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Prognozy nie są dobre

Za granicą lubię sobie podpatrzeć, co nieuchronnie wkrótce będzie i u nas. Nie mam dobrych wiadomości dla kierowców: w wielkich
europejskich stolicach bezwzględnie
wyrzuca się ruch kołowy z centrów
miast. A już diesle w ogóle zaczynają
mieć przegwizdane: w takim Londynie
na przykład, wjeżdżające do centrum
samochody rejestrowane są przez
kamery i z konta bankowego ściągana jest opłata za przekroczenie linii
umownego centrum. Dla diesli stawka jest sporo wyższa niż w przypadku
aut benzynowych.
Na ulicy aut w ogóle się nie parkuje, w centrum są (stosunkowo nieliczne) parkingi. Wjeżdżasz – płacisz,
przeżywasz Golgotę ze znalezieniem
miejsca postojowego i płacisz za nie,
jak za zboże. Krótko mówiąc, jesteś
do jazdy po centrum własnym samochodem zniechęcany na każdym kroku, a i tak korki są ogromne…
Nieuchronnie dojdzie to do nas.
Będzie wrzask, bo interes zbiorowy
jest u nas słabo respektowany, po
czasach komunizmu, w poszanowaniu
jest docenianie jednostki. I nawet, jak
zaczęliśmy wiele mówić o smogu, to
przecież wiadomo, moje auto nie truje,
a na pewno nie tyle, co piec sąsiada.
Więc łatwej zgody na drakońskie rozwiązania nie będzie. Będą dominować
głosy: najpierw rozbudujmy metro,
poprawmy ruch pociągów podmiejskich, a dopiero potem bierzmy się za
ściąganie lejców obywatelowi.
I pewnie nikt nie będzie się wyrywał z takimi pomysłami do momentu,
aż ruch w centrum Warszawy ostatecznie stanie. Potem, w klinczu wytrzymamy jakiś rok, aż wszyscy już będą mieli
tego dość i wtedy, powoli pójdziemy
w ślady innych stolic. Proponuję jednak
już teraz zacząć się oswajać z myślą,
jak będzie.
Tomasz Szymański

08.03.2018
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Centrum Kredytowe

ANTYKI

Kupno - Sprzedaż
Monety, medale
Obrazy, platery Srebro, złoto
UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

m anakia
 Zapraszamy
na ZESTAWY LUNCHOWE
od 14 zł
 Zadzwoń, zamów i odbierz

 Ceny imprez okolicznościowych
do uzgodnienia, menu
dostosowane do indywidualnych
potrzeb Klienta
 Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18
(wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;
www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl
ZNAJDŹ NAS N A

OFERUJE WSPÓLNOTOM
MIESZKANIOWYM
I DEWELOPEROM
PROFESJONALNE I RZETELNE
USŁUGI W ZARZĄDZANIU
I ADMINISTROWANIU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Firma posiada:
 wieloletnie doświadczenie
 profesjonalną kadrę
specjalistów
 konkurencyjne ceny

m

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!
Biuro: ul. Igańska 22,
04-087 Warszawa
22 810 13 40, 501 742 485
e-mail: biuro@manakia.pl
www.manakia.pl

urokredyt

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.

TARGI
MEDYCYNY
NATURALNEJ

KOSMETYKI  KAMIENIE
JUBILERSTWO

16-17-18
marca

piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-17.00

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87

www.kameleon.targi.pl

U NAS
• Obniżysz ratę

Nie masz
zdolności kredytowej
- pomożemy w każdej
sytuacji !!!

• Sfinansujesz potrzeby Twojej firmy

• Otrzymasz kredyt bez zaświadczeń
• Otrzymasz szybką gotówkę bez BIK

ul. Targowa 35
Warszawa
tel. 730 050 051

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

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

www.twarowski.net
GABINET
STOMATOLOGICZNY

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

 bezbolesne leczenie
 protezy elastyczne
 bezpieczne narkozy

u WA G A !
Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

RING

KRONIKA POLICYJNA

Tematem dzisiejszego starcia jest włączenie przez władze Warszawy terenu Portu Żerań i dawnych zakładów
FSO do projektu „Osiedla Warszawy” z przeznaczeniem tych obszarów pod tzw. mieszkaniówkę. Do takiego zagospodarowania obszaru Portu Żerańskiego z dystansem podchodzą władze Białołęki i dzielnicowi aktywiści.
W jednym narożniku Ringu Mieszkańca stanął wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, zaś
w drugim burmistrz Białołęki Ilona Soja-Kozłowska.

Będzie dialog
trójstronny
Michał Olszewski
zastępca Prezydent
m.st. Warszawy

Analizy wykazały, że oba te tereny znajdują się w granicach obszaru zurbanizowanego, w obrębie
którego rozwój miasta powinien
odbywać się w pierwszej kolejności. Są to tereny silnie przekształcone przez człowieka, wymagające
reurbanizacji, by mogły stać się
częścią tkanki miejskiej. Ponieważ
oba te obszary posiadają stosunkowo skomplikowane uwarunkowania zdecydowaliśmy się włączyć je
w pilotażowy proces dialogu jako
forma przygotowania do nowego
studium.
To tereny o dużym potencjale
rozwojowym, przede wszystkim
dlatego, że już dziś są one w wielu
aspektach gotowe do rozwoju, bez
ponoszenia przez miasto wielkich
kosztów, jak to ma miejsce w strefie obrzeżnej miasta.
W marcu przeprowadzimy
warsztaty, których wyniki odpowiedzą w jakim zakresie zmiana studium byłaby konieczna.
Z końcem marca planowane jest
podjęcie uchwały o przystąpieniu

do sporządzania zmiany studium,
a efekt warsztatów, miejmy nadzieję, przyniesie wartościowy wkład
do nowego dokumentu studium.
Proces dialogu trójstronnego
w ramach projektu Osiedla Warszawy stanowi wstęp do procesu
konsultacji społecznych. Sam
proces dialogu to nowa formuła,
którą proponujemy do przetestowania mieszkańcom i inwestorom. Dla miasta jest ona szansą na
wypracowanie zrównoważonej
i skoordynowanej wizji. Prowadzenie dialogu w ramach projektu
Osiedla Warszawy nie zastępuje
innych procesów ani procedur
związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym i towarzyszącej im
partycypacji społecznej. Dialog ma
je uzupełnić o dodatkowy komponent wspólnej rozmowy pomiędzy
trzema stronami przy zachowaniu
transparentności i równości stron.
Wypracowany w ramach dialogu
materiał zostanie poddany dyskusji publicznej w ramach konsultacji
społecznych.

Koszty będą
olbrzymie
Ilona Soja-Kozłowska
burmistrz Dzielnicy Białołęka
m.st. Warszawy

Jako Zarząd Białołęki wydaliśmy w sprawie projektu
„Osiedla Warszawy” oświadczenie, w którym podnosimy,
że obszar Portu Żerańskiego
w dotychczasowym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy w przeważającej
mierze był przeznaczony pod
usługi. Teren u zbiegu ulic:
Modlińskiej i Trasy Toruńskiej
ma przede wszystkim funkcję
produkcyjno-usługową, z przeznaczeniem na takie obiekty
jak np. park technologiczny czy
centrum kongresowo-wystawiennicze.
Rejon Kanału Żerańskiego jest bardzo wartościowy ze
względu na zieleń i możliwości
rekreacji. Zresztą takie funkcje
tego obszaru są zabezpieczone
właśnie w obowiązującym studium. Jest to wymarzony teren
do realizowania funkcji sportowo-rekreacyjnej z zachowaniem
zieleni.

Przez ten teren biegną tory
kolejowe do elektrociepłowni,
co na pewno będzie stanowiło
wielką uciążliwość dla potencjalnych mieszkańców. Owszem
Studium dopuszcza na części
tego obszaru funkcję mieszkaniową dla ok. 40 % powierzchni,
ale problemem jest choćby brak
połączeń komunikacyjnych.
Tutaj praktycznie nie ma dróg,
ani infrastruktury towarzyszącej
i niezbędnej do obsługi osiedli
mieszkaniowych – przedszkoli,
szkół, żłobków, ośrodków zdrowia… I to jest olbrzymim problemem, bo istniejące w pobliżu
placówki tego typu i tak są już
maksymalnie obciążone.
Obawiamy się, że przeznaczenie tego obszaru pod
„mieszkaniówkę” pociągnie za
sobą ogromne wydatki, które
będzie musiał ponieść samorząd.
Chcielibyśmy poznać wcześniej
ich wysokość – samorząd musi
mieć świadomość wysokości
tych kosztów i je zabezpieczyć.

Przypomnijmy: Pomysł przeznaczenia terenów przy Kanale Żerańskim pod zabudowę mieszkaniową wywołał sporo kontrowersji. Wymaga to zresztą
zmiany tzw. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Aktywiści obawiają się, że taka zmiana spowoduje, że te
tereny wpadną w ręce deweloperów. Miasto zapowiada w tej sprawie wyjątkowo szeroko zakrojone konsultacje.

Zdemolował sklep
Patrolowcy zostali skierowani na interwencję do
sklepu przy ul. Waszyngtona. 29-letni Łukasz J.
wtargnął do sklepu matki swojej byłej partnerki,
wszczął awanturę, zniszczył
drzwi sklepu oraz porozbijał
szklany wystrój, a na koniec
zniszczył telefon byłej konkubiny. Tłumaczył, że działał pod wpływem silnych
emocji. Został zatrzymany.
Niechciany lokator
Mieszkaniec Wawra
zastał „lokatora” na swojej
działce, który włamał się do
jego domku, urządził tam
miejsce do spania okradając sąsiednią posesję i nielegalnie korzystał z prądu.
Pomimo żądań właściciela,
nie chciał opuścić domku.
Tłumaczył, że niedawno wyszedł z więzienia
i nie miał gdzie mieszkać.
22-letni Janusz K. został
zatrzymany.
Okradały domy
Mieszkańcy Falenicy
zawiadomili policjantów, że
dwie kobiety chodzą od
domu do domu i chwytają za
klamki, sprawdzając, czy są
otwarte drzwi. Po ich wylegitymowaniu okazało się, że
są poszukiwane , bo nie stawiły się do więzienia. Miały
przy sobie sporą ilość biżuterii i monet. Funkcjonariusze ustalili, że obywatelki
Rumunii dopuściły się kradzieży w jednym z domów.

Wartość strat wyniosła ponad 17 tysięcy złotych.
Szli i demolowali
Około 3.00 nad ranem
jeden z mieszkańców Pragi Południe zatelefonował
do komendy i powiadomił
o dwóch mężczyznach, którzy niszczą zaparkowane samochody. Dwaj obywatele
Ukrainy znajdowali się pod
wpływem alkoholu. Dopuścili się zniszczenia kilkunastu pojazdów, przewrócili
też dwa skutery. Zatrzymani
trafili do cel.
Włamał się do kii
Policjanci zatrzymali
34-letniego Sławomira L.,
który włamał się do samochodu marki Kia na Gocławiu i ukradł kamerę samochodową oraz kilka drobiazgów. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, grozi
mu do 10 lat pozbawienia
wolności.
Pobił kolegę za
dziewczynę
Policjanci zatrzymali
34-letniego Marcina D. podejrzewanego o uszkodzenie ciała kolegi, z którym
wspólnie zamieszkiwał.
Pokrzywdzony miał połamane kończyny, liczne zadrapania i rany oraz zasinienia. A wszystko dlatego, że
źle potraktował dziewczynę
34-latka. Marcin D. usłyszał
zarzut, decyzją sądu został
tymczasowo aresztowany
na 3 miesiące.
policja.pl
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Weź bezpiecznie
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TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI im. prof. J. Groszkowskiego

SZYBKĄ POŻYCZKĘ

do 2000 zł
tel. 792 307 229

TADEX
OPONY

Warszawa,
ul. Ostrobramska 38b
tel. 22 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
RUN ON FLAT 
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

ZAK£AD US£UG
TAPICERSKICH I STOLARSKICH
d. „REDOM”
ul. Walecznych 76,
tel./fax 22 617-23-33
tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:

 renowacjê tapicerki mebli
nowoczesnych i stylowych
 renowacjê stolarki mebli
nowoczesnych i stylowych
 nowe meble na wymiar
(wersalki, tapczany, fotele,
naro¿niki, stela¿e itd.)
 zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce
Posiadamy wybór tkanin
i transport
Z A P R A S Z A M Y:

w godz. 700-1730, sob. 900-1300
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 technik informatyk,
 technik teleinformatyk,
 technik telekomunikacji,
 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. A. Osieckiej
 klasa artystyczna
KANDYDATÓW do „Łączności” zapraszamy na dni otwarte:
17 marca 2018 r. /od g. 10:00/ i 24 kwietnia 2018 r. /g. 17:30/
wejście od ul. Afrykańskiej

Universam – reaktywacja
Przy rondzie Wiatraczna znowu działa Universam Grochów.
Pod koniec lutego, w nowym opakowaniu, kultowy grochowski
supermarket ponownie otworzył swoje podwoje dla klientów!

Universam był jednym z pierwszych, wielkopowierzchniowych
i wielobranżowych sklepów w Warszawie. Został otwarty w 1977 r. specjalnie dla mieszkańców Pragi Południe i okolicznych miejscowości, gdyż
rondo Wiatraczna, z mocno rozbudowaną pętlą autobusową i tramwajową,
od dziesiątek lat pełniło niezmiernie
ważną rolę komunikacyjną pomiędzy
Grochowem a okolicą. A jeśli do tego
dorzucić bardzo dobre zaopatrzenie
sklepu (o które w tamtych latach wcale
nie było łatwo), to nie dziwne, że stał
się marketem powszechnie lubianym
i popularnym…
„Serwus Warszawo!” – pod takim
hasłem, 28 lutego nastąpiło ponowne
otwarcie sklepu „Społem” WSS Praga-Południe. Tym razem jednak nie

jako osobnego budynku, ale części
centrum handlowego Galeria Rondo
Wiatraczna. To kompleks usługowomieszkalny, który stanął w miejscu
wyburzonego w 2016 roku dawnego
budynku Universamu. W kompleksie znajduje się prawie 500 mieszkań
oraz ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej.
Wśród sklepów i restauracji wielu
znanych, polskich i światowych marek poczesne miejsce zajmuje w kompleksie supermarket „Społem” WSS
Praga-Południe. Oczywiście, nie jest
to już dawny Universam, ale sentyment do niego powoduje, że od dnia
otwarcia sklep odwiedzają setki, jeśli
nie tysiące klientów.
– Dla nas to historyczny moment
– mówił na otwarciu kompleksu pre-

Prezes Bogusław Różycki z piękniejszą częścią „społemowskiej rodziny”.

zes południowopraskiego WSS Bogusław Różycki. – Nasz Universam
odgrywał znaczącą rolę dla mieszkańców i mam nadzieję, że ta nowa
odsłona także będzie sukcesem.
Zostały zachowane i wkomponowane w nową bryłę relikty przeszłości – słynna „Panienka”, rzeźba która stała na środku fontanny
przed Universamem, oraz kultowy
neon „Universam Grochów”. Rzeźba jest dziełem Kazimierza Zielińskiego i nosi nazwę „Poranek”, ale
mieszkańcy Grochowa od zawsze
nazywają ją „Panienką”. Teraz stoi
w holu głównym Galerii Wiatraczna.
Jej ponownego odsłonięcia dokonano zaraz po symbolicznym otwarciu
kompleksu.
– Jestem przekonany, że Galeria
będzie kontynuowała handlowe tradycje, które mają czterdzieści lat, ale
też, że będzie miejscem spotkań i rozrywki dla mieszkańców – mówił na
otwarciu prezes Marek Roefler.
Inauguracji kompleksu towarzyszyły liczne promocje oraz niespodzianki. Jedną z nich był występ
Trupy Teatralnej „Warszawiaki”, która śpiewała dawne szlagiery stolicy.
W dniu otwarcia klienci dawnego
Universamu przypuścili prawdziwy
szturm na sklep, który powrócił na
„Wiatrak”. My zaś sprawdziliśmy,
jak mija pierwszy tydzień flagowej
placówki „Społem” w nowej odsłonie. Przy kasach spotkaliśmy prezesa
Bogusława Różyckiego – stał w kolejce, jak każdy klient, a za spożywcze zakupy zapłacił ponad 100 zł.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni
z początkowych dni i oby tak było
dalej – zwierzał się prezes „Miesz-

Galerię otwierają (od lewej): wiceprezes prezes Dantex-u Piotr Wiślicki, burmistrz Pragi Południe Tomasz
Kucharski, prezes „Społem” WSS Praga-Południe Bogusław Różycki, prezes Dantex-u Marek Roefler.

kańcowi”. – Oczywiście
są pewne niedogodności,
gdyż musieliśmy zatrudnić nowych pracowników
i jeszcze nie w pełni są tak
sprawni w obsłudze, ale jesteśmy dobrej myśli.
Spożywczy sklep „Społem” mieści się na parterze
kompleksu. Jest bardzo
nowoczesny, przestronny
i znakomicie zaopatrzony.
Jego powierzchnia to blisko
1,5 tysiąca metrów kwadratowych. „Przemysłówka”
zaś zlokalizowana została
na pierwszym piętrze. Niewątpliwym plusem Galerii
Wiatraczna jest podziemny
parking na 160 aut. Nie
pozostaje nic innego, jak
życzyć reaktywowanemu
Universamowi dobrego
handlu!
rosa

Najstarszy stażem pracownik „Społem” WSS Praga-Południe
Wiesław Onaszkiewicz z „Panienką”.
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WYPOŻYCZ I PRZETESTUJ APARATY ZAUSZNE
I WEWNĄTRZUSZNE ZA DARMO I BEZ KAUCJI
Przyjdź i sprawdź bezpłatnie, dlaczego
słyszysz, ale nie możesz zrozumieć mowy?
Programujemy większość aparatów
słuchowych, również zakupionych Przegląd
i czyszczenie
w innych gabinetach
aparatu
Nie możesz do nas przyjść?
GRATIS
Zadzwoń i zamów wizytę domową
Atrakcyjne raty 0% - od 69 zł miesięcznie

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY

www.strefasluchu.pl

Diagnostyka:
audiometria
tonalna,
audiometria
mowy,
tympanometria

Cezary Kozub

Marzena Surowiecka

Anna Cierpicka-Świtkowska

Tomasz Staszewski

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.

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.

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.

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

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
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Kobiecym okiem
Płeć piękna
i mądra zarazem

Kobieta to brzmi dumnie?
Tak, ale dopiero od XX wieku. Jako określenie naszej płci
(pięknej, oczywiście) znalazło
zastosowanie w XIX wieku, z wydźwiękiem neutralnym. Przedtem było bardzo obraźliwe, koba
znaczyło bowiem kobyła. Inne
źródła podają, że to od słowa
kob, czyli chlew, ponieważ rolą
kobiet w gospodarstwach było
zajmowanie się trzodą. Starogermańskie gebetta znaczyło
ladacznica.
Czy szlachetniej brzmi
niewiasta, przez wielu panów
z wielką estymą kierowane do
pań? Dzisiaj – tak, lecz początkowo oznaczało kogoś, kto nic
nie wie, czyli – wedle współczesnych określeń – jest głupiutką
kurą domową.

Dziewka, dziwka – to niegdyś córka. Z czasem stosowano je raczej do określania młodych dziewcząt klas niższych, by
wreszcie nabrało zdecydowanie
pejoratywnego znaczenia.
Słów, jakimi nas określano, jest wiele i długo by o nich
rozprawiać: pani, dama, białogłowa czy na przykład baba.
Ale nie będziemy sobie nimi zawracać głowy, bo już teraz jasno
widać, że mężczyźni przez całe
stulecia mieli płeć piękną za nic.
Walka o prawa wyborcze kobiet
w świecie męskiej dominacji
i wszechwładzy zaczęła się około
300 lat temu, a po raz pierwszy
mogłyśmy głosować w jednym
ze stanów USA, w roku 1869,
a potem było coraz łatwiej. Czy
wiecie, że Polki uzyskały prawa
wyborcze dopiero po wyzwoleniu, w roku 1918, czyli ledwie
sto lat temu?

Co tam panie na Pradze...

Wiosna za pasem

– Panie Eustachy – zimno jeszcze jak diabli, grypa szaleje, a pan
do figury. Przeziębi się pan… – Kazimierz Główka, stały bywalec
bazaru na Placu Szembeka wcale nie żartował. Jego kolega,
tutejszy kupiec bieliźniany Eustachy Mordziak, rzeczywiście
ubrany był ciut za lekko jak na okoliczności pogodowe.
– Panie Kaziu, kochany. Wiosna ante portas, jak to mówią. Jak
już tu będzie, to ja będę gotowy. Słyszał pan ten dowcip:
– Wiosna przyszła, panie dyrektorze – mówi sekretarka do
szefa, popatrując za okno.
– To ją wpuść!
– Każdy by ją wpuścił, panie Eustachy. Zima co prawda nie była
jakaś super ciężka, ale pożegnała się z nami z przytupem…
– A nawet z wybuchem, powiem panu. Słyszał pan, jak w tym
Poznaniu walnęło. Wyleciało w powietrze, a jeszcze ludzie poginęli. Straszna tragedia.
– A poza tym, co słychać?
– Na bazarze? Bez zmian. A wkoło? Wkoło jest wesoło.
– A co zwłaszcza pana tak rozbawiło?
– Najbardziej, to karty kredytowe.
– Karty kredytowe?
– Nie słyszał pan? W MON-ie tak nimi szastali, że przepuścili
15 milionów w dwa lata.
– Może potrzeby mieli?
– Oni też tak mówią. Ale panie Kaziu, jakie to musiały być potrzeby? Za 15 baniek można przenocować 50 tysięcy chłopa w dobrym hotelu. Ze śniadaniem! Pół naszego całego wojska, a jeśli
liczyć tylko jednostki jako tako zdolne do boju, to całe…
– Oj tam, oj tam. Defetysta pan jesteś. Wojsko ma kierownictwo, generałów, wysokich dowódców. Spotyka się taki ze swoim
amerykańskim, francuskim czy niemieckim kolegą i co – ma
zamawiać śledzia, setę i piwo? Jakiś poziom trzymać trzeba…
REKLAMA

artYKUŁY pościelowe,
piżamy, obrusy, ręczniki.
kołdry i poduszki
ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt. godz.10-19,sob. 9-13
Tel. 793-129-744

OKNA  ROLETY

OKNA PCV – rabat 40%
Szyba termoizolacyjna k=1,0

 Maty bambusowe  Żaluzje  Verticale
MONTA¯ GRATIS!

RATY!

ul. Patriotów 237 tel. 22 615-40-40, tel. 730-630-630
e-mail: biuro@oknamaro.pl
www.oknamaro.pl
Z tym KUPONEM rabat na rolety 10% 
NARZYNKI

GWINTOWNIKI

Metal-Market
HURT DETAL

NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Mińska 38
tel. 813 99 55

www.metal-market.pl
NARZĘDZIA
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ŚRUBY

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

Niemożliwy przez setki lat
wydawał się dostęp kobiet do
nauki, do wykonywania wielu
zawodów, a nawet dziś, w XXI
wieku, są wynagradzane o wiele
niżej niż mężczyźni za wykonywanie dokładnie tej samej pracy.

A jednak kobiety to potęga!
Są wielozadaniowe, czyli potrafią perfekcyjnie wykonywać
mnóstwo zadań naraz, i to nie
tylko, jeśli chodzi o opiekę nad
dzieckiem jednocześnie z odkurzaniem, gotowaniem, planowaniem wydatków i rozmową
z przyjaciółką. Mężczyźni są

zwykle jednozadaniowi, nie
umieją robić kilku rzeczy naraz.
My – przeciwnie!
Warto wiedzieć, że już
dziewczynki mają o wiele wyższe
niż chłopcy umiejętności językowe. Kobieta używa dziennie
(zależnie od źródeł) od 13 do 20
tysięcy słów, zaś mężczyzna – ok.
7 tys. Inni dowodzą, że są to
wartości podobne (ok. 15 tys.),
lecz to o wiele nowsze badania.
Cóż, zmieniają się mężczyźni
i ich męski świat, zmieniamy się
również my. „Taka mala” i słodka, to już nie jest współczesny
ideał kobiety…
8 marca jest co roku i bardzo
dobrze. Wszystkim Wam, drogie
Czytelniczki, życzę, zwłaszcza
w tym szczególnym dniu, byście głowę nosiły wysoko, i to
z piękną fryzurą oraz błyskiem
w oku. Każda z nas ma powody
do dumy!
żu

Czasy, kiedy się w wojsku piło ze szklanki i pod tuszonkę już
minęły. Teraz Francja-elegancja obowiązuje, niestety.
– Nie, ja pana nie poznaję! Chyba, że pan ze mnie łacha ciągniesz?… Przecież sam pan wie, że to obciach, jak stąd do
Krakowa.
– Panie Eustachy. Nie po to chłopaki tyle lat czekali na władzę,
żeby jej owoców nie kosztować. Mają prawo, zostali wybrani
w wolnych wyborach.
– Ale trzeba mieć trochę wstydu.
– A może oni po prostu kłamać nie umieją? Jak ten wicepremier,
który powiedział, że tak mu ciężko, że w rodzinie często im nawet
do pierwszego nie starcza… Tak właśnie świat jest urządzony
– jednym, co mają 1800 do pierwszego nie starcza i takim, co
mają 18 tys. też do pierwszego czasem nie starcza. Takiemu
wicepremierowi różne rzeczy mogą wyskoczyć niespodziewanie.
Owszem – obiecywali skromność, przyzwoitość i powściągliwość, ale życie płata różne niespodzianki.
– Yhm… Tylko, że my, suweren znaczy się, czujemy się jak żona
w tym dowcipie:
– Wściekła dzwoni do męża na jego komórkę:
– Gdzie ty się szwendasz?
On na to spokojnie, zupełnie jak ten wicepremier:
– Kochanie, czy pamiętasz ten sklep jubilerski, w którym ci
się podobał ten złoty naszyjnik z perełką?
– Ależ oczywiście misiu – spuszcza z tonu żona.
– No to jestem w knajpie obok…
– A poza tym – wiosna, panie Kaziu już za pasem, za progiem,
tuż, tuż… Radujmy się!
– Z wiosną w naszym klimacie bywa różnie, czasem potrafi kilka
razy przychodzić i odchodzić. Lepiej niech się pan jednak cieplej
ubierze. Dowcipem się panu odwdzięczę na koniec:
– Ile ma pani lat? – pyta sędzia.
– Widziałam już dwadzieścia jeden wiosen.
– Taaaak, a ile razy?
Szaser

'

PRAWNIK
RADZI
Czytelnicy pytają – radca prawny
Marcin Kluś odpowiada

Zamierzam sprzedać nieruchomość.
Kupujący domaga się podpisania umowy
przedwstępnej. Czy jest możliwe zawarcie
takiej umowy w zwykłej formie pisemnej
bez konieczności sporządzania aktu notarialnego?
Tak. Umowa przedwstępna sprzedaży
nieruchomości nie musi być zawarta w formie
aktu notarialnego. Może być zawarta również
w zwykłej formie pisemnej. Umowa sporządzona w postaci aktu notarialnego jest niezbędna do przeniesienia własności nieruchomości jednak umowa
przedwstępna tej własności jeszcze nie przenosi, stąd tego rodzaju umowę
można zawrzeć w zwykłej formie pisemnej.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że różne są skutki prawne podpisania tego rodzaju umowy w formie zwykłej i w formie aktu notarialnego. Przy
umowie przedwstępnej zawartej w zwykłej formie pisemnej, jeżeli jedna ze
stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej (sprzedaży nieruchomości), można od niej żądać naprawienia szkody, która powstała przez to, że
druga strona liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 1 Kodeksu
cywilnego). Zakres obowiązku odszkodowawczego drugiej strony jest jednak
ograniczony do tzw. ujemnego interesu umownego, który obejmuje przede
wszystkim koszty niezbędne i celowe do zawarcia umowy przedwstępnej
(tj. m.in. koszty notarialne, koszty przejazdu do notariusza, opłaty skarbowe od zaświadczeń, podań, odpisów, opłaty od zezwoleń, opłaty sądowe
za odpisy z księgi wieczystej, a także koszty sporządzenia projektu umowy
przedwstępnej). Oczywiście strony mogą w umowie przedwstępnej inaczej
określić zakres należnego odszkodowania w przypadku uchylenia się jednej
ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości.
Z inną sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy umowa przedwstępna będzie czyniła zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy
przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy (w przypadku
umowy sprzedaży nieruchomości jest to forma aktu notarialnego). Przy
takiej umowie, w przypadku uchylania się przez jedną ze stron od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona będzie mogła dochodzić zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości. W praktyce oznacza to, że będzie można doprowadzić do zawarcia umowy przyrzeczonej nawet wówczas, gdy
druga strona będzie uchylała się od zawarcia tej umowy. W takiej sytuacji,
realizacja roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej następuje według
art. 64 Kodeksu cywilnego i art. 1047 Kodeksu postępowania cywilnego,
z których wynika, że prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje
to oświadczenie.
Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w formie
aktu notarialnego stanowi zatem silniejsze zabezpieczenie dla stron, mające
na celu wykonanie umowy. Ponadto, zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego umożliwia ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości roszczenia kupującego o zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 16 ust.
2 pkt. 2 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lica 1982 roku) co
pomaga zminimalizować ryzyko związane z tym, że nieruchomość zostanie
w międzyczasie sprzedana innej osobie.

Listy i maile można kierować na adres redakcji.
REKLAMA

Z MIASTA

10 marca
w godz. 9.00-14.00 oraz
25 kwietnia
w godz. 14.00-19.00 odbędą
się Dni Otwarte
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 240 przy ul. Weterynaryjnej 3. Jest to placówka dla
dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym,
z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Przy szkole podstawowej
działa Gimnazjum Specjalne
nr 100 oraz Zespół wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka,
gdzie są organizowane zajęcia
dla dzieci od 3. roku życia.
***
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Warszawa Praga-Południe od 7 lat organizuje akcję
bezpłatnego wypełniania PIT-ów
dla warszawiaków w zamian za
przekazanie 1% podatku za rok
2017 na działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego ul. Grochowska 259A
lub darowizny na cele statutowe
w przypadku braku 1%.
PIT-y przyjmowane są
w Oddziale TPD, ul. Grochowska 259a w poniedziałki, wtorki
w godzinach 10.00-14.00 oraz
środy i piątki w godzinach
14.00-18.00. Można również
przekazywać 1% na rzecz lokalnej południowo-praskiej
organizacji KRS 0000134684
– cel szczegółowy: Ognisko
Grochowska.
***
W dniach 16-18 marca br.
w Oranżerii Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie

odbędzie się X Wystawa Tulipanów. Będzie można podziwiać
prawie 100 odmian tulipanów
ułożonych w finezyjne kompozycje, kupić tulipany na kiermaszu kwiatowym oraz wziąć
udział w wykładach i warsztatach przyrodniczych.
***
Każdy, kto
chce podzielić się swoim
humorystycznym talentem,
może wziąć udział w III Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej
o Laur Wiecha. Przewidziane
są następujące konkurencje:
śmieszna piosenka, forma dowolnego monologu z możliwością stand-upu, grupa kabaretowa i freestyle w kategorii
open oraz kategorie: szkolna –
artystów młodzieńczego śmiechu, dorosłych – lwów estrady
kabaretu, seniorów – artystów
najserdeczniejszego śmiechu.
Jurorami będą Katarzyna
Pakosińska, Krzysztof Jaślar
i Cezary Domagała.
Więcej: www.targowek.
waw.pl/turniejolaurwiecha
Biuro Turnieju: tel. 668 190 999;
twsolaurwiecha@gmail.com
Zgłoszenia do 12 kwietnia 2018 r.
Półfinały odbędą się 23.04
w Teatrze Rampa, a gala finałowa 26.05 w Parku Wiecha przed
Teatrem Rampa, gdzie wystąpią
artyści Warszawy, finaliści, Katarzyna Pakosińska oraz Kabaret Jurki.
Wstęp wolny.
***
Od 1 marca w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci przy
ul. Kopernika działa Pracownia
Tomografii Komputerowej. Została wyposażona dzięki dotacji
Miasta w wysokości 2,6 mln zł.
Pomieszczenia pracowni
są zaprojektowane w taki sposób, by stanowiły przyjazną
przestrzeń dla pacjentów. Na
ścianach umieszczono kolorowe tapety z rysunkami domów,
REKLAMA
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MEBLE Z DREWNA
oferujemy:
 łóżka  materace  szafy  komody




biurka  witryny  stoły  krzesła

WYDARZENIA KULTURALNE

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK KULTURY
ul. Głębocka 66,
rezerwacje tel. 22 300-48-00
www.bok.waw.pl

kamienic, pojazdów i zwierząt.
Sufit zdobi plafon – podświetlana, okrągła dekoracja, przykuwająca uwagę najmłodszych
dzieci podczas badania. Przed
samym badaniem wyświetlany
jest instruktaż, przedstawiający
jego przebieg.
***
10 marca klub
Drukarnia (Mińska 65) zaprasza
Panie do zabawy
z okazji ich święta. Czy wiecie, skąd wzięła się tradycja

5%

Warszawa, ul. Płowiecka 25
OW
I
R
AB ĄZUJ
(róg Świeckiej)
AT E
*
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00
sobota: 10.00 – 14.00

obchodów Dnia Kobiet? Jakie
są zwyczaje w różnych krajach?
Jak zmieniały się na przestrzeni
www.facebook.com/BialoleckiOsrodekKultury
ostatniego stulecia? Odpowiedzi na te pytania w zabawny l 11.03. godz. 9.00 (5-6 lat), godz. 10.15 (3-4 lata), ul. Głębocka
66 – CZYTAMISIE – animacje i warsztaty dla rodzin z dziećmi;
sposób zaprezentują aktorzy 17.03. godz. 11.00, van Gogha 1 – Bajkopodróże twórcze czytanie
Teatru Ochoty Mikołaj Tabako – animacje i warsztaty dla rodzin z dziećmi (6-10 lat).
i Bartosz Mazur.
Do tańca zaproszą tance- Dom Kultury “Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
rze ze szkoły Dansinn Poland.
ul. Blokowa 1
Pokaz tańca latino zachęci do
tel. 22 679 84 69, 22 743 87 10
www.zacisze.waw.pl
zabawy, a przy okazji nauki
www.facebook.com/dkzacisze/
cha-chy i salsy można będzie
sekretariat@zacisze.waw.pl
wygrać atrakcyjne nagrody.
W tym czasie panowie będą mo- l 8.03. godz. 14.30 – Warsztaty teatralne; godz. 18.00 – Spotkanie
gli wypić szklaneczkę whiskey z autorami projektów złożonych do BP na Zaciszu; 9.03. godz. 11.00
i zapalić cygaro.
– Prezenty muzyczne dla Pań; 12.03. godz. 13.30 – Planszówki;
Na koniec przewidziana 13.03. godz. 9.40 – Mama Fit, godz. 18.40 – Warsztaty kabaretowe;
jest wspaniała zabawa do bia- 15.03. godz. 14.30 – Warsztaty teatralne; 18.03. godz. 17.00 –
łego rana przy muzyce disco/ Malarstwo Stanisława Baja oraz koncert duetu „Maniucha i Ksawery”;
soul/boogie z lat 70.-90. Wstęp wystawa do 11.04; 19.03. godz. 13.30 – Planszówki; 20.03. godz.
wolny!
um, ab, m-w, mg 9.40 – Mama Fit; godz. 18.40 – Warsztaty kabaretowe.
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 14.03. godz. 11.00 – Spektakl dla dzieci „Krystalia, czyli
zamarznięte serce”; godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „Sztuka
Wicekrólestwa Peru. Zaproszenie na wystawę w MNW”; 15.03. godz.
19.00 – Czwartek ceramiczny; 17.03. godz. 11.00 – Popularno-naukowy pokaz dla dzieci „Co kości mówią o przeszłości człowieka”;
18.03. godz. 17.00 – Spotkanie Warszawskiego Fanklubu Star Wars
„Centerpoint”; 20.03. godz. 18.00 – Zakochani w świecie: Indie; 21.03.
godz. 11.00 – spektakl dla dzieci „Krystalia, czyli zamarznięte serce”;
godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „Stanisław Ignacy Witkiewicz,
między teorią czystej formy a firmą portretową”.
PROM KULTURY SASKA KĘPA
ul. Brukselska 23
tel. 22 277-08-03
www.promkultury.pl
www.facebook.com/PROMkultury
bilety@promkultury.pl
l 8.03 – Kino frankofońskie 2018: godz. 18.00 – Maroko: „Małe
szczęścia”, godz. 20.00 – Rumunia: „Cud nad Tekirem”; 9.03. godz.
19.00 – Spotkanie z Grażyną Szapołowską; 12.03. godz. 19.00 –
60 lat Podwieczorku przy Mikrofonie; 15.03 – Kino frankofońskie
2018: godz. 18.00 – Kanada: „Hochelaga, Ziemia Dusz”, godz.
20.00 – Francja/ Kanada: „Dzieciak”; 17.03. godz. 16.00 – „Warto
żyć!” – koncert zespołu A Quinto Vivo; godz. 18.00 – Galeria PROM:
wernisaż wystawy „Autonomia akwarel”. Malarstwo Adama Papke;
wystawa do 15 kwietnia; 19.03. godz. 19.00 – Rejsy po literaturze
i nie tylko: Pablopavo – polski wokalista reggae i raggamuffin.
Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia
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Odstresuj zwierzaka!
Coraz częściej w praktyce lekarza weterynarii możemy
spotkać się z problemami wynikającymi z tzw. zaburzeń
zachowania psów i kotów, zwanych też zaburzeniami behawioralnymi. Rosnąca świadomość opiekunów naszych
pacjentów powoduje, że pytanie, czy obserwowane zachowanie jest normalne czy też nie, pada coraz częściej.

wykonujemy meble na wymiar klienta

OB

l wydarzenia
bezpłatne

Najczęściej zgłaszane problemy,
z którymi nie radzą sobie opiekunowie
psów i kotów wynikają z szeroko pojętego odczuwania stresu przez psa
i kota. Stres to zarówno pozostawienie w domu – lęk separacyjny, wizyty obcych osób, separacja szczeniąt
od matki, podróż, wizyta w gabinecie
weterynaryjnym czy salonie pielęgnacyjnym, przeprowadzka, rozłąka,
utrata opiekuna, remont, walka o terytorium między kotami, nuda i brak

zajęcia, ale także przeżywana choroba
somatyczna.
Czasem nawet niewielkie zmiany
w bezpiecznym otoczeniu zwierzęcia, generują zachowania stresowe
ze wszystkimi jego konsekwencjami. Niektóre zwierzęta dość dobrze
tolerują stres, ale zdarza się, że
prowadzi on do poważnych zmian
w zachowaniu, kłopotliwych też dla
opiekuna. Najczęstsze reakcje na
stres to skomlenie, szczekanie, zanieczyszczanie mieszkania, załatwianie
poza kuwetą, niszczenie mieszkania,
agresja w stosunku do ludzi i innych
zwierząt, wyrywanie się na smyczy,
panika w czasie burzy, ucieczki, nadmierne wylizywanie i wygryzanie sierści prowadzące do ran i podrażnień.
Wymienione problemy mogą
pojawić się u każdego zwierzęcia,

ale najczęściej dotyczą zwierząt delikatnych emocjonalnie, niewłaściwie
zsocjalizowanych, po przejściach,
adoptowanych z trudnych warunków,
nieumiejętnie szkolonych, ale też nadmiernie rozpieszczonych!
Jak można pomóc psu i kotu
w takich przypadkach?
Przede wszystkim należy wykluczyć wszelkie podstawy somatyczne
zaburzeń, czyli przeprowadzić pełne
badanie kliniczne. Pozwoli nam ono
ocenić, czy warczenie przy głaskaniu
nie ma powodów bólowych związanych z zapaleniem stawów, czy zanieczyszczenia mieszkania nie oznaczają
schorzeń układu moczowego czy pokarmowego.
Jeśli lekarz weterynarii jest przekonany, że omawiane zaburzenia
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mają charakter czysto behawioralny,
zaleci odpowiednie postępowanie,
mające na celu poprawę komfortu
wzajemnego funkcjonowania właścicieli i ich podopiecznych. Każdorazowo, aby plan pracy behawioralnej przebiegał sprawnie, lekarz może
skorzystać z preparatów naturalnych
ograniczających sytuacje stresowe
i pomagających egzekwować nowe
zasady życia.
W mojej praktyce behawioralnej preparatem, który doskonale
się sprawdza, jest Zylkene. Preparat
w kapsułkach, niezwykle łatwy w podaniu, a przede wszystkim naturalny.
Tu ważna uwaga, mimo dostępności
preparatów naturalnych, nie polecam
leczyć schorzeń behawioralnych bez
konsultacji.
Monika Tyszkiewicz lek. wet.
Behawiorysta COAPE
Lecznica Zwierząt Sfora

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

www.meblesosnowe.eu | e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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Jolanta Kleszczewska

Przez długi czas mieszkała na
Grochowie. Kilka lat temu pokochała Białołękę i to tam przeniosła swoje życie. Prywatne, bo
zawodowo wciąż związana jest
z Pragą i jej kobietami. Na co
dzień troszczy się o ich zdrowie.

W Dniu Kobiet poznajcie kobietę wyjątkową: onkologa – dr Jolantę Kleszczewską, zajmującą się diagnostyką i leczeniem
chorób piersi.
Swoje mieszkanie w kamienicy przy
Placu Szembeka wspomina z rozrzewnieniem. Wysokie, 120-metrowe, na zaadoptowanym strychu, miało niepowtarzalny
klimat. Dzisiaj, jak spogląda w okna wyre-

montowanego budynku, wraca wspomnieniami do początków małżeństwa, małych
jeszcze dzieci...
Wybrała jednak Białołękę, bo zmęczona codziennym pędem i wszechobecnym
hałasem zapragnęła ciszy.
– Mieszkam w zielonej, bardzo spokojnej okolicy. Z dala od zgiełku i huku.
Taka wieś w stolicy kraju – tłumaczy
Jolanta Kleszczewska i dodaje, że z jej
perspektywy największym problemem
tej dzielnicy są korki i drogi, chociaż jej
na co dzień udaje się jakoś przemknąć do
pracy. – Wyjeżdżam przed 7, wracam wczesnym popołudniem – wtedy do przychodni
na Saskiej Kępie dojeżdżam bez żadnych
problemów.
Kolejną znaczącą bolączką mieszkańców Białołęki, zdaniem doktor Kleszczewskiej, jest brak szpitala i pełnoprofilowej
przychodni specjalistycznej. Placówka
przy Milenijnej nie ma zbyt wielu specjalistów i nie spełnia oczekiwań oraz zapotrzebowania mieszkańców.
Praca w Centrum Medycznym Saska
Kępa jest dla Jolanty Kleszczewskiej wielką pasją. Jej przygoda z onkologią zaczęła
się jednak częściowo przez przypadek. Jak
tłumaczy, 29 lat temu, kiedy zaczynała pracę w zawodzie lekarza, spotkała na swojej
drodze życzliwych ludzi, którzy chcieli ją
uczyć. A ona była chętna i dalej „samo
poszło”.
Dzisiaj doktor Kleszczewska ma już
olbrzymie doświadczenie w diagnostyce
i leczeniu raka piersi. Dlatego apeluje do
wszystkich pań: badajmy się! To może
wielu z nas uratować życie!
– Pierwsza mammografia powinna
zostać wykonana po 40. roku życia. Od jej
wyniku zależy, czy kolejną robimy za dwa
lata czy trzeba uzupełnić badania o USG

Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji Leczniczej

Niezłomni na
prawym brzegu

Osiem lat temu ustanowiony został Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Centralne
obchody Dnia odbywały się po lewej stronie
stolicy, ale cześć i chwałę bohaterom oddawano także w Warszawie prawobrzeżnej.

Na Pradze Północ jest specjalny NKWD. Więziono
kilka miejsc, gdzie przetrzy- w nim m.in. gen. Fieldorfa
mywano i katowano polskich „Nila”. Kilkanaście lat temu
żołnierzy, którzy po wojnie został tu odsłonięty pomnik
nie złożyli broni i walczyli poświęcony więźniom obozu.
z okupacją sowiecką. Choć- Przed tym pomnikiem wieńce
by dawna siedziba Trybunału złożył poseł Andrzej Melak,
NKWD przy ul. Strzeleckiej 8. który reprezentował SpołeczPrzed tą katownią pamięć ny Komitet Obchodów Dnia
Żołnierzy Niezłomnych Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
1 marca uczcił Prezydent RP a także władze Rembertowa,
Andrzej Duda, któremu m.in. którym przewodził burmistrz
towarzyszył burmistrz Pragi Mieczysław Golónka.
Północ Wojciech Zabłocki
ar
z zastępcą
Zbigniewem
Cierpiszem.
W Rembertowie,
przy zbiegu
ul. Marsa
i Płatnerskiej,
znajdował się
sowiecki obóz Uroczystość w Rembertowie.

za miliony?
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 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!
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ul. Garibaldiego 4
przy Rondzie Wiatraczna
Teraz łatwy dojazd!
ZAPISY: 22 390 55 35
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Strategia

dla Warszawy

konsultacji i zabiegów rehabilitacji
W czym możemy pomóc?

Istniejemy od ponad 3 lat. Mamy setki zadowolonych klientów.
Przyjdź i skorzystaj z promocji. Sprawdź naszą skuteczność!
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W podziemiach katowni przy ul. Strzeleckiej Prezydent RP Andrzej Duda
rozmawiał z jednym z ostatnich żyjących Żołnierzy Niezłomnych
– st. sierż. Witalisem Skorupką ps. Orzeł.
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(tak się robi w przypadku budowy gruczołowej piersi). Jeśli wszystko jest w porządku,
zalecamy powtarzanie badania co dwa lata.
Ważna informacja dla wszystkich pań, bo
często pomijają ją ginekolodzy: USG nie zastąpi mammografii, tylko dzięki niej można
wykryć patologiczne mikrozwapnienia.
– Kolejna ważna kwestia – kobiety
w wieku od 50 do 69 lat powinny wykonywać badania przesiewowe. To oznacza,
że mogą odwiedzić placówkę wykonującą
mammografię (zapraszamy do Centrum
Medycznego „Saska Kępa” przy ul. Marokańskiej 16), wypełnić ankietę i zrobić
badanie bez skierowania. Wyniki są po
tygodniu. Jeśli cokolwiek jest nie tak,
wykonywane są dalsze badania – dodaje
dr Jolanta Kleszczewska.
Wszystkie panie muszą zdać sobie
sprawę z tego, że regularne badania pozwolą na szybkie uporanie się z problemem. Jeśli guzek w piersi jest mały wycina
się go (z marginesem zdrowej tkanki) i tzw.
wartowniczy węzeł chłonny, z uzupełniającą radioterapią. Plusy są olbrzymie, bo
wtedy zachowana jest pierś i pozostałe
węzły chłonne, co wbrew pozorom ma
ogromne znaczenie. Usunięcie węzłów
chłonnych wiąże się często z dysfunkcją
ręki, obrzękiem…
Wszystko jest bardziej skomplikowane, jeśli guz jest duży – powyżej 3 cm.
Wtedy dochodzi do amputacji piersi i węzłów chłonnych. Dalsze leczenie zależy
od wyników histopatologicznych (badania
chorej tkanki), najczęściej jest to chemioterapia.
– Temu wszystkiemu można jednak
zapobiec. Jak? Po prostu badajmy się regularnie! Wtedy jest czas na szybką reakcję i mniej inwazyjne leczenie! – apeluje
dr Jolanta Kleszczewska.
KaSa

Fot. Jakub Szymczuk / KPRP

Mieszkańcy

Sam dokument to zaledwie 35 kartek, w tym
okładki i 10 kolorowych zdjęć Warszawy. Kreśli
on wizję miasta i mieszkańców jako „mieszkańców aktywnych, w miejscu przyjaznym i otwartej metropolii”. Jako dokument strategiczny
i podstawowy jest bardzo generalny i ogólny.
Jest ponadto bardzo życzeniowy i odrealniony.
Nie znajdziemy na tych kilkunastu (!!!) kartkach
wielkich problemów lokalnych społeczności.
W dokumencie tym posłużono się jeden raz
słowem wykluczenie i ani razu nie użyto słowa
reprywatyzacja. Nie ma też chociażby mowy
o deficytach energetycznych
komunalnych kamienic prawobrzeżnej Warszawy. Jest za to
sporo nowomowy technokratów
i urzędników.
Jak podkreślają twórcy strategii jest ona „efektem dwuletnich prac, w tym dyskusji nad
przyszłością Warszawy – miejsca zamieszkania, nauki, pracy,
spędzania wolnego czasu i rozwoju”. Wizja, jaka została stworzona dla Warszawy, ma rzekomo zawierać się w słowach, że „Warszawa to
miasto, w którym każdy czuje się u siebie, wolny
i bezpieczny”. Z perspektyw ostatnich dwóch lat
i swoistego odkrycia mafijnych mechanizmów
i układów w stołecznym ratuszu (które określiła tak nawet sama Hanna Gronkiewicz-Waltz)
trudno jakoś wyobrazić sobie stolicę jako miasto
wolne i bezpieczne.
W dokumencie jest kilka elementów, które
są jednak ciekawe. To opis potencjału miasta
i wyzwań przed nim stojących. Potencjał wielkiego miasta każdy z nas czuje podskórnie, ma
ono jednak mnóstwo deficytów. Autorzy strategii
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Rok wyborczy to rok „wielkich” zwycięstw. Rok swoistego chwalenia się
przez władze dokonaniami mijającej
kadencji. To wreszcie rok hiper-wydatków na najpotrzebniejsze inwestycje,
które czekały 3,5 roku na swój start.
W Warszawie to rok ogłoszenia strategii
#Warszawa2030, strategii za miliony.
wskazują na „stosunkowo małe zainteresowanie
mieszkańców sprawami miasta oraz potrzebę zachęcenia ich do współpracy z urzędnikami na
rzecz miasta i jego społeczności”.
Czy dziwi mnie taka postawa? Czy da się ją
zaobserwować na 200-tysięcznej Pradze Południe? A i owszem. Ile razy można prosić w jednej czy drugiej sprawie? Ile razu odbijać się od
drzwi urzędniczych pokoi czy gabinetów? Ile
razy mieszkańcy reprywatyzowanych kamienic
słyszeli, że przecież dzielnica nic nie może, że
już za późno, że jakoś to będzie, że trzeba oddać tę czy tamtą kamienicę. Takimi przykładami urzędniczych
zaniechań nie uda się zachęcić
mieszkańców do aktywności.
Wiem to jako radny, wiem to
jako mieszkaniec.
Przygotowanie tych 35 kartek strategii kosztowało Warszawę (czyli nas) już ponad 2 mln zł.
Nie chcę spłycać i bagatelizować
zagadnienia. Nie twierdzę, że
Warszawa nie potrzebuje strategii, ale w tę mroźną zimę, kiedy
mieszkańcy Mińskiej 33 mają w mieszkaniach
ok. 8oC, nie można spokojnie myśleć o 2 mln wydanych na koncert życzeń miejskich urzędników.
Strategia nie dogrzeje dzisiaj mieszkańców Kamionka czy Grochowa. Nie pomniejszy strachu,
opuszczania i apatii tych ze Skaryszewskiej 11
czy Waszyngtona 96. W roku wyborczym liczą
się czyny, a nie słowa i pięknie zapisane wizją
i misją karty strategii.
Z dokumentem może zapoznać się każdy
z Państwa: www.2030.um.warszawa.pl
Dariusz Lasocki
radny dzielnicy Praga-Południe
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Mieszkańcy pytają – burmistrz odpowiada
W poniedziałek 26 lutego burmistrz Wawra, Łukasz Jeziorski, gościł w redakcji „Mieszkańca”. Podczas dyżuru odpowiadał na telefoniczne pytania
Czytelników. Burmistrz udzielił też odpowiedzi na pytania zadane drogą
mailową i poprzez nasz profil na Facebooku (Gazeta Mieszkaniec).
 Odpowiedzi na pytania zadane przez telefon 
Przy moim domu rośnie
ogromny świerk, który ma prawie 50 lat. Korzenie ma na
wierzchu i stanowi zagrożenie.
Trzeba go wyciąć. Jak zrobić,
aby posłużył w tym roku jako
choinka przed kulturoteką
w Falenicy?
W ostatnie święta przed urzędem stało drzewko podarowane
przez mieszkańca, więc jest to
możliwe, abyśmy Pani pomogli,
a jednocześnie, aby Pani drzewko stanęło przed Wawerskim
Centrum Kultury. Skontaktuje
się z Panią w tej sprawie ktoś
z naszego urzędu.
***
Jestem z Miedzeszyna
i mieszkam w pobliżu budowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. Czy w związku
z tym, że przy Mozaikowej jest
budowana instalacja wodociągowa jest możliwe, że i nasza ul.
Szafirowa dostanie wodociąg?
Bo my tu wszyscy jesteśmy na
hydroforach… I mam drugie
pytanie – czy po uruchomieniu
obwodnicy będą robione badania stężenia spalin i natężenia
hałasu i drgań? Jako najbliżsi
sąsiedzi POW chcemy wiedzieć,
czy w tym zakresie będą przestrzegane europejskie normy…
Rzeczywiście, magistrala
wodociągowa wzdłuż Mozaikowej jest robiona i MPWiK
ma zlecenie wobec wykonawcy
POW, aby pociągnąć instalację
w tych miejscach, gdzie są uregulowane stany prawne – Brodnicka, Deptak, Szafirowa, Tuberozy...

Odnośnie drugiego pytania,
to na pewno będziemy po zakończeniu tej inwestycji, żądali
wykonania ponownego raportu
oddziaływania tej inwestycji
względem tych założeń, które
miała przy wydawaniu pozwolenia na budowę. Być może, na
przykład, okaże się, że trzeba będzie podnieść ekrany…
No właśnie. Bo jak nie, to
my jesteśmy gotowi z sąsiadami
zrobić takie badania na własny koszt. To dziękuję za odpowiedzi i cieszę się szczególnie
z tej pierwszej, bo bez wodociągu ciężko się żyje…
Wiem coś na ten temat, bo
mieszkam przy Mrówczej i też
nie mamy instalacji wodociągowej.
***
Dzwonię z Radości. Martwi
mnie smog. W zeszłym roku podobno w Warszawie złożono 400
wniosków o dofinansowanie wymiany pieców, które są główną
przyczyną smogu. Jakie działania Państwo podejmują, aby
zwiększyć liczbę wymienianych
pieców?
My jako Dzielnica dostaliśmy środki na wymianę ok.
200 pieców w zasobach komunalnych i do końca marca ma
zostać w przetargu wyłoniony
wykonawca tych prac i dostawca klasowych pieców. Zaś
jeśli chodzi o innych mieszkańców, to planujemy uruchomienie stanowiska w WOM-ie,
w którym będzie udzielana
pomoc w wypełnianiu tych
wniosków.

Bo mnie się wydaje, że podstawowym problemem jest dotarcie do tych osób, które używają „kopciuchy”…
Zgadza się. Dlatego na przykład we wszystkich wysyłanych
w tym roku decyzjach o podatkach dołączaliśmy ulotki o dofinansowaniu wymiany pieców.
Zrobiliśmy to jako jedyna dzielnica w Warszawie. Będziemy
też informować w publikacjach
prasowych, które bezpłatnie są
rozdawane na terenie Wawra.
***
Podobno na Bajkowej ma
stanąć stacja pomiaru jakości
powietrza – czy to prawda, a jeśli tak, to kiedy zacznie działać?
Tak, to prawda. Namówiłem
panią dyrektor szkoły, aby wydzierżawiła Instytutowi działkę
50 m kw. na terenie szkoły. Dowiem się, kiedy planowane jest
uruchomienie stacji pomiaru.
***
Panie Burmistrzu, pytanie
o Trakt Brzeski i Płowiecką –
kiedy da się jeździć bez korków?
Oooo.., niestety dopiero wtedy, gdy cała obwodnica miasta,
mówię o POW oraz wschodniej
obwodnicy, której jeszcze w ogóle
nie ma w planach na dzień dzisiejszy, zostanie zrealizowana. POW
powinna być gotowa w czerwcu
2020 roku. Jeśli chodzi o odcinek
„mostowy”, to prace idą szybko,
ale gorzej jest z odcinkiem wykonywanym przez Warbud – mieli
w grudniu zamknąć ul. Patriotów,
a do dzisiaj tego jeszcze nie zrobili, więc można się będzie spodziewać opóźnień. Prawda jest

taka, że bez wschodniej obwodnicy i węzła w Zakręcie, to niewiele się pewnie zmieni na naszych
ulicach.
***
Jestem już długo mieszkanką Wawra i chciałabym Panu
podziękować za gospodarskie
i właściwe podejście do zarządzania Dzielnicą…
A dziękuję, bardzo miło jest
słyszeć takie słowa.
***
Mieszkam na Zbójnej Górze,
przy ul. Wolęcińskiej. Nie mamy
tu utwardzonej drogi, nie ma latarni, a o kanalizacji i wodzie już
nie wspomnę… Czy nam się coś
od Państwa należy?
Na Zbójną Górę idzie projekt
kanalizacji przez ul. Czołgistów.
My, jako Dzielnica, uruchomiliśmy właśnie projekt odwodnienia obszaru Zbójnej Góry. Ulicę
Wolęcińską, od ul. Patriotów do
ul. Trakt Napoleoński, będziemy
w tym roku utwardzać…
No tak, ale my mieszkamy
głębiej. Co możemy zrobić, aby

w przyszłym roku taka inwestycja została wpisana do realizacji?
Ja sobie zapisałem tę sprawę. W pierwszej kolejności
trzeba sprawdzić stan prawny
działek, przez które biegnie ulica, a w Wawrze, niestety, często
jest tak, że ten stan jest nieuregulowany. Nie możemy kłaść
asfaltu tam, gdzie jest nieuregulowany. Jeśli chodzi o przyszły rok, to warto się zgłosić do
radnego, który wygra na danym
terenie i dopilnować, aby zajął
się sprawą. Mamy w Wawrze
jeszcze blisko 100 km nieutwardzonych ulic. Każdego
roku utwardzamy 11-12 km,
ale w pierwszej kolejności są
te ulice, przy których mieszka
więcej mieszkańców.
***
Ja co prawda dzwonię z Marysina Wawerskiego, ale w sprawie ul. Skrzyneckiego – błagam,
tam się nie da iść! Kałuże są na
całej ulicy od Potockich do Kościuszkowców. Tam ludzie cho-

dzą do przychodni, ludzie z wózkami, a chodniczek jest wąski
i zalany kałużami…
Już notuję i zlecę analizę tej
sprawy.
A jeszcze zapytam, bo ja
mieszkam sama w domku, a muszę za wywóz śmieci płacić 30 zł,
a w innych domkach, gdzie mieszka kilka osób, to one płacą po
15 zł…, czy nie można tego zmienić? Bo ja tylko pół pojemniczka
śmieci gromadzę…
Taki postulat jest podnoszony przez Dzielnice. Być może
uda się w nowym przetargu tego
typu zmianę wprowadzić.
***
Na ulicy Chodzieskiej powstało małe osiedle i ja się tam
przeprowadzam. Czy tam nie
można zamontować ze dwóch
latarni?
Planujemy wpisanie ul. Chodzieskiej do wieloletniej prognozy finansowej na lata 20192020, aby ulicę poszerzyć, zrobić
z chodnikiem, a wtedy latarnie
jak najbardziej są możliwe.

 Odpowiedzi na pytania zadane mailem 
Chciałabym uzyskać informację, czy postulowane przez
mieszkańców zwolnienie ruchu
w ciągu ulic Skalnicowa-Panny Wodnej-Izbicka jest rozpatrywane. Na długim odcinku
bez świateł i rond nagminnie
łamane są przepisy ruchu
drogowego – wyprzedzanie na
podwójnej ciągłej, nadmierna
prędkość. Nocą, szczególnie
w czasie letnim, odbywają się
wyścigi. /…/
Pozdrawiam,
Olga Pollak – Olcha
Na ul. Izbickej, od przejazdu kolejowego do ul. Kwitnącej
Akacji, już wybudowaliśmy
azyle zmuszające kierowców
do ograniczenia prędkości. Na
ul. Panny Wodnej, w czasie budowy tunelu pod torami kolejowymi, przewidziana jest zmiana
całego układu komunikacyjnego
tego fragmentu osiedla Radość,
oraz przewidywana jest budowa
rond zwalniających prędkość
pojazdów.
W ramach pomysłu obywatelskiego – Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 – zostały
złożone dwa projekty zakładające budowę progów zwalniających na ul. Skalnicowej na
odcinku od ronda przy ul. Zasadowej do ronda przy ul. Trakt
Lubelski. Państwa głosy zdecydują czy projekty te zostaną
zrealizowane.
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***
Nazywam się Ola Masny,
mam 7 lat i obchodzę imieniny w dniu tego dyżuru. Mam
pytanie: kiedy będzie nowy
kierownik budowy, aby można było ukończyć plac zabaw
w Radości?
Droga Olu! Przede wszystkim przyjmij najlepsze życzenia
z okazji imienin. Cieszy mnie
Twoje zainteresowanie lokalnymi sprawami. Mam dwóch
synów w wieku podobnym do
Twojego i jak najszybsze zakończenie budowy tego placu
też mi leży na sercu.
Roboty w większości zostały wykonane, jednak z uwagi na
niesprzyjające warunki atmosferyczne nie można było ułożyć
nawierzchni. Wykonawca jest
gotów zakończyć roboty, jak
tylko będzie to możliwe. Z przyjemnością zaproszę Ciebie oraz
Twoich rodziców na otwarcie
placu zabaw, co powinno nastąpić za dwa, trzy miesiące.
***
Mieszkam przy ul. Homera. Od wielu lat ja i moi sąsiedzi borykamy się z problemami
utrzymania naszego budynku… (tu Czytelnik obszernie
opisuje wspomniane problemy
– przyp. red)
Mieczysław Ptasznik
Sprawa wymaga głębszej
analizy, z dokumentów wyni-

ka, że interwencje w sprawie
tej posesji są podejmowane
przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami oraz mojego zastępcę. Poprosiłem o informację, jak można rozwiązać
przedstawiony problem.
***
Jako mieszkanka Wawra
chciałabym , żeby Urząd Skarbowy był w Wawrze, a nie na
Pradze Południe...
Zofia z Międzylesia
Zarząd Dzielnicy Wawer od
blisko trzech lat prowadzi rozmowy z Izbą Skarbową w Warszawie na temat wybudowania
nowej siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer na
naszym terenie. Wskazaliśmy
nawet działkę na tę inwestycję
przy ul. Łysakowskiej. Byłaby
ona optymalna dla mieszkańców
Wawra, Wesołej i Rembertowa.
Czekamy na decyzję, a wnioski
mieszkańców składane do dyrektora Izby Skarbowej byłyby
z pewnością pomocne.
***
Czy sprawa tunelu w Falenicy jest już definitywnie przesądzona? Czy nie da rady wrócić do opcji rowerowo-pieszej?
Martwię się, bo Falenica będzie rozjechana i nam pieszym
będzie jeszcze trudniej.
Stefan z Falenicy
Decyzja o budowie w Falenicy tunelu samochodowego

ze ścieżką rowerową i chodnikami dla pieszych, ale również
w Radości, jak i wiaduktu na
granicy Warszawy i Józefowa,
jest podjęta. Proszę mi wierzyć,
że ich wykonanie przysłuży się
bezpieczeństwu, zarówno w ruchu samochodów, rowerzystów
i pieszych. Jestem przekonany, że podobnie, jak się stało
w Międzylesiu, po wybudowaniu tunelu w Falenicy, dostrzeże
Pan więcej pozytywnych aspektów tego działania.
***
Kiedy planowane jest
otwarcie Kulturoteki przy ul.
Błękitnej. Czy będzie tam scena teatralna, bo bardzo nam
brakuje takich miejsc?
Karolina z Wawra
Otwarcie
kulturoteki
w osiedlu Wawer uzależnione jest od wielu czynników:
postępu prac budowlanych,
terminów odbiorów budynku,
terminu dostawy urządzeń i wyposażenia. Wstępnie otwarcie
kulturoteki zaplanowane jest na
drugą połowę czerwca 2018 r.
Obiekt przy ul. Błękitnej został
zaprojektowany jako budynek
wielofunkcyjny. Oprócz nowej
siedziby biblioteki będzie mieścił m.in. wielofunkcyjną salę
widowiskowo-teatralną i studio
nagrań. Wierzę, że spełni oczekiwania mieszkańców tej części
Dzielnicy Wawer.

***
Parę lat temu na ul. Naddnieprzańskiej (od Tytoniowej
do Nowowiśniowej) były trzy
kosze na śmieci. W wyniku
różnych prac ziemnych zostały
zlikwidowane. Bardzo proszę
o ich przywrócenie.
Katarzyna
z Naddnieprzańskiej
Zakup koszy na śmieci
w zaproponowanej przez Panią
lokalizacji zostanie wzięty pod
uwagę w planach budżetowych
na rok 2018.
***
Kiedy zostanie zrobiony
parking przy bloku Naddnieprzańska 28?
Realizacja parkingu przy
ul. Naddnieprzańskiej jest przewidziana w III/IV kwartale
2018 r.
***
Podobno w przyszłym roku
ma być zmodernizowana Plaża
Romantyczna – co będzie robione?
Anna z Radości
Na Plaży Romantycznej powstaną nowe zadaszenia turystyczne, plac zabaw, przestrzeń
do wypoczynku i rekreacji,
boisko do plażowej piłki siatkowej, urządzenie cumownicze
dla jednostek pływających, pomost oraz parking. Planowane
są również nowe nasadzenia
i budowa wieży widokowej.

***
Byliśmy z rodziną w zeszłym
roku na koncercie Perfectu.
Było super! Dziękujemy! Czy
w tym roku urząd też planuje jakąś niespodziankę muzyczną?
Alina
Zarząd Dzielnicy Wawer
planuje utrzymać wysoki poziom
imprez kulturalnych. Zaplanowane są występy przynajmniej
trzech gwiazd z najwyższej
półki. W marcu zaplanowane
są koncerty muzyki poważnej
i chóralne (w tym koncert zespołu „Mazowsze”), a w kwietniu
już na świeżym powietrzu. Tradycyjne największa impreza plenerowa odbędzie się we wrześniu na parkingu przy Urzędzie
Dzielnicy. W związku z obchodami 100. rocznicy Odzyskania
Niepodległości Urząd Dzielnicy
przygotował szereg imprez tematycznych dla mieszkańców
oraz atrakcyjną niespodziankę.
***
Czy Urząd planuje dyżur
w sobotę, chociaż raz w miesiącu?
Anna M.
Propozycję pracy w soboty
raz w miesiącu, uważam za bardzo ciekawy pomysł, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańcom. Przedstawię ją
sekretarzowi m.st. Warszawy
odpowiedzialnemu za pracę
urzędu.

Moskale powstrzymani!

Pod koniec lutego obchodziliśmy 187. rocznicę bitwy pod Olszynką
Grochowską. Powstrzymanie marszu rosyjskich
wojsk na Warszawę upamiętniono na Pradze Południe i w Rembertowie.
Bitwa pod Olszynką Grochowską była jednym z najkrwawszych
starć Powstania Listopadowego.
W walkach, które 25 lutego 1831 r.
rozegrały się u bram Warszawy,
pod Grochowem, zginęło ponad
9 tysięcy Moskali i blisko 6 tysięcy
naszych powstańców.
Śladem tamtych wydarzeń jest
Mogiła Powstańcza – pomnik, który znajduje się na rembertowskim
osiedlu Kawęczyn-Wygoda przy
zbiegu ulic Szerokiej i Traczy. Tam
właśnie, tradycyjnie, obchodzone
są rocznice związane z powstaniem i samą bitwą.
W piątek 24 lutego przy Mogile, bohaterstwo powstańców uczciły władze Pragi Południe, a dwa
dni później Rembertowa i stowarzyszeń patriotycznych (Kręgu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenia

Park na Targówku
będzie odnowiony

Władze Targówka zapytały mieszkańców, co sądzą o projekcie modernizacji
Parku Bródnowskiego.

Olszynka Grochowska). Jednak
najbardziej atrakcyjną częścią obchodów rocznicy bitwy była jej rekonstrukcja, którą po kilku latach
przerwy ponownie przedstawiono na Kamionkowskich Błoniach
Elekcyjnych.
Dokładnie w rocznicę bitwy
kilka tysięcy widzów oglądało na
Pradze Południe odtworzenie walk
pomiędzy Polakami i Rosjanami.
– Największe wrażenie na
mnie zrobili jeźdźcy konni – mówił
„Mieszkańcowi” wiceburmistrz
dzielnicy Jarosław Karcz, który
na początku inscenizacji dokonał
przeglądu wojsk (grup rekonstrukcji historycznych).
O tym, jak doszło do walk
pod Grochowem i o ich przebiegu opowiadał publiczności aktor
Wojciech Olszański, który odgry-

wał rolę gen. Franciszka Żymirskiego.
W inscenizacji wzięło udział
blisko 300 rekonstruktorów z Polski i Białorusi. Trzeba przyznać,
że popisy wspomnianych konnych
były wyjątkową atrakcją.
– Są perfekcyjnie wyszkoleni!
– zachwytu nie kryła Barbara Wasiak, dyrektor Centrum Promocji
Kultury, które było współorganizatorem wydarzenia.
Podobne zdanie mieli widzowie. W tegorocznej rekonstrukcji można było zobaczyć aż 116
koni z jeźdźcami w historycznych
mundurach. Duże wrażenie robiły
strzelające armaty, a także walki
wręcz. Zgodnie z prawdą historyczną powstańcy powstrzymali
Moskali prących na Warszawę.
Ada M.

Konsultacje trwały od
grudnia, a pod koniec lutego odbyło się spotkanie
podsumowujące.
– Nikt nie zamierza
parku zabudowywać ani
udostępniać terenu deweloperom. To ma być miejsce
dla mieszkańców, służące
ich wypoczynkowi i rekreacji w ciszy, spokoju i przy
pewnego rodzaju unowocześnieniu tego parku, czyli
zapomnieniu o tym, co było
na początku lat 80. i wejściu
w XXI wiek – podkreślił burmistrz Targówka Sławomir
Antonik.
W ramach modernizacji zaproponowano remont
zbiorników wodnych i nabrzeży, budowę fontanny
posadzkowej dla dzieci,
modernizację małego placu
zabaw i górki saneczkowej,
Warto wiedzieć:
Park Bródnowski to „serce
Targówka” oraz ulubione miejsce wypoczynku
mieszkańców. Powstał w latach 1976-1978 według
projektu inżynier Stefanii
Traczyńskiej na terenie
dawnych ogrodów działkowych i obecnie zajmuje powierzchnię ponad 22 hektarów. Mieści się tam jedyny
w Polsce Park Rzeźby.

montaż poidełek, dodatkowe nasadzenia drzew,
krzewów i bylin, wymianę
ławek, koszy i oświetlenia
oraz montaż monitoringu.
Te zmiany spotkały się
z uznaniem mieszkańców.
Kilka elementów
z przygotowanej koncep-

m.in. tor rolkarski (projekt
przekazano do ZDM, celem
ujęcia w projekcie modernizacji ul. Kondratowicza)
i miasteczko rowerowe
zostaną przeniesionie poza
granicę parku. Zrezygnowano z siłowni plenerowej.
Zamiast proponowanych
dwóch pawilonów w rejonie obecnego Przystanku
Gofrowo powstanie jeden
(kawiarnia/restauracja lub

cji zagospodarowania już
na wcześniejszym etapie
konsultacji nie przypadło
do gustu niektórym mieszkańcom. Protestowali przeciwko zbytniej zabudowie
parku, chcąc, aby pozostał
zielonym, cichym miejscem, sprzyjającym wypoczynkowi. Warszawiacy
mieszkający na Targówku
nie chcieli rewolucyjnych
zmian w swoim parku,
ale poprawy komfortu,
funkcjonalności, jakości
i estetyki.
W toku konsultacji
uwzględniono niektóre uwagi mieszkańców. Tym samym

przestrzeń altanowo-wystawiennicza).
Przy skrzyżowaniu ul.
Kondratowicza i ul. Chodeckiej zaplanowano również budowę małego obiektu
z toaletą.
Do połowy miesiąca
Urząd Dzielnicy Targówek
ma otrzymać zamkniętą
koncepcję, a później zaplanowano przetarg. Termin rozpoczęcia prac jest
zależny od tego, jak pójdą
procedury przetargowe,
ale w tym roku Dzielnica
ma do wydania na ten cel
1,5 miliona złotych.
Anna Krzesińska
REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
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 można obejrzeć po uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. lokali użytkowych.
Termin postawienia lokalu do dyspozycji – po podpisaniu umowy.
Oferty na w/w lokal należy składać zgodnie z wymogami Regulaminu
Przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM „Ateńska”
do dnia 22 marca 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 handlowych złożenia weksla in-blanco, potwierdzonego osobiście przez osoby
uprawnione do reprezentowania.
Regulamin Przetargów, o którym mowa powyżej, można uzyskać w siedzibie 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 podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5,
tel. 22 672-03-24 wew. 5 u Pani Patrycji Werczyńskiej.
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Zaułki historii

Parasolka – symbol kobiecej rewolucji?

Wtedy enfant terrible polskiej polityki usłyszało błyskawiczną odpowiedź hiszpańskiej deputowanej, Iratxe
Garcia-Perez: „Pana zdaniem
nie powinnam mieć prawa być
tutaj jako członkini Parlamentu Europejskiego. Wiem, że to
boli i że to pana martwi, że dziś
kobiety mają prawo zasiadać
w tej izbie, żeby reprezentować
obywateli na tych samych prawach, co pan. Jestem tu, żeby
bronić europejskich kobiet
przed takimi mężczyznami!”.
Nie była pierwszą, która
chciała przekonać mężczyzn
o konserwatywnych poglądach
do tego, by zaczęli traktować
kobiety jak równorzędnych
partnerów. Już sto lat temu
jedna z polskich feministek
Paulina Kuczalska-Reinschmit w piśmie „Ster”, którego

redakcja mieściła się w Warszawie, pisała: „Logicznym
następstwem uznania kobiety
– człowiekiem musi być zapatrywanie na macierzyństwo
jako na jej prawo i uzupełnienie, a nie rację bytu i nie jedyny
cel istnienia jej w ludzkości”.
Kuczalska-Reinschmit
mówiła o sobie „zacięta feministka”. Pochodziła z rodziny
ziemiańskiej. W 1879 roku
wyszła za mąż za Stanisława
Reinschmita, który był wysokim urzędnikiem Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego.
Mąż zaraził ją chorobą weneryczną, w wyniku której straciła oko. Rozstała się z nim po
6 latach małżeństwa, a opiekę
nad ich synem Leonem przejął mąż. Już to pokazuje jak
niewiele praw miała wówczas
kobieta.

Parada sufrażystek, Nowy Jork, 1912

Paulina Kuczalska-Reinschmit

była wysoka i dobrze zbudowana. Jej mąż zginął na początku
wojny, nieco później także ojciec oraz brat. Żeby pomścić
śmierć bliskich, księżniczka
wstąpiła do służby w regimencie piechoty na froncie południowo-zachodnim. Kiedy
odkryto jej płeć, została odstawiona do Kijowa, ale zdołała uciec i wstąpiła do innego
Kuczalska-Reinschmit stu- pułku, z którym, nierozpoznadiowała nauki ścisłe w Genewie na, uczestniczyła we wszysti Brukseli. Była poliglotką, bo kich jego bitwach na froncie
oprócz polskiego i rosyjskiego wołyńskim. Księżna wyraziła
władała francuskim, niemiec- pragnienie i zamiar powrotu
kim, włoskim i angielskim. ze szpitala na front”.
Broniła przede wszystkim kweJózef Piłsudski śmiał się
stii aktywnego udziału kobiet z wojujących kobiet. Twierdził
w wojsku, bo przypomnijmy, że też, że nie będą racjonalnie wydziało się to po I wojnie świa- korzystywały swoich nadanych
towej, w której udział kobiet w przyszłości praw, ponieważ
był nie do przecenienia. Nawet „mentalność kobiety z natury
w polskich legionach w armii jest konserwatywna i łatwo jest
austro-węgierskiej było ich po- na nią wpływać”.
nad 200, a najsłynniejszą była
Tymczasem w 1917 roku
Stanisława Ordyńska.
odbył się Zjazd Kobiet, który
Z kolei gazeta „Temps” pokazał, że przedstawicielki
donosiła o przywiezionym słabszej płci mogą tworzyć
do szpitala w Charkowie żoł- wyraźną siłę polityczną. Ich
nierzu, który okazał się być delegacja stukała parasolkami
kobietą „znaną księżniczką Piłsudskiemu w okna, a ten Pocztówka propagandowa
Wołońską, która brała udział przetrzymał je pół nocy na
Jednak 28 listopada
w ofensywie na Wołyniu jako mrozie, zamiast wpuścić do 1918 roku dzięki dekretowi
zwykły żołnierz. Miała 22 lata, domu i wysłuchać ich żądań. Tymczasowemu Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego kobiety otrzymały bierne
i czynne prawo wyborcze.
Dekret o ordynacji wyborczej
do Sejmu Ustawodawczego
stanowił, że „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci” (art. 1)
oraz „Wybieralni do Sejmu są
wszyscy obywatele (lki) państwa posiadający czynne prawo wyborcze” (art. 7).
Pierwsze wybory odbyKrakowskie sufrażystki manifestują w Dniu Kobiet w 1911
ły się 26 stycznia 1919 roku,

W tym roku obchodzimy nie tylko stulecie odzyskania
niepodległości, ale też stulecie nadania praw
wyborczych polskim kobietom. Paradoksalnie
to polski eurodeputowany Janusz Korwin-Mikke
wywołał międzynarodowy skandal, mówiąc
w parlamencie europejskim: „To oczywiste,
że kobiety muszą zarabiać mniej niż mężczyźni,
bo są słabsze, są mniejsze i mniej inteligentne”.

a pierwszymi Polkami zasiadającymi w polskim parlamencie
zostały Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna
Piasecka, Zofia Sokolnicka
oraz Franciszka Wilczkowiakowa pokazując, że z prawa,
które otrzymały będą korzystać.
Warto o nich pamiętać
8 marca, a może i wspominać
zawsze, gdy bierzemy do ręki
parasolkę?
Oprac. Małgorzata
Karolina Piekarska
REKLAMA

REKLAMA

NIE DAJ SIĘ ZAĆMIE
Centrum Medyczne T&A Medica
w Józefowie to nowoczesna klinika okulistyczna z doświadczeniem
w skutecznym leczeniu zaćmy.

Jedyną skuteczną i efektywną metodą pozbycia się problemu zaćmy jest zabieg operacyjny,
polegający na wszczepieniu sztucznej soczewki
w miejsce soczewki naturalnej. Duża część pacjentów, którą dotyka problem zaćmy i astygmatyzmu, nie zdaje sobie sprawy, że wszczepienie
sztucznej soczewki jest zabiegiem nieodwracalnym i można wykonać go tylko jeden raz. Tak
więc tym bardziej ważna jest wiedza, pozwalająca dokonać wyboru technologii, soczewki, a także ośrodka, który ten zabieg przeprowadzi.
Nasza klinika T&A Medica w Józefowie dysponuje bardzo doświadczonym zespołem lekarzy,
którzy sprawnie i z pełnym profesjonalizmem
przeprowadzają zabiegi usunięcia zaćmy. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, jak dr Justyna Badowska, która jest jednym z najlepszych
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518 05 56 56
22 693 04 37

Józefów koło Otwocka
ul. Piłsudskiego 120A

mikrochirurgów oka. Dr Ewa Struzik wykonuje
w naszej klinice specjalistyczne badania obrazowe
z zakresu okulistyki (badanie USG oka), wykorzystywane do diagnostyki wielu chorób, takich jak
np. czerniak oka, odwarstwienie siatkówki.
Dzięki współpracy z czołową firmą, dostarczającą nowoczesne sztuczne soczewki, mamy
do dyspozycji pełną gamę soczewek, które nie
tylko usuwają zaćmę, ale także przy okazji korygują astygmatyzm oraz pozwalają na korektę
wzroku, tak że pacjent nie musi praktycznie do
końca życia nosić okularów.
Korzystamy także z najnowocześniejszego
sprzętu medycznego. Nasza sala zabiegowa oraz
gabinety wyposażone są w najnowocześniejszy
sprzęt okulistyczny. Korzystamy m.in. z Centurion Vision System – najnowszego na rynku
zestawu do przeprowadzania zabiegów usunięcia
zaćmy. W celu uzyskania bliższych informacji
zapraszamy do odwiedzenia naszej kliniki lub
strony internetowej.

info@ta-medica.pl
www.ta-medica.pl

REKLAMA

REKLAMA

11

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

Krzyżówka Mieszkańca nr 5

ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Kup karton soku…
Reszta zrobi się prawie sama.

j Soki warzywne – znakomita baza
do sporządzania zup. To proste: wlewasz
sok pomidorowy czy wielowarzywny do
garnka, dodajesz ½ jego objętości rosołu
(może być z kostki, ale ja nie przepadam
za tym rozwiązaniem). Do tego ciut soli,
czosnku, pieprzu, może słodkiej, mielonej
papryki, bazylii, oregano, rozmarynu. Co kto lubi. Całość wystarczy zagotować. Podając, można dać kleks kwaśnej śmietany, do tego kluseczki lub groszek ptysiowy.
j Sok pomidorowy – pamiętajmy, że im dłużej gotowany jest pomidor, tym
więcej zawiera szalenie zdrowego likopenu, chroniącego przed nowotworami i chorobami układu krążenia. Sok wlewamy do szerokiego, płaskiego naczynia i odparowujemy – mieszając – do zagęszczenia. Wtedy doprawiamy (sól, pieprz, papryka,
odrobina cukru i zioła). Świetny na zimno do kanapek pod sery i wędliny, zamiast
masła, oraz na gorąco, na przykład na pizzę czy z kopytkami, posypany tartym żółtym serem.
j Sok jabłkowy – boczek pokrój w małą kostkę, podsmaż na patelni, dodaj
sporo siekanej cebuli, a gdy leciutko się zarumieni, siekaną kiszoną kapustę i podduś. W tym czasie gotuj w niewielkiej ilości osolonej wody ziemniaki i marchewkę
w kostkę. Połącz z zawartością patelni, dodaj listek laurowy oraz pół na pół sok jabłkowy i wodę tak, by „z górką” przykryć zawartość garnka. Gdy wszystko jest miękkie,
dopraw do smaku i ewentualnie zagęść odrobiną mąki. Podając, posyp koperkiem
lub natką pietruszki. Sycąca, pożywna zupa.
j Sok jabłkowy czy pomarańczowy jest też świetny do duszenia w nim
filetów z kaczki z czosnkiem, miodem, majerankiem i odrobiną octu balsamicznego.
j Sok winogronowy ciemny – odparuj do 1/5 objętości, dodaj nieco imbiru,
miodu, ew. soku cytrynowego czy kilka łyżek wina – świetny, wyrazisty sos do białego mięsa pieczonego i gotowanego, a także do schabu i pasztetów, na zimno i na
gorąco.
j Soki owocowe: jabłkowy, gruszkowy – zagotuj, dodaj gotową galaretkę o odpowiednim smaku wymieszaj i ostudź. Smakuje nadzwyczajnie! Można dodać żelatynę zamiast galaretki, ale wtedy warto „podkręcić” smak cukrem i sokiem
cytrynowym.
Pyszna Józia
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety.
Do wygrania gra planszowa „Wojsko Polskie. Misje zagraniczne”.
Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2018: „Karta lubi dym” – książkę wylosował p. Ryszard Buczma.
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 16.03.2018 r.

REKLAMA

REKLAMA

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!

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w piwnicach
i na klatkach schodowych wraz z wymianą opraw na oprawy ledowe
w budynkach Londyńska 12 i 14.
2. Wykonanie altany śmietnikowej:
na działce nr 39 – budynki Międzynarodowa 32/34 A, 32, 34;
na działce nr 38 – budynki Międzynarodowa 38/40 A, 38, 40;
na działce nr 37 – budynki Międzynarodowa 58/60 A, 58, 60.
3. Wykonanie i montaż bramy garażowej o konstrukcji z kształtowników
zamkniętych ocynkowanych wraz z utylizacją starej bramy w zespołach
garażowych: Międzynarodowa 42 B i C – 30 szt., Walecznych 74 – 32 szt.
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl
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ROLETY
DZIEŃ-NOC I INNE

ZABUDOWY BALKONÓW
514 165 445
602 224 956
ABC DLA DOMU

Gabinet
Stomatologiczno–
–Lekarski
Warszawa,
ul. Grenadierów 21
tel. 22 813-22-38
od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00−20.00

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GOCŁAW - LOTNISKO”
UL. ORLEGO LOTU 6
OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY
na wymianę instalacji ciepłej i zimnej
wody oraz cyrkulacji ciepłej wody z rur
CPCV NIBCO, na rury z polipropylenu,
łączone za pomocą zgrzewania
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy pl. Kotarbińskiego 4
w Warszawie.
Szczegóły na stronie internetowej
Spółdzielni
www.smgl.com.pl

TAPICER
* USŁUGI
* Narożniki wg. wymiarów klienta
* Materiały obiciowe

 STOMATOLOG

Warszawa, ul. Krypska 52/54

od poniedzia³ku do pi¹tku

Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8

10.00–19.00

przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Tel. 22 612-53-88
0-691-75-50-50

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)

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT
Polub nas na

tel. 731 224 464

www.koliberek-karmy.pl

Zapraszamy: pon.-pt. 11 00 -20 00 , sob. 9 00 -14 00

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)

– 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

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl
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 komornikiem). Tel. 790-564-948

n Adwokat Wojciech Lipka
przyjmuje już w Kancelarii
Adwokackiej na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12. Sprawy karne, cywilne, rodzinne, spadkowe
(umowy, odszkodowania, rozwody, alimenty, nieruchomości,
inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kontrole
podatkowe i sprawdzające, poKUPIĘ
rady, wszystkie podatki, spadki,
n ! Przedmioty z likwidowanych darowizny, aukcje, nieujawnione
mieszkań oraz znaczki, monety, dochody.
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656,
książki, pocztówki i meble.
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118 www.podatki-doradca.pl
n A A A Antyki wszelkie za
gotówkę oraz znaczki, monety,
medale. Tel. 516-400-434
n Antyki, obrazy, srebra,
platery, brązy, szable,
bagnety, odznaczenia.
Tel. 601-336-063

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

n OPIEKA NAD GROBAMI
n Meble, obrazy, znaczki,
W WARSZAWIE – TANIO
książki, monety, medale.
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118 I SOLIDNIE. TEL. 500-336-607
MEDYCZNE

SPRZEDAM

n Nową maszynę do szycia
n Alkoholowo-narkotykowe
SINGER Confidence Pixie Plus.
odtrucia, Esperal.
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37 Cena 250 zł. Tel. 511-023-410
NAUKA
n Angielski, niemiecki.
Tel. 601-20-93-41
n Matematyka, dojazd.
Tel. 691-870-045
n Niemiecki – każdy poziom;
nauka z zastosowaniem technik
kojarzenia i zapamiętywania.
Tel. 698-19-48-48, 22 813-43-40
n Pomoc i nauka w obsłudze
komputera, internetu i komórki.
Osoby starsze – promocja!
Student. Tel. 533-404-404
OGRODNICZE
n Zakładanie trawników, kompleksowe porządkowanie terenu,
równanie, przycinka i wycinka
z wywozem. Tel. 509-199-927
PRACA
n Opieka Niemcy Legalnie.
Tel. 725-248-935
PRAWNE
n Adwokat Kamila Osica-Miładowska, 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 Odkurzacze Rainbow – nowe,
używane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822,
www.odkurzaczewodne.eu
SZUKAM PRACY
n Usługi gospodyni domowej
lub opiekunki nad dzieckiem z zakwaterowaniem lub bez. Jestem
w starszym wieku, wykwalifikowana, skutecznie prowadzę
gospodarstwo.
Tel. 576-001-626
TRANSPORT
n AAA wywóz gruzu, mebli,
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie
piwnic, wycinanie drzew, małe
rozbiórki z załadunkiem. Tanio.
Tel. 721-002-710
n Przeprowadzki 24h/7.
Wywóz i utylizacja zbędnych
mebli, przedmiotów z mieszkań
i piwnic. 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
n Wywóz gruzu, mebli, krzaków,
liści, sprzątanie piwnic itp.
Tel. 789-166-542

USŁUGI
n A A Tani Serwis Komputerowy Dojazd, Ekspertyza 0 zł.
Tel. 504-617-837
n AAAA Automatyczne pralki,
zmywarki – krajowe, zachodnie.
Naprawa. Tel. 609-105-940
n Anteny indywidualne, zbiorcze,
monitoring, naprawa RTV.
Najwyższa jakość usług.
Ul. Igańska 32.
Tel. 604-506-278,
22 813-60-33
n Anteny satelitarne, naziemne,
nc+, Trwam, Polsat, tvn24
oraz dekodery telewizji naziemnej. Sprzedaż, montaż, naprawa.
Tel. 22 815-47-25,
501-123-566,
lemag-tvsat.waw.pl
n ANTENY, TELEWIZORY
– NAPRAWA. TEL. 602-216-943

TELEFONY
Panele 200 wzorów, BARLINEK
KOMÓRKOWE
www.podlogijozefow.pl
 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

Drzwi POL-Skone, PORTA, DRE, ERKADO, VASCO

www.drzwijozefow.pl
TEMAR, Józefów, ul. Ziarnista 13 od ul. Granicznej

Tel. 600-813-785

www.krasphone.pl
n Hydraulika, wod. kan.-gaz.,
piece, remonty, przeglądy
gazowe, kominiarskie.
Uprawnienia.
Tel. 694-747-213
n Klimatyzacja, wentylacja,
oddymianie – montaż,
projektowanie, serwis 24 h,
sprzedaż urządzeń, kompleksowa obsługa, doradztwo
techniczne, szybkie terminy
realizacji, gwarancja.
Tel. 502-904-708

n KSIĘGOWOŚĆ JPK
n Cyklinowanie, lakierowanie
OBSŁUGA FIRM.
– Jacek Szpakowski.
TEL. 606-763-006
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316
n LODÓWEK NAPRAWA.
n Cyklinowanie, układanie, lakie- TEL. 22 842-97-06,
rowanie, przekładanie parkietów 602-272-464
– Jan Grzybowski.
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545 n Lodówki, pralki,
telewizory – naprawa.
n Czyszczenie Karcherem
Tel. 694-825-760
dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 694-825-760

n Rolety antywłamaniowe
i naprawy. Tel. 602-228-874
n Rolety dzień-noc.
Tel. 514-165-445

n Usługi hydrauliczne.
Tel. 722-373-050
n Żaluzje, verticale, rolety,
moskitiery – naprawy, pranie
verticali. Tel. 22 610-54-19
USŁUGI – Budowlane
n Budowa domków na gotowo,
murowanie, przeróbki, przebudowy, glazurnicze, podłogi,
malowanie. Tel. 509-199-927
n Remonty kompleksowo.
Tel. 504-781-725

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

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

n ELEKTRYCZNE.
TEL. 504-618-888
n Futra – kożuchy, odzież
skórzana – usługi miarowe,
przeróbki, wszelkie naprawy,
ul. Zamieniecka 63.
Tel. 22 610-23-05
n GAZ, HYDRAULIKA.
NAPRAWY, MONTAŻ,
PRZERÓBKI – 24 H. 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 Ogrodzenia betonowe
pełne i ażurowe, ogrodzenia
siatka na podmurówce
prefabrykowanej, montaż, transport na gotowo. Montaż bram
i furtek, naprawa, spawanie.
Tel. 509-199-927
n PANELE, UKŁADANIE.
TEL. 504-618-888
n Pralki, lodówki – naprawa.
Tel. 502-562-444,
603-047-616

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY
ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)
ul. Floriańska 6 - Filia
500 253 842; 502 832 474
www.lethewarszawa.pl

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

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
n Wykończenia Remonty Adaptacje. Tel. 501-955-735
WYPOCZYNEK

n Wypoczynek dla Seniorów
w Krynicy Morskiej:
WIELKANOC 10 DNI
30.03.2018-08.04.2018,
cena 999 zł/os.
n Zabudowa balkonów.
KWIECIEŃ 14 DNI
Tel. 514-165-445
09.04.2018-22.04.2018,
USŁUGI – Komputerowe
cena 1199 zł/os.
MAJÓWKA 14 DNI
n AAA Tani Serwis Komputero- 23.04.2018-06.05.2018, cena
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.
1399 zł/os.
Tel. 506-480-505
MAJ 11 DNI
03.05.2018-13.05.2018
USŁUGI – Porządkowe
cena 950 zł/os.
n Pranie dywanów, mebli tapice- Informacje i zapisy:
ul. Marszałkowska 81 lok. 25.
rowanych, osobiście.
Tel. 512-247-440
Tel. (22) 834-95-29

CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI?

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

...zapisz się do newslettera...

www.m ieszkaniec.pl

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

REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

n Glazura, hydraulika, malowan Rolety, żaluzje, verticale, rolety nie. Tel. 518-562-380
antywłamaniowe – produkcja,
naprawa. Tel. 602-228-874
n MALOWANIE, TAPETOWANIE,
GLAZURA. GŁOWACKI.
n STOLARZ – SZAFY, ZABUDO- TEL. 504-618-888
WY, GARDEROBY I PAWLACZE.
TEL. 602-126-214
n Malowanie, tapetowanie,
panele.
n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88 Tel. 22 615-76-97, 695-679-521

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

n Ocieplanie domów.
Tel. 501-441-898

USŁUGI – Remontowe

REKLAMA

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
CAŁODOBOWO

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

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

Marek Gójski
firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

Nak³ad:
43 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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Walka z bólem
Ból towarzyszy nam od dnia narodzin, jest naturalnym elementem życia każdego z nas. Jednak bywają sytuacje, w których jest trudny do wytrzymania,
gdy staje się bardzo silny lub przewlekły. Ból zawsze
sygnalizuje problemy ze zdrowiem, choć niekiedy
sam ból jest oczywisty, lecz jego źródło i przyczyna
– niełatwe do zdiagnozowania.

Tym cenniejsza okazuje się
wiedza osteopatyczna, zwłaszcza poparta dużą praktyką i doświadczeniem. Specjalistyczne
studia osteopatyczne pokazują
studentom organizm człowieka jako spójną całość i uczą podejścia holistycznego, całościowego, umożliwiającego najpełniejsze rozpoznanie kłopotów
zdrowotnych pacjenta i dobrą
diagnozę. A to jest najlepszy
krok do zdrowia i kompleksowego pozbycia się dolegliwości,
zarówno jej objawu, czyli bólu,
jak też prawdziwej jego przyczyny, czasem naprawdę niełatwej
do rozpoznania.
Środki przeciwbólowe
tylko uśmierzą ból, lecz nie

wpłyną na usunięcie jego
przyczyny. Ich bezrefleksyjne
stosowanie może zagrażać życiu pacjenta, bo gdy przestaje boleć, pacjent często nawet
nie wie, że choroba się nadal
rozwija.
Świetnym, choć nietypowym przykładem mogą tu być
migreny – łykanie tabletek pozwoli zmniejszyć fatalne samopoczucie i objawy, ale nie leczy
samej migreny. Natomiast osteopata potrafi znaleźć przyczyny migreny, czasem naprawdę
zaskakujące i zastosować terapię, która pomoże nie tylko
doraźnie!
Na pytanie, czy warto
uśmierzać ból lekami i na tym

Dzień Kobiet – dbajmy o Panie!

Brian Gudaniec zaprasza pacjentki
w dniach 9 i 16 marca na masaż leczniczy
kręgosłupa w cenie promocyjnej 40 zł
(liczba miejsc ograniczona).
REKLAMA

poprzestać, Brian Gudaniec, doświadczony osteopata z praktyką w Polsce i we Francji odpowiada:
– Najlepiej unikać leków
przeciwbólowych i skontaktować się z osteopatą lub fizjoterapeutą jak najszybciej, gdy
tylko pojawi się ból czy inne
dolegliwości, np. drętwienie,
zanik czucia, ograniczenie ruchomości stawów. Wnikliwe
badanie osteopatyczne, trafna
diagnoza i terapia pomogą, choć
nie zawsze musi to być trwały
efekt. Wiele zależy od tego,
jaka jest przyczyna schorzenia,
a mogą być różne: wrodzone,
pourazowe, pooperacyjne i nie
tylko. Po zakończeniu terapii,
aby podtrzymać korzystne
działanie osteopaty, pacjent
otrzymuje specjalnie dobrane zalecenia indywidualne.
Między innymi bardzo często
słyszy, że powinien zażywać
ruchu (lecz uwaga: w odpowiednich dla siebie ilościach
i natężeniu), odpowiednio się
odżywiać – na przykład zmniejszyć ilość nabiału (chyba, że ma
dostęp do mleka bezpośrednio
z gospodarstwa), systematycznie powtarzać zalecony zestaw
ćwiczeń, a zwłaszcza rozciągać
się, często odpoczywać i – to
bardzo ważne – nie zaniedbywać snu.
– W niektórych przypadkach konieczne jest co jakiś
czas powtarzanie terapii
w gabinecie, ale to zależy od

ENIE BÓLU
CARIDENT L E C Z gabinet
lekarski

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
Płatność kartą
poniedziałek, czwartek – 1300-1900
wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300
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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

Brian Gudaniec
wielu czynników i nie ma tutaj
bezwzględnych reguł – dodaje Brian Gudaniec. – Ja staram
się przyjmować pacjenta nie
częściej niż 2 razy w tygodniu,
ponieważ moim zdaniem organizm poddawany terapii osteopatycznej musi mieć również
czas na samodzielną regenerację. Bardzo trudno wyznaczyć,
ile czasu potrwa dochodzenie
do zdrowia – naprawdę niełatwo to ocenić. Wszystko jest
względne, może to być jedna
terapia, dwie, czasem, w skrajnie trudnych przypadkach, nawet 10-20. Niestety, im dłużej
się bagatelizuje problem, tym
ciężej potem się go pozbyć.
– Kiedy niezbędne jest powtarzanie terapii?
– Jak wspomniałem – im
dłużej pacjent zwleka z udaniem się do specjalisty i rozpoczęciem leczenia, tym trudniej
go potem wyleczyć. Może wy-

magać to dodatkowego czasu.
Dlatego zawsze podkreślam –
warto szukać pomocy, gdy tylko
pojawi się problem. Powtarzanie terapii bywa konieczne na
przykład w przypadku zwyrodnienia stawu kolanowego, biodrowego, stawów kręgosłupa.
Podobnie – zespół bolesnego
barku, ostrogi piętowe, zapalenia ścięgien (w tym ścięgna
Achillesa), naderwanie mięśni
(m.in. mięśnia dwugłowego
uda) czy w stanach pooperacyjnych.
Brian Gudaniec jest zdania, że możliwości osteopatii
są naprawdę olbrzymie, więc
leczenie pacjenta nieczęsto wymaga łączenia terapii. Przyznaje
jednak, że na przykład przy zrostach kostnych pomocna może
być dodatkowo magnetoterapia,
a przy gojeniu się blizn laseroterapia. Podkreśla, że osteopata stara się pomóc pacjentowi
za pomocą swoich „narzędzi”,
czyli własnych rąk „uzbrojonych” w bogatą wiedzę i praktykę, aby jak najszybciej wrócił do zdrowia.
Co jeszcze wykorzystujemy do walki z bólem i jego
przyczynami? BORAMED jest
dobrze do tego przygotowany.
Bezpieczny sprzęt nowej generacji świetnie wspiera pracę
fizjoterapeutów, jeśli wymaga
tego sytuacja. Wszystko jest na
miejscu. Jeśli chodzi o fizykoterapię, do dyspozycji pacjentów
jest galwanizacja, jonofore-

Poniedziałek 16°°- 18°°
9°° - 12°°
Środa

Uwaga! Sprawdź swoje
zdrowie! Fizjoterapeuta
bezpłatnie Cię zbada
i da konieczne wskazówki!
Zgłoś się w dniach
08.03. – 22.03.2018,
tel. 22 250 15 77.
Liczba miejsc ograniczona.
Świadczeniodawca wskazuje
fizjoterapeutów do konsultacji
i decyduje o ilości miejsc.

za, elektrostymulacja, TENS,
jak też prądy diadynamiczne
i interferencyjne. Ponadto zapraszamy na magnetoterapię,
ultrasonoterapię czyli leczenie
ultradźwiękami, bezpieczną
laseroterapię, krioterapię. Polecamy też światłolecznictwo
(promieniowanie podczerwone oraz nadfioletowe). Każdorazowo konieczne jest wyraźne
wskazanie specjalisty, który po
badaniu zaleci i dobierze leczenie odpowiednie dla pacjenta.
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
REKLAMA

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych
Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne

www.jaskra.org
koszt wizyty 100 zł

zapisy: 500 - 523 - 499

REKLAMA
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REKLAMA

