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Rozgrzebana ulica 
Pod moimi oknami trwa gene-

ralna modernizacja ulicy. Hurra, na-
reszcie! Od dwóch miesięcy przed 
siódmą rano zjeżdża się sprzęt i za-
czyna się młockarnia. Koparki przy-
wożą palety, robotnicy tną betonowe 
krawężniki, spychacze utwardzają 
teren pod budowę parkingów. 

Zadziwia mnie organizacja pra-
cy. O świcie przygotowanie artyleryj-
skie, huk, hałas. Potem zapada cisza. 
To znaczy przestają jeździć piekielne 
maszyny, które otwierały front ro-
bót, natomiast odbywa się mrówcze 
układanie chodników. Profesjonal-
nie, ładnie – co najważniejsze, cicho. 
Niech mi kto powie, dlaczego tego 
frontu robót na następny dzień nie 
można otworzyć na koniec dnia po-
przedniego, bez budzenia ludzi?

Zmierzam jednak do clou moich 
rozważań. Lato mamy piękne, pogo-
da jak drut. Robota trwa już blisko 
dwa miesiące. Bo? Ekipy pracują 
trzy – cztery dni, a potem znikają na 
tydzień. Nie mówię, że w ogóle, bo 
w przyrodzie nic nie ginie. Znikają 
z tej ulicy, być może robią następ-
ną. Po czym wracają na naszą ulicę. 
Znów coś porobią i znów ich nie ma. 
Na oko – nie brakuje materiałów, bo 
leżą w paletach. Nie brakuje ma-
szyn. Brakuje czegoś, co wydaje się 
oczywiste: nie rozgrzebuje się pięciu 
frontów robót, tylko szybko kończy 
jeden i zaczyna następny.

Budowlańcy zwykle się tłuma-
czą, że muszą mieć robotę i na ze-
wnątrz, i pod dachem, bo pogoda 
bywa kapryśna. Tu niczego takiego 
nie ma. A to co rozgrzebane od 
dwóch miesięcy, można by zrobić 
w miesiąc i dać ludziom żyć.

            Tomasz Szymański

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.

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

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl  Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

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 !!!
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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

STACJA KONTROLI  
POJAZDÓW 

do 3,5 t DMC 
ul. Korkowa 77 (przy rondzie) 

Zapraszamy 
pon.-pt. 7-21 
sobota 8-18

www.stacjastacja.pl
 22 613-13-00 
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Plon niesiemy, Plon

czytaj na str. 2W wielu mazowieckich miejscowościach obchodzono Święto Plonów.  
„Mieszkaniec” był na dożynkach Diecezji Warszawsko-Praskiej w Gliniance k. Wiązowny.

WYBORY
SAMORZąDOWE 

2018

UWAGA KOMITETY WYBORCZE!  
21 października br. wyborcy będą głosować zarówno na dotychczas rządzących 

samorządowców, jak i tych, którzy dopiero mają aspiracje do zasiadania w radach 
dzielnic, radzie Warszawy czy w Sejmiku Mazowieckim.

Macie Państwo wpływ na decyzje wyborcze mieszkańców. Na naszych łamach możecie 
zaprezentować im efekty dotychczasowej Waszej pracy i działalności, opowiedzieć 

o sukcesach lub porażkach, a także przedstawić programy, plany i zamierzenia w nowej 
kadencji samorządowej. Zapraszamy do współpracy.

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA
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KRONIKA POLICYJNA
Po pijanemu  

zaatakował kobietę
O godzinie 4 nad ranem 

załoga patrolowa z Rember-
towa otrzymała kilka zgłoszeń 
z tej samej okolicy. Dzwonili 
mieszkańcy, którzy słysze-
li krzyk wołającej o pomoc 
kobiety pobitej i okradzio-
nej przez mężczyznę, który 
wcześniej zaproponował jej 
odprowadzenie do domu. Po 
przyjeździe na miejsce poli-
cjanci zatrzymali 39-letniego 
Mariusza R. Po sprawdzeniu 
okazało się, że jest pijany… 
Kobieta odzyskała swoje rze-
czy, które sprawca porzucił 
w pobliskich zaroślach. Na-
pastnik decyzją sądu został 
tymczasowo aresztowany.

Groził pracodawcy 
Do komisariatu w Wawrze 

zgłosił się mężczyzna, które-
mu groził pobiciem jego były 
pracownik. 36-latek najpierw 
porzucił pracę, a potem od-
grażał się, że pobije, a nawet 
zabije byłego pracodawcę. 
Sprawą zajęli się kryminalni 
z komisariatu przy ul. Mrów-
czej. Zatrzymanie 36-letniego 
Tomasza D. nie było łatwe, 
bo prowadził „wędrowny 
tryb życia”. Po kilku dniach 
poszukiwań i obserwacji po-
licjanci zatrzymali go na ulicy 
w Otwocku.

Pobity pod sklepem
Pod koniec maja także do 

komisariatu w Wawrze wpły-
nęło zawiadomienie o uszko-

dzeniu ciała. Pokrzywdzony 
twierdził, że kiedy stał przy 
sklepie, obcy mężczyzna naj-
pierw go zaczepiał, a chwilę 
później zaczął bić po twarzy. 
Zawiadamiający opisał wy-
gląd sprawcy, ale były to mało 
precyzyjne dane. Po wielu po-
szukiwaniach został zatrzy-
many 42-letni mężczyzna.

Wszedł z drzwiami
Policjanci z patrolu zostali 

skierowani do hotelu pracow-
niczego. Zastali wyrwane z fu-
tryną drzwi do jednego z pokoi 
oraz… sprawcę. 24-letni Seba-
stian P. miał prawie 2 promile 
alkoholu we krwi. Z relacji pra-
cownika hotelu wynikało, że 
mężczyzna zamiast otworzyć 
drzwi kluczem kopał w nie tak 
długo, aż w końcu je wyłamał. 
Mężczyzna trafił do celi.

Wypadek  
kradzionym oplem
Do komendy przy uli-

cy Grenadierów wpłynęło 
zawiadomienie o kradzieży 
opla astry. Pokrzywdzony 
twierdził, że najpierw zostały 
mu skradzione kluczyki, po-
tem zginął samochód. Podej-
rzewał osobę z rodziny. Auto 
zostało odnalezione przez 
policjantów, ale było mocno 
uszkodzone, bowiem sprawca 
kradzieży brał udział w kolizji 
drogowej. Złodziejem okazał 
się 24-letni Adam T. Mężczy-
zna przyznał się do popełnie-
nia przestępstw i dobrowolnie 
poddał się karze.   policja.pl

Diecezjalne dożynki odbyły 
się w ostatnią niedzielę w Gli-
niance k. Wiązowny. Wydarze-
niu nie zaszkodził nawet pada-
jący przez cały dzień deszcz. 

– Z jednej strony deszcz 
nam trochę przeszkadza, ale 
z drugiej za niego dziękujemy, 
bo doświadczeni tegoroczną 
suszą rolnicy bardzo cierpią… 
– skwitowała aurę radna Ma-
zowsza Jolanta Koczorowska, 
którą w poprzednich kaden-
cjach Czytelnicy „Mieszkań-
ca” mogli dobrze poznać, gdyż 
pełniła m.in. funkcję burmistrza 
Pragi Północ i Wawra. 

Dożynki w Gliniance zgro-
madziły kilka tysięcy mieszkań-
ców z różnych zakątków Diece-
zji Warszawsko-Praskiej.

– Dożynki to nasza najpięk-
niejsza narodowa tradycja, bo 

przypomina, że dzięki ciężkiej 
pracy rolników codziennie na 
nasze stoły trafia chleb – mówił 
Janusz Budny, wójt gminy Wią-
zowna, i podkreślał, że „żniwa 
dobiegły już końca, ale trud 
pracy rolnika nie ogranicza się 
tylko do żniw, lecz jest trudem 
całorocznym”. 

W liście, który odczytał Da-
riusz Grajda, przewodniczący 
rady powiatu otwockiego, za 
ciężką pracę i umiłowanie zie-
mi dziękował rolnikom Adam 
Struzik, marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Wydarzenie obfitowało 
w liczne atrakcje. Był m.in. ko-
rowód maszyn rolniczych i bie-
siada ludowa, ale najważniejsze 
były konkursy na najpiękniej-
sze wieńce dożynkowe. W kon-
kursie organizatorów, czyli pa-

rafii pw. Świętego Wawrzyńca 
i Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiązownie, zwyciężyło ro-
dzinne dzieło z Zalesia stwo-
rzone przez Zofię i Dariusza 
Michta z córkami. Dożynkowy 
laur w konkursie księdza bisku-
pa Marka Solarczyka przypadł 
wieńcowi parafii Latowicz. 

Ciekawą tradycją dożynko-
wą jest częstowanie specjalnie 
na tę okazję wypieczonymi, 
ozdobnymi bochnami chleba. 
Jeden z takich bochnów poda-
rowano biskupowi Markowi 
Solarczykowi, który wcześniej 
celebrował uroczystą mszę.

Bardzo folkowo i dysko-
tekowo działo się na scenie 
imprezy. Występowały tam 
zarówno wiejskie gospodynie, 
jak i aktorzy scen muzycznych. 
Gwiazdą wieczoru był folkowy 
zespół Redlin. 

– Niesamowitym doświad-
czeniem dla mnie był „ruch sce-
niczny” śpiewających gospodyń 
wiejskich i widok tak wielu osób 
w regionalnych strojach oraz 
dożynkowe obrzędy. I to tak 
blisko od stolicy… – komento-
wała Alicja z Pragi Południe, 

która na dożynki przyjechała 
z mężem i córką.

 Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się liczne kramy i sto-
iska z różnego rodzaju produk-
tami. W jednym z nich można 
było nabyć tzw. sójki gliniec-
kie. Ten lokalny wypiek, moc-
no zakorzeniony w tradycji, jest 
poniekąd połączeniem pieroga 
i krokieta. Sójka powstaje z cia-
sta drożdżowego. – W środku 
jest farsz z kiszonej kapusty, 
grzybów i różnych odmian ka-
szy, bo każda z gospodyń robi 
sójkę trochę po swojemu – tłu-
maczył „Mieszkańcowi” Marek 
Majek, prezes Stowarzyszenia 
Miłośników Tradycji i Kultury 
Ludowej „Wawrzynioki”.

– Bardzo jesteśmy zadowo-
leni, że wydarzenie się udało 
mimo niezbyt sprzyjającej po-
gody – podsumowała Paulina 
Sokół, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wiązownie, 
współorganizatora dożynek. 

Patronem medialnym wy-
darzenia był „Mieszkaniec”. 
Fotoreportaż z dożynek na por-
talu www.mieszkaniec.pl 

Adam Rosiński

Baranek z główek czosnku? Narodowe godło z pe-
stek dyni? Iście cesarskie korony skręcone z siana? 
Nieograniczona jest inwencja twórców wieńców 
dożynkowych, a efekty ich pracy podziwialiśmy na 
Święcie Plonów Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Plon niesiemy, PlonPatronat medialny

„Wawrzyniaki” prezentują sójki glinieckie.

Dożynkowy chleb smakuje wyjątkowo. 



3

Wybrali to miejsce do życia 
ze względu na spokój, bliskość 
Wisły i terenów zielonych, 
a także – jak podkreślają – do-
brą infrastrukturę. Tu wszędzie 
mają blisko. 

– Nie mamy większych 
zarzutów do dzielnicy, nawet 
pomimo tego, co przydarzyło 
nam się z ładą. Chociaż po tym 
przykładzie wiemy, że przydałby 
się lepszy monitoring miejski – 
mówi Paulina, a my przypomi-
namy historię samochodu, któ-
rego poszukiwała cała okolica.

Kultowa łada 2107, którą 
zjeździli „pół świata”, jakiś czas 
temu zginęła z jednego z biało-
łęckich osiedli. Szukali jej inter-
nauci, informacja o tej wielkiej 
stracie poruszyła dużo osób. 
Niestety, dość szybko okazało 
się, że samochód został spalony. 
Policja odnalazła sprawcę, teraz 
toczy się postępowanie i to dla-
tego dzisiaj młode małżeństwo 
nie chce na razie upubliczniać 
swojego wizerunku.

Znamy ich jednak jako „Po 
drodze do GS-u”. Na swoim 
miniblogu na portalu spo-
łecznościowym zamieszczają 
zdjęcia z kolejnych wypraw 
w różne zakątki świata. Poszu-
kują i uwieczniają na zdjęciach 
kultowe, pamiętające czasy 
PRL-u miejsca. 

Skąd pomysł na dzielenie 
się swoimi odkryciami?

– Od zawsze podróżowaliśmy 
w różnych kierunkach i robiliśmy 
mnóstwo zdjęć. Któregoś dnia 
rozmawialiśmy o tym, żeby jakoś 
je „wykorzystać” i podzielić się 
nimi z innymi. Byliśmy akurat po 
wycieczce rowerowej, na której 
odwiedzi-
liśmy kilka 
urokliwych 
G S - ó w 
i  w t e d y 
uznaliśmy, 
że są nie-
odłącznym 
elementem 
n a s z y c h 

podróży. Nigdy nie są celem, ale 
są po drodze. Stąd nazwa – tłu-
maczy Paulina.

Gdzie byli? Odwiedzili 
w sumie 32 kraje od zachodu po 
wschód Europy. Jeździli rowera-
mi po Hiszpanii, Ukrainie, samo-
chodem zwiedzili Białoruś i całe 
Bałkany, a najbardziej egzotycz-
nym kierunkiem, jaki obrali była 
Tajlandia. Najdłuższa wyprawa 

rowerowa trwała 1,5 miesiąca, 
podczas której objechali Krym, 
na który później wrócili ładą 
i „maluchem”  znajomego. 

– Podczas podróży zjeżdża-
my z głównych dróg po to, aby 
poznać kraj i mieszkańców, od 
których niejednokrotnie spotka-
ło nas wiele dobrego. Zawsze 
znalazł się ktoś życzli-
wy, pomocny. Nie ozna-
cza to, że omijamy duże 

miasta i tak zwane „must see”, 
jednak nie jesteśmy zwolennika-
mi dużych tłumów i sztywnego 
trzymania się przewodników. 
Wolimy jeździć palcem po pa-
pierowej mapie od punktu do 
punktu – opowiadają.

Najbliższy ich sercom po-
został Krym – cisza, spokój, 
wspaniali ludzie i niezapomnia-
ne widoki: piękne stepy i góry 

schodzące prosto do morza, a do 
tego ciekawe obiekty architek-
toniczne, np. w Sewastopolu. 

– Nie możemy jednak jedno-
znacznie powiedzieć gdzie jest 
„najfajniej” – każda podróż nie-
sie za sobą coś ciekawego. Kiedy 
w weekend mamy chwilę, wsia-
damy w samochód i jedziemy na 

Mazury lub po prostu objeżdża-
my Mazowsze. Pomimo tego, że 
robiliśmy tak już dziesiątki razy, 
zawsze w takim małym wypadzie 
widzieliśmy coś wartego uwagi. 
Może nie są to tak spektakularne 
wyprawy jak do Tajlandii, gdzie 
zderzyliśmy się z zupełnie innym 
światem i kulturą, ale każda 
z nich jest dla nas ważna – tłu-
maczą Paulina i Michał.

Gdzie podróżuje się naj-
trudniej? Okazuje się, że im 
podróżowanie nie przysparza 
żadnych trudności. Dziurawe 
drogi Ukrainy? Zawiłości języ-
ka albańskiego? Wizy na Biało-
ruś? Stanie 10 godzin w kolej-
ce na granicy? Szukanie przez  
2 godziny po zmroku dogodne-
go miejsca na namiot? To nieod-
łączne elementy przygody. 

Największym wyzwaniem, 
z jakim się zmierzyli, jest dopa-

sowanie sposobu podró-
żowania do dziecka, żeby 
nie męcząc go nadmiernie 
nadal realizować pasję. 
Więcej miejsca w rowe-
rowych sakwach na pie-
luszki, zabawki poutykane 
w przyczepce  i odpowied-
nio zaplanowana podróż 
samochodem – już nie 
da się jechać „ciągiem”  
800 km wracając z urlopu 

ostatniego dnia, żeby nie tracić 
ani chwili na tranzyt. 

Na razie nowy członek ro-
dziny wziął udział w kilku ma-
łych wypadach, po których już 
widać, że podróżowanie ma we 
krwi. Maluch, mając pięć mie-
sięcy, dzielnie się spisał odwie-
dzając Słowację-Węgry-Serbię-
Macedonię-Albanię-Czarnogó-
rę-Bośnię i Hercegowinę. 

– Tam, gdzie nie wjecha-
liśmy wózkiem, korzystaliśmy 
z chusty. Nie raz słyszeliśmy, że 
jak pojawi się dziecko, to zwe-
ryfikujemy swoje poglądy na po-
dróżowanie. Jak do tej pory nie 
było takiej potrzeby, a szykujemy 
się właśnie do miesięcznej wy-
prawy – z wielkim optymizmem 
– zapowiadają młodzi rodzice.

Podróżują kultowymi dziś 
autami. Na zdjęciach z ich 
wypraw znajdziemy różne 
samochody (najczęściej ich 
znajomych) – fiata 125p, fia-
ta 126p, zaporożca, ładę nivę, 
ładę 2104 kombi, wołgę 24, ale 
są też ikarusy.

Najbardziej kochana była 
jednak łada. Kupiona jako pierw-
sze auto ze względu na częste 
wycieczki za naszą wschodnią 
granicę – na Ukrainę. 

– Decyzję o zakupie takiego 
auta podjęliśmy ze względu na 
łatwość samodzielnej napra-
wy i tanią eksploatację, co jest 
ważne przy takiej wyprawie, jak 
w 2013 roku, kiedy łada prze-
jechała w sumie 10 tys. km po 
Ukrainie – tłumaczy Michał 
i dodaje, że strata tego samo-
chodu była bardzo bolesna.

Dalsze plany? Zebrać pie-
niądze na następcę łady. Nie 
będzie to łatwe. Jeśli nawet 
zgromadzą fundusze, to trudno 
będzie znaleźć auto, do które-
go będą mieć tyle sentymentu 
i zaufania. 

– Nasz styl podróżowania na 
pewno się nie zmieni. Wielkich 
planów nie mamy, przy najbliż-
szym urlopie otworzymy mapę 
i gdzie będziemy mieli w danym 
momencie chęć pojechać – tam 
pojedziemy – zapowiadają bia-
łołęccy podróżnicy.           KS

REKLAMAREKLAMA

 

 

 

MODELE ZAUSZNE I WEWNĄTRZUSZNE 
BEZPŁATNIE I BEZ KAUCJI 

 WIELKI TEST APARATÓW SŁUCHOWYCH 

 

www.strefasluchu.pl

Przygotowaliśmy dla Państwa do testowania  największą ilość 
aparatów słuchowych renomowanych producentów w wersjach demo

Porównaj topowe modele klasy business z tańszymi aparatami w klasie ekonomicznej 

PRZED WYPOŻYCZENIEM WYKONAMY BEZPŁATNIE KOMPLEKSOWE 
BADANIA SŁUCHU WRAZ Z TESTEM NA ZROZUMIENIE MOWY 

 Wypróbuj 

zanim się 

zdecydujesz 

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

Paulina i Michał – młode małżeństwo z małym 
dzieckiem. Urodzili się i wychowali w Warszawie. 
Paulina mieszka na Białołęce od 25 lat, Michał 
przeniósł się tutaj z Mokotowa.

„Po drodze do GS-u”. Zjęcia z minibloga.

Paulina i Michał w drodze do GS-u
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Bardzo proszę o aktualną interpretację 
prawa dotyczącego wycinki drzew na pry-
watnej posesji. Sąsiedzi chcą nas zmusić do 
wycinki zdrowego drzewa, które im podob-
no niszczy płot i podmurówkę.

Właściciel nieruchomości, na której rośnie 
drzewo lub krzew, powinien sadzić je w od-
powiedniej odległości od granicy działki i nie 
dopuścić do tego, aby przechodziły one przez 
granicę nieruchomości sąsiedniej. Powyższe 
wynika z art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którym właściciel nieruchomości powinien 

przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by 
zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, 
wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i sto-
sunków miejscowych.

Mając powyższe na uwadze, do przedstawionej sytuacji może mieć zasto-
sowanie art. 222 § 2 Kodeks cywilnego, zgodnie z którym przeciwko osobie, 
która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właścicie-
la faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie 
o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. 

Co do zasady należy przyjąć, że jeżeli drzewo narusza obiekt bądź 
urządzenie budowlane będące własnością sąsiada, to mamy do czynienia 
z naruszeniem jego prawa własności. Powyższe może skutkować roszczeniem 
o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, w tym usunięcia drzewa na koszt 
właściciela nieruchomości, na której to drzewo stoi. Oczywiście w takiej spra-
wie sąd będzie oceniał konkretny stan faktyczny, również poprzez oględziny 
nieruchomości i być może przy uwzględnieniu opinii biegłego, i wcale nie 
musi dojść do przekonania, że dochodzi do zakłócenia nieruchomości sąsied-
niej. Może również uznać, że wystarczą działania pośrednie (oczywiście, jeśli 
będą możliwe do wykonania i skuteczne), które nie będą nadmiernie ingero-
wać z kolei w sferę własności osoby, na której działce rośnie drzewo. 

Oprócz roszczenia o usunięcie bezprawnych działań, sąsiad może żądać 
naprawienia ewentualnej szkody z tym związanej. Przepisy prawa nie nor-
mują szczególnego przypadku uszkodzenia cudzej rzeczy przez roślinność 
znajdującą się na sąsiednim gruncie. Odpowiedzialność właściciela posesji, 
na której rośnie drzewo opiera się zatem na art. 415 kodeksu cywilnego, któ-
ry stanowi, że kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest 
do jej naprawienia. Jest to odpowiedzialność majątkowa na zasadzie winy. 
A więc, aby obarczyć sąsiada odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez 
drzewo rosnące na jego nieruchomości, niezbędne jest wykazanie, że zacho-
wanie owego sąsiada jest zawinione. Warto jednak podkreślić, że zawinionym 
jest także zdarzenie wywołane chociażby przez niedbalstwo, czyli np. jeżeli 
właściciel posesji, na której rośnie drzewo, nie czyni odpowiednich starań, aby 
zapobiec potencjalnemu wypadkowi bądź szkodzie. Aby dochodzić roszczeń 
należy także wykazać, że szkoda rzeczywiście powstała oraz, że pomiędzy za-
chowaniem sprawcy (właściciela sąsiadującej nieruchomości), a powstaniem 
szkody zachodzi adekwatny związek przyczynowy. 

Mając na uwadze poruszony temat polecam również artykuł zawierający 
przepisy dotyczące przerastania drzew i krzewów na grunt sąsiada i skutków 
z tym związanych, zamieszczony w wydaniu nr 20 z dnia 26 października 2017 
roku dostępnym na naszej stronie mieszkaniec.pl.

– Ho, ho, ho – dawno niewidziany gość! Witam panie Kazimie-
rzu. Gdzie pan był, jak pana nie było?… – Eustachy Mordziak, 
kupiec z pl. Szembeka, szczerze ucieszył się na widok swego 
kolegi, Kazimierza Główki, emeryta, zaopatrującego się trady-
cyjnie na bazarze. 
– Pomyślał pan sobie, że już się odmeldowałem z tego łez pado-
łu, co? Niech się pan przyzna.
– Boże broń, co pan takie rzeczy? Ale z drugiej strony, to jednak 
swoje lata pan ma. W takie upały ludziom starszym łatwo nie 
było. Mało to człowiek się naczytał, nasłuchał?
– Jakoś jeszcze tym razem się udało, jak pan zresztą na własne 
oczy widzi. Po prostu wyjechaliśmy z żoną do sanatorium.
– O! 
– Do Ciechocinka. Wypełniliśmy kiedyś papier i o dziwo, po 
parunastu miesiącach, dostaliśmy przydział na Ciechocinek 
właśnie. A pan, panie Eustachy, też urlopu zakosztował?
– W tym roku coś się nam nie składa. Może na ferie zimowe 
gdzieś pojedziemy? Ale niech pan opowiada, jak było?
– Po pierwsze dużo ludzi pobożnych. Ile razy człowiek koło 
kościoła przejeżdżał, to zawsze ktoś wchodził albo wychodził. 
Ruch na okrągło.
– Nie dziwię się?
– Tak, a dlaczego?
– Bo Ciechocinek słynie z tego, że tam kuracjusze pod żadnym 
względem zbyt wstrzemięźliwi nie są. To i spowiadać mają się 
z czego. 
– A ja bym panie Eustachy na pierwszy miejscu stawiał mimo 
wszystko względy zdrowotne. To jednak takie miejsce, w którym 
ludzie zdrowie próbują podratować. Są już po przejściach, na 

własnej skórze przekonali się, jak kruche jest ich życie. W Cie-
chocinku taki dowcip się opowiada: 

Ksiądz spaceruje przed kościołem, widzi młodego mężczy-
znę. Serdecznym gestem zaprasza go do wejścia do środka.
– Proszę księdza, ale ja jestem niewierzący.
– Proszę się nie niepokoić. To przechodzi po pierwszym za-
wale…

– Co prawda, to prawda. Nawet mówi się, że „jak trwoga, to 
do Boga”. 
– Ale, panie Eustachy, to wcale nie znaczy, że w tym Ciechocin-
ku jakieś żelazne zasady obowiązują. Co to, to nie. 
Tam się leczy, ale też się żyje! Największą atrakcją każdego tur-
nusu są „fajfy”. Panie ubrane w nowe bluzki kupione im przez 
mężów na sanatoryjną okazję, panowie wyprasowani od stóp 
do głów przez żony, niczym kokosze w barwach godowych i ni-
czym indyki z rozwiniętymi ogonami, gulgocząc i pomrukując 
schodzą się na parkiecie. Od pierwszego kawałka parkiet tętni 
w rytm tętniących serc. Ręce pań szerokie w barach od noszenia 
wnuków, wdzięcznie, wężowymi ruchy zwijają się i rozwijają 
nad głowami zapraszając: bliżej, bliżej… Panowie, którym na 
co dzień wnuki zawiązują sznurowadła, w dziarskich podsko-
kach odpowiadają na te zachęcające gesty. 
„Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem
Gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask”…
Furda mięśniaki, co tam żylaki, artretyzm, reumatyzm i osteo-
poroza, nic to zwichrowane kręgi szyjne i lędźwiowe… Chwilo 
trwaj!…
– Pamiętam, panie Kaziu, jak cytował mi pan tego ruskiego po-
etę Majakowskiego, którego zapytali kiedyś:

– Napisał pan, że wśród Gruzinów jest pan Gruzinem, wśród 
Rosjan jest pan Rosjaninem, a wśród idiotów?…

– A w Ciechocinku, panie Eustachy, byłem pierwszy raz i na 
dodatek z żoną…                                                 Szaser

Co tam panie na Pradze...

na deptaku w Ciechocinku

Kobiecym okiem

Kiedyś mieliśmy w każdej 
dzielnicy bazary, a w niektó-
rych nawet po kilka. Koślawa 
nawierzchnia, na której – gdy 
popadało – tworzyły się kałuże, 
niektóre nawet spore. Towary 
były wykładane na odwróco-
nych skrzynkach lub ceracie czy 
folii, położonej wprost na ziemi. 

Sprzedawano wszelakie wa-
rzywa, ale nie te „wyszukane”, 
tylko głównie kartofle, marchew, 
cebulę, kapustę, a w sezonie ka-
lafiory, rzodkiewki, ogórki i po-
midory. Najlepsze – gruntowe, 
nie szklarniowe. 

Do tego wiejskie gospo-
dynie przywoziły sery własne-
go wyrobu, masło i śmietanę. 
Gdyby sprawdził to dzisiejszy 
Sanepid i straż miejska, chyba 
poszłyby z torbami z powodu 
niezliczonych i jakże słusznych 

mandatów. Ale wtedy nikomu 
to nie szkodziło, każdy miał 
„zaufaną babę”, od której ku-
powało się też czasem cielęci-
nę (z nielegalnego, oczywiście, 
uboju). Pokolenia dzieci się na 
tym wychowały! Plus kapusta 
kiszona z beczki… Mój kilku-
letni syn, który zawsze lubił 
samodzielność, podchodził za-
wsze do swojej ulubionej pani 
i podając przygotowany pie-
niążek prosił o „porcję kapu-
sty taką jak na pięcioletniego 
chłopczyka”.  

Były i owoce prosto z sadu, 
„własnoręczne” drewniane 
deski do mięsa, patelnie i mnó-
stwo wszelakiego dobra, włącz-
nie z fartuszkami i ściereczkami 
do kuchni, a nawet chałupniczo 
szytymi biustonoszami z baweł-
ny lub satyny, zdobionymi ko-
ronką.

Dziś pokolenie ówczesnych 
klientek się zestarzało, bazary 

przybrały zgoła inną formę, 
elegancką, może i odpowied-
niejszą na te czasy. Nawet roz-
buchany handlem dosłownie 
wszystkim Stadion Dziesię-
ciolecia znikł, w zamian da-
jąc nam schludną, bezpieczną 

i uporządkowaną Marywilską. 
Funkcję bazarów i stadionu 
w znacznym stopniu przejęło 
Allegro, Olx itp. 

W sieci można kupić dosłow-
nie wszystko, włącznie z tym, że 
pewien pan za tanie pieniądze 
sprzedał kiedyś „Obiad mo-
jej żony, przy wspólnym stole. 
Rosół-schabowy-szarlotka”... 

Zapobiegliwe odgadywanie 
potrzeb klienta i relatywnie 
niskie ceny przyciągają wiele 
osób. Wśród ofert można zna-
leźć także propozycje, których 
nie uświadczysz ani w zwykłym 
sklepie, ani w najdroższej gale-
rii handlowej.

Dowód? Proszę bardzo. 
Oto oferta adresowana chyba 
tylko do mocno starszych pań, 
na wiekowy biust. Rozmiar 
– S, nic specjalnego, ale już 
długość steranego życiem biu-
stu – imponująca, od 92 do 85 
centymetrów! Toż to chyba do 
samych kolan…

Nie bawiąc się w złośliwe 
komentarze cieszmy się, że każ-
dy znajdzie tam coś dla siebie. 
Jeśli tylko zechce mu się po-
rządnie poszukać.

Że w internecie są też oszu-
ści? Ależ są; byli i na bazarach, 
i na stadionie. Czujności nigdy 
za wiele!                           żu

dla każdego coś…

REKLAMAREKLAMA

WIZYTY DOMOWE I SZPITALNE

CENTRUM PODOLOGII – KLINIKA ZDROWEJ STOPY

ul. Słowicza 1, 22 846 07 01          ul. Kobielska 19, 22 610 47 90          al. KEN 51, U13, 22 11 55 262

SPRZEDAŻ
 Obuwia 

zdrowotnego

 Preparatów 

leczniczych

 Apteka 

i sklep 

podologiczny

Od ponad 8 lat zajmujemy się badaniem i leczeniem stopy. Odpowiednio dobrane wkładki ortopedyczne korygują ustawienie stóp, wady postawy, wspierają pracę kolan, bioder i kręgosłupa. Zmniejszają obciążenia oraz działają amortyzująco i przeciwbólowo. 
Niwelują bolesne odciski, modzele, przetarcia, przywracają odpowiednią równowagę, poprawiając komfort długotrwałego stania oraz chodzenia. Działają korygująco w przypadku palców młoteczkowatych, palucha koślawego oraz ostrogi piętowej. Chcąc zapewnić 
Państwu najwyższy standard chodzenia, pracujemy innowacyjnymi metodami, na najnowocześniejszych materiałach oraz na najwyższej jakości sprzęcie renomowanej francuskiej firmy Podiatech Sidas Medical – czołowego lidera ortotyki na świecie. Doskonała 
jakość materiałów, specjalistyczny sprzęt połączony z naszą wiedzą i umiejętnościami sprawiają, że wkładki Sidas przynoszą doskonałe efekty korygująco-lecznicze, jak i profilaktyczne połączone jednocześnie z najwyższym komfortem chodzenia. W naszej pracowni 
wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne dla: osób aktywnych, sportowców, seniorów, młodzieży i dzieci, osób dorosłych, diabetyków, osób z dysfunkcją.

PRACOWNIA INDYWIDUALNA WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH
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z miAsTA wYdarzenia KulTuralne l wydarzenia  
bezpłatne

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

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

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

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

l 2.09. godz. 16.00 – Recital operowy Macieja Madalińskiego; 9.09. 
godz. 16.00 – Recital Natalii Mierzwy „Piosenki przedwojenne”; godz. 
17.00 – Finisaż wystawy „Na styku Kultury”. Autorzy: Lubow Szlichta, 
Małgorzata Piekutowska, Mariusz Mazewski; 10.09. godz. 12.00 – 
Dyskusyjny Klub Filmowy: „Paryżanki”.

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 31.08. godz. 19.00 – Praski Blues, prezentacja różnych gatunków 
bluesa; 5.09. godz. 16.00 – Konsultacje literackie z Janem Zdzisławem 
Brudnickim; 8.09. godz. 19.30 – Pokaz filmu „Zezowate Szczęście”; 
12.09. godz. 12.00 – Konferencja o Radiu „Solidarność”.

2.09. godz. 18.30 Plac Szembeka – koncert „Piosenki Wojennej War-
szawy, …od zakazanych piosenek okupowanej Stolicy, po pieśni Po-
wstania Warszawskiego”, w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego 
„Sonanto” wraz z instrumentalistami; 8.09. godz. 14.00 dawny „Bazar 
Rogatka”, ul. Grochowska 328 – „Kamionkowski Piknik Patriotyczny”. 

OŚRODEK KULTURY w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Starzyńskiego 21

tel. 22  773-61-88, 22 773-55-99
www.domykultury.waw.pl 

www.facebook.com/okwesola/
wesolakultura@domkulturywesola.net

l 8.09. godz. 16.00 – Potańcówka z DJ Wiką i DJ Krisem dla seniorów 
(ale nie tylko). 9.09. godz. 14.00-18.00 – Dzień otwarty. 

* OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA” – WESOŁA
8.09. godz. 12.00 – Dzień otwarty; godz. 15.00 – „Mamy tę moc”, 
koncert piosenek animacyjnych dla dzieci w wykonaniu Teatru Tak.

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

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

bilety@promkultury.pl

l 4.09. godz. 19.00 – Mistrzowie Polskiego Jazzu: Krzysztof Komeda; 
5.09. godz. 19.00 – Galeria PROM: wernisaż wystawy „Colours of 
Sadness” Krzysztofa Logińskiego; 8.09. godz. 19.00 – Teatr Kępa: 
„Róża ze Skaryszewskiej”, spektakl na motywach wspomnień Róży 
Karweckiej i mieszkańców domu przy ulicy Skaryszewskiej 10; 9.09. 
godz. 16.00 – Koncert „Ku wolności”; 10.09. godz. 19.00 – Nieturyści: 
Anna Rutkowska i tango Śakti. Indie z perspektywy tanga, tango 
z perspektywy Indii; 11.09. godz. 19.00 – Wieczór promocyjny książki 
Katarzyny Wasilewskiej ,,Wieńczysław Gliński. Aktor, Amant, Tata”. 
O jednym z najpopularniejszych powojennych aktorów opowie córka 
i autorka książki; 12.09. godz. 19.00 – Galeria PROM: wernisaż wystawy 
„Fotograficzna encyklopedia artystów polskich” Macieja Kłosia. 

Historię Toru Kolarskiego 
„Nowe Dynasy” można poznać 
na wystawie, która do 22 wrze-
śnia znajduje się w CAL-u przy 
ul. Paca 40. W ubiegłym tygo-
dniu odbył się wernisaż, w któ-
rym wzięli udział dawni kola-
rze – Mirosław Jurek i Ireneusz 
Różycki. Znajdujący się przy ul. 
Podskarbińskiej 11 tor kolarski 
niszczeje od dziesiątek lat. Śro-
dowiska miłośników dwóch kó-
łek postulują reaktywację tego 
obiektu. Miasto Jest Nasze, 
współorganizator wystawy, 
zbiera podpisy pod wnioskiem 
o konsultacje społeczne w spra-
wie przyszłości tego terenu. Tor 
był przez lata we władaniu KS 
„Orzeł”, a niedawno wrócił pod 
zarząd Miasta.

***

Zaskakującego odkrycia do-
konano w Śródmieściu podczas 
budowy nowoczesnego boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 75 
(ul. Niecała 14). Okazało się, że 
kilkadziesiąt centymetrów pod 
asfaltem, na którym do tej pory 
ćwiczyli uczniowie, znajduje 
się bunkier. Prace budowlane 
ujawniły wejście do obiektu 
(na zdjęciu). – Z rozmów ze 
starszymi mieszkańcami okoli-
cy wynika, że tego typu bunkry 
często budowano w tym rejonie 
po II wojnie światowej – mówi 
„Mieszkańcowi” Dorota Py-
kiel, dyrektor śródmiejskiej 
szkoły. Niecodzienne odkrycie 
nie wpłynie na tok zajęć lek-
cyjnych. Ważne, że wiadomo, 
co kryje ziemia, bo aż strach 
pomyśleć, do czego by mogło 
dojść przy zarwaniu się dotych-
czasowej nawierzchni.

***

1 września sporych utrud-
nień komunikacyjnych mogą 
spodziewać się mieszkańcy 
prawobrzeżnej Warszawy. 
W związku kolejną edycją 
„Półmaratonu Praskiego”, 
w sobotę wyłączonych z użyt-
kowania zostanie kilka ulic, 
a na części będą obowiązywa-
ły ograniczenia ruchu. Dotyczy 
to m.in. ul. Grochowskiej, Za-
moyskiego, Okrzei, Jagielloń-
skiej, Waszyngtona, Saskiej, 
Francuskiej, Umińskiego, 
Fieldorfa, Wybrzeża Szcze-
cińskiego i Wału Miedzeszyń-
skiego. Szczegółowe informa-
cje o utrudnieniach i zmianach 
w komunikacji publicznej moż-
na znaleźć na naszym portalu 
www.mieszkaniec.pl

***
21 października wybierze-

my nowe władze lokalnych sa-
morządów. Trwa jedna z krót-
szych kampanii i nieubłaganie 
płyną terminy „czynności wy-
borczych”. 27 sierpnia minął 
czas zawiadomienia Państwo-
wej Komisji Wyborczej lub wła-
ściwego organu o utworzeniu 
komitetu wyborczego. W całej 
Polsce zgłoszono ponad 9100 
takich komitetów. Do 16 wrze-
śnia trzeba zgłosić listy kandy-
datów na radnych, zaś przez ko-
lejne dziesięć dni będzie jeszcze 
można zgłaszać kandydatów 
na prezydentów i burmistrzów 
miast, a także wójtów. Numery 
list wyborczych poznamy do-
piero 28 września.

ab, ar
REKLAMA REKLAMA

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła

 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

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

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00
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NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

Te utrudnienia zmalały po wprowadzeniu 
tzw. Strefy Saska Kępa. To strefa ograniczo-
na ulicami: Waszyngtona, Międzynarodowa, 
Aleja Stanów Zjednoczonych i Wał Miedze-
szyński. Tam wjeżdżać mogą tylko posiadacze 
identyfikatorów SK.

Władze dzielnicy planują powiększenie 
strefy, ponieważ ta obowiązująca w czasie du-
żych wydarzeń na stadionie nie obejmuje cho-
ciażby osiedla Ateńska, którego mieszkańcy 
mają problemy ze stojącymi wszędzie autami.

– Planujemy powiększyć strefę o cały obszar 
na południe od Al. Stanów Zjednoczonych do 
Wału Miedzeszyńskiego wzdłuż granicy z Przy-
czółkiem Grochowskim i Gocławiem. Oznacza 
to, że również osiedle Ateńska znajdzie się w tej 
strefie – wyjaśnia Andrzej Opala, rzecznik Urzę-
du Dzielnicy Praga-Południe.

Identyfikatory uprawniają do wjazdu w za-
mkniętą strefę. Warto przypomnieć, że można 
je wyrobić w Urzędzie Dzielnicy. Warunkiem 
podstawowym jest potwierdzenie zameldowa-
nia, zamieszkania lub prowadzenia działalności 
w tym miejscu. Są też identyfikatory czasowe, 
np. na okres dwóch miesięcy w wyjątkowych 
sytuacjach, takich jak m.in. prowadzenie 
prac budowlanych na terenie strefy zamknię-
tej. Oczywiście nie muszą ich mieć pojazdy 
uprzywilejowane, taksówki ani rowery. Do-
puszczalny jest też dojazd do szpitala przy ul. 
Niekłańskiej z dzieckiem wymagającym pil-
nej pomocy medycznej.     Klara Bartuszek

Mieszkańcy okolic stadionu PGE Na-
rodowego nie mają lekkiego życia. 
Wielkie imprezy to wzmożony ruch, 
zmiany w komunikacji, objazdy i... sa-
mochody, parkujące gdzie popadnie. 

Trudne ŻYcie 
w zaMKnięTej 

sTrefie

Dynamicznie rozwijająca się 
dzielnica, w której dzieci i młodzie-
ży szybko przybywa, ma tylko jedno 
liceum, które nawet w niewielkim 
stopniu nie zapewnia miejsc do 
nauki dla absolwentów gimnazjów 
i szkół podstawowych.

Skomplikowana sytuacja 
z oświatą na Białołęce bardzo 
powoli, ale się normuje. Opóź-
nione inwestycje krok po kroku 
zostają w końcu sukcesywnie re-
alizowane. Szkoły podstawowe 
przy Warzelniczej i Myśliborskiej 
mają zostać oddane do użytku 
w połowie tego roku szkolnego, za 
dwa lata na Ruskowym Brodzie, 
a kolejne: na Kępie Tarchomińskiej, 
w rejonie Siecznej i Świderskiej  
w 2022 roku. To wszystko jednak 
podstawówki. 

Jest jednak szansa na to, by mło-
dzież nie musiała jeździć do szkół 
ponadpodstawowych w innych czę-

ściach miasta. Jest plan utworzenia 
szkoły ponadpodstawowej w bu-
dynku dawnego gimnazjum przy 
ul. Ostródzkiej 175. 

Dość skomplikowa-
ną sytuację związaną 
z przekształcaniem szkół 
wyjaśnia Marzena Gaw-
kowska z białołęckiego 
Ratusza.

– Według uchwały 
sieciowej, która określa 
adresy i obwody wszyst-
kich placówek w Warsza-
wie, Szkoła Podstawowa 
nr 368 przy ul. Ostródz-
kiej 175, powstała z prze-
kształcenia Gimnazjum 
nr 164, ma dwie lokalizacje: przy 
ul. Ostródzkiej 175 i przy ul. He-
mara 15. Docelowo planujemy 
powołać Zespół Szkół składający 
się ze Szkoły Podstawowej nr 368 
i szkoły ponadpodstawowej przy 

ul. Ostródzkiej 175 – mówi Gaw-
kowska i zaznacza, że priorytetem 
Dzielnicy jest zapewnienie miejsc 
dzieciom w szkołach podstawo-
wych, dlatego otwarcie nowej pla-
cówki ponadpodstawowej będzie 

możliwe po wybudowaniu kolejnej 
podstawówki w tym rejonie – szkoły 
przy ul. Ruskowy Bród, a zatem po 
2020 roku. Uruchomienie szkoły 
ponadpodstawowej będzie poprze-
dzone badaniami demograficznymi 

w tym rejonie i konsultacjami spo-
łecznymi.

Jest też pomysł utworzenia Cen-
trum Edukacyjno-Kulturalnego, 
w skład którego wszedłby zespół 
szkół ponadpodstawowych wraz 

z pełnowymiarową halą 
sportową i ośrodek kul-
tury z wielofunkcyjną 
salą widowiskową oraz 
niezbędnymi pracow-
niami, salami tematycz-
nymi, wielofunkcyjnymi 
pomieszczeniami. 

S t o w a r z y s z e n i e 
Razem dla Białołęki 
znalazło miejsce na 
wybudowanie takie-
go kompleksu. Miałby 
się on znaleźć przy ul. 
Modlińskiej, na terenie 

wyznaczonym ulicami Ekspre-
sową, Modlińską i Płochocińską. 
To jednak na razie tylko pomysł, 
jest petycja w sprawie utworzenia 
CEK, pod którą zbierane są podpisy 
mieszkańców.          Nina Miętus

Za chwilę pierwszy dzwonek i powraca temat braku szkół 
ponadpodstawowych na Białołęce. 

ProbleMY PonadPodSTawowe

Wizualizacja Centrum Edukacyjno-Kulturalnego

My zaś sprawdziliśmy, co cie-
kawego w oświatowych tematach 
słychać w kilku dzielnicach pra-
wobrzeżnej Warszawy.

Mity 300+
Najpierw jednak rozprawmy 

się z mitami dotyczącymi nowe-
go, rządowego programu „Dobry 
start”. Najczęściej spotykanym 
przekłamaniem jest to, że wnio-
ski o świadczenie trzeba złożyć 
przed 1 września oraz że świadcze-
nie należy się rodzicom, których 
dzieci nie skończyły 18 lat. Prawda 
jest taka, że wnioski można skła-
dać do końca listopada, zaś wiek 
ucznia nie może przekraczać 20 lat 
(w przypadku niepełnosprawnych 
nawet 24 lat). Rodzicom, którzy 
jeszcze nie złożyli stosownych 

w n i o s k ó w, 
polecamy stro-
nę Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, na której można znaleźć 
najbardziej wiarygodne informa-
cje dotyczące programu. 

Reforma czy „deforma”?
– „Deforma” edukacji PiS 

wymusiła na samorządach pokry-
cie jej kosztów. Zmuszeni byliśmy 
do szybkiej rozbudowy naszych 
placówek. W zabudowie modu-
łowej powiększyliśmy przestrzeń 
podstawówek nr 109 i 128 oraz 
przedszkola przy ul.  Włókienni-
czej – relacjonuje Łukasz Jezior-
ski, burmistrz Wawra.

– Na Pradze Północ rzetelnie 
wprowadziliśmy w życie reformę 

oświaty i nie odnotowujemy nega-
tywnych skutków zmian. Wszyst-
kie dotychczasowe placówki 
działają jako szkoły podstawowe 
lub zespoły szkół i wręcz potrze-
bujemy dodatkowych nauczycieli 
matematyki czy języków obcych – 
mówi odpowiedzialny  za dzielni-
cową oświatę wiceburmistrz Pragi 
Północ Zbigniew Cierpisz.

„Będzie się działo!”
Wakacje zawsze są okazją do 

inwestycji w „substancję oświa-
tową”. Na Targówku trwa rozbu-
dowa liceum przy ul. Oszmiań-
skiej, która zakończy się w przy-
szłym roku. – Powstanie tu sala 
teatralna, będzie dostęp do hali 
sportowej, siłowni i studia te-
lewizyjneg – mówi burmistrz 
Targówka Sławomir Antonik. 
W 25 placówkach oświatowych 
dzielnicy trwają prace remonto-
we. – Docieplamy m.in. szkoły 
na ul. Krakusa i w zespole szkół 
przy Odrowąża 75 – dodaje wi-
ceburmistrz dzielnicy Grzegorz 
Gadecki.

Dzielnicowe dzieci  
w dzielnicy

Na Pradze Południe,  naj-
większej dzielnicy prawobrzeż-
nej Warszawy, do szkół pójdzie  
22,5 tysiąca uczniów, a do przed-
szkoli 4600 dzieci. Przypomnijmy, 
że dzielnicowe samorządy mają 
obowiązek zabezpieczenia miejsc 
w przedszkolach dla wszystkich 
zgłoszonych dzieci. Czasami to 
nie jest łatwe. 

– W tym roku brakowało nam 
blisko 200 miejsc – mówi Jarosław 
Karcz, wiceburmistrz Pragi Połu-
dnie  – ale rozwiązaliśmy ten pro-
blem. Kończymy adaptacje dwóch 
przedszkoli i wszystkie nasze ma-
luchy będą mogły chodzić do pla-
cówek w naszej dzielnicy. 

W wakacje we wszystkich 
dzielnicach prowadzono remonty 
szkół. Na Pradze Południe moder-
nizowano 22 placówki. Niestety, 
w czterech szkołach będzie obo-
wiązywała „dwuzmianowość” 
i część uczniów będzie wracała 
do domów po godz. 17.00.   

Adam Rosiński

W dniu wydania tego numeru „Miesz-
kańca” Rada Warszawy planuje de-
batę nad możliwym podwyższeniem 
wynagrodzeń części nauczycieli. 

woKół SzKołY…

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
    

 
renowację tapicerki i stolarki 
mebli stylowych i współczesnych

 

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce
    w rPosiadamy ybó tkanin  

i transport
Z A P R A S Z A M Y: 

w godz. 800-1730,  sob. 900-1300

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

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

www.redom.pl

 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!
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Zawalisko w Falenicy

„Proszę przyjechać i zoba-
czyć ciekawy obrazek falenic-
kiego folkloru…” – tajemniczo 
brzmiący mail przysłał nam 
pan Wiesław z Wawra. Podał 
adres: zbieg ul. Kędzierzyń-
skiej i Kronikarskiej, w pobli-
żu budowanej kulturoteki. Po-
jechaliśmy i sprawdziliśmy. Na 
miejscu zastaliśmy częściowo 
zawalony dom. – To był pry-
watny opuszczony budynek, 
który zagrażał bezpieczeństwu 
i gmina zleciła jego rozbiórkę. 
Przyjechał jakiś pan z „łychą” 
i zaczął demolkę, a po chwili 
się wycofał. Powiedział, że nie 
da rady dalej pracować, gdyż 
nie może wjechać tą „łychą” 
głębiej, bo mu drzewa prze-
szkadzają… – relacjonowali 
nam okoliczni mieszkańcy. 
I konkludowali, że teraz jest 
zdecydowanie bardziej niebez-
piecznie niż wcześniej.

„Dzień świstaka”  
na Grochowie

O remoncie ul. Szaserów, 
Dwernickiego i Stanisławow-
skiej pisaliśmy na naszych ła-
mach bardzo obszernie. Rzecz-
nik Zarządu Dróg Miejskich, 
Karolina Gałecka, zapowia-
dała, że prace przy Dwernic-

kiego zakończą się na począt-
ku sierpnia. Kolejny miesiąc 
mija, a roboty jeszcze trwają 
i uprzykrzają życie okolicznym 
mieszkańcom. „Już wybaczy-
liśmy czerwcowy ugór i wyj-
ście z domu prosto w błoto lub 
piach. (…) Wczoraj trzeci raz 
od czerwca wykuto wmurowa-
ne (ostatnio 6.08.) krawężniki 
– »Dzień Świstaka« czy co??? 
A może po prostu »nadzór« się 
odnalazł..?” – w obszernym pi-
śmie pyta Czytelniczka Maryla 
z Grochowa. I opisuje m.in. za-
blokowane przez budowę wy-
jazdy z posesji, stan chodnika 
przed budynkiem Szaserów 139  
czy nieporządek i zalegające, 
pokruszone płytki. „Robota od 
miesiąca jest na tym samym 
etapie…” – smutno podsumo-
wuje pani Maryla.

Zalewanie Rembertowa

 „Dlaczego z tym nikt nie 
zrobi porządku?” – pyta pani 
Małgorzata z Pragi Północ, 
choć treść maila odnosi się do 
Rembertowa. A dokładniej osie-
dla Kawęczyn-Wygoda. Tamtę-
dy Czytelniczka przejeżdża co 
jakiś czas w drodze na cmentarz 
w Ząbkach. „Pamiętam, że ul. 
Chełmżyńska była remontowa-
na parę lat temu i trochę to po-

mogło, ale teraz znów na jezdni 
tworzą się po deszczu istne je-
ziora…” – pani Małgorzata za-
stanawia się, czy w XXI wieku 
nie można zbudować dobrego 
odwodnienia ulicy.

Czas cudów na Białołęce
Wybory samorządowe za 

pasem, więc nic dziwnego, że 
w listy wkrada się przedwy-
borcza retoryka. Oto przykład 
z Białołęki: „Główni kandydaci 
na prezydenta stolicy prześci-
gają się w rysowaniu koloro-
wych kresek i zapowiedziach 
gdzie i kiedy dojedzie metro. 
Mają wizje – jedna bardziej 
realistyczna od drugiej i w obu 
metro dojeżdża na Białołę-
kę! Czas cudów rozpoczęty! 
Zamkniemy go już na jesieni, 
kiedy nagle okaże się, że nie ma 
pieniędzy, możliwości i przede 
wszystkim chęci ze strony 
urzędników na realizację tych 
bajkowych opowieści. Białołę-
ka jest cudownym miejscem do 
mieszkania, ale... jest niejedno 
ale. Tarchomin ma tramwaj, 
a prawa strona dzielnicy kolej. 
Wszystko fajnie, tylko, że do tej 
kolei jest bardzo daleko i przy-
dałyby się albo autobusy np. do 
stacji Choszczówka, albo par-
kingi z prawdziwego zdarzenia. 
Wtedy mielibyśmy dużo łatwiej 
z dojazdem do centrum. Obie-
cywali nam parkingi P&R i ci-
sza. Znowu temat znikł, a my, 
jak staliśmy w korkach, tak sto-
imy. Czy coś nowego wiadomo 
w sprawie budowy miejsc po-
stojowych?”.

Zastawiona Czapelska

Problem braku miejsc po-
stojowych nie dotyczy wyłącz-
nie Białołęki. Temat podnosi 
m.in. prosząca o anonimowość 
Czytelniczka z Pragi Południe: 
„Zwracam się z prośbą o po-
moc w sprawie parkowania na 
chodniku przy ul. Czapelskiej. 
Znak zakazu parkowania (sto-
jący przy skrzyżowaniu ul. 
Czapelskiej i Ostrołęckiej) do-
tyczy ulicy, więc kierowcy cał-
kowicie zastawiają cały chod-
nik i nie ma jak przejść. Przy 
znaku zakazu jest tabliczka, że 
nie dotyczy chodnika.... i efekt 
jak na załączonych zdjęciach. 
Na samym początku po wyre-
montowaniu (ok. 7 lat temu) 
ul. Czapelskiej tej tabliczki nie 
było... a teraz kierowcy sobie 
zrobili parking z chodnika”.

Ryzyko na Grenadierów  
„Błagamy, pomóżcie nam 

zainteresować władze dziel-
nicy stanem chodników na 
Grenadierów! My już nie da-
jemy rady. Ja chodzę o kulach, 
podobnie jak jedna z moich są-
siadek, a przy naszych blokach 
albo nie ma chodnika, albo jego 
stan zagraża bezpieczeństwu. 
Boimy się wychodzić z miesz-
kań…” – chodzi o okolicę 

budynków Grenadierów 6a, 8 
i 10. Zgodnie z obietnicą pu-
blikujemy sygnał Czytelniczki 
i liczymy na reakcję władz Pra-
gi Południe lub zarządzającego 
tym terenem Zakładu Gospoda-
rowania Nieruchomościami.

Kupa problemów  
na Turbinowej

Bardzo bogatą dokumenta-
cję fotograficzną problemu prze-
słała nam pani Grażyna. I bar-
dzo obszerny opis problemu. 
Ze względów estetycznych nie 
publikujemy tych zdjęć, gdyż 
sprawa dotyczy zanieczyszcza-
nia fekaliami w rejonie ul. Tur-
binowej 3. „Mieszkamy w wy-
chodku! 23 sierpnia sytuacja 
osiągnęła punkt krytyczny! Przy 
klatce schodowej, usytuowanej 
w bramie budynku mieszkalne-
go, w środku dnia, ktoś zrobił 
wielką kupę (!). Leżała przez 
dalszą część dnia i całą noc, 
a na niej kłębił się rój much…”. 
Czytelniczka pisze, że niemal 
każdego tygodnia zdarzają się 
tego typu niespodzianki, a bra-
ma „od wielu lat jest ulubionym 
szaletem publicznym klientów 
pobliskich sklepów monopolo-
wych”. Zaznacza, że z proble-
mem nie może sobie poradzić 
ani administrator nieruchomo-
ści, ani zarząd tutejszej Wspól-
noty Mieszkaniowej.

Więcej światła!
Czytelniczka Emilia zwra-

ca uwagę na brak sygnalizacji 
świetlnej na Wale Miedzeszyń-
skim (w rejonie ul. Ogórkowej 

i Rosiczki). Niedaleko trwa bu-
dowa Południowej Obwodnicy 
Warszawy. „To niebezpieczne 
miejsce, w którym dochodziło 
już do potrąceń pieszych i ko-
lizji aut” – pisze pani Emilia. 
Zwraca też uwagę na inną wa-
werską uciążliwość: „Na prze-
jeździe kolejowym w Falenicy 
szlaban jest opuszczany na zbyt 
długo przed wjazdem pociągu. 
Przez to tworzą się korki na 
Patriotów i trudno jest jechać 
zarówno w stronę centrum 
Warszawy, jak i Otwocka”.

Winna winda na Płowieckiej 

Po raz kolejny Czytelnicy 
pytają „co z tą windą?”. Cho-
dzi o kładkę nad ul. Płowiecką, 
która miała być udostępniona 
w marcu. Wrzesień za pasem, 
a windy nie działają. Niemniej, 
przypomnijmy, że na naszych 
łamach rzecznik Zarządu Miej-
skich Inwestycji Drogowych, 
Agata Choińska, szczerze 
przyznała, że nie jest w stanie 
podać daty zakończenia tej 
inwestycji, gdyż w sprawie 
wind powstał pewnego rodza-
ju „spór” pomiędzy ZMID-em 
a wykonawcą. Nie pozostaje 
więc nic innego, jak tylko cze-
kać. A winna tej sytuacji jest 
zapewne winda…        Opr. ar

 Czytelnicy listy piszą... a      czyta 
Co jakiś czas publikujemy fragmenty korespondencji z Państwem. Oto wyciąg 
z listów, mailów i telefonów od naszych czytelników i internautów. Zwrócenia 
szczególnej uwagi na sygnały mieszkańców oczekujemy od lokalnych władz.

Jak długo jeszcze miesz-
kańcy kamienicy przy Seroc-
kiej 19 będą chorować i umie-
rać na gruźlicę?  Nie sądziłem, 
że coś jeszcze jest w stanie 
mnie zaskoczyć, jeśli chodzi 
o „troskę” Zakładu Gospoda-
rowania Nieruchomościami 
w dzielnicy Praga-Południe nad 
mieniem komunalnym, czyli 
naszym wspólnym, miejskim. 
A jednak zaskaku-
je, wręcz szokuje, 
w jakich warunkach 
mieszkają lokatorzy 
kamienicy na Seroc-
kiej 19, niedaleko 
ulicy Grochowskiej 
i placu Szembeka!

W ł a ś n i e  n a 
wniosek przedsta-
wicieli komisji we-
ryfikacyjnej, posłów 
Jana Mosińskiego 
i Pawła Lisieckiego 
oraz ministra Łu-
kasza Kondratko, 
zostało wszczęte 
śledztwo przez Pro-
kuraturę Rejonową 
dla Warszawy Pragi 
Południe w sprawie 
niebezpieczeństwa 
zawalenia się tego 
budynku mieszkal-

nego, a także niezapewnienia 
odpowiedniego stanu higienicz-
no-sanitarnego. Chodzi o nie-
dopełnienie obowiązków przez 
pracowników ZGN Praga-Połu-
dnie, przez co w całym budynku 
rozwinął się grzyb powodujący 
choroby mieszkańców. Jest to 
wciąż jedna z wielu kamienic 
bez centralnego ogrzewania, 
której, jak twierdzi Urząd, nie 
można było do tej pory podłą-
czyć do sieci c.o. z uwagi na 
roszczenia. 

Na szczęście udało się to 
z budynkiem dosłownie po 
drugiej stronie ulicy Serockiej.  
A i do kamienicy pod numerem 
19, wreszcie po prawie 20 latach, 
w czerwcu bieżącego roku ponoć 
udało się oddalić roszczenia. 

Przedstawiciele Komisji 
Weryfikacyjnej zwrócili się 
również w tej sprawie do Pań-
stwowego Inspektoratu Sanitar-
nego w Warszawie, który pod-
czas kontroli przeprowadzonej 
na wniosek mieszkańców tego 
budynku również stwierdził 
naruszenie przepisów określa-
jących obowiązki zarządcy nie-
ruchomości, czyli ZGN Praga-
Południe w zakresie utrzymania 
należytego stanu higieniczno-
sanitarnego. 

W związku z tym zwróci-
łem się do burmistrza naszej 
dzielnicy w trybie interpelacji 
o udzielenie informacji, jakie 
konsekwencje zostaną wycią-
gnięte wobec osób winnych tego 
stanu rzeczy. A przede wszyst-

kim o informację, 
jaki pomysł na roz-
wiązanie problemów 
lokatorów Serockiej 
19 ma Zarząd Dziel-
nicy Praga-Południe. 
Oczekuję od burmi-
strza odpowiedzi, 
kiedy zostanie tam 
przeprowadzony 
gruntowny remont 
i jaka realna pomoc 
zostanie zapropono-
wana mieszkańcom. 
Nie  wyobrażam 
sobie bowiem, aby 
w dalszym ciągu za-
mieszkiwali oni w tak 
niebezpiecznym dla 
życia i zdrowia bu-
dynku. 
Marek Borkowski, 

Radny Dzielnicy 
Praga-Południe 

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

Rada Dzielnicy Praga- 
-Południe pozytywnie zaopi-
niowała projekt miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego ogrodów 
działkowych w rejonie ul. Ki-
nowej. Uchwalenie planu unie-
możliwi zabudowę ogrodów 
działkowych znajdujących 
się w granicach tego planu. 
Ochroni także drzewa i zieleń 
znajdującą się w tym rejonie 
Pragi Południe.

 Teren ogrodów działko-
wych przy ul. Kinowej roz-
ciąga się na obszarze ponad 
50 ha. Wspólnie z 58 ha Parku 
Skaryszewskiego oraz 17 ha 
Kamionkowskich Błoni Elek-
cyjnych tworzą wyjątkowy 
charakter tej części dzielnicy 
i powodują, że osiedla zlokali-
zowane tuż w ich sąsiedztwie, 
tak jak osiedle Kinowa, są wy-

jątkowym miejscem na mapie 
Warszawy. Do niedawna na 
terenie ogrodów odwiedzają-
cy je spacerowicze najczęściej 
mogli spotkać seniorów upra-
wiających grządki. Jednak od 
kilku lat, pojawia się tu coraz 
więcej młodych osób. Kupu-
ją działkę, aby móc zażywać 
odrobiny weekendowego re-
laksu przy grillu. Młodych 
i starszych stażem działkowi-
czów łączyła troska o przy-
szłość tego terenu. Pytania 
o dalsze losy zielonego obszaru 
zadawali sobie również miesz-
kańcy osiedla Kinowa oraz Sa-
skiej Kępy, którzy korzystają 
z uroku ogrodów, jako miejsca 
codziennych spacerów. 

Dziś już wiemy, że jeste-
śmy o krok od ochrony tego 
cennego terenu. Ostatnim eta-
pem procedury będzie podjęcie 

stosownej uchwały przez Radę 
Warszawy. Mam nadzieję, że 
nastąpi to we wrześniu lub 
październiku. W ten sposób 
zdecydowana większość ob-
szaru ogrodów działkowych 
zostanie objęta planem, co za-
pewni im funkcjonowanie na 
długie lata. W obszarze wzdłuż 
ul. Kinowej i al. Waszyngtona 
zostanie zarezerwowane miej-
sce na siłownie plenerowe oraz 
place zabaw dla dzieci i inne 
elementy małej infrastruktury 
rekreacyjnej. Jedna z takich 
siłowni pojawiła się już przy 
ul. Walewskiej, a wkrótce 
planowana jest budowa placu 
zabaw. 

Trzeba podkreślić, iż same 
zapisy planu powstawały 
wspólnie z działkowcami oraz 
mieszkańcami, a dużym zrozu-
mieniem dla składanych uwag 
oraz wniosków do projektu 
tego dokumentu wykazywali 
się projektanci. W Warszawie, 
jak w każdym dużym mieście, 
niezmiernie ważne jest zacho-
wanie odpowiedniej proporcji 
pomiędzy zabudowaniami 
a terenami zielonymi. Zieleń 
polepsza komfort życia w mie-
ście, dlatego jest tak cenna, 
a walka o każdy jej fragment 
jest dla mnie niezwykle waż-
nym zadaniem.

Karol Kowalczyk
wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Praga-Południe

radnykowalczyk@ 
gmail.com

broniMY oGrodów  
oraz zieleni PrzY Kinowej!

SToP GruźlicY na Grochowie!
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Roman Redelbach – postać znana 
na Pradze Południe. Jak większość jego 
pokolenia, po lekcjach spędzał czas 
z kumplami z „naszego” podwórka 
przy ul. Wiatracznej. Redelbachowie 
to rodzina zwykła, lecz z zacięciem 
artystycznym. Roman przed maturą 
miał dylemat: wybrać wykształcenie 
artystyczne, do czego namawiali go 
znawcy, z uwagi na wyjątkowo piękny 
głos, czy wykształcenie praktyczne, bo 
wiadomo – proza życia.

Dziś, po kilkudziesięciu latach 
pracy (w tym nieprzerwanie ponad 
ćwierć wieku jako kierownik osiedla, 
a potem prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Ostrobramska”) przechodzi 
na emeryturę, by poświęcać czas swo-
im pasjom. 

– Wspomnienia, wspomnienia… 
Co pamięta Pan ze swojej podsta-
wówki?

– To naprawdę odległe czasy. Na-
sza kamienica stoi do dziś. Mijając ją 
z sentymentem patrzę w nasze dawne 
okna. Chodziłem do podstawówki nr 
181, a później do 149 przy ul. Sien-
nickiej. Serdecznie wspominam do 
dziś wiele osób, na przykład moje na-
uczycielki, panie Żdanko i Fiszer, wie-
lu kolegów, w tym dwóch Adamów: 
Pietrzaka i Pawińskiego. No i piękne 
koleżanki, na przykład Bożenę Lech 
i Hannę Mikołajczyk

– Przyszedł czas na dorosłość, na 
pierwsze ważne wybory dalszej drogi.

– Tak, wahałem się. Moim żywio-
łem była opera, operetka, śpiew, ale po 

maturze wybrałem inną drogę: słynną 
do dziś szkołę, którą kierował legen-
darny Ryszard Łazarski, powstaniec 
warszawski (pułk Baszta), niezapo-
mniany człowiek. To było po drugiej 
stronie Wisły, ale praktyki miałem już 
tu, kilka kroków od domu, w RSM 
„Osiedle Młodych”.

– Wkrótce rozpoczął Pan pracę za-
wodową. Zdaje się, z wyjątkiem rocz-
nego okresu, całe życie przepracował 
Pan w południowopraskich spółdziel-
niach?

– To prawda. Zaczynałem od pro-
stych stanowisk urzędniczych, ale tra-
fiłem na swój żywioł i bardzo lubiłem 
moją pracę – konkretną, wymagającą 
szybkich decyzji, których trafność na-
tychmiast weryfikowało życie. Pracę 
wśród ludzi i dla ludzi, dla spółdziel-
ców. Pewnie dlatego awansowałem 
bardzo szybko, jak na tak młodego 
człowieka. Wielka to zasługa mojego 
pierwszego szefa i niezapomniane-
go Mistrza, Andrzeja Najberga, który 
uczył odpowiedzialności za siebie i za 
innych. Umiał pokierować młodym 
człowiekiem, jakim wówczas byłem, 
choć sam był nie tak znowu starszy.

– W jakich spółdzielniach miesz-
kaniowych Pan pracował? 

– Pracowałem między innymi na 
osiedlu „Grenadierów” od stanowiska 
st. referenta do stanowiska zastępcy 
kierownika osiedla; na osiedlu „Wa-
szyngtona” jako kierownik osiedla 
i pełnomocnik zarządu; na osiedlu 
„Wilga-Iskra” – ponad 8 lat, rów-
nież jako kierownik – pełnomocnik 
zarządu. A od grudnia 1992 roku na 
osiedlu „Ostrobramska”, byłem kie-

rownikiem osiedla – pełnomocnikiem 
zarządu, natomiast po podziale RSM 
„Osiedle Młodych” i wyodrębnieniu 
„Ostrobramskiej” w samodzielną 
spółdzielnię w czerwcu 2004 r. i aż 
do teraz byłem prezesem zarządu. 
W sumie – 40 lat… Korzystając 
z okazji, chcę serdecznie pozdrowić 
wszystkich, z którymi współpraco-
wałem i dla których pracowałem, to 
jest mieszkańców i podziękować za 
wspólne lata. Ja je wspominam dobrze 
i z sentymentem.

– Jako czterdziestolatek wrócił 
Pan do śpiewu. Silnym, barwnym 
barytonem zachwyciła się wówczas 
słynna prof. Hanna Rumowska-Mach-
nikowska, niezapomniany sopran. Tak 
rozpoczął Pan trwający kilka lat cykl 
lekcji u niej. Dziś Pan koncertuje, na-
grał Pan płytę z pieśniami i ariami, na 
Facebooku są niezliczone filmy z Pana 
występami. Śpiewa Pan biegle w pię-
ciu czy sześciu językach!

– Śpiew to wspaniałe doświadcze-
nie. Pani profesor bardzo pomagała mi 
się rozwijać, mistrzowsko uczyła mnie 
między innymi emisji głosu. Zaowoco-
wało znakomicie, więc przez wiele lat 
– obok prezesury w SM „Ostrobram-
ska” – koncertowałem na różnych sce-
nach z wybitnymi artystami estrady, 
operetki, Opery Narodowej, Warszaw-
skiej Opery Kameralnej. Dziś rzadziej 
mam na to czas. Niezapomniane wzru-
szenia, wspaniali słuchacze. 

– Zdecydował się Pan odpo-
cząć…

– Tak. Mam 66 lat i mnóstwo pra-
cy za sobą. Chciałbym mieć kawałek 
tego życia dla siebie, na moje pasje, 

dom, rodzinę. „Ostrobramska” mocno 
wypełniała mi życie. Przez lata osie-
dle zmieniało się na lepsze. To zasługa 
całego zespołu, wszystkich pracowni-
ków naszej Spółdzielni – tych, których 
mieszkańcy widują, jak też tych, któ-
rzy są mniej eksponowani. Obecnie 
wygląda na tyle dobrze, że jest chwa-
lone w mieście. To wpływa korzystnie 
na cenę mieszkań. Za sukces również 
poczytuję sobie to, że przez wszystkie 
lata mojej pracy nigdy nie doszło do 
sytuacji kryzysowej. Ale to zasługa 
nie tyle moja, co całego zespołu – 
pracowników, społeczników i innych 
dobrych ludzi. Mieszkańcy ufali nam. 
Bez tej atmosfery i życzliwości lista 
pomyślnie zakończonych działań by-
łaby znacznie krótsza. Dzięki temu, 
że nigdy nie pozwoliliśmy na to, aby 
polityka cokolwiek nam popsuła, pra-
cowałem tu tak długo, odczuwając 
z tego wielką satysfakcję. To były dla 
mnie dobre lata, nie tylko na polu za-
wodowym.

– A jednak zdecydował się Pan 
odejść…

– Ależ właśnie dlatego! Ten stan 
rzeczy daje mi satysfakcję, poczucie 
dobrze spełnionego obowiązku. Je-
stem już trochę zmęczony, a jednocze-
śnie otoczony wyjątkowo wartościową 
grupą współpracowników i działaczy. 
Jeszcze raz za wszystko dziękuję. 
Przepraszam też za to, co było nie 
tak, jak powinno. Z przyjemnością 
będę odwiedzał „Ostrobramską” i jej 
mieszkańców. 

– Maestro, Panie Prezesie. Dzię-
kujemy za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Jasiek

Mieszkańcy

mAesTro Prezes

Rozmowa z Romanem Redelbachem, wieloletnim prezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”.

Corocznie składacie  
ponad 200 projektów w ra-
mach budżetu partycypa-
cyjnego oraz kilkanaście 
inicjatyw lokalnych. Dziel-

nica Wawer jest pod tym względem w warszawskiej 
czołówce, z czego się bardzo cieszę i za co dziękuję!

Rozwój naszej dzielnicy nie byłby możliwy bez 
Waszej aktywności. Nie kończy się ona tylko na składa-
niu wniosków do Urzędu Dzielnicy. Każdy taki wnio-
sek wymaga dużego zaangażowania przy zbieraniu 
głosów poparcia czy zachęcaniu sąsiadów do wspól-
nych działań, które przyczyniają się do rozwoju dialogu 
i współpracy pomiędzy Wami i samorządem. 

Przed nami kolejna edycja budżetu partycypacyj-
nego, kolejne inicjatywy lokalne i nowe, planowane 

Miejsca Aktywności Lokalnej, gdzie będziecie mogli 
realizować swoje zainteresowania i pasje. Mam na-
dzieję, że i tym razem będziemy mieli szansę wspólnie 
i aktywnie zmieniać Wawer.  

Dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę 
Wam kolejnych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju 
Dzielnicy Wawer i Miasta Stołecznego Warszawy.  

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Łukasz Jeziorski

Mieszkańcy Dzielnicy Wawer z roku na 
rok wykazują się coraz większą aktyw-
nością i zaangażowaniem w działalno-
ści na rzecz swoich Małych Ojczyzn. 

dzięKuję  
aKTYwnYM  
wawerczYKoM

Wieści z Wawra

Przejazdowi będą towarzyszyć występy arty-
styczne  na stacjach PKP i na parkingu przy Urzędzie 
Dzielnicy. Całość zakończy koncert zespołu Bracia.  

W ramach wydarzenia odbędzie się także para-
da przez dzielnicę zabytkowych samochodów i mo-
tocykli, start ok. godz. 15.15 ze Stadionu Syrenki 
w Marysinie przy ul. Starego Doktora. Parada prze-
jedzie przez dzielnicę do Urzędu Dzielnicy przy ul. 
Żegańskiej 1. Na obiekcie Syrenki w godz. 14-17 
będzie czekał na Was piknik rodzinny z atrakcja-
mi dla najmłodszych i występami muzycznymi.               

Zaprasza Zarząd Dzielnicy Wawer i Wawer-
skie Centrum Kultury.                                    zw

Już 16 września Wawer będzie żył prze-
jazdem zabytkowej kolejki parowej, któ-
ra przejedzie przez dzielnicę w ramach 
wydarzenia „Kolej na Wawer”. 

Kolej na wawer! 
ROZKŁAD JAZDY  

POCIąGU PAROWEGO
ODJAZD    Warszawa Gdańska 11.07
PRZYJAZD    Warszawa Falenica 12.00
ODJAZD    Warszawa Falenica 13.22
PRZYJAZD    Warszawa Gdańska 14.15
ODJAZD    Warszawa Gdańska 15.00 
PRZYJAZD    Warszawa Falenica 15.54
ODJAZD    Warszawa Falenica 17.21 
PRZYJAZD    Warszawa Gdańska 18.11
Bilety będą do nabycia w Wawerskim Centrum 

Kultury przy ul Żegańskiej 1a. 
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Zaułki historii

1 września 1939 roku prasa 
polska pisała i z troską, i entu-
zjastycznie. Przede wszystkim 
publikowano orędzie prezy-
denta Rzeczpospolitej Ignacego 
Mościckiego. 

OBYWATELE RZECZYPO-
SPOLITEJ!

Nocy dzisiejszej odwieczny 
wróg nasz rozpoczął działania 
zaczepne wobec Państwa Pol-
skiego, co stwierdzam wobec 
Boga i historii.

 W tej chwili dziejowej zwra-
cam się do wszystkich obywateli 
Państwa w głębokim przeświad-
czeniu, że cały Naród w obronie 
swojej Wolności, Niepodległości 
i Honoru, skupi się dookoła Wo-
dza Naczelnego i Sił Zbrojnych 
oraz da godną odpowiedź na-
pastnikowi, jak to się już nieraz 
działo w historii stosunków pol-
sko niemieckich.

Cały Naród Polski, pobło-
gosławiony przez Boga, w walce 
o swoją świętą i słuszną sprawę, 
zjednoczony z Armią, pójdzie 
ramię przy ramieniu do boju 
i pełnego zwycięstwa.

Warszawa, dnia 1 września 
1939 r.

(-) IGNACY MOŚCICKI 
PREZYDENT RZECZYPO-
SPOLITEJ

„Kurjer Warszawski” donosił 
o tym, jak na wiadomość o wybu-
chu wojny w Polsce zareagowa-
ły państwa zachodnie: „Gabinet 
francuski obraduje”, „Zwołanie 
parlamentu angielskiego”.

W obszernym artykule zaty-
tułowanym „W imię Boże – do 
zwycięstwa!” pisano:

„Ojczyzna w niebezpieczeń-
stwie woła pod broń swych sy-
nów. W wielkiej powadze staje 
naród wobec nawały zdarzeń.  
(...) Nie na to tysiąc lat Polski 
– nie na to wieki twórczości 
i potęgi, nie na to sto lat cier-
pienia, nie na to cud zmartwych-
wstania – by tu władał Niemiec, 
mąciciel pokoju świata, który 
na ziemie polskie i na majestat 
Rzeczypospolitej dłoń święto-
kradczą podnieść się poważył. 
Bywaliśmy sami, wśród potopu 
wrogiego, a wydobywaliśmy się 
zwycięsko. Dzisiaj nie jesteśmy 

sami. Ufni w pomoc boską, ufni 
w siły własne, i współdziałanie 
sojuszników naszych idziemy 
w bój z wiarą niezłomną w zwy-
cięstwo świętej naszej sprawy. 
Wierzymy. Będziemy się bić 
i będziemy bić aż do ostatecz-
nego zwycięstwa. Zwyciężymy. 
W imię Boże!”

„Goniec Poranny” cytował 
Myśli Józefa Piłsudskiego z jego 
przemówienia na 2. zjeździe Le-
gionistów we Lwowie, 6 sierp-
nia 1925 r. „Państwa i narody, 
które na podstawie kłamstwa, 
na podstawie negowania praw-
dy podają myśl polityczną, dążą 
do zguby. Takie państwo zbliża 
się ku upadkowi. Prawo walki 
o byt jest prawem istnienia ży-
cia w świecie. Ten jest słabszy, 
kto buduje na kłamstwie i fałszu, 
w porównaniu z tym, który bu-
duje na prawdzie. Jak w walce 
wódz, który opiera się na kłamli-
wych wieściach, który się kłam-
liwymi raportami kieruje, idzie 
do przegranej, tak samo naród, 
który na kłamstwie buduje swe 
myśli, idzie do swej zguby”.

Ponadto gazety informowa-
ły o tym, jak udzielać pierwszej 
pomocy w przypadku zatrucia 
gazami bojowymi oraz skąd 
brać maski przeciwgazowe. 

4 września wszystkie publi-
kowały sensacyjną wiadomość, 
że Anglia i Francja wypowie-
działy wojnę Niemcom. 

5 września z radością dono-
szono o bombardowaniu portów 
niemieckich przez lotników an-
gielskich. 8 września satyryczne 
pismo „Mucha” opublikowało 
na pierwszej stronie dowcip ry-
sunkowy zatytułowany „Hołd 
pruski w Moskwie”, na któ-
rym Ribbentrop całuje Stalina 
w rękę. Dowcipowi towarzyszy 
podpis: „STALIN – Pakt my to-
bie, Ribbentropie podpisali. Ty 
w rączkę nas pocałuj, pakt bierz, 
a co my zrobimy dalej, to jesz-
cze podumajem”.

11 września, w czwarty dzień 
obrony stolicy, „Wieczór war-
szawski” informował, że kolos 
niemiecki trzęsie się w posadach, 

a niemieckie radio przyznaje, że 
Niemcy cofnęli się spod War-
szawy. Informowano też o tym, 
że Anglia podziwia bohaterstwo 
mieszkańców. Cytowano frag-
menty przemówienia prezydenta 
Starzyńskiego, który „przekazał 
swoje wskazania dla ludności cy-
wilnej, podnosząc szczególnie ko-
nieczność utrzymania czystości, 
która jest niezbędnym warunkiem 
zdrowia. Choroby są podczas 
wojny groźniejszym wrogiem 
niż granaty, bomby i kule. Przed 
żelazem i środkami wybuchowy-
mi wroga broni nas nasza siła 
zbrojna, bronimy się sami przez 
organizację O. P. L. Musimy tak-
że podjąć walkę z chorobotwór-
czymi bakteriami. Na razie stan 
zdrowotny Warszawy jest bardzo 
dobry. Dopilnujemy, żeby się nie 
zepsuł, a pierwszym warunkiem 
tej walki jest czystość mieszkań, 
schronów, podwórz, ulic i ciał 
naszych.”

Prasa co rusz podkreślała 
zasługi Polskiego Radia w sze-
rzeniu optymizmu wśród miesz-
kańców zachęcając do słuchania 
bieżących komunikatów. Zachę-
cała też ochotników do wstępo-
wania do wojska. 

Jednocześnie prasa wzywa-
ła byłych członków straży oby-
watelskiej do stawienia się w 4. 
okręgu przy Niskiej. Do natych-
miastowego stawiennictwa wzy-
wano lekarzy kolejowych, sani-
tariuszy i felczerów. Wzywano 
też inżynierów do wstąpienia do 
Samopomocy Technicznej Ko-
mitetu Obywatelskiego. 

Wystarczyło jednak kilka dni 
ostrych walk w obronie miasta, 
by polska prasa przestała być 
tak optymistyczna. 26 wrze-
śnia Warszawa skapitulowała,  
a 30 września „Express poranny” 
opublikował skierowaną „Do 
obywateli stolicy” odezwę do-
wództwa armii Warszawa, która 
brzmiała:

„W związku z ogólnym po-
łożeniem wojennym na ziemiach 
polskich, nie dającym nadzieji na 
jakąkolwiek pomoc czy odsiecz 
z zewnątrz oraz w związku z nie-
możnością dalszej obrony stolicy 
z powodu braku wody, żywności 
i amunicji – zdecydowałem roz-
poczęcie rokowań z dowództwem 
wojsk niemieckich. W wyniku 
tych rokowań zostały podpisane 

przeze mnie warunki kapitulacji 
gwarantujące w pełni ich ho-
norowość. Tak więc oficerowie 
z białą bronią odchodzą do ho-
norowej niewoli, a podoficerowie 
i szeregowcy, po wypełnieniu nie-
zbędnych formalności, zostaną 
zwolnieni do domów. W wyniku 
podpisanej kapitulacji począw-
szy od godz. 12-ej dnia 29 wrze-
śnia wojska niemieckie mogą 

rozpocząć wkraczanie do War-
szawy. Losy wojenne są zmienne. 
Liczę więc, że ludność Warszawy, 
która bohaterskim zachowaniem 
swoim udowodniła swój głęboki 
patriotyzm, przyjmie fakt wkro-
czenia wojsk niemieckich ze spo-
kojem, godnością i równowagą 
ducha. Dowódca Armii „War-
szawa” (-) RÓMMEL Generał 
dywizji”. 

Od tej pory przez najbliż-
sze sześć lat warszawiaków 
czekało życie w strachu przed 
masowymi egzekucjami, łapan-
kami, więzieniem na Pawiaku, 
przesłuchiwaniami na Gestapo 
w Alei Szucha i wywózką do 
obozów masowej zagłady. 

Na podstawie polskiej prasy 
z września 1939 opracowała: 

Małgorzata Karolina Piekarska 

zaraz zwYcięŻYMY!
Choć w 1939 roku już od wiosny mówiło się o możliwej zbliżającej się woj-
nie, to Polacy byli pewni: wygramy! W końcu 20 lat wcześniej wygraliśmy 
z bolszewikami. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyli nad ranem polskie granice wierzono, że ten konflikt 
potrwa najwyżej kilka tygodni. Nikt nie przypuszczał, że te kilka tygodni 
zmienią się w 6 długich lat...

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  

ul. Rechniewskiego 6/8 w Warszawie.

Szczegóły na stronie internetowej 
Spółdzielni

www.smgl.com.pl

Bezpieczna

EKSPRESOWA

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

797-705-110*

Maksymalne RRSO 689% 

ZABUDOWY BALKONÓW
SIATKI NA OWADY
ROLETY
DZIEŃ-NOC I INNE
514 165 445
ABC DLA DOMU

KORTY
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15,  
tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  challange 

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PPRZYJMUJEMY ZA ISY  
NA ABONAMENTY  

  NA SEZON LETNI!

REKLAMAREKLAMA
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nowY houSe na Gocławiu

Inwestorem jest SM „Go-
cław-Lotnisko”, generalnym 
realizatorem firma Profbud, 
zaś głównym wykonawcą 
Malbud1. W ubiegłym tygo-
dniu w miejscu inwestycji od-
była się ceremonia podpisania 
aktu erekcyjnego i wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod 
budowę. 

– Żeby do tego doszło , 
to musieliśmy pokonać wiele 
trudności i barier – skomen-
tował Janusz Sienkiewicz, 
prezes SM „Gocław-Lotni-
sko”. Dopytaliśmy o jakie 
trudności chodziło i okazało 
się, że o prawa do gruntu, na 
którym teraz trwa budowa. 
Aby wszystko było w po-
rządku trzeba było zawrzeć 
porozumienie z wydzielającą 
się z SM „Gocław-Lotnisko” 
spółdzielnią „Orlik-Jantar”.

– To kolejna nasza inwe-
stycja na Gocławiu. Kończymy 
teraz inwestycję przy Jugosło-
wiańskiej, a w przyszłym roku 
zaczynamy przy Rechniew-

skiego – mówi prezes Janusz 
Sienkiewicz, który akt erek-
cyjny podpisywał razem ze 
swoim zastępcą Krzysztofem 
Sieczyńskim oraz szefem  
Profbudu Pawłem Malinow-
skim (na zdjęciu).

Przy Pawlikowskiego po-
wstanie zróżnicowany wyso-
kościowo budynek, a w nim 
znajdzie się 114 mieszkań 
o różnej powierzchni, począw-
szy od 28, a skończywszy na 
150 metrach kwadratowych. 
W budynku będzie się znaj-
dowała część wspólna. Plano-
wane jest utworzenie w niej 
minisiłowni, klubu osiedlo-

wego lub pomieszczenia re-
kreacyjnego.

– Oryginalne rozwiąza-
nia elewacyjne m.in. prosta 
rytmika pionów i poziomów 
sprawią, że osiedle zaprezen-
tuje własny, niepowtarzalny 
styl. Wierzymy, że Haven 
House będzie idealnym miej-
scem dla wszystkich osób 
poszukujących równowagi 
pomiędzy życiem zawodo-
wym i prywatnym w scenerii 
klimatycznego Gocławia – 
zapowiada Paweł Malinowski, 
prezes Profbudu.

Choć mariaż SM „Go-
cław-Lotnisko” z Profbudem 
jest nowością („stałym” part-
nerem spółdzielni jest Ed In-
vest S.A.), to nie jest jednak 
pierwsza realizacja tej firmy 
w Warszawie prawobrzeżnej. 
– Zrealizowaliśmy m.in. osie-
dla „Praha 1” i „Praha 2” na 
Grochowie – wyjaśnia Monika 
Moczulska z Profbudu. 

Osiedle Haven House 
ma być gotowe do zasiedle-
nia w drugim kwartale 2020 
roku.                          Magda K

Na Gocławiu, w pobliżu Saskiej Kępy, powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. 
To Haven House przy ul. Mieczysława Pawlikowskiego.

Powyższym cytatem re-
lacjonowaliśmy w ubiegłym 
roku jedną z najważniejszych 
północno-praskich imprez. 
Tym cyklicznym wydarzeniem 
jest „Noc Pragi i Święto Ulicy 
Ząbkowskiej”. To połączenie 
mających wieloletnią tradycję 
imprez plenerowych – „Praskich 
spotkań z kulturą” oraz „Nocy 
Pragi”. Przed nami kolejna edy-
cja święta. W sobotę, 8 września, 
na Pradze Północ zapanuje wy-
bitnie zabawowy klimat.

Cytat z początku tego tekstu 
odnosił się do występów słyn-
nego Teatru Sabat Małgorzaty 
Potockiej, którego nie zabrak-
nie na scenie także w tym roku. 
Energetyczni tancerze i tancer-
ki dadzą popis tuż po godzinie 
20.00. Po Teatrze Sabat wystą-
pi już tylko gwiazda wieczoru, 
którą będzie zespół Wilki.

Zresztą impreza od sa-
mego początku ma obfitować 

w mocne uderzenia. Na sa-
mym starcie (o godz. 15.00) 
w zabawowy i swawolny na-
strój wprowadzi gości święta 
jedna z największych gwiazd 
muzyki disco polo – grupa 
Bayer Full ze Sławomirem 
Świerzyńskim. Nawet jeśli 
ktoś nie jest fanem tego ro-
dzaju muzyki, to niech się 
w duchu przyzna, czy choć 
raz nie nucił przypadkiem ta-
kiego utworu, jak „Majteczki 
w kropeczki”..?

Wyjątkowo zapowiada się 
też koncert Kapeli Praskiej. Ta 
niezwykle zasłużona dla krze-
wienia lokalnej kultury i tra-
dycji kapela właśnie obchodzi 
jubileusz 30-lecia. Energię 
z publiczności wydobędą także 
zapewne piękne dziewczyny 
z ukraińskiej formacji Mirami, 
która swego czasu wylansowa-
ła przebój „Seksualna niebez-
pieczna”. 

Z misją promującą ideę 
transplantacji poprzez muzy-
kę zagra pop-rockowy zespół 
HLA. To „bojowe ramię Funda-
cji Dla Transplantacji”. Nazwa 
HLA jest skrótem naukowego 
określenia unikalnego kodu 
transplantacyjnego – Human 
Leucocyte Antygen.

Na scenie, zlokalizowanej 
oczywiście na ul. Ząbkowskiej  
(przy zbiegu z ul. Brzeską), 
wystąpi też Hubert Kozłowski, 
finalista ósmej edycji programu 
TVN „You Can Dance”. Orga-
nizatorzy imprezy, czyli Urząd 
Dzielnicy Praga-Północ, zapo-
wiadają konkursy dla publicz-
ności i inne atrakcje. Zresztą, 
naprawdę warto odwiedzić tę 
część dzielnicy, aby samemu 
się przekonać w jak radosnym 
klimacie przebywa się na Pra-
dze Północ. „Mieszkaniec” 
objął wydarzenie patronatem 
medialnym. Zapraszamy!    ar

„Kobieca część publiczności wzdychała do przystoj-
nych tancerzy, zaś męska nie mogła oderwać oczy 
od krągłości i kunsztu tancerek...” – będzie okazja 
na powtórkę tych przyspieszających puls doznań.

niezwYKła noc PraGi
Patronat medialny

Teatr Sabat wystąpi również w tym roku.

Wizualizacja
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

Blondynki 
opalają się. 

Jedna mówi:
– Jak cudownie! Wiecie 
co? Polećmy na słońce!
– No coś tym spalimy się, 
przecież tak gorąco – od-
powiada koleżanka.
– No to polećmy w nocy!

***
Żona do męża:
– Wiesz, właśnie wró-
ciliśmy z urlopu i mam 
pomysł: spędźmy fanta-
styczny, niezapomniany 
weekend!
– Znakomity pomysł! – 

ożywia się nagle mąż. – 
Do zobaczenia w ponie-
działek!

***
Teściowa do zięcia:
– No i jak ci smakował 
dzisiejszy obiadek?
– Widzę, że mamusia zno-
wu dąży do kłótni!

***
Przy piwie:
– Moja Zośka to jest jak 
walizka bez ucha.
– ???
– Nieść ciężko, a wyrzu-
cić jednak szkoda…

RADY
CiotKi
AGATY

l Jak przeżyć coroczną, wielką 
rewolucję początku roku szkol-
nego? Dzieci wróciły z wakacji, 
skończyła się beztroska, swobo-
da, brak szkolnych obowiązków. 
Po przyjeździe do domu dzieci 
często nie mogą się odnaleźć, 
są nieznośne, niezadowolone.  
Trudno im się dziwić.
W tej sytuacji trzeba pomóc 
i im, i sobie. Wystarczy pamiętać 
o kilku rzeczach. Przede wszyst-
kim – łagodnie wprowadzajmy 
„domowy reżim”, czyli zasady: 
o 9 idziesz spać itp. W piątek 
i sobotę pozwólmy dzieciom na 
więcej luzu – wyśpią się następ-
nego dnia. Na wakacjach chodzi-
liśmy na lody, spacery, zwiedzali-
śmy. Można i trzeba to robić też 
w Warszawie! Opracuj (internet 
pomoże) spacer śladami legend 
warszawskich, ze Złotą Kacz-
ką (ul. Tamka) na czele, wymyśl 
konkurs, kto ile pamięta z bajki. 
Pójdź po południu z dziećmi na 
bulwary nad Wisłą, gdzie znowu 
mogą chodzić boso po piasku! 
W razie niepogody obok jest 
Centrum Nauki Kopernik. 
Wakacje powinny w miarę 
płynnie przechodzić w szkolny 
rok. Z korzyścią dla nas i dla 
juniorów!Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

l 30 sierpnia, to Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób 
Zaginionych, czyli i tych, którzy z własnej inicjatywy opuścili 

dotychczasowe środowisko, by zacząć życie od nowa, w zupełnie innym miejscu 
i nierzadko z inną tożsamością. Ale to zwłaszcza dzień pamięci o tysiącach osób, 
które na całym świecie, zwłaszcza w krajach totalitarnych, znikają bez śladu.
l 1 września obchodzimy Dzień Weterana – pamiętajmy o tych, 
którzy walczyli o lepsze jutro bez względu na cenę, jaką za to płacili. Wśród 
wrześniowych świąt mamy Światowy Dzień Sybiraka (17 września) 
i Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, obchodzony 20 września już od 
ośmiu lat spontanicznie, zaś od roku 2013 ustanowiony uchwałą Sejmu RP.
l 22 września – mamy europejski Dzień bez Samochodu, który 
świętujemy od szesnastu lat! Cztery dni później, w dniu upamiętniającym 
św. Kosmę i Damiana, rzymskich lekarzy z III wieku, patronów farmaceutów, 
świętujemy Dzień Aptekarza. 
l 30 września jest święto wesołe: Dzień Chłopaka! Ale o tym w swoim 
czasie.

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

Okres wakacyjny może nie był dla ciebie najlepszy jeśli chodzi o finanse, ale teraz jest dobry moment, żeby 
to zmienić. Postaraj się odrobinę bardziej, a na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. W miłości warto 
zacząć poświęcać więcej uwagi partnerowi. Samotne zodiakalne Barany powinny się skupić teraz na sobie, 
czasami nie warto szukać czegoś na siłę, wystarczy poczekać i pozwolić przeznaczeniu robić swoje.
Po urlopie czas na powrót do pracy. Początki niestety nie będą łatwe, ale gdy ponownie wdrożysz się 
do swoich obowiązków, zostanie ci to sowicie wynagrodzone. W sprawach uczuciowych pokaż, co tak 
naprawdę czujesz, możesz tylko na tym zyskać. Nie odwlekaj ważnych spraw, gdyż mogą cię przez to 
dopaść problemy finansowe.
Praca, praca, praca. Może warto trochę odpocząć od zgiełku codzienności? Spędzenie weekendu poza 
miastem będzie idealnym wyjściem. Zabierz ze sobą najbliższych, warto pielęgnować więzi rodzinne. 
O finanse nie musisz się martwić. Na początku września w sferze uczuć może nie będzie za ciekawie, 
ale gdy już przeczekasz kryzys wszystko się ułoży.
Dobra passa cię nie opuszcza. W pracy możesz ubiegać się o awans, twoje starania zostaną zauważone. 
W miłości warto zawalczyć o swoje, aby później nie żałować i nie zadręczać się podjętymi decyzjami – 
nic złego nie może się stać, więc może jednak warto zaryzykować? Twoją rodzinę może dopaść kryzys, 
ale wszystko jest do naprawienia. Zachowaj spokój.
Odpoczynek i odrobina rozrywki to jest właśnie to, czego ci trzeba. Zostaw za sobą problemy i niepo-
rozumienia z pracy. Czas na zadbanie o swoje potrzeby – wyjście ze znajomymi „w miasto” to dobre 
rozwiązanie. W najbliższym okresie zaczniesz zauważać większe zainteresowanie twoją osobą u płci 
przeciwnej, lecz nie daj się zwieść. Nie wszystkie osoby mają dobre zamiary wobec ciebie, więc uważaj 
przy wyborze partnera.
W pracy dużo się nie będzie działo, w końcu zyskasz spokój, na który czekasz już od długiego czasu. 
Warto abyś zadbał o swój wygląd, możliwe, że w najbliższym czasie poznasz kogoś z kim połączy cię coś 
więcej niż przyjaźń. U Panien w związkach uczucia nie opadną, a wręcz przeciwnie. Razem z partnerem 
odnajdziecie kolejne powody, by kochać się jeszcze bardziej.
Po okresie wakacyjnym jesteś trochę rozleniwiony, ale to nic takiego. Z czasem ponownie odżyjesz 
i zdobędziesz jeszcze lepszą formę, co będzie zauważone przez szefa, więc o pracę też nie musisz się 
martwić. Za dużo spędzonego czasu w pracy może odbić się na twoich relacjach z drugą połówką. Nie 
zapomnij o jej potrzebach i zabierz ją do kina na romantyczny film lub na uroczystą kolację. 
Zmiana miejsca pracy nigdy nie była lepszym wyjściem niż w tym momencie. Nie zastanawiaj się, w no-
wym otoczeniu zostaniesz przyjęta ciepło i z wyrozumiałością. Czekają tam na ciebie nowe przyjaźnie i kto 
wie, może spotkasz kogoś bliskiego twemu sercu. Skorpiony w związkach mogą czuć się lekko zagrożone 
jakąś obcą osobą, ale nie ma się czym martwić, twoja druga połówka nie widzi świata poza tobą. 
W pracy nie podejmuj się nowych zadań i wyzwań, najpierw pozamykaj otwarte sprawy. Jeśli niektórzy 
domownicy od jakiegoś czasu proszą o pozwolenie na sprowadzenie czworonożnego przyjaciela, zgódź 
się. Poprawi to ich nastrój i wprowadzi spokój do twojego domowego ogniska. W związkach nie szykuj 
się na żadne niespodzianki, razem z partnerem ze spokojem przejdziecie przez najbliższy okres.
Pieniądze nie będę teraz dla ciebie priorytetem, zadbasz o dobro swoje i najbliższych. Dzięki temu bliska ci 
osoba zauważy w tobie coś, czego nie widziała wcześniej i spróbuje się do ciebie zbliżyć. Nie przegap tego 
momentu, to może być twoja jedyna okazja. Koziorożce w związkach czeka prawdziwe wyzwanie, druga 
połówka może stać się humorzasta i czepliwa, w tej sytuacji pomoże jedynie cierpliwość z twojej strony.  
Nadszedł czas, aby skupić się na pracy. Dzięki temu zyskasz dużo w oczach pracodawców i  za jakiś 
czas będziesz mógł sobie pozwolić na wymarzony wyjazd. W związkach będzie tylko lepiej, Wodniki 
zrobią wszystko, aby uszczęśliwić swojego partnera. Single muszą poczekać jeszcze na swoją drugą 
połówkę, ale czekanie się opłaci.
W pracy wszystko będzie się układało po twojej myśli, więc nie ma się o co martwić. W związku partner 
okaże się ogromnym wsparciem w każdym problemie, a na singli już czekają drugie połówki, wystarczy 
się dobrze rozejrzeć. Jeśli do tej pory nie udało ci się odpocząć, to teraz jest dobry moment, aby się 
spakować i wyjechać na parę dni. Możliwy również jest szybki przypływ gotówki Merlin

CUda ze ŚliWeK! 
j Śliwki do deserów: naj-
prostsze, zamiast mrożenia. Umyte 
śliwki bez pestek ułóż ciasno w sło-
iku, każdą warstwę posypując cu-
krem (na półlitrowy słoik w sumie 
ok. 2 łyżki cukru). Dodaj ¼ szklan-
ki przegotowanej wody, mocno 
zakręć i pasteryzuj około 20–30 
minut. Kto lubi, może do słoików 
dodać ciut cynamonu, kilka goź-
dzików czy nieco imbiru. Będzie 
ciekawiej.
j Śliwki słodkie na zimę: na kilo zdrowych, jędrnych śliwek przygotuj ½ kg cukru, 
sok z ½ cytryny, cynamon i goździki. Umyte i bez pestek, włóż śliwki do miski, skrop cytry-
ną, delikatnie przemieszaj, zasyp całym cukrem. Nazajutrz wyjmij śliwki z miski i umieść 
w słoikach (przekrojoną stroną do góry), a sok (razem z nierozpuszczonym cukrem) i przy-
prawami (możesz dodać także inne) zagotuj i, mieszając, lekko zagęść. Potrwa to mniej, niż 
5 minut. Gorącym syropem (bez przypraw) zalej śliwki w słoikach, natychmiast zakręcaj na-
krętki i pasteryzuj 15-20 minut. Można też zrobić takie śliwki bez soku cytrynowego, tylko 
ułożone w słoikach na surowo (bez pestek) zalać syropem cukrowym z 1/3 szklanki cukru 
na pół litra wody, zakręcić, pasteryzować i gotowe!
j Śliwki w occie po staroŚwiecku, ale za to przepysznie: jędrne węgierki wypłucz, 
każdą z nich nakłuj drewnianą wykałaczką w kilku miejscach, ułóż w kamiennym garnku 
i zalej lekko przestudzonym octem spirytusowym, zagotowanym z goździkami, cynamo-
nem i ulubionymi przyprawami z dodatkiem ¾ szklanki cukru na pół litra wody i około pół 
szklanki octu (jedni wolą ostrzejsze, inni – łagodne). Nazajutrz zlej zalewę, podgrzej (nie 
zagotuj!) i znowu wlej do śliwek. Powtarzaj to przez trzy dni, wreszcie ułóż śliwki w przy-
gotowanych słoikach, zalej gorącą zalewą, mocno zakręć i postaw denkiem do góry, aż 
wystygną. To wszystko!
j Śliwki duszone bez cukru: bardzo dojrzałe śliwki, najlepiej węgierki (czyste, bez 
pestek) włóż do szerokiego garnka z kilkoma łyżkami wody na dnie. Duś przykryte i na ma-
łym ogniu niecałe 30 min, często mieszając. Gorące daj do słoików, zakręć, pasteryzuj około 
15-25 minut (im większe słoiki, tym dłużej). 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą końcowe hasło – przysłowie ludowe.

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety.  
Do wygrania książka.
Rozwiązanie krzyżówki nr 15/2018: „Bez czci i wiary”. Książkę wylosowała p. Magda Długokęcka.  
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do dnia 7.09.2018 r.
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n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

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

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Remontowe

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

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

n Malowanie, panele, wykładziny. 
Tel. 601-20-33-13

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 naprawy. Tel. 602-228-874

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 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

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 INSTALACJE 
NOWE, WYMIANA – UPRAWNIE-
NIA. 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, PRZE-
RÓBKI – 24 H. TANIO. TEL.  
22 610-88-27, 604-798-744

n HYDRAULICZNE INSTALACJE, 
REMONTY. TEL. 504-618-888

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

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, 
oddymianie – montaż, projek-
towanie, serwis 24 h, sprzedaż 
urządzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 
Tel. 502-904-708

n LODÓWEK NAPRAWA. TEL.  
22 842-97-06, 602-272-464

n Lodówki, pralki, telewizory – 
naprawa. Tel. 694-825-760

n Lodówki. Tel. 604-910-643. 
Pralki. Tel. 601-361-830

BIZNES

n Pożyczki pozabankowe, kredy-
ty. Tel. 609-545-270

DAM PRACĘ

n Do 1 osoby zatrudnię docho-
dzącą emerytkę, ul. Francuska. 
Tel. 22 870-02-39 po godz. 16.

n Prasowaczka 1/2 etatu.  
Tel. 502-292-969

FINANSE

n Biuro Kredytowe. Pożyczki na 
oświadczenie!!! Tel. 577-668-566

n Pożyczki INKASO CITY  
do 2000 zł! Dla pracujących, 
emerytów, rencistów i dla 
osób z komornikiem.  
Tel. 792-307-229 

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

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

n Stare motocykle, części, silniki, 
kosze, ramy, koła.  
Tel. 601-709-388

MEDYCZNE

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

NAUKA

n Francuski, rosyjski – przysię-
głe, techniczne, inne.  
Tel. 601-351-864, 22 815-44-91

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

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

NIERUCHOMOŚCI    –    Mam do 
     do wynajęcia

n Dwupokojowe 51 m kw.  
ul. Międzyborska 50.  
Tel. 608-187-620

n Wynajmę dom 240 m kw. dla 
firmy ze swoimi pracownikami, 
8 pokoi, trzy łazienki, kuch-
nia wyposażona, najem tylko 
długoterminowy, cena 6 tys./m 
kw., niskie rachunki. Miedzeszyn 
działka 500 m. Tel. 736-669-811

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio 2 przyległe do 
siebie działki budowlane z moż-
liwością podziału na 4 działki 
w Nowym Koniku gm. Halinów.  
Tel. 728-925-966

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

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

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
43 000 egz.

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

ijc ub yrt syD  .ys arP

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 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 Działkę 650 m kw. z domkiem 
letniskowym k. Nieporętu.  
Tel. 695-986-958

PRACA

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

n Przyjmę pomocnika lakiernika. 
Tel. 501-582-320

PRAWNE

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

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii  
Adwokackiej 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 – kon-
trole podatkowe i sprawdzające, 
porady, 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 cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

RÓŻNE

n OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO  
I SOLIDNIE. TEL. 500-336-607

n Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 609-805-821

SPRZEDAM

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

TRANSPORT

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

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

n 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 Komputerowy 
Dojazd 0 zł. Tel. 504-617-837

n Malowanie, tapetowanie, 
panele. Tel. 22 615-76-97,  
695-679-521

n MALOWANIE, TAPETOWANIE. 
GŁOWACKI. TEL. 504-618-888

n OKNA – NAPRAWY, DO-
SZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

n REMONTY KOMPLEKSOWO. 
GŁOWACKI. TEL. 504-618-888

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

RATY EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa

ul. Palisadowa 15

NAGROBKI

500 290 360
22/214 06 31

 już od 1990 zł

REKLAMA REKLAMA

naSTęPne wYdanie 13.09.2018
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WARSZAWA

O tym, jak przygotować się 
do ciąży, jak zachować znako-
mitą formę przez kolejnych 
dziewięć miesięcy oraz jak 
bezpiecznie i szybko wrócić 
do formy po połogu wie każda 
„Goździkowa”. Internet aż kipi 
od jedynie słusznych porad, naj-
lepszych dla każdego, czyli… 
w zasadzie dla nikogo. 

BORAMED to Centrum 
Medyczne dla Całej Rodzi-
ny, ale zwłaszcza – to ważne 
– Centrum diagnostyki płodu 
i chorób kobiecych. Warto do-
wiedzieć się o kondycji swoje-
go organizmu, zanim zajdziesz 
w ciążę. Warto też potem staran-
nie monitorować jej przebieg, 
lecz tylko korzystając z nowo-
czesnych, o gwarantowanym 
poziomie bezpieczeństwa dla 
mamy i dla dziecka aparatach 
i urządzeniach. BORAMED 
oferuje diagnostykę prena-
talną, w tym nieinwazyjną 
diagnostykę genetyczną, sta-
ranną opiekę ginekologów, 
położników, endokrynologów, 
a także – nie wolno o tym zapo-
minać – fizjoterapeutów. 

Dlaczego fizjoterapeutów? 
Pomogą przygotować się do 
ciąży, nie rezygnując z ak-
tywności (chodzi o rozsądną 
aktywność) wytrwać dziewięć 
miesięcy, a następnie skorzy-
stać z profesjonalnej pomocy, 
by ciało odzyskało dawną for-
mę i sprawność. W przeciwnym 
wypadku zmiany (nie zawsze 
szybko rozpoznane), które po-
wstały w ciąży, mogą napraw-
dę skomplikować życie. Takich 
przypadłości może być wiele, 
od zaniedbanych zmian w krę-
gosłupie, stawach biodrowych 
i innych, przez osteoporozę, 
cukrzycę, ostrogę piętową czy 
nawet nietrzymanie moczu.

O tych problemach, waż-
nych dla każdej mamy i dla 
każdej osoby, która o przyszłą 
mamę chce dbać, rozmawiamy 
– zgodnie z obietnicą – z fizjo-
terapeutką Anną Mergner, 
wyspecjalizowaną terapeut-
ką dna miednicy, wieloletnią 
instruktorką szkół rodzenia. 
Jest świetna w terapii kobiet 
na każdym etapie ich życia: 
przed ciążą, w ciąży, w poło-

gu, w okresie klimakterium 
czy menopauzy. Pacjentki po-
wierzają jej z ufnością swoje 
problemy i zawsze otrzymują 
pomoc, czy to w przypadkach 
nietrzymania moczu (wysiłko-
we, parcia naglące, nocturia, 
pęcherz nadreaktywny), czy 
zaburzeniach cyklu, bólach 
miesiączkowych i podczas 
współżycia (w tym pochwica 
i dyspareunia), zaburzenia 
orgazmu lub czucia w obrębie 
miednicy mniejszej, ale rów-
nież rozmaitego pochodzenia 
bóle w ciąży i połogu, oraz 
rozstęp mięśni brzucha. To 
również mobilizacja blizn po 
cesarskim cięciu i episiotomii 
(nacięciu krocza).

– Wiele schorzeń i dolegli-
wości może powstać w ciąży, 
ale trzeba pamiętać, że ten czas, 
szczególny dla organizmu ko-
biety, może nasilić lub ujawnić 
problemy zdrowotne istnie-
jące od dawna, lecz ukryte 
– mówi Anna Mergner. – Do-
tyczy to wszystkich odcinków 
kręgosłupa (najczęściej jednak 
lędźwiowego), bioder, kolan, 

stóp (od płaskostopia po ostrogę 
piętową). Zwiększenie ciężaru 
ciała przyszłej mamy ma na to 
niebagatelny wpływ. Pamiętaj-
my, że ważnym okresem jest 
też czas połogu, gdy organizm 
– choć dźwiga już mniejszy cię-
żar – nadal nie doszedł do rów-
nowagi hormonalnej. Na przy-
kład wysoki poziom relaksyny, 
hormonu odpowiedzialnego 
za plastyczność, powoduje, że 
mamy znacznie większy, niż 
zazwyczaj, zakres ruchu co 
bywa niebezpieczne dla sta-
wów i mięśni. Młode mamy są 
niezwykle skupione na dziecku 
i zapominają (lub nie wiedzą), że 
ten czas olbrzymich przeciążeń 
organizmu może im czymś gro-
zić. Innym częstym problemem 

jest rozstęp mięśni prostych 
brzucha, zagrażający nawet 
życiu, jeśli się o niego w porę 
nie zadba. To, co jest fizjologią 
w ciąży, nie jest normalne dla or-
ganizmu w pozostałym czasie.

– To brzmi groźnie! Co ro-
bić?!

– Najlepiej przygotować 
się już do samej ciąży. Dobry 
fizjoterapeuta podpowie, jakie 
ćwiczenia warto wykonywać, 
które partie mięśni wzmocnić, 
jak nie przeciążać organizmu, 
bo przecież ktoś, kto stale 
pracuje przy biurku, nie może 
od razu spędzać kilku godzin 
na siłowni. Aktywność fizycz-
na musi wiązać się z rozwagą 
i konsekwencją, i w ciąży, i po 
ciąży. Konsultacja u specjalisty 
jest bardzo wskazana, by wie-
dzieć czego unikać, a co sto-
sować. Rada dla każdej pani 
– natychmiast po porodzie 
świadomie zmienić i systema-
tycznie kontrolować sposób 
oddychania, z brzusznego na 
przeponowy. Po porodzie mu-
simy mądrze zadbać o mięśnie 
miednicy i brzucha, by wrócić 
do formy i uniknąć problemów 
w przyszłości. Można śmiało 
ćwiczyć, lecz koniecznie po 
konsultacji z fizjoterapeutą, 
specjalizującym się w tych pro-
blemach. Przestrzegam przed 

samodzielnym szukaniem 
i stosowaniem informacji z in-
ternetu, umieszczanych przez 
przypadkowe osoby i często 
szkodliwych.

Pani Anna Mergner ma 
świetne przygotowanie za-
wodowe oraz ogromną prak-
tykę i naprawdę czyni cuda. 
Udowadnia, że ruch jest nam 
bardzo potrzebny, lecz nie-
właściwie stosowany może 
bardziej szkodzić, i to trwale, 
niż pomagać.                 AS2018

aKTYwna w ciąŻY – PrawdY i MiTY
Ciąża to stan fizjologiczny, zwłaszcza gdy przebiega prawidłowo. Obrosła 
jednak w mity i przesądy, z których część już „zdemaskowano”, jak ten, że 
kobieta w ciąży powinna śmiało jeść za dwoje. Kobieta, która uwierzyła i ja-
dła, i jadła, to po porodzie… nadal ważyła „za dwoje”! A to już problem.

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
 30.08.– 13.09.2018,  

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

i decyduje o ilości miejsc.

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
Boramed  

REHABILITACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Anna Mergner
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L E C Z 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 
 kończyn dolnych (owrzodzenia, polineuropatie np. w cukrzycy) 
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby) w fibromylagii 
 w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze mózgu) 
 neuralgią nerwu trójdzielnego 
 oczekujących na leczenie operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, 
chirurgiczne)  jak też i po operacjach

N I E  M U S I  B O L EĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście
Informacje i zapisy tel. 730 266 030

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
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

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

w w w . j a s k r a . o r g

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

Przychodnia  
specjalistyczna

 kardiolodzy  neurolodzy  pulmonolodzy 
 echo serca  test wysiłkowy  holter ciśnieniowy  ho ter ekg  
 spirometria  ekg spoczynkowe  doppler tętnic szyjnych

ul. CICHA 5/1, Warszawa-Powiśle 
tel: 22 53 53 293 (rejestracja 8.00-20.00)

www.cardioteam.pl
W naszej przychodni przyjmują specjaliści ze Szpitala Grochowskiego, Instytutu Kardiologii 

w Aninie, Instytutu Chorób Płuc (Płocka), Instytutu Psychiatrii i Neurologii (Sobieskiego)

 
   skup  sprzeda¿

    sim-locki
    akcesoria
    naprawy
    CH Szembeka

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

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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  

i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 22 610 60 05

* 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
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