudował w 1776 r.,  
po prawej stronie mostu nad 
brzegiem Wisły, „w miejscu 
zapadłym, którędy jeszcze 
Wisła płynęła”. Dom piętrowy 
zwany był pałacem, numer miał 
Dobra 2814, a jego napis fronto-
wy był w zgodzie z modą owe-
go czasu, lubującą się w tzw. 
poezji fasadowej i brzmiał: 
„Sprawiedliwego króla są to 
skutki rządu / Że tam teraz są 
domy, gdzie nie było lądu”. 

Od razu pojawiły się dosad-
ne repliki, zwłaszcza w wyda-
niu „swawolnej warszawskiej 
młodzieży”, jak np.: „Dziedzic 

budynku dobrze sobie radzi / Że 
z gnoju powstał, na gównach się 
sadzi”. 

Ale nie tylko Jezierski 
czerpał zyski z nierządu. Także 
czyniła to Barbara z Duninów 
Sanguszkowa. Był też w War-
szawie słynny dom prowadzony 
przez niejaką Henriettę Lullier. 
Podobno w nim nawet sam król 
Stanisław August Poniatowski 
odbywał tajne konferencje z… 
ministrami. 

Zaś Stanisław Kostka Potoc-
ki napisał dzieło wychwalające 
ten przybytek. Nosiło tytuł: „Po-
chwała bordelu”. Była to pieśń 
skierowana do jakiegoś „smut-
nego niewolnika [...] małżeń-
skiej cnoty”, który zdecydował 
się na małżeństwo, tj. na nudne 
współżycie z jedną partnerką, 
a tym samym – na rezygnację 
z opisywanych w wierszu, naj-
bardziej wyszukanych, różno-
rodnych przyjemności seksu-
alnych, jakich mogą mężczyźni 
bez kłopotu i „na życzenie” 
zaznać w „bordelach”.

Ludzie tamtej epoki uwiel-
biali bowiem uciechy alkowy 
i oddawali się nim absolutnie 
bez skrępowania. A ponieważ 
bali się chorób wenerycznych, 
na które jeszcze wtedy nie 
było lekarstwa, więc za noc 
z dziewicą byli w stanie słono 
zapłacić. Ponoć Adam Poniński 
wydał raz na ten cel trzydzieści 
dukatów. 

Teoretycznie ścigana,  
a praktycznie… 

Teoretycznie prostytucja 
była ścigana, a praktycznie... 
z usług nierządnic korzystali 
policjanci i żołnierze. Najczę-
ściej, niby przypadkiem, robili 
to w karczmach i zajazdach. 

Podobno wspomniana już 
Henrietta Lullier, czyli Lulierka, 
podróżując po kraju zawsze za-
bierała ze sobą kilka dziewczyn, 
które po drodze zarabiały pienią-
dze, oddając się w karczmach 
spragnionym cielesnych uciech 
podróżnym. Podobno w trak-
cie swojej podróży do Grodna, 
gdzie jechała odwiedzić króla 
internowanego przez Rosjan już 
po abdykacji, zatrzymała się pod 
Warszawą w jednej z karczm na 
terenie dzisiejszego Wawra. 

W archiwach zachował się 
list pisany do niej przez jednego 
z zaufanych służących, który do-
nosił, że nieżyczliwi jej konser-
watyści i polscy patrioci spalili 
wszystkie przybytki, w których 
postała jej noga, jako te, w któ-
rych siedzi „diabeł szalejącej 
w jej ciele Wenery”. 

W drugiej połowie XVIII 
wieku Warszawę odwiedził po-
dróżnik Fryderyk Schulz i napi-
sał: „Brak surowszego wycho-
wania u kobiet klas niższych, zły 
przykład, jaki dają mężczyźni 
i kobiety z wyższej społeczności, 
zupełny brak nadzoru ze strony 
rządu i wszelkiej policji – spra-
wiają, że się tu dziwić można 
nadzwyczajnemu rozprężeniu 
obyczajów, (…) mieszaninie bez-
wstydu i dzikości w nim, jakich 
może żadna stolica europejska 
w tym stopniu co Warszawa nie 
przedstawia”.

Ale Warszawa nie odbiega-
ła od innych europejskich stolic, 
w których też królowały skanda-
le, romanse i rozmaite miłosne 
awantury, i to przez cały czas, 
nie tylko w Walentynki. 

Oprac. Małgorzata  
Karolina Piekarska

miłość w dawNej warSzawie
Warszawa od zawsze była świadkiem wielkich i małych miłości. Miasto, 
jako to w którym mieszka wielu obywateli, od zawsze przyciągało kochan-
ków. Nie sposób zliczyć historii miłosnych, które kiedyś były na ustach 
wszystkich. Jedno jest pewne. Pokazują, że wielkie namiętności i miłosne 
skandale to nie wymysł XXI, ani nawet XX wieku. 

Skandale, romanse i miłosne awantury, czyli…

Pałac Kazanowskiego w Warszawie

Karczma w Wawrze

Stanisław Kostka Potocki

Ludwika Maria Gonzaga
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Bieg A (1,8 km)
1. Adrian Pec
2. Gustaw Szrajner
3. Marcin Szczepaniuk

1. Olga Grabowska
2. Natalia Życzyńska
3. Eleonora Tyndzik

Bieg B (250 m)
1. Ignacy Jamioł
2. Ignacy Krochmalski
3. Krzysztof Kamiński

1. Madlein Litenbamse
2. Julia Potocka
3.Klara Szrajner

Bieg C (5,4 km)
1. Wojciech Kopeć
2. Marek Dzięgielewski
3. Michał Jamioł

1. Justyna Śliwiak
2. Paulina Kozłowicz
3. Katarzyna Wesołowska

Bieg D (9 km)
1. Wojciech Kopeć
2. Marek Dzięgielewski
3. Michał Jamioł

1. Anna Szyszka
2. Tamara Mieloch
3. Justyna Sliwiak

z miaSta
W tym tygodniu wła-

dze Pragi Południe zawiesiły 
w wykonywaniu obowiązków 
dotychczasowego rzecznika 
prasowego – Jerzego Gierszew-
skiego. Jego dymisji domagała 
się część mieszkańców, a tak-
że stowarzyszenia Miasto Jest 
Nasze i Wiatrak, które złożyły 
stosowny wniosek w Urzędzie 
Dzielnicy (na zdjęciu). 

Według nieoficjalnych in-
formacji przyczynkiem zawie-
szenia były kontrowersje, jakie 
wywołał współudział Jerzego 
Gierszewskiego w zakłóco-
nym, emitowanym na żywo 
programie „To jest temat” TVP 
Info. Program dotyczył repry-
watyzacyjnych problemów 
lokatorów kamienicy przy ul. 
Skaryszewskiej 11. Obowiązki 
zawieszonego rzecznika przejął 
jego zastępca, Andrzej Opala.

***
Na początku lutego SP nr 

109 przy ul. Przygodnej w Waw-
rze powiększyła się o 5 nowych 
sal, które powstały  w nowo-
czesnej zabudowie modułowej. 
Powstały także sanitariaty, dwie 
szatnie i łącznik ze szkołą. 

Wcześniej nową przestrzeń 
do zajęć zyskali uczniowie 
dwóch innych wawerskich 
placówek oświatowych. SP nr 
128 przy Kadetów powiększy-
ła się o 3 nowe sale i świetlicę, 
a Przedszkole nr 338 przy Włó-
kienniczej o dwie sale, szatnię 
i salę do leżakowania. 

***
Od 90 lat Zarząd Dróg Miej-

skich mierzy ruch na głównych 
arteriach miasta. W 2017 r. naj-
więcej samochodów poruszało 
się po moście Grota-Rowec-
kiego – przejechało nim niemal  
62 mln pojazdów. Mniej ob-

legany był 
Łazienkow-
ski – ponad  
40 mln. Spa-
dło natężenie 
ruchu na mo-

ście Skłodowskiej-Curie – prze-
jechało nim niemal 20 mln sa-
mochodów. Jedną z najbardziej 
uczęszczanych ulic jest Wisło-
strada – prawie 36,5 mln. Ulicą 
B. Czecha przejechało ponad  
20 mln aut, ul. Pułkową – niemal 
22 mln, a Wybrzeżem Szczeciń-
skim, podobnie jak w ub. roku, 
niemal 16 mln.

***
Jeśli chcesz 

spędzić święto za-
kochanych w wy-
jątkowy sposób, 

14 lutego możesz zaprosić uko-
chaną osobę do klubu Drukar-
nia przy ul. Mińskiej 65. Tego 
dnia do romantycznej kolacji we 

dwoje dodano prawdziwą ucztę 
dla ducha. Największy nieza-
leżny teatr w kraju, grupa Teatr 
Pijana Sypialnia, przygotowała 
specjalny program artystyczny 
inspirowany widowiskiem „Wy-
jowisko”. Program artystyczny 
trwa 2 godziny i odbywa się 
w dwóch turach: 18:00 do 20:00 
oraz 20:30 do 22:30. Później do 
dyspozycji gości jest część baro-
wa i restauracyjna. Stoliki moż-
na zarezerwować pod numerem 
tel. 22 412 06 06. 

Więcej o wydarzeniu: 
fb – drukarnia na pradze 
www.drukarnianapradze.pl

***
MZA wychodzi naprze-

ciw oczekiwaniom pasażerów. 
W 200 autobusach z zajezdni 
„Ostrobramska” zainstalowano 
ładowarki USB. Teraz w czasie 
podróży można doładować tele-
fon czy inny sprzęt elektronicz-
ny. Do ładowarek można podpiąć 
kabel z USB. Każde urządzenie 
posiada dwa porty, co umożliwia 
korzystanie z nich jednocześnie 
dwóm pasażerom.

ab, ztm, ud wawer, mza

Uśmiechy zawodników, 
gwar rozmów, poklepywa-
nie się po plecach, doping 
kibiców, szczere gratulacje, 
uściski rodziny – to wszystko 

towarzyszyło kolejnej edycji 
„Biegu Wedla”. Choć była to 
trzynasta edycja, to nie oka-
zała się pechowa. Mimo ob-
lodzenia parkowych alejek nie 
dochodziło do poważniejszych 
wypadków. 

– Przez cały dzień mieli-
śmy trzy zdarzenia – mówią 
„Mieszkańcowi” ratownicy 
z Grupy Medycznej OSP Łazyń

Natomiast była to wyjątko-
wa edycja biegu, gdyż po raz 
pierwszy zdarzyło się tak, że 
w obydwu „dużych” biegach 
(na 5,4 i 9 km) triumfowała ta 
sama trójka zawodników!

Oczywiście najwięcej emo-
cji wzbudził bieg najkrótszy na 
250 m. Ten dystans przeznaczo-
ny był dla maluchów, którym 
towarzyszyła rodzina. Zwie-
lokrotniało to radość z biegu 
i pokonania mety. 

„Mieszkaniec” patronował 
medialnie „Biegowi Wedla” 
i mieliśmy wśród zawodników 
małą grupkę biegaczy związa-
nych z naszym tytułem. Wła-
śnie na najkrótszym dystansie 
debiutowała nasza Helenka, 

którą w czasie biegu aseku-
rowały mama Ania i ciocia 
Basia. Na mecie Hela z dumą 
prezentowała pierwszy w życiu 
medal…

Czwartym biegiem im-
prezy był wyścig młodzieży 
i „bardziej starszych” zawod-
ników na dystansie 1,86 km. 
Ta konkurencja też była bliska 
„Mieszkańcowi”, gdyż w niej 
właśnie ufundowaliśmy pu-
chary dla zwycięzców. Pucha-
ry wręczyła redaktor naczelna 
Barbara Nowosielska. 

„Bieg Wedla” to impreza 
z licznymi klasyfikacjami i na-
grodami. Fundatorami pucha-
rów są m.in. Urząd Dzielnicy 
Praga-Południe, Rada Osiedla 
Kamionek, szef miejskiej ko-
misji sportu Paweł Lech czy wi-
ceprzewodnicząca Rady Dziel-
nicy Praga-Południe Katarzyna 
Olszewska. Ta ostatnia zresztą 
uwijała się zarówno przy wrę-

czaniu nagród, jak i na alej-
kach parku Skaryszewskiego  
– w biegu na 9 km radna za-
jęła 201 miejsce na blisko 500 
zawodników. Na tym dystan-
sie świetny rezultat (16 lokata) 
uzyskał  Grzegorz Nowosiel-
ski, wnuk naszego nieżyjącego 
nadredaktora Wiesława. Grze-
siek wpadł na metę zmęczony, 
ale uśmiechnięty.

Uśmiechów nie brakowało 
także na twarzach zawodników 
konkurencji towarzyszących 
„Biegowi Wedla” – nordic wal-
king, O-run, marszach i biegach 
na orientację. 

– Pozdrawiamy wszystkich 
spacerujących po parku stu-
kając kijkiem o kijek! – dys-
pozycje startującym wydawał 

Krzysztof Człapski, mistrz 
Polski w Nordic Walking, któ-
ry prowadził rozgrzewkę przed 
startem tej konkurencji.

Łzy szczęścia pojawiły się 
zaś na mecie u Justyny Śliwiak, 
pierwszej kobiety na dystansie 
5,4 km. 

– Kurcze, nareszcie wygra-
łam! Dwa razy przybiegłam 
w „Biegu Wedla” jako druga 
i nareszcie zwyciężyłam!

Po raz kolejny imprezę, 
której głównymi organizatora-
mi są środowiska południowo-
praskiego PTTK, można uznać 
za bardzo udaną. Trzy galerie 
zdjęć z biegu zamieściliśmy na 
naszym profilu na Facebooku 
(profil Gazeta Mieszkaniec).

Ada M.

W parku Skaryszewskim, w czasie trzynastej edycji 
„Biegu Wedla”, można było zobaczyć, jak wiele ra-
dości daje proste bieganie. I to zarówno dzieciom, 
młodzieży, jak i dorosłym…

dziecięca  
radość doroSłych

Lista zwycięzców (mężczyźni, kobiety) głównych biegów

Najmłodsza grupa

Drużyna „Mieszkańca”

Redaktor Naczelna wręcza puchary.

KLUB KULTURY „GOCŁAW” 
ul. Abrahama 10,  
tel. 22 277-08-10

www.klubgoclaw.pl
www.facebook.com/cpkpp

biuro@klubgoclaw.pl

l 10.02. godz. 15.00 – Zimowy Turniej Szachowy dla 
Dzieci i Młodzieży; 17.02. godz. 14.00 – „O triasowym 
królu przestworzy” – pokaz dla dzieci i ich rodziców 
o odkryciach polskich paleontologów; wejściówki od 
12.02; 19.02. godz. 18.30 – Wieczór talentów – koncert 
uczestników sekcji wokalnych KKG.

PROM KULTURY SASKA KęPA
ul. Brukselska 23 
tel. 22 277-08-03

www.promkultury.pl
www.facebook.com/PROMkultury

bilety@promkultury.pl

l 9.02. godz. 19.00 – Galeria PROM: wernisaż malarstwa 
Hanny Karasińskiej-Eberhardt ,,Bieguny bycia”; wystawa 
do 11.03; 15.02. godz. 19.00 – GALERIA PROM: wernisaż 
wystawy malarstwa Konrada Wieniawy-Narkiewicza 
„Hurtownia art”; wystawa do 4.03; 17.02. godz. 11.00 – 
Spotkanie Związku Szlachty Polskiej: prezentacja książki 
„Totem inteligencki” oraz dyskusja z autorami; 19.02. 
godz. 19.00 – Rejsy po literaturze i nie tylko: Ewa Lipska; 
21.02. godz. 19.00 – Teatr Twojej Wyobraźni: „Salto”.

CENTRUM PROMOCJI KULTURY  
PRAGA-POŁUDNIE  

ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw
sekretariat@cpk.art.pl

l 8.02. godz. 18.00 – Spotkanie z pisarką Anną Janyską; 
11.02. godz. 12.00 – Bal karnawałowy Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Trwać 
w Nadziei”; 13.02. godz. 18.00 – poetycko-muzyczny 
Przed Walentynowy Wieczór – „Kobieta i mężczyzna, 
czyli powiedz mi, jak mnie kochasz…”; 14.02. godz. 
11.00 – Spektakl dla dzieci „W to mi graj” w wykonaniu 
Teatru „Itakzagramy”; godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: 
„Wbrew regułom. Manifest futurystów i rewolucja 
w sztuce”; 15.02. godz. 18.00 – Spotkanie autorskie Zofii 
Mikuły; godz. 19.00 – Czwartek Ceramiczny; 16.02. 
godz. 18.00 – Teatr MUTACJA przedstawia: „Przybory 
i Wasowskiego ballada o rodzinie”; 17.02. godz. 11.00 
– Popularno-naukowy pokaz dla dzieci od 6. roku życia, 
zapisy; 18.02. godz. 17.30 – Koncert z okazji 15-lecia 
grupy gospel Soul Connection; 21.02. godz. 17.00 – 
100-lecie Niepodległości: „Ignacy Jan Paderewski zza 
kulis – zaproszenie na wystawę w Muzeum Narodowym 
w Warszawie”.

wydarzeNia kulturalNe l wydarzenia
bezpłatne

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

tel. 22 277-08-48
www.kkseniora.art.pl

www.facebook.com/klubkulturyseniora
kkseniora@cpk.art.pl

l 8.02. godz. 12.00 – Zacznij pisać-warsztaty literackie; 
9.02. godz. 10.00 – Szachy; 11.02. godz. 16.00 – Recital 
Jerzego Filara: „Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę”; 
12.02. godz. 12.00 – 100-lecie odzyskania Niepodległości 
Polski: „Armia Polska we Francji 1917-1919”; 13.02. 
godz. 10.00 – Brydż; 14.02. godz. 12.00 – „Zbrodnie 
niemieckie w Powstaniu Warszawskim”; 16.02. godz. 
10.00 – Szachy; godz. 13.00 – Działka moja pasja: 
„Muszka plamoskrzydła”; 18.02. godz. 16.00 – Recital 
Danuty Stankiewicz „Nie płacz kiedy odjadę”; 19.02. 
godz. 12.00 – Historia muzyki: „Klasycy wiedeńscy”; 
20.02. godz. 10.00 – Brydż.

DK „śWIT” W DZIELNICY TARGóWEK
ul. Wysockiego 11,  

tel. 22 811-01-05
www.dkswit.com.pl/

www.facebook.com/dkswit
swit@dkswit.com.pl

l 9.02. godz. 18.30 – Warszawa w filmie: „Giuseppe 
w Warszawie”; 10.02. godz. 18.30 – Młody DKF: „Powrót 
do przyszłości”; 16.02. godz. 18.30 – Warszawa w filmie: 
„Pieczone gołąbki”; 23.02. godz. 18.30 – Warszawa 
w filmie: „Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię”; 24-25.02. 
godz. 13.30 – Chaplin, Keaton, Lloyd – mistrzowie 
burleski amerykańskiej.

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

patronat medialny
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Krzyżówka Mieszkańca nr 3

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2018: „Nic o nas bez nas” – książkę wylosowała p. Renata Mackiewicz. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 16.02. 2018 r.

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

Kowalski siedzi w autobusie i kombinuje, 
jak zagadnąć, żeby facet obok skasował 

mu bilet? 
– Facet jedzie do mojego osiedla. Ma ładne kwiaty, 
więc jedzie do pięknej kobiety. W osiedlu są dwie pięk-
ne: moja kochanka i moja żona. Jadę teraz do kochanki, 
więc on jedzie do mojej żony, która romansuje z Jac-
kiem, który jest chory i z Michałem. 
– Panie Michale, może mi pan skasować bilet?

***
Nowożeniec dzwoni do kumpla: 
– Stary, co mi się przytrafiło!!! Przez pierwsze trzy dni 
po ślubie byłem taki szczęśliwy, że mam najlepszą te-
ściową na świecie! Razem oglądaliśmy mecz, dwa razy 
poszliśmy na ryby, gadaliśmy o samochodach. Trzecie-
go dnia po weselu całkiem wytrzeźwiałem i wtedy pa-
trzę, a teściowa to teść!

RADY
CiotKi
AGATY

l Zimą,  szczególnie  paskudną 
i mokrą, dbaj o siebie, dbaj o bli-
skich. Ubieraj się na cebulkę, nie 
przegrzewaj,  pilnuj  zawsze,  by 
stopy były suche i ciepłe. 
l Wietrz  pomieszczenia  i  dbaj 
o  ich  odpowiednie  nawilżenie. 
Przed wyjściem z domu wyłączaj 
kaloryfery,  by  nie  przepłacać  za 
ogrzewanie.  Wietrz  pokój  przed 
snem, nie zaniedbuj  ruchu! Sto-
suj kremy ochronne (raczej tłuste 
i półtłuste, niż nawilżające) przed 
wyjściem  na  dwór  –  dotyczy  to 
także  dzieci  i  osób  starszych! 
l Twarz, dłonie, nie powinny być 
wystawiane  bez  zabezpieczenia 
na ziąb, a zwłaszcza mróz. 
l Jadaj  regularnie,  pamiętaj 
o  ciepłych,  pożywnych  posił-
kach –  tym bardziej,  im  zimniej 
na dworze. Zawsze w nie włączaj 
bogate  w  witaminy  i  mikroele-
menty kiszonki – kapustę, ogórki. 
Używaj  imbiru,  cynamonu  i  kur-
kumy, a także czosnku i chrzanu. 
Na zdrowie!Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

Zima bywa raz surowa, jak ta w latach 1978-79, raz łagodna, 
jak obecnie. Jakie są plusy każdej z nich?

Łagodna, to mniejsze koszty energii elektrycznej i ogrzewania, a także transportu 
samochodowego (mniej zużytego paliwa, odmrażaczy itp.), odnotowuje się też 
mniej wypadków.  Można też przy tej aurze korzystać z rowerów. Miasto ponosi 
mniejsze koszty odśnieżania, a mniej śniegu to mniejsze szanse na podtopienia 
i powodzie. Nie musimy się tak grubo ubierać, chętniej chodzimy na spacery. 
Surowa, to zwykle mniej groźnych wichur. Pokrywa śnieżna sprawia, że jest jaśniej, 
czyściej, przyjemniej, śnieg również tłumi hałasy. Spacery i sport na świeżym, 
choć mroźnym powietrzu wspaniale hartują i wzmacniają odporność organizmu. 
Rolnicy mówią, że po takiej zimie będą lepsze plony, a wczasowicze – że będzie 
mniej komarów!
Angielscy meteorolodzy przepowiadali na ten sezon niezwykle srogą zimę, na 
szczęście byli odosobnieni w tych prognozach, choć szansa na trafienie wynosiła 
50%. Czyli – na dwoje babka wróżyła. 

Pyszna Józia

  
 







 






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

Uniesie cię fala powodzenia! Będzie dobrze. Zrzucisz z siebie ograniczenia, pozbędziesz się zmar-
twień. Otworzą się przed tobą nowe perspektywy. Mogą one zarówno dotyczyć życia osobistego, jak 
i zawodowego. Zaplanuj, jak niebanalnie spędzić koniec karnawału z najbliższymi lub przyjaciółmi. 

Masz szansę uwolnić się od czegoś, co cię ogranicza lub podcina skrzydła. Możesz otrzymać 
fantastyczną propozycję lub wspaniały prezent. Pojawią się możliwości, których istnienia nie prze-
widywałeś. Na koniec karnawału możesz mieć okazję do znakomitej zabawy na imprezie, dużym 
przyjęciu lub nawet balu.

Jeśli męczą cię jakieś problemy zawodowe, możesz wpaść na pomysł, jak je rozwiązać. Znajdziesz 
sposób, by pozbyć się kłopotów – udadzą się rozmowy z szefem, otrzymasz nęcącą propozycję, 
z której warto jak najprędzej skorzystać. Swoich spraw nie odkładaj na potem, bo możesz stracić 
nad nimi kontrolę.

Pochłoną cię drobne, ale uciążliwe sprawy. Może ci się dać we znaki brak znajomości jakichś 
szczegółów, np. nie będziesz wiedzieć, jak coś zrobić lub załatwić. Nie dane ci będzie pracować 
w zwykłym rytmie. Inni mogą cię popędzać, dysponować twoim czasem, którego i tak nie masz zbyt 
wiele. Dlatego postaraj się o większą asertywność w kontaktach z otoczeniem.

W najbliższym czasie sprzyjające okoliczności mogą ci pomóc nawiązać nowe kontakty zawodowe 
i odświeżyć stare znajomości, które mogą być przydatne dla twoich interesów. Powinny ci się udać 
ważne rozmowy biznesowe lub negocjacje. Możliwy udział w targach, konferencjach lub służbowych 
wyjazdach. 

Nie zanosi się na poważne konflikty, ale tych mniejszych los ci nie oszczędzi. Mogą być dąsy lub 
niezadowolenie – ale tak naprawdę nie wiadomo z czego. Warto przeczekać ten niekorzystny okres 
i nie starać się o porozumienie na siłę. Wkrótce sytuacja powinna się poprawić. Uważaj podczas 
jazdy samochodem – na drogach ślisko i niebezpiecznie! 

Za oknem zimowa aura, a w twoim sercu panuje wiosna! Będziesz w pogodnym nastroju, otwarty 
na kontakty z ludźmi, skory do rozmów i spotkań. Na pewno nie zabraknie okazji, by się pośmiać 
w gronie przyjaciół i bliskich znajomych. Takie optymistyczne nastawienie do ludzi i świata pomoże 
ci przebrnąć przez kilka problemów. 

Wspaniale poradzisz sobie ze wszystkim, co wiąże się z praktyczną, materialną stroną bytu. Bez 
wysiłku połączysz obowiązki domowe z zawodowymi. W sprawach sercowych zacznie się czas 
podsumowań i rozmyślań o wzajemnych relacjach. Choć do drzwi zastuka codzienność, to nie 
osłabi wzajemnego uczucia. 

To dobry czas na przeżycie ciekawej znajomości. Jest jeden warunek: nie możesz unikać ludzi 
i siedzieć w kącie, czekając na zjawienie się tej wymarzonej drugiej połowy. Bywaj na spotkaniach, 
gdzie błyskotliwa rozmowa, poczucie humoru i pociągający wygląd zapewnią ci stałą asystę. Nie-
zapowiedziana wizyta dawno niewidzianego krewnego zagwarantuje ci wzrost adrenaliny 

Spacery, lekkostrawna dieta i odrobina sportu zapewnią ci niezłe samopoczucie. To dobry czas 
na zmianę stylu, fryzury lub przemeblowanie mieszkania. Ale energii może ci nie wystarczyć na 
wszystko. Lepiej zwolnić tempo. Druga połowa lutego będzie obfitowała w kilka wydarzeń, które 
będą miały wpływ na twoje dalsze postępowanie. 

Jeżeli uda ci się połączyć zmysł praktyczny z intuicją, to twoje pomysły, uważane wcześniej za zbyt 
fantastyczne lub nierealne, teraz mogą zostać docenione. W sprzyjających warunkach wiele z nich 
zdołasz zrealizować. Nie zapominaj o tym, że zawsze przydaje się odrobina popularności. Gdy będzie 
okazja, bywaj w towarzystwie. 

Pośpiech i niefrasobliwość mogą być teraz twoim wrogiem. Każdą podejmowaną decyzję dobrze 
przemyśl, żeby nie stwarzać sobie dodatkowych kłopotów, bo i tak możesz je mieć z powodu 
swoich wcześniejszych poczynań. Pocieszające jest to, że wkrótce problemy zaczną się same 
rozwiązywać. Merlin

PoLSKie, ziMoWe SMaKi. ideaLNe  
W NaSzYM KLiMaCie.
j RAcuchy Z jABłKAMi do gorącej, moc-
nej herbaty – jajko, szklanka maślanki, 1/3 
szklanki zimnej wody, sól, łyżeczka cukru, ¼ 
łyżeczki cynamonu, ½ łyżeczki kurkumy, pła-
ska łyżeczka imbiru – starannie wymieszaj lub 
zmiksuj. Dodaj łyżkę oliwy, oraz – stopniowo – 
mąkę, by powstała masa nieco bardziej gęsta 
niż śmietana. Dodaj 3 starte na wiórki kwaśne 
jabłka, wymieszaj i smaż cienkie placuszki na klarowanym maśle. Podawaj gorące, 
posypane cukrem. 
j BuRAKi – nadają się na barszcz lub jako dodatek do wielu zup warzywnych. 
Świetne na gorąco: ugotowane bez obierania ostudź, obierz, zetrzyj na tarce, włóż 
do rondla na podduszoną, drobno siekaną dużą cebulę i warstwę startego na gru-
bej tarce jabłka. Całość posól, duś przez około 15 minut, następnie dopraw solą, cu-
krem i cytryną. Świetna jest też sałatka ze śledziami: dwa spore, ugotowane buraki 
obierz, pokrój w kostkę, skrop octem jabłkowym, posól, wymieszaj, odstaw. Śred-
nie jabłko pokrój w kostkę, dodaj do niego siekaną cebulkę dymkę i dwa ziemniaki 
ugotowane w mundurkach, ostudzone i też krojone w kostkę. Posól, skrop lekko 
oliwą, wymieszaj. Śledzie matjasy osącz z oleju, pokrój na kawałki, wymieszaj z bu-
rakami i resztą składników. Uzupełnij greckim jogurtem i odstaw na 1-2 godziny, 
by się „przegryzło”. Wymieszaj, podawaj. Wierzch można ozdobić korniszonami lub 
kaparami.
j SMAlec – ja siekam drobniutko dobrą słoninę, tyle samo wędzonego boczku 
i dwa razy więcej surowego boczku. Smażę bardzo powoli, przykryte, potem dodaję 
sól, mielony pieprz, startą cebulę lub dwie i starte aromatyczne jabłko ze skórką. 
Mieszam, po około 20 minutach duszę odkryte, a gdy ma odpowiedni smak i aro-
mat wsypuję bardzo dużo majeranku. Znów mieszam. Gorące wkładam w słoicz-
ki i rozdaję rodzinie oraz przyjaciołom. Najlepiej smarować na ciemny chleb i jeść 
z dodatkiem cieniutkich plasterków cebuli na wierzchu lub z chrupiącym, kiszonym 
ogórkiem.
A jeszcze mamy tyle wspaniałości z kapusty kiszonej i surowej, ziemniaków, fasoli, 
marchwi, selera, chrzanu – do wyboru!

1       2         3        4        5         6        7        8       9          10     11      12
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n Chemia, fizyka, dojazd.  
Tel. 503-410-723

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

n Niemiecki od podstaw do ma-
tury, korespondencja hadlowa. 
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

NIERUCHOMOśCI – Sprzedam

n Mieszkanie 2-pokojowe, Rem-
bertów. Tel. 501-974-439

NIERUCHOMOśCI – Zamienię

n Mieszkanie3pok, aparta-
mentowiec na DOM, Praga Płd. 
(dopłata). Tel. 601-299-055

PRACA

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

PRAWNE

n Adwokat Kamila Osica-Mi-
ładowska, sprawy cywilne, 
lokalowe, rodzinne, spadkowe, 
administracyjne i inne. Al. 
Waszyngtona 146 lok. 212. 
Kancelaria została przeniesiona 
z Universamu Grochów.  
Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

n Adwokat Wojciech Lipka 
przyjmuje już w Kancelarii Adwo-
kackiej 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 – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, po-
rady, wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody. Tel. 22 672-34-34, 
604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl

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

SPRZEDAM

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

DAM PRACę

n PRZYCHODNIA LEKARSKA 
ZATRUDNI NA ETAT PIELę-
GNIARKę- RECEPCJONIST-
Kę. TEL. 601-34-10-20

n Przychodnia medyczna 
Boramed poszukuje Pani do 
sprzątania. Praca w godzinach 
wieczornych od poniedziałku 
do soboty. Poszukujemy osoby 
odpowiedzialnej, sumiennej 
i uczciwej. Prosimy o kontakt 
w godzinach 8:00-16:00,  
tel. 534-795-121

n Sklep garmażeryjny zatrudni 
doświadczonego sprzedawcę. 
Tel. 796-652-432

n Zatrudnię panią w średnim 
wieku z zamieszkaniem lub na 
przychodne w godz. 9-15 do 
opieki nad niepełnosprawną 
panią. Tel. 788-301-189

FINANSE

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

n Pożyczki pozabankowe.  
Tel. 609-545-270

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

KUPIę

n ! Przedmioty z likwidowanych 
mieszkań oraz znaczki, monety, 
książki, pocztówki i meble.  
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 Książki Winyle Dojadę.  
Tel. 798-631-511 

n Meble, obrazy, znaczki, książ-
ki, monety, medale.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

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

MEDYCZNE

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

NAUKA

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

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

TRANSPORT

n Przeprowadzki 24h/7. Wywóz 
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań i 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

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputero-
wy 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 – NA-
PRAWA. 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,  
projektowanie, serwis 24 h, 
sprzedaż urządzeń, komplek-
sowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy 
realizacji, gwarancja.  
Tel. 502-904-708

n KSIęGOWOśĆ JPK 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 solid-
nie. Tel. 608-475-870

n Ocieplanie domów.  
Tel. 501-441-898

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

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

n Rolety antywłamaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874

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

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

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 Remonty kompleksowo.  
Tel. 504-781-725

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

USŁUGI – Porządkowe

n Pranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, osobiście.  
Tel. 512-247-440

USŁUGI – Remontowe

n Adaptacje, glazura, hydraulika, 
malowanie. Tel. 606-181-588

n ELEKTRYK.  
TEL. 511-440-094

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

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

WYPOCZYNEK

n Wypoczynek dla Seniorów 
w Krynicy Morskiej:  
WIELKANOC 10 DNI  
30.03.2018-08.04.2018,  
cena 999 zł/os.  
KWIECIEŃ 14 DNI  
09.04.2018-22.04.2018,  
cena 1199 zł/os.  
MAJÓWKA 14 DNI  
23.04.2018-06.05.2018,  
cena 1399 zł/os.  
MAJ 11 DNI  
03.05.2018-13.05.2018  
cena 950 zł/os.  
Informacje i zapisy:  
ul. Marszałkowska 81 lok. 25. 
Tel. (22) 834-95-29

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

tel. 870-68-95
601 305 779; 601 99 59 59
Pełen zakres usług w kraju i zagranicą

Własna kaplica w Wawrze ul. Widoczna 6
Siedziba firmy: Warszawa Grochów

ul. Grenadierów 34 tel/fax 22 810 94 80
Nasza oferta w internecie

www.gojscy.pl; e-mail: info@gojscy.pl

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

Marek Gójski
firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

...zapisz się do newslettera... ...co DWA TYGODNIE otrzymasz
MIESZKAŃCA ON-LINE
z NAJŚWIEŻSZYMI informacjami
na swoją SKRZYNKĘ MAILOWĄ

Wejdź na naszą stronę internetową:Jest na to proste rozwiązanie!

lp.ceinakzseim.www

CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI?

ZAGINĄŁ KOT, ZGUBIŁEŚ PSA
portal „Mieszkańca”

ZA DARMO info o tym da!*
www.mieszkaniec.pl

www.facebook.com/gazetamieszkaniec
* ilość informacji ograniczona; osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 22 810-64-12
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zapisy : 500 - 523 - 499koszt wizyty 80 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°

Środa

www.jaskra.org

• Poradnia jaskrowa

• Poradnia okulistyczna• Poradnia zeza

• Gabinet zabiegowy

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!

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

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

Zapraszamy
OTWARTE

W dniach 6-16.02  
BEZPŁATNE BADANIE WZROKU  

SKANEREM OKA DNEye Rodenstock.
ZAPISZ SIę JUŻ DZIś!

Tel. 512 071 009, 22 815 29 99

W sobotę 10.02 w godz. 10.00–16.00  
odbędzie się  

FESTIWAL OKULARóW  
PORSCHE DESIGN by Rodenstock. 

PRZYJDŹ I ZAPOZNAJ SIę Z NASZĄ OFERTĄ!

BRAK światła powoduje spadek nastroju 
i utratę energii. A co powoduje NADMIAR świa-
tła? Żeby człowiek mógł widzieć, światło musi się 
odbić od oglądanego obiektu i za pośrednictwem 
oka dotrzeć do mózgu, gdzie powstaje jego obraz. 
Dlatego w dzień widzimy lepiej (jesteśmy aktywni), 
nocą gorzej (czas na sen). 

W 2017 r. nagrodę Nobla w dziedzinie medycy-
ny i fizjologii przyznano trzem naukowcom, którzy 
odkryli gen zapisujący mechanizm spełniający funk-
cję zegara biologicznego. Od 
tego momentu mamy świa-
domość, że gdyby nie elek-
tryczność (sztuczne światło) 
bylibyśmy zdrowsi. Przedłużamy dzień włączając 
oświetlenie, a w ostatnich latach dodatkowo bezpo-
średnio naświetlamy oczy monitorami komputero-
wymi, smartfonami, tabletami, a także ekranami TV 
o coraz większych rozmiarach. Nasz mózg, ciągle 
bombardowany światłem, już nie wie, kiedy jest 
dzień, a kiedy noc. Zaburzony rytm biologiczny skut-
kuje osłabieniem pracy serca, snu, a nawet metabo-
lizmu. Zwłaszcza wieczorne korzystanie z elektroniki  
powoduje problemy z zasypianiem, co skutkuje 
przemęczeniem i rozdrażnieniem.

Wpływ szkodliwego światła niebieskiego na 
zdrowie człowieka stało się inspiracją dla firmy 
Rodenstock, jednego z wiodących producentów 
opraw i soczewek okularowych na świecie. W celu 
zapobiegania negatywnych skutków nadmiaru 
światła niebieskiego stworzono jedną z najbardziej 
zaawansowanych  technologicznie wielowarstwo-
wą powłokę Solitaire® Protect BALANCE 2. Po-
włoka ta przeznaczona jest dla wszystkich użyt-
kowników okularów, a w szczególności dla osób 

korzystających z kompu-
terów, smartfonów, table-
tów, telewizorów.

Powłoka Solitaire® 
Protect BALANCE 2 blokuje działanie szkodliwe-
go światła niebieskiego emitowanego przez ww. 
urządzenia. Jest dostępna na wszystkich kon-
strukcjach soczewek (jednoogniskowe, biurowe 
i progresywne).

Chrońmy  swoje oczy soczewkami z powłoką 
Solitaire® Protect BALANCE 2.

Jeśli szukasz więcej informacji na temat oczu, 
okularów czy soczewek kontaktowych, zajrzyj na 
nasz fanpage, stronę WWW, zadzwoń lub po prostu 
PRZYJDŹ DO NAS.

ochroNa przed NiebieSkim światłem

TRZY KROKI DO DOBREGO WIDZENIA:
1. Przyjdź do nas 2. Zbadaj wzrok
3. Zrób okulary „szyte na miarę”

okulary „Szyte Na miarę”

WARSZAWA

Pani Ewa M., pacjentka 
BORAMEDU, jest pod wraże-
niem skuteczności tutejszych 
fizjoterapeutów. Kilka lat temu 
pojawiły się u niej bolesne, na-
silające się z miesiąca na mie-
siąc problemy z barkiem i ręką, 
więc nie szczędziła środków, 
by się ich skutecznie pozbyć. 
Niezliczone masaże, sterydy, 
blokady, a ból niestrudzenie, 
po jakimś czasie, powracał 
z większą siłą. Gdy zdespero-
wana, z rozpoznaniem zespo-
łu bólowego barku, trafiła do 
BORAMEDu, do osteopaty 
Mariusza Madeja, nie li-
czyła na wiele. Tym bardziej 
była zdziwiona, kiedy (wbrew 
wszystkim poprzednim diagno-
zom) po wnikliwym badaniu 
i przeprowadzeniu specjal-
nych testów stwierdził, że 
bark i ręka, na które ją tak 
długo leczono, są całkowicie 
zdrowe, natomiast problem 
ma źródło w jednym z kręgów 
kręgosłupa szyjnego! 

Rezonans dowiódł, że Ma-
riusz Madej miał rację, stawia-
jąc diagnozę zupełnie inną, niż 
wszystkie dotychczasowe: to 
zmiany w górnym odcinku krę-
gosłupa powodują nieznośny 

ból w barku i całej niemal ręce. 
Szczęśliwie obyło się bez ope-
racji, a po dziesięciu zabiegach 
indywidualnie dobranej przez 
osteopatę terapii ból i wszelkie 
niedogodności ustąpiły bez 
śladu!

– Jak to możliwe? – pytamy 
pana Mariusza Madeja, świet-
nie wykształconego osteopatę 
z wielkim doświadczeniem, 
który obecnie sam szkoli fizjo-
terapeutów, chiropraktyków 
i lekarzy (m.in. ortopedów, 
radiologów), nie zaniedbując 
swojej praktyki i swoich pacjen-
tów w BORAMEDzie.

– To bardzo ciekawe zagad-
nienie. Zdarzają się sytuacje, 
gdy przyczyna leży w wątro-

bie, trzustce, sercu czy prze-
ponie, a boli kręgosłup. Oste-
opatia daje nam wspaniałe moż-
liwości, między innymi testy, by 
sprawdzić, czy ból istotnie jest 
wynikiem chorego w jakimś od-
cinku kręgosłupa, czy ma inne 
przyczyny. Autonomiczny układ 
nerwowy działa niezależnie 
od naszej woli. Trzustka jest 
unerwiona przywspółczulnie 
z kręgosłupem, który może 
boleć, gdy choruje trzustka, 
choć sam w sobie jest zdrów. 

– Skąd to się bierze? 
– To adrenalina: w stresie 

nasz organizm mobilizuje siły 
w nogach i rękach, dając go-
towość do obrony lub uciecz-
ki. Stres, jaki powoduje dziś 
np. praca, wywołuje reakcję 
organizmu zbliżoną do tej, 
jak u myśliwego sprzed ty-
sięcy lat, zaskoczonego przez 
drapieżniki. Nogi i ręce są 
bardziej ukrwione, co upo-
śledza ukrwienie narządów 
wewnętrznych. Im dłuższe lub 
częstsze oddziaływanie stresu, 
tym gorzej dla nas. Tu najsłab-
szym narządem była trzustka, 
która dała objawy bólowe 
w tym miejscu, w którym 
wspomniane nerwy łączą ją 

z kręgosłupem. Inny pacjent 
miał podrażnioną przeponę, 
a bolał go bark – unerwienie 
przepony i tego barku wy-
chodzi z tego samego miej-
sca w kręgosłupie, stąd takie 
właśnie nieoczywiste objawy. 
Jemu również udało się pomóc. 
Czasem problem jest faktycznie 
w samym kręgosłupie, a nie 
poza nim. Osteopata potrafi 
to zdiagnozować i opracować 
indywidualną terapię dla pa-
cjenta.

Tę opinię potwierdza inny 
osteopata z BORAMEDu, 
pan Brian Gudaniec, obecnie 
w Polsce, po dwuletniej prakty-
ce we Francji.

– To wszystko wynika ze 
złożoności naszego układu 
nerwowego – tłumaczy. – Dys-
funkcja jakiegoś narządu „bom-
barduje” sygnałami organizm; 
wiele z nich trafia do rdzenia 
kręgowego. Na przykład przy 
zawale serca pacjent czuje ból 
zamostkowy, ale zazwyczaj 
także ból lewej żuchwy, szyi 
i lewego barku. Z kolei przy 
bólu nerki może boleć kręgosłup 
między 11 i 12 żebrem. Dopiero 
specjalista z odpowiednim za-
sobem wiedzy palpacją może 
sprawdzić struktury, ocenić 
między innymi ich napięcie 
oraz inne parametry, a także 
odpowiednimi testami klinicz-

nymi, niekłopotliwymi dla 
pacjenta, wykluczyć pewne 
podejrzenia i postawić dia-
gnozę.

– Osteopatia leczy migreny, 
nawet oporne na leki…

– To prawda. Migrena może 
mieć wiele przyczyn: brak snu, 
przemęczenie, nadmierne na-
pięcie mięśni podpotylicznych, 
podrażnienie nerwu błędnego, 
czasem powiązane z trzewiami. 
Inne przyczyny, to na przykład 
urazy kości ogonowej powsta-
łe nawet w niemowlęctwie albo 
podczas porodu, dające obja-
wy migrenowe nawet dopiero 
w dorosłym życiu. Dochodzi 
czasami do zmiany biomechani-
ki, bodźcowania na skutek złe-
go ustawienia kości ogonowej 
i – w konsekwencji – do bólów 
głowy. Z tym mamy naprawdę 
wielkie doświadczenie i świet-
ne efekty, a po terapii dobra-
nej do konkretnego przypad-
ku, zazwyczaj migreny mijają 

bezpowrotnie. Osteopata musi 
zbadać pacjenta, odkryć przy-
czynę dolegliwości i wówczas 
albo zastosować odpowiednią 
terapię, albo skierować pacjent-
kę na przykład do neurologa czy 
zalecić dodatkowe badania dia-
gnostyczne. Warto skorzystać  
z pomocy osteopaty, odkryć przy-
czynę migren i pozbyć się ich.

– Dziękuję Panom za roz-
mowę!                           AS2018

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
08.02. – 22.02.2018,  

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

i decyduje o ilości miejsc.

tajemNice twojego ciała
Nasz organizm, gdy ma kłopoty, zwykle wysyła nam sygnały, czasem subtel-
ne i ledwo czytelne, a innym razem dotkliwe, bolesne, nieprzyjemne. Jednak 
w sygnałach naszego ciała nie wszystko jest tym, czym się nam wydaje.

Brian Gudaniec Mariusz Madej

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
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