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Taki świat
To niebywale, jak szybko prze-

suwają się granice tolerancji. Nie tej 
dobrej. Ja jeszcze pamiętam czasy, 
gdy na meczu największą obelgą rzu-
coną przez kibica w stronę sędziego 
był „kalosz”. Bywałem wyrzucany do 
drugiego pokoju, bo ktoś z dorosłych 
chciał opowiedzieć dowcip, gdzie pa-
dało słowo dupa. – Jak ty mówisz?! 
Potrafiła krzyknąć nauczycielka, gdy 
na przerwie usłyszała „cholera”.

Oswoiliśmy się z potokami prze-
kleństw. Przyjmujemy za oczywistą 
polityczną korupcję. Oswoiliśmy się, 
że do mieszkania przychodzi domo-
krążca, podszywa się pod istniejącą 
znaną firmę, np. dostarczającą ener-
gię elektryczną czy sygnał telefonicz-
ny, i naciąga nas na podpisanie „prze-
dłużenia” umowy. Później okazuje się, 
że podpisaliśmy nie z tymi. Każdy to 
widzi, każdy o tym słyszał i (niemal) 
każdy mówi: takie czasy.

„House of Cards” w polskim 
wydaniu jest tak samo przaśny jak 
w amerykańskim. Ale w to gra ledwie 
kilka procent obywateli. Pozostali są 
biernymi obserwatorami, ale uważa-
ją, że nic tu po nas. Tak musi być, bo 
w tę stronę poszedł świat, od tego jest 
państwo, by się tym zajęło.

Kiedyś (naiwnie) wierzyłem, że 
osiągniemy granicę. Nastąpi przesile-
nie. Że będziemy mieli dość oszustwa 
i oszustów, chamów, że się skrzyknie-
my i dobro zwycięży. 

Teraz obawiam się, że nic z tego 
nie będzie, taki świat, takie czasy...

 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.

   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 14 zł  
   Zadzwoń, zamów i odbierz
  


   

  

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18 
 (wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070;  
www.bistrogoclaw.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

 Ceny imprez okolicznościowych
do uzgodnienia, menu 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb Klienta

A ZNAJDŹ NAS N

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 !!!

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

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

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
W E S O Ł A - Z I E L O N A
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ul. Wspólna 49 obok Bomisu 
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Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150
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Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

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

www.mieszkaniec.pl | facebook.com/gazetamieszkaniec
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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. 7-20 
sobota 8-16

www.stacjastacja.pl
 22 613-13-00 
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Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

Polub nas na tel. 731 224 464 
www.koliberek-karmy.pl

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

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)

 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! TARGI
MEDYCYNY

NATURALNEJ
KOSMETYKI  KAMIENIE

JUBILERSTWO

7-8-9
piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-17.00 
 

ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

www.kameleon.targi.pl

grudnia

AlArm dlA WArszAWy?
czytaj na str. 11

Groźne chodniki 
na Wiatraku

Przed kilkoma dniami na całym Mazowszu przeprowadzone zostały ćwiczenia 
Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pod kryptonimem RENE-
GADE-SAREX 18/II. Brzmi bardzo tajemniczo, ale to nic innego jak treningo-
we alarmy. Gdzie pójść, co zrobić, by ratować życie swoje i bliskich? Nie-
stety, okazuje się, że odpowiedzi konkretnych nie ma…       Czytaj na str. 15Fo
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noWe rady, noWe Władze

REWITAL
Centrum Zdrowia

Centrum Nowoczesnej  
Rehabilitacji zaprasza  

na promocyjne zabiegi:
	terapia manualna, masaż lecz-

niczy
	terapie fizykalne (laseroterapia, 

ultradźwięki, elektroterapia)
	terapia ZPPM (zmiennym pulsa-

cyjnym polem magnetycznym)
	oraz diagnostyka układu krąże-

nia w kierunku zwężenia tętnic 
obwodowych ABI.

Zabiegi oRaZ badaNia wykoNywaNe  
są profesjonalnymi urządzeniami medycznymi.

atRakcyjne pakiety zabiegów.
wskazania:
Ból kręgosłupa rwa kulszowa, bóle stawów, zwyrodnienia, reumatyzm, bóle 
mięśniowe, zaburzenia układu krążenia, niedokrwienie kończyn, owrzodze-
nia podudzi, nadciśnienie, RZS, ZZSK, stany zapalne, rekonwalescencja.
Atutem Centrum jest przyjazna atmosfera, profesjonalizm i indywidualne 
podejście do każdego pacjenta.

ul. garibaldiego 4 przy rondzie wiatraczna
< 22 390 55 35, www.rewital.pl

KRONIKA POLICYJNA
Nowy zastępca 
komendanta

Od 1 listopada KRP VII – 
Praga Płd., Rembertów, Wawer, 
Wesoła – ma nowego zastępcę 
komendanta. Jest nim nadkom. 
Wojciech Zozula. W policji słu-
ży od 2002 r., przez cały czas 
związany jest z pionem krymi-
nalnym. Najdłużej pracował 
w śródmiejskiej komendzie, 
gdzie doszedł do stanowiska 
Naczelnika Wydziału do Wal-
ki z Przestępczością Przeciw-
ko Życiu i Zdrowiu. W latach 
2014-2017 był Zastępcą Ko-
mendanta Rejonowego Policji 
na Żoliborzu. 

Kradł akumulatory
Przed 4 rano policjanci 

usłyszeli w radiostacjach ko-
munikat, że na jednej z połu-
dniowopraskich ulic do samo-
chodów włamuje się mężczy-
zna. Funkcjonariusze zatrzy-
mali 48-letniego Dariusza J. 
oraz zabezpieczyli narzędzia, 
które służyły do dokonywania 
przestępstw. Zanim został za-
trzymany, zdążył włamać się do  
3 aut i ukraść z nich akumu-
latory. 

Pobity i okradziony
Do komendy przy ulicy 

Grenadierów wpłynęło zawia-
domienie o rozboju. Poszkodo-
wany przyznał, że był pijany, 
gdy wracając do domu został po-
bity przez młodego człowieka, 
który odebrał mu portfel z pie-
niędzmi. Policjanci wytypowa-
li sprawcę i podejrzenie padło 

na 20-letniego Damiana B.,  
który został zatrzymany nie-
opodal miejsca zdarzenia. Pro-
kurator przedstawił 20-latkowi 
zarzut rozboju.

Włamania do piwnic 
Południowoprascy poli-

cjanci z wydziału patrolowo- 
-interwencyjnego zostali we-
zwani do jednego z bloków, 
gdzie doszło do włamań do kil-
ku piwnic. Zginęło… właściwie 
wszystko. Policjanci zatrzy-
mali 33-letniego Tomasza R.,  
odzyskali i zabezpieczyli „fan-
ty”: odkurzacze, namioty, łyż-
wy, fotele, zabawki, choinki, 
artykuły papiernicze, sprzęt 
turystyczny, a także alkoho-
le. 33-latek trafił do policyj-
nej celi. Tomasz R. jednak 
nie działał sam. Pomagał mu  
33-letni Piotr Ż. Obu spraw-
com grozi do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

Trójka „rowerzystów”
Policja podejrzewa, że  

28-letni Rafał N., 26-letni Ka-
mil M. i 28-letnia Marta M.  
kradli rowery. Mężczyźni byli 
też poszukiwani, bo nie sta-
wili się do aresztu śledczego, 
gdzie mają do odbycia kary 
pozbawienia wolności. Zaba-
wa w kotka i myszkę trochę 
trwała, w końcu jednak poli-
cjanci zatrzymali całą ukry-
wającą się trójkę w jednym 
z mieszkań. Materiał dowo-
dowy pozwolił przedstawić 
zatrzymanym łącznie 8 za-
rzutów.                     policja.pl

REKLAMAREKLAMA

Komisarz Ryszard Wagner 
wydał postanowienie 7 listopada 
i wyznaczył jednocześnie termi-
ny pierwszych sesji rad dzielnic 
kadencji 2018-2023. Na tych 
posiedzeniach nowo wybrani 
radni złożyli ślubowania oraz 
(w większości rad) wybierali 
prezydia i tworzyli komisje.

Praga-Południe była pierw-
szą z warszawskich dzielnic, 
w której obradowała nowa rada 
(9 listopada). W radzie znaleźli 
się rajcy tylko dwóch klubów 
– Koalicji Obywatelskiej oraz 
Prawa i Sprawiedliwości. Ob-
rady rozpoczęła radna senior-
ka – Mirosława Terlecka (PiS), 
która zresztą chwilę później 
została wybrana wiceprzewod-
niczącą rady. Resztę prezydium 
stanowią radni KO – przewod-
niczącym wybrano ponownie 
Marcina Klusia, a wiceprze-
wodniczącymi zostali Bogdan 
Jeziorski i Karol Kowalczyk.

Tego samego dnia odbyło 
się też pierwsze posiedzenie 
rady drugiej prawobrzeżnej 
dzielnicy – Wesołej. Tutaj także 
przewodniczący z poprzedniej 
kadencji zachował swoje sta-
nowisko – radą Wesołej będzie 
kierował Marcin Jędrzejewski. 
Jego zastępcami zostali: Mał-
gorzata Zeremba (PiS) i Leszek 
Winiarski z Komitetu Tak Weso-
ła 2018. Wesoła zadziałała wy-
jątkowo sprawnie, bo już kilka 
dni później odbyła się kolejna 
sesja, na której wybrano nowe-
go burmistrza. Edwarda Kłosa 

na tym stanowisku zastąpił były 
wiceburmistrz Marian Mahor. 

Sesje pozostałych rad dziel-
nic prawobrzeżnej Warszawy 
odbyły się 13 i 14 listopada. 
Szefem radnych Białołęki zo-
stał Piotr Jaworski (KO), który 
w przeszłości piastował stano-
wisko burmistrza tej dzielnicy. 
Wiceprzewodniczącą rady Bia-
łołęki wybrana została Mariola 
Olszewska ze Stowarzyszenia 
Razem dla Białołęki. Radny se-
nior Białołęki, Piotr Smoczyń-
ski (KO), zapro-
ponował żarto-
bliwie utworzenie 
nowego klubu  
w radzie dzielni-
cy – Klubu Piotrów. Okazało 
się, że takie imię nosi aż pięciu 
rajców. – A w imieniny proponu-
ję zwołać uroczystą sesję i do-
prosimy jeszcze Pawła Tyburca 
– żartował radny senior.

Na Pradze Północ, dzielni-
cy w której do tej pory rządził 
PiS, doszło do poważnego prze-
grupowania sił. Przewodniczą-
cym rady dzielnicy został wie-
loletni samorządowiec Ireneusz 
Tondera (SLD Lewica Razem). 
Jego zastępcami wybrano Elż-
bietę Kowalską-Kobus (KO) 
oraz Jacka Wachowicza ze Sto-
warzyszenia Kocham Pragę.

Bardzo powoli trwają 
rozmowy koalicyjne w Rem-
bertowie, gdzie mandaty rad-
nych uzyskali kandydaci aż 
z pięciu komitetów. W pierw-
szej części inauguracyjnej 

sesji nie udało się dogadać 
i nie wybrano prezydium. Se-
sja została przerwana do 21 XI,  
gdy ten numer „Mieszkańca” 
będzie już w drukarni.

Sprawnie wybory prezy-
dium przeprowadzono za to 
w Wawrze. Tutejszą radą dziel-
nicy będzie kierował Michał 
Żebrowski (KO), zaś wiceprze-
wodniczącymi rady zostali: Jo-
anna Buczyńska (KO), Włodzi-
mierz Zalewski (PiS) oraz Rafał 
Czerwonka ze Stowarzyszenia 
Razem dla Wawra.

Wiceprzewodnicząca Joan-
na Mroczek (KO) jest jedyną 

radną nowej ka-
dencji Targów-
ka, która była 
w prezydium 
poprzedniej ka-

dencji. W tej dzielnicy doszło 
do znacznych personalnych 
zmian. Szefem rajców Targów-
ka został Krzysztof Miszewski 
(KO), a jego zastępcami, prócz 
wspomnianej Joanny Mroczek, 
jeszcze Grzegorz Golec (PiS) 
i Jacek Duczman z Komitetu 
Mieszkańcy Bródna-Targów-
ka-Zacisza.

Pełne składy nowych zarzą-
dów dzielnic będziemy mogli 
podać w pierwszym grudnio-
wym numerze „Mieszkańca”. 

Zaś jeśli chodzi o władze in-
nych organów samorządowych, 
to nie ma już żadnych zagadek 
odnośnie Mazowsza. Mimo że 
do sejmiku województwa wybo-
ry wygrał PiS, to koalicja dotych-
czas rządząca na Mazowszu (PO 
+ PSL) wzbogacona o radnych 
.Nowoczesnej zdołała zbudować 

większość i utrzymać władzę 
w regionie. Przewaga liczebna 
nad PiS jest jednak bardzo nie-
duża, co może w którymś mo-
mencie doprowadzić do zmiany 
władzy w czasie kadencji.

Na posiedzeniu Sejmiku 
Mazowsza (19 listopada) wy-
brano jego prezydium. Prze-
wodniczącym ponownie został  
Ludwik Rakowski z PO, a jego 
zastępcami Tomasz Kuchar-
ski (PO), Mirosław Orliński 
(PSL) oraz Marcin Podsędek 
(.N).  Marszałkiem wojewódz-
twa ponownie wybrano Adama 
Struzika (PSL), którego zastę-
pować będą Wiesław Raboszuk 
(PSL) i Rafał Rajkowski (PO). 
W zarządzie Mazowsza znaleź-
li się także Elżbieta Lanc (PO) 
i Janina Orzełowska (PSL).

W dniu wydania tego nume-
ru „Mieszkańca”, w czwartek 
(22 listopada), odbędzie się po-
siedzenie rady Warszawy, na 
którym zostanie zaprzysiężony 
nowy prezydent stolicy – Rafał 
Trzaskowski. Ważą się losy za-
stępców prezydenta. Nieoficjal-
nie w tym gronie znajdzie się 
wcześniej deklarowany Paweł 
Rabiej (.N) oraz dwójka wice-
prezydentów z minionej ka-
dencji PO – Michał Olszewski 
i Renata Kaznowska. Możliwe, 
że czwartym zastępcą zostanie 
dotychczasowa szefowa miej-
skich rajców Ewa Malinowska- 
-Grupińska. – Współpracow-
ników ogłosimy w piątek – we 
wtorek poinformował „Miesz-
kańca” prezydent Rafał Trza-
skowski.                 

Adam Rosiński

Na skutek postanowienia Komisarza Wyborczego  
ruszyły wybory prezydiów rad poszczególnych dzielnic. 
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Zaułki historii

Na długo przed uroczystymi 
obchodami Prezydent Warsza-
wy zwrócił się do wszystkich 
obywateli stolicy z gorącym 
apelem, aby zechcieli w dniach 
29 i 30 listopada przybrać swe 
domy sztandarami, jak pisa-
ła prasa, „celem uświetnienia 
obchodu setnej rocznicy wie-
kopomnego, bohaterskiego 
wysiłku narodu w dniach listo-
padowych 1830 roku”. 

Same uroczystości stulecia 
wybuchu Powstania Listopa-
dowego rozpoczęły się 29 li-
stopada 1930 roku o godzinie 
9 rano uroczystym nabożeń-
stwem w katedrze św. Jana. 
Pół godziny później odbyło się 
nabożeństwo w kościele Ewan-
gelicko-Augsburskim przy pla-
cu Małachowskiego. 

Tuż po nabożeństwach na 
Placu Zamkowym, w obecno-
ści Prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego, odbyła się defilada 
szkół podchorążych, których 

uznano za spadkobierców tra-
dycji z 1830 roku. O godzinie 
11:30 zaciągnięto historyczną 
wartę w Belwederze, a w daw-
nej szkole podchorążych w Ła-
zienkach odsłonięto pamiąt-
kową tablicę. Potem wszyscy 
uczestnicy uroczystości poma-
szerowali szlakiem Piotra Wy-
sockiego na Plac Krasińskich. 
Pochód szedł ulicami: Myśli-
wiecką, Górnośląską, Piękną, 
Nowym Światem, Krakowskim 
Przedmieściem, Trębacką, Mar-
szalka Focha, pl. Teatralnym, 
Bielańską i Nalewkami, by na 
skwerku przy ogrodzie Krasiń-
skich niedaleko Arsenału odsło-
nić pamiątkowy głaz. 

Nie był to jednak koniec. 
Oto chwilę później kolejną 
tablicę odsłonięto na ulicy Za-
kroczymskiej w dawnych ko-
szarach Sapieżyńskich. Jakby 
tego było mało o 18:00 w gma-
chu Politechniki Warszawskiej 
odbyła się uroczysta akademia, 

a wieczorem w różnych czę-
ściach miasta zorganizowano 
odczyty, koncerty okoliczno-
ściowe i przedstawienia te-
atralne. O 19:00 w Łazienkach 
uroczystym apelem uczczono 
pamięć wszystkich poległych 
podchorążych w r. 1830. Przed 
historyczną kordegardą w Ła-
zienkach ustawiły się zresztą 
całe bataliony szkół podchorą-
żych, wśród których jeden plu-
ton odziany był w historyczne 
mundury z 1830 roku. Miejsce 
uroczystości oświetlały setki 
pochodni, olbrzymie reflektory 
i wielkie ognisko. 

Po zdaniu raportu przez 
pułkownika Ludwika Bociań-
skiego, który był dowódcą 
Szkoły Podchorążych Piecho-
ty w Ostrowi Mazowieckiej-
Komorowie, generałowi Jano-
wi Karolowi Wróblewskiemu, 
który był dowódcą Okręgu Kor-
pusu Nr I, nastąpiło odczytanie 
listy podchorążych poległych 

na polu chwały. Tuż 
po apelu orkiestra 
wojskowa odegrała 
marsz żałobny. Uro-
czystość zakończyła 
modlitwa odmówiona 
przez podchorążych 
za poległych towa-
rzyszy broni. O 20:00 rozległ 
się capstrzyk orkiestr garnizonu 
warszawskiego. 

Następnego dnia o 9:30 od-
było się nabożeństwo w kościół-
ku na Woli oraz poświęcenie ka-
mienia węgielnego pod pomnik 

generała Sowińskiego. O godz. 
11:30 została ściągnięta warta 
w Belwederze, a o godz. 12:00 
nastąpił wyjazd na uroczystości 
do Warki, gdzie urodził się i zo-
stał pochowany Piotr Wysocki. 
W obchodach zorganizowanych 
przez miejscowy komitet, uczest-
niczyli dostojnicy państwowi 
oraz delegacje województw 
i organizacji społecznych. 

W obchodach rocznico-
wych brali udział artyści. Te-
atry wystawiały „Noc listopa-
dową”, „Spisek koronacyjny” 
i „Warszawiankę”. A w „Mor-
skim oku” pokazano rewię 
zimową „Złote szaleństwo” 
zatytułowaną „Wizja z roku 
1830”, która jak pisała prasa 
„przedstawia nieziemskie po-
stacie ułanów polskich w mar-
szu i pojedynku wojennym” 
i była poprzedzona „piękną 

recytacją” w wyko-
naniu Aleksandra 
Żabczyńskiego, do 
którego wtedy wzdy-
chały niemal wszyst-
kie warszawianki. 

O rocznicy roz-
pisywała się prasa. 

Socjalistyczny „Robotnik” 
nazywał listopadowy zryw re-
wolucją. „Polska zbrojna” po-
święciła tematyce powstańczej 
ponad połowę swojego wydania  
z 28 listopada 1930 roku, bo 
aż 10 z 16 stron. Analizowano 
hasła i programy w czasach Po-
wstania Listopadowego, polską 
politykę zagraniczną stworzo-
nego wówczas rządu. 

Niemal wszystkie gazety 
szczegółowo opisywały prze-
bieg nocy listopadowej i reszty 
wydarzeń z 1830 roku. 

Publikowano też wiersze ku 
czci powstańców, gdyż był to 
zryw narodowowyzwoleńczy, 
który przez sto lat kształtował 
tożsamość narodową Polaków 
i krzewił w nich ducha patrio-
tyzmu. 

Oprac. Małgorzata 
Karolina Piekarska

PoWstanie listoPadoWe W oczach Potomnych
Dla wielu z nas Powstanie Listopadowe jest abstrakcją. Znamy je z histo-
rii, ale nie mamy do niego stosunku osobistego, bo często nie wiemy, co 
wtedy robili nasi przodkowie. W końcu od nocy listopadowej mija wła-
śnie 188 lat. Tymczasem w listopadzie 1930 roku Warszawa niemal żyła 
Powstaniem Listopadowym obchodząc jego stulecie niemniej hucznie niż 
my ostatnio rocznicę odzyskania niepodległości. Cóż… były to pierwsze 
obchody okrągłej i ważnej rocznicy w wolnej Polsce. 

„Wieki i lata, co przyjdą, 
żyć będą ziaren tych treścią.
(…)
Pokoleniom ostawię czyny,
po ojcach wielkich – wielkie wskrzeszę syny –
kiedyś – będziecie wolni”

S. Wyspiański, Noc listopadowa, 
scena VIII, w.182-190
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Warta w mundurach historycznych wkracza do Belwederu.
Pluton podchorążych wraz z orkiestrą Wojska Polskiego opuszcza dziedziniec Belwederu 
po oddaniu hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.Fo
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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

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

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

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

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

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

REKLAMAREKLAMA

Dokładnie rok temu, na telefo-
nicznym dyżurze w „Mieszkańcu”, 
burmistrz Pragi Południe, Tomasz 
Kucharski, otrzymał od jednego z na-
szych Czytelników pytanie o plany 
Dzielnicy w stosunku do budynku 
przy ul. Samolotowej 2. W części tej 
nieruchomości funkcjonował wcze-
śniej osiedlowy sklep. 

Na naszych łamach burmistrz 
odpowiedział, że „o lokal wystąpił 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielni-
cy Praga-Południe. Planowane jest 
powstanie jadłodajni obsługującej 
mieszkańców naszej dzielnicy. Ja-
dłodajnia ma oferować tanie, zdrowe 
posiłki, z których będzie można sko-
rzystać na miejscu i w domach osób 
potrzebujących takiego wsparcia. 
W tym miejscu planowane jest też 
utworzenie i prowadzenie spółdzielni 
socjalnej”.

Przez miniony rok w zasadzie 
niewiele działo się z tymi planami. 
Poza tym, że w wakacje zwolniona 
została kolejna powierzchnia budyn-
ku zajmowana do tej pory przez ap-
tekę. Burza na Gocławiu wybuchła, 
gdy jesienią ktoś zaczął rozpuszczać 
wśród mieszkańców wiadomość, że 
przy Samolotowej może znaleźć się 
jadłodajnia dla bezdomnych, a nawet 
punkt dla narkomanów. 

– To całkowicie nieprawdziwe 
informacje. Nie ma i nigdy nie było 
takich planów! – podkreśla wicebur-
mistrz Piotr Żbikowski. – Natomiast 
prawdą jest, że jako Dzielnica mamy 

pomysł, aby tam funkcjonowała spół-
dzielnia socjalna. 

Wiceburmistrz wyjaśnia, że 
w tym budynku mogliby praco-
wać bezrobotni, którzy by przygo-
towywali posiłki rozprowadzane 
wśród mieszkańców Pragi Południe 
w ramach programów realizowanych 
przez dzielnicowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Spółdzielnia socjalna bę-
dzie działała pod egidą OPS.

– Zaalarmowali mnie mieszkańcy 
– mówi Dariusz Lasocki, samorządo-
wiec z Gocławia, który został wybrany 
radnym Warszawy. – Podkreślali, że 
są niedoinformowani odnośnie aktual-
nych planów Dzielnicy w odniesieniu 
do tego budynku użytkowego. Z docie-
rających do mnie sugestii wynika, że 
mieszkańcy nie chcą tutaj działalności 
OPS-u, ale chętnie widzieliby żłobek, 
świetlicę integracyjną, sklep lub punkt 
rehabilitacyjny, bo w okolicy mieszka 
sporo starszych osób… 

Na początku listopada odbyło się 
krótkie spotkanie władz Pragi Połu-
dnie i OPS z tutejszymi mieszkańca-
mi, ale zarówno w opinii radnego, jak 
i wiceburmistrza, atmosfera była tak 
gorąca, że niczego nie wyjaśniono.

Kolejne spotkanie w sprawie 
zagospodarowania powierzchni 
użytkowych przy ul. Samolotowej 2  
planowane jest wstępnie na koniec 
listopada. – Zorganizujemy je na 

miejscu, przy Samolotowej – dekla-
ruje wiceburmistrz Żbikowski. 

I o ile forma zagospodarowania 
powierzchni po dawnym sklepie 
wydaje się jeszcze do dopracowa-
nia, o tyle prawie pewne jest prze-
znaczenie powierzchni po aptece. 
– To pomieszczenie chcemy oddać 
południowopraskiemu Hufcowi 
ZHP, który ma duże problemy lo-
kalowe – mówi „Mieszkańcowi” 
rzecznik dzielnicy Andrzej Opala.     

  rosa

Mieszkańcy Gocławia stanowczo deklarują, że nie chcą, aby na ich osiedlu przebywali narkomani 
ani bezdomni. Władze dzielnicy zapewniają, że nie ma i nigdy nie było takich planów. Jak zostanie 
zagospodarowany duży budynek przy Samolotowej?

nie będzie „odlotóW” 
na samolotoWej

WOLFROCK
hodowla owczarków staroniemieckich 

zarejestrowana w PFK

Przyjmujemy rezerwacje 
na szczenięta na 2019 rok.

+ 48 785 359 774 

www.staroniemiecki.pl

wolfrockkennel@gmail.com

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

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

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

 
   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

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON ZIMOWY!

To już nie polityka. Tu już nie 
ma koloru partyjnej walki. Tu chodzi 
o przyzwoitość, o sens słowa urzędnik, 
prezydent czy burmistrz. O to, czy na-
dal jest ono synonimem słowa służba, 
poświęcenie, praca dla wszystkich, bez 
wyjątku i rozgraniczania na to, ile zara-
biają i gdzie mieszkają. W Warszawie 
reprywatyzacja się nie udała – zbyt 
wiele niejasności, niedopuszczalnych 
powiązań, aresztowań prawników i by-
łych urzędników.

Nie można abstrahować od tego, 
kto jest i przez lata był prezydentem 
Warszawy i jednocześnie przełożonym 
dyrektorów i naczelników w stołecz-
nym ratuszu. Wielu mówi i pisze, że to 
nagonka, polowanie, że sąd kapturowy. 
Ale, czy nie warto zadać pytania, gdzie 
było państwo, miasto czy dzielnica 
przez te ostatnie 10 lat, kiedy „proce-
der” reprywatyzacji miał się dobrze. 
Warto zapytać, czy miało, bądź też nie 
miało, swoistego parasola ochronnego. 
Bo jak inaczej można nazwać ten im-
posybilizm czy wręcz zaniechania. Jak 
to możliwe, że przez tyle lat nikt nie 
słyszał głosów mieszkańców, którzy 
bardzo często samotnie tułali się po 
urzędach dzielnicy czy budynkach ratu-
sza oraz sądach wieczystoksięgowych 
i drżącymi rękami spisywali na skraw-
kach papieru historie zamieszkiwanych 
przez nich kamienic. Jak to możliwe, że 
nierzadko słyszeli od urzędników czy 
lokalnych polityków, że nic się nie da 
zrobić, że trzeba wziąć kredyt i prze-
prowadzić się do innego budynku. Jak 
to możliwe, że takie słowa kierowane 
były także do 70- czy 80-latków, zmę-

czonych życiem i ciągłym szarpaniem 
się z machiną urzędniczą. 

Jak to możliwe, jak to możli-
we…?

Pisząc ten felieton spoglądam na 
kilkanaście kartek papieru, na których 
w niekończących się tabelach wpisano 
ponad 800 południowopraskich nieru-
chomości, które albo już zostały odda-
ne, albo czekają na eksmisję lokatorów. 
Począwszy od Adampolskiej poprzez 
Stanisława Augusta i Skaryszewską, 
a skończywszy na Zamienieckiej. Lista 
strachu, bólu, łez, niepewności. Lista 
hańby dwumilionowego miasta, które 
pozostawiło najsłabszych na pastwę 
losu, na zastraszanie przez „odzyski-
waczy kamienic”, na astronomiczne 
czynsze, odcinanie prądu czy wody. 

Jak to możliwe, jak to możli-
we…?

Dariusz Lasocki
radny m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

rePryWatyzacja 
na Pradze Południe…
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– Te urządzenia z prawdziwym 
aparatem słuchowym nie mają nic 
wspólnego – mówi dyplomowany 
protetyk słuchu Anna Cierpicka-
Świtkowska z gabinetu Strefy Słu-
chu w Warszawie. 
Plastikowa obudowa imituje aparat 
słuchowy, jednak w środku zawiera 
prymitywny wzmacniacz dźwięków, 
który, zamiast rehabilitować słuch, 
prowadzi do jego pogorszenia. 
Urządzenia te nie podlegają żadnym 
regulacjom prawnym, nie występu-
ją pod żadną marką, nie spełniają 
wymogów bezpieczeństwa zapisa-
nych w Dyrektywie 2001/95/EC. 
Dyrektywa ta zawiera informacje 
m.in. dotyczące wymogów bezpie-
czeństwa związanych z maksymal-
nym poziomem natężenia dźwięku, 
który dociera do naszych uszu oraz 
maksymalnym czasem, którego nie 
powinniśmy przekraczać, by nie na-
rażać się na uszkodzenia słuchu. Np. 
przy użytkowaniu odtwarzaczy mu-
zycznych maksymalny czas słucha-
nia to ok. 40 godzin tygodniowo, ale 
dla poziomu dźwięku nieprzekracza-
jącego 80 dB (A). 

Niebezpieczne wzmacniacze słuchu

Analiza kilku wzmacniaczy słuchu 
przedstawiona przez ECAT (Euro-
pean Committee for Audiology and 
Technology) wykazała przekrocze-

nie bezpiecznego poziomu głośności 
dźwięku wychodzącego ze wzmac-
niacza słuchu nawet o 50% w stosun-
ku do normy. Bez żadnej kontroli do 
naszego ucha mogą docierać dźwięki, 
których poziom sięga (według stan-
dardu pomiaru ANSI S3.22) nawet 
do 136.1 dB SPL! Poziom takiego 
dźwięku jest porównywalny z hała-
sem, który generuje startujący samo-
lot. Przy użyciu wzmacniacza słuchu 
taki głośny dźwięk może docierać 
do naszych uszu bez żadnego ostrze-
żenia. A częste narażanie się na taki 
hałas stanowi zagrożenie dla słuchu 
i może powodować trwały, głęboki 
niedosłuch. Eksperci przestrzegają, 
że to dla słuchu jest bardzo niebez-
pieczne. 
– Prawdziwy aparat słuchowy to 
urządzenie medyczne, które musi 
spełniać wiele standardów, a jego 
producent musi posiadać certyfikat 
jakości ISO 13485 – wyjaśnia Anna 
Cierpicka-Świtkowska. 
Norma ISO 13485 (International Or-
ganization for Standardization) ma 
na celu utrzymanie wysokiej jakości 
produktu, eliminację ryzyka zagro-
żenia zdrowia w trakcie użytkowania 
aparatu oraz sprostanie wymogom 
prawnym i oczekiwaniom pacjenta. 
Narząd słuchu to niezwykle skom-
plikowany zmysł. Ubytek słuchu 
u każdego pacjenta jest inny i nie ma 

jednego rozwiązanie, które byłoby 
dobre dla wszystkich. Dlatego aparat 
słuchowy musi być indywidualnie 
dopasowany.

Mam niedosłuch – co zrobić?

Przede wszystkim udać się do ga-
binetu, w którym pracuje protetyk 
słuchu, laryngolog lub audiolog 
w celu przeprowadzania badania 
słuchu. Po zdiagnozowaniu słuchu 

i stwierdzeniu braku możliwości 
leczenia na drodze farmakologicz-
nej lub operacyjnej protetyk słuchu 
zaproponuje odpowiedni aparat słu-
chowy. Dzisiejsze aparaty słuchowe 
to prawdziwe cuda technologiczne. 
Doświadczony protetyk słuchu za-
proponuje rozwiązania zapewniają-
ce dobre słyszenie oraz rozumienie 
mowy. W gabinecie aparat słuchowy 
zostanie komputerowo dopasowany 
do ubytku, słuchu. Czasami potrze-
ba kilku wizyt i wiele godzin pracy 
protetyka, aby pacjent osiągnął cał-
kowity komfort. Pacjent pozostaje 
pod opieką protetyka przez okres  
5 lat. Jest to konieczne, aby pogarsza-

jący się słuch był stale zabezpieczo-
ny. Dobrze dobrany aparat słuchowy 
gwarantuje właściwą stymulację 
kory słuchowej przez co gwarantuje 
normalne funkcjonowanie. 
– Radzimy unikać gabinetów, które 
proponują aparaty tylko jednego pro-
ducenta – mówi Cezary Kozub, dy-
plomowany protetyk Strefy Słuchu. 
– Pacjent w takim gabinecie nie ma 
niestety szansy na porównanie jako-
ści urządzeń.
Wybierajmy świadomie – dobry apa-
rat słuchowy służy wiele lat, a wspar-
cie i wiedza protetyka słuchu jest 
gwarancją satysfakcji pacjenta.

ApArAt słuchowy za 69 złotych?
W ostatnim czasie Polskę zalewa fala reklam zachęcających do zakupu tanich „aparatów 
słuchowych”. Można je zakupić przez internet, zamówić telefonicznie, kupić na bazarze, 
a co gorsze, jedna z dużych sieci protetycznych proponuje je w swoich gabinetach. Oczy-
wiście jest to chwyt marketingowy, aby zwabić do siebie nieświadomego pacjenta.

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

 

 

 

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 

Spraw sobie radość słyszenia na Święta

 Wypróbuj 

przed

zakupem

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

Anna Cierpicka-Świtkowska 
dyplomowany audioprotetyk 
23 lata doświadczenia

Cezary Kozub 
dyplomowany audioprotetyk 
16 lat doświadczenia
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KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

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

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

l 22.11. godz. 12.00 – Kresy dalekie i bliskie: „Dowborczycy. opowieść 
o 1 Korpusie Polskim w Rosji”; 25.11. godz. 16.00 – recital Jerzego 
Filara „Listopady liści”; 26.11. godz. 9.00 – szkolenie „promocja zdrowia 
i aktywnego starzenia się” dla osób po 60. roku życia; 30.11. godz. 12.00 
– porady ogrodnicze: możesz przynieść ze sobą chorą roślinę, uszkodzone 
kwiaty, liście czy fragmenty pędów; 2.12. godz. 16.00 – „Romanse rosyjskie”  
recital Macieja Klocińskiego; 3.12. godz. 12.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: 
„Święta w prL-u, lata 70 – te”; godz. 17.00 – „polskie hymny” koncert 
uczniów szkoły Muzycznej nr 3; 5.12. godz. 12.00 – podróże w nieznane: 
„chiny południowe – wodospady, malownicze góry i skalne miasta”.

z miasta Wydarzenia kulturalne l wydarzenia 
bezpłatne

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

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 23-24.11. – Jesienna edycja Festiwalu „wszystkie Mazurki Świata”, 
szczegóły na www.festivalmazurki.pl; 25.11. godz. 13.00 – Spektakl dla 
dzieci „pędrek wyrzutek”; godz. 17.00 – spotkanie warszawskiego fanklubu 
star wars „centerpoint”; godz. 17.00 – salon literacki: „Aleksander sołżeni-
cyn – 100-lecie urodzin”; 28.11. godz. 17.00 – spotkania ze sztuką: „Mito-
logia, magia i rytuały w sztuce starożytnych cywilizacji”; godz. 19.00 – Klub 
Mola Książkowego; 30.11. godz. 11.00 –  „opowieść dla Króla” – spektakl 
dla dzieci, zaproszenia w cpK; godz. 19.00 – praski Blues: Magda piskor-
czyk i Jędrzej Kubiak; 1.12. godz. 18.00 – wieczór poezji i muzyki „trzy przy-
jaciółki”: Grażyna szałkowska Grasza przeczyta swoje wiersze, a jej dwie 
przyjaciółki: Grażyna Dobrowolska – Zabłocka i Elżbieta Domińczak będą 
grały na fortepianie i na pile; 4.12. godz. 18.00 – okiem fotografa: Karolina 
polkowska. o fotografii kulinarnej; 5.12. godz. 17.00 – spotkania ze sztuką: 
„Antyczne motywy w sztuce zdobniczej późniejszych epok”.

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 24.11. godz. 17.00 – „Kuba” pokaz slajdów i opowieści z podróży Mi-
chała szulima; 1.12. godz.19.00 – Koncert w wykonaniu teatru Muzycznego 
Niebieskie Migdały „Jest taki dzień”; 2.12. godz. 16.00 – przedstawienie 
mikołajkowe dla dzieci „Gdzie jest Mikołaj?” w wykonaniu teatru tup tup.

OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA” – WESOŁA
25.11. godz. 16.00 – „Magiczne andrzejki” – zabawa andrzejkowa dla 
dzieci w wieku 5-8 lat. 27.11. godz. 20.00 – tErAZ IMpro! otwarta próba 
pogodnej Grupy teatralnej; 1.12. godz. 11.00 – historia sztuki dla dzieci: 
„obrazy słońcem malowane – o sztuce witrażu”, warsztaty plastyczne 
dla dzieci w wieku 4-7 lat wraz z opiekunami; godz. 18.00 – „Kaktusy, 
kukurydza i kakao” – pokaz slajdów, opowieści o Ameryce Środkowej 
i promocja powieści Jana szymańskiego „Książki, przez które zginiesz”.

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

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

biuro@klubgoclaw.pl

l 26.11. godz. 18.30 – pomysł na podróż: „Malediwy” prelekcja z pokazem 
zdjęć; 3.12. godz. 18.00 – ,,Gocław – dekady uchwycone w kadrze” – 
finisaż wystawy zdjęć przedstawiających osiedle Gocław, zmieniające się 
na przestrzeni lat; 3.12. godz. 18.30 – pomysł na podróż: ,,Nordkapp – 
w drodze na daleką północ”.

Rondo Wiatraczna wzbo-
gaciło się o nowy, niepodległo-
ściowy mural. Powstał on na 
wschodniej elewacji kamienicy 
przy ul. Grochowskiej 215, na 
której przed laty wisiała prze-
strzenna instalacja – wielkie 
jajo, które było reklamą za-
kładów POLDROB. Autorem 
muralu jest Tytus Brzozowski. 
Malowidło przedstawia kilka 
ważnych dla Pragi Południe bu-
dowli – most Poniatowskiego, 
kościół na pl. Szembeka, sta-
dion PGE Narodowy. U podsta-
wy dzieła widać tramwaj nr 24  
– pierwszej linii na Grochów. 
Na muralu, który powstał z oka-
zji 100-lecia odzyskania nie-
podległości, znajduje się także 
marszałek Józef Piłsudski oraz 
uniesieni dzięki biało-czerwo-
nym parasolom (czyt. uniesieni 
radością wolności) warszawia-

cy. Z okazji odsłonięcia dzieła 
władze Pragi Południe rozdały 
mieszkańcom 100 parasoli w na-
rodowych barwach. Mural po-
wstał m.in. dzięki finansowemu 
wsparciu kupców z Grochowa, 
„Społem” WSS Praga-Południe 
oraz CH Szembeka.

***

Maska i taniec – to wiodą-
ce motywy wystawy pt. RAW 
prezentowanej w Centrum Pro-
mocji Kultury Dzielnicy Praga-
Południe (ul. Podskarbińska 2).  
To debiutancka wystawa uta-
lentowanej Moniki Kozak, 
absolwentki Wydziału Grafiki 
Warszawskiej ASP. Artystka 
korzysta z różnych środków 
wyrazu, zaś przedstawione 
w CPK prace zostały stworzone 
różnymi technikami i w różnych 
formatach. Wernisaż, który od-

był się 17 listopada, przyciągnął 
wielu miłośników sztuki. – Ma-
ska znana niemal we wszystkich 
kulturach pierwotnych służy 
do ukrycia tego, co codzienne, 
aby móc wyeksponować coś 
odmiennego – uważa artystka. 
Kuratorem wystawy, która trwa 
do 23 listopada, jest Marcin Ko-
koszko.

***
– To prawdopodobnie 

ostatnie moje „oficjalne 
otwarcie” jako prezydent… 
– mówiła we wtorek, 19 listo-
pada, Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz. Okazją do tego stwier-
dzenia była uroczystość 
zakończenia modernizacji 
i wyposażenia Pawilonu V 
Szpitala Grochowskiego im. 
dr. med. Rafała Masztaka. – 
Przez dwanaście lat Pani Pre-
zydent nasz szpital został do-

finansowany olbrzymią kwotą 
90 mln złotych – podsumował 
prezes zarządu szpitala Witold 
Bromboszcz. 

Uroczystość zgromadzi-
ła wielu gości i pracowni-
ków szpitala. Wśród gości 
„z zewnątrz” znaleźli się 
m.in.: wybitny chirurg prof. 
Wiesław Tarnowski, szef 
miejskiego biura polityki 
zdrowotnej Paweł Chęciński, 
wiceburmistrz Pragi Południe 
Jarosław Karcz, komendant 
KRP Warszawa VII mł. insp. 
Marcin Mielczarek oraz rad-
ne Miasta Maria Łukaszewicz 
i Dorota Lutomirska. Pawilon 
V jest kolejnym zmodernizo-
wanym pawilonem szpitala. 
Na parterze znajdzie miejsce 
przychodnia specjalistyczna, 
na pierwszym piętrze Od-
dział Chirurgii Onkologicznej 
(z odcinkiem pooperacyjnym), 
wyżej druga część Oddziału 
Terapii i Rehabilitacji Neu-
rologicznej, a na nowo wy-
budowanym trzecim piętrze 
znajdzie się chemioterapia.

ar

REKLAMA REKLAMA

l OBCHODY 188. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO 
24.11. godz. 11.15  – ceremonia 
składania wieńców i przemówienia 
pod pomnikiem poległych w Bitwie 
pod olszynką Grochowską (u zbiegu 
ulic szerokiej i traczy), organizator 
uD praga-południe; godz. 12.00 – 
start Biegu olszynki Grochowskie na 
5 km i na 10 km
25.11. godz. 12.30 Aleja Chwały (ul. 
Traczy) – odegranie „warszawianki” 
i przemarsz pod pomnik Bitwy pod 
olszynką Grochowską; godz. 12.50-
14.15 – uroczystości pod pomnikiem, 
organizator uD rembertów

l 22.11. godz. 18.00 – Maraton podróżniczy: „wokół Kalkuty i Filipin”; 
23.11. godz. 18.00 – spektakl „wiech na 105”; 24.11. godz. 12.00-13.00 
– soBotA w DoMu cooL…tury – pokaz naukowy dla dzieci: czy na plac 
zabaw wchodzi się za darmo? zapisy www.dkpraga.pl; 25.11. godz. 18.00 
– Koncert operetkowy „solo i w duecie”;

DOM KULTURY „PRAGA”
ul. B.Sawinkowa 2 (d.Dąbrowszczaków),  

tel. 22 618 41 51
www.dkpraga.pl

www.facebook.com/tupraga
sekretariat@dkpraga.pl
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– Witam, panie Eustachy. Jak zdrowie, jeśli mogę… 
W momencie, kiedy wypowiadał te słowa, pan Kazimierz 
Główka, emeryt, stały bywalec bazaru na placu Szembeka za-
uważył, że jego kolega, kupiec tutejszy – Eustachy Mordziak, 
troszkę zmęczony jest. W sensie – na lekkiej bańce był. Na 
pierwszy rzut oka nie było widać, czy pan Eustachy zaczyna, 
czy może powoli wychodzi z wirażu, ale sam fakt spożycia nie 
ulegał wątpliwości. Pan Kazimierz za długo żył na Grocho-
wie, żeby mylić się w takich kwestiach… 
– Co to ja chciałem… Widzę, że właściwie jest już nieźle – po-
wiedział, żeby coś powiedzieć.
– Wszystko jest względne, panie Kaziu. „Nieźle” też jest 
względne. Pod względem zdrowotnym – i owszem, już dobrze. 
– A pod innym względem?
– To już różnie, niestety. Powiem tak – co się polepszy, to się 
popieprzy… 
– Nie bardzo rozumiem…
– No, weź pan ten mój handel. Człowiek zasuwa dzień w dzień, 
cały rok czeka, żeby święta były, bo nie ma lepszego handlu niż 
na Boże Narodzenie… 
– Handluje pan przecież, aż miło – wszedł mu w słowo pan 
Kazimierz.
– Niby tak, ale ogólnie jest nie ten, tego…
– Panie Eustachy, jak Boga kocham, marudny pan jesteś. Jako 
emeryt powiem panu, że chciałbym, żeby tak jak panu co chwi-
lę jakaś dyszka, dwie, do kieszeni mi wpadała. 
– No, ale kiedy ja z tych dyszek 40 milionów uzbieram? Ze sto 
razy musiałbym żyć chyba… 
– Jakie 40 milionów? Panie Eustachy? Może pan by do domu 
poszedł?… 
– Nie słyszał pan – 40 baniek! Tyle się ludziom płaci w poważ-
nych firmach. Znaczy ten pan, co to hetmańskie nazwisko nosi, 

taką propozycję dostał. Nie do odrzucenia! Jak zapłaci wska-
zanemu koledze 40 baniek, to będzie robił te swoje interesy, 
jak do tej pory. A jak nie… No, cóż… 
– Panie Kaziu, ale to jeszcze nie wiadomo, co i jak… Dopiero 
o tym napisali. Teraz będą wyjaśniać, poczekajmy. To poważ-
ne sprawy są, chodzi o instytucję zaufania państwowego, a nie 
o jakiś stragan, za przeproszeniem. 
– No, właśnie. Jak w takiej instytucji takie numery odchodzą, 
to gdzie my żyjemy, szaraczki?! Tu, panie, jak paragonu nie 
wystawię, to zaraz z kibla, z kąta, zza śmietnika, nie wiedzieć 
skąd, kontroler wyskakuje i łup człowieka po kieszeni. A tam – 
w tej świątyni finansów państwowych, miliony latają po poko-
ju w te i wewte, jak jakieś ptaki kolorowe. Zasady kapcanieją 
w naszej ojczyźnie ukochanej, panie Kaziu, kapcanieją.
– Wiesz pan, był swego czasu taki dziennikarz, krytyk, pisarz, 
ale wesoły i bardzo bystry. Kisielewski się nazywał. Stefan. 
Władza nie za bardzo go lubiła, ze szczerą wzajemnością, 
zresztą. On kiedyś przyszedł do lekarza i lekarz go się pyta:

– Panie Stefanie, dlaczego pan pije?
– Bo życie jest trudne.
– A po wódce lżejsze?
– Nie, ale wymagania się zmniejszają.

– No, fakt. Ale, do czego to nas doprowadzi? Czasem, panie 
Kaziu, myślę sobie, że może i dobrze by było, żeby przyszedł 
jakiś kierownik albo prezes i wziął to wszystko – o, tak!… 
Pan Eustachy pokazał panu Kazimierzowi pięść zaciśniętą tak 
mocno, że aż kostki białe były.
– Wie pan, przekonany nie jestem. Jak tak patrzę po rynku 
prezesów, to mi się taka pogawędka przypomina:

– Tato, kto to jest właściwie ten cały prezes? – pyta brzdąc 
pod wrażeniem jakichś „Wiadomości” czy innych „Fak-
tów”.
– To synku taki gość, który rozwiązuje wszystkie problemy 
w naszym kraju, choć bez niego właściwie tych problemów 
byśmy nie mieli.                                                        Szaser

Co tam panie na Pradze...

rozmowy na lekkiej bańce

Kobiecym okiem

Jesień – pora, gdy ciągle skra-
cający się dzień i coraz mniejsza 
ilość naturalnego światła, jaką 
otrzymuje nasz organizm, sprzyja 
nastrojom nostalgicznym, melan-
cholijnym, depresyjnym. Kipiąca 
w nas energia gorącego lata po-
wróci dopiero za kilka miesięcy.

Zwykle staramy się radzić 
sobie sami z tak znacznym ob-
niżeniem nastroju. Nadal brak 
powszechnej akceptacji wizyt 
u psychologa czy psychiatry. 
Nawet, gdy chodzi o tak poważ-
ną, niebezpieczną chorobę jak 
depresja. 

W aktualnych badaniach 
CBOS aż 91% Polaków dekla-
ruje, że ich zdaniem depresja 
to choroba taka, jak inne i że 
przecież można ją leczyć (nauka 
w tym względzie poszła daleko 
naprzód!), ale jednocześnie aż 

¾ z nas jest zdania, że depresja 
to wstydliwa przypadłość, do 
której lepiej nie się przyznawać. 
Sprzeczność? Niekoniecznie. 
Teoretycznie wiem i rozumiem, 
ale praktycznie – jeśli dotyka 
kogoś znajomego, to… wolę za-
mknąć oczy.

Wiele osób nie umie się za-
chować, gdy ktoś bliski przyzna, 
że ma depresję. Rady typu „weź 
się w garść” albo „będzie lepiej” 
w niczym nie pomogą, wręcz 
przeciwnie. 

Pomijając aspekty medycz-
ne uważamy, że najgroźniejszą 
przyczyną powstania depresji 
jest stres (68% ankietowanych). 
Do tego ponad połowa wskazuje 
destrukcyjne działanie szybkiego 
tempa życia, a także permanent-
nego braku czasu dla siebie – 
trudno się z tym nie zgodzić, bo 
jeśli w codziennej gonitwie nie 
znajdujemy czasu na to, by się za-
stanowić nad sobą, by uporząd-

kować myśli, sami siebie pchamy 
w przepaść. Tak nie wolno!

Podobnie postrzegane są 
inne przyczyny depresji: nadmiar 
obowiązków, przeciążenie pracą, 

a co za tym nieuchronnie idzie – 
samotność, niewystarczające, 
powierzchowne kontakty z ludźmi 
lub ich brak. Dlaczego? Bo sami 
sobie nie zostawiamy na to czasu, 
bo wypełniamy nasz dzień i nasze 
myśli mnóstwem innych spraw, 

nie zawsze istotnych. Człowiek 
jest istotą społeczną, żyjemy 
w gromadzie, czy to się nam po-
doba, czy nie i odgrodzenie się 
murem zajętości i obowiązków 
od rodziców, małżonka, dzieci 
czy dotychczasowych przyjaciół, 
to podcinanie gałęzi, na której 
siedzimy. Nie poprawi ani nie 
usprawiedliwi tego w żadnym 
stopniu argument, że „muszę 
ciężko pracować, żebyście mie-
li wszystko”. Wystarczy spytać 
dzieci lub najbliższą rodzinę, 
czy wolą gapić się w telewizor 
wielkości stołu bilardowego, czy 
posiedzieć i pogadać z rodzicami 
albo wspólnie  obejrzeć film?

Jesień, to dobry czas na re-
fleksje i zmiany. Warto go wyko-
rzystać i zrobić coś dla siebie. Nie  
rewolucję we własnym życiu, bo 
to się nie udaje, ale przemyśla-
ne, łagodne zmiany. Byle konse-
kwentnie i nie wszystko naraz. 
Powodzenia!                       żu

W jesiennym nastroju
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Czytelnicy pytają  
adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Chciałabym własnoręcznie sporządzić te-
stament, jakie warunki musi spełniać taki testa-
ment by był ważny? 

Jedynym sposobem na rozporządzenie ma-
jątkiem na wypadek śmierci jest sporządzenie 
testamentu, które musi odbyć się w odpowiedniej 

formie. W przypadku niedochowania formy wskazanej przepisami Kodeksu cywilnego 
testament jest nieważny i wówczas dochodzi do dziedziczenia na podstawie ustawy. Dla 
ustalenia, czy testament sporządzony został zgodnie z prawem, decydujące znaczenie 
ma stan prawny z daty czynności i ewentualne późniejsze zmiany przepisów nie wpły-
wające na ważność testamentu. 

Należy podkreślić, że testament, to oświadczenie woli wyłącznie jednego spadko-
dawcy, dlatego wyklucza się sporządzanie tzw. testamentów wspólnych np. małżonków. 
Testament można w każdym czasie zmienić lub odwołać. 

Podstawową formą testamentu jest testament własnoręczny tzw. holograficzny 
(art. 949 k.c.), który musi być spisany:
1. własnoręcznie przez testatora, który potrafi czytać i pisać,
2. w języku znanym testatorowi.

Ponadto testament musi być podpisany i opatrzony datą. Nie wymaga dla swej 
ważności obecności świadków. 

Pismo testatora powinno wykazywać indywidualne jego cechy, które umożli-
wią zidentyfikowanie autora. Dlatego też użycie np. maszyny do pisania lub drukarki 
komputerowej lub spisanie woli spadkodawcy przez inną osobę powoduje nieważność 
testamentu. Jak wskazał Sąd Najwyższy, nie czyni zadość wymaganiom formalnym 
dokument zatytułowany „testament”, obejmujący spisane na maszynie oświadczenie 
o ofiarowaniu na wypadek śmierci określonego majątku, z zamieszczonym poniżej po-
twierdzeniem własnoręczności podpisu ofiarodawcy. Jeżeli spadkodawca, np. z powodu 
kalectwa nie może spisać ostatniej woli ręcznie, to może posłużyć się protezą czy nawet 
nogą i wówczas przyjmuje się, że tak sporządzone pismo odpowiada zawartemu w usta-
wie wymaganiu spisania woli przez testatora pismem ręcznym. Testator może również 
spisać testament posługując się znanym systemem stenograficznym. Wyklucza się spo-
rządzenie testamentu przez osoby niewidome za pomocą pisma brajla.

Zazwyczaj testament sporządzany jest na kartce, który stanowi odrębny dokument, 
ale przyjmuje się, że może stanowić część innej czynności prawnej lub innego dokumen-
tu (np. jako część listu spadkodawcy skierowanym do spadkobiercy lub innej osoby). 

Materiał, na jakim zostało utrwalone pismo spadkodawcy, czy też narzędzie, jakie 
zostało do tego użyte, nie wpływa na ważność testamentu. 

Podpis spadkodawcy w zasadzie powinien składać się z imienia i nazwiska. Przyj-
muje się, że inicjały czy parafa nie stanowią prawidłowego podpisu. Możliwe jest złożenie 
podpisu składającego się wyłącznie z nazwiska, które nie musi być napisane w pełnym 
brzmieniu (np. jeden człon nazwiska dwuczłonowego). Dopuszcza się podpisanie także 
pseudonimem, o ile jest on stale używany przez testatora.

Pomimo iż ustawa nie wskazuje, w jakim miejscu testamentu powinien znajdować się 
podpis spadkodawcy, to przyjmuje się, że nie może znajdować się na początku testamentu, 
w tekście lub na marginesie pisma i powinien on być pod rygorem nieważności złożony pod 
pismem zawierającym rozrządzenia na wypadek śmierci, a w razie zamieszczenia podpisu 
w innym miejscu testament jest ważny jedynie wówczas, gdy związek podpisu z treścią roz-
rządzenia jest oczywisty. Należy podkreślić, że rozrządzenia, które testator dopisał poniżej 
podpisu są nieważne i w takim przypadku mogą zostać uznane za nowy testament, o ile 
zostały opatrzone osobnym podpisem. W przypadku, kiedy testament zawarty jest w liście 
spadkodawcy, wystarczy umieszczenie podpisu pod całym listem.

Przyjmuje się, że w niektórych sytuacjach brak daty nie wpływa na jego ważność, 
o ile nie wywołuje wątpliwości co do:
1. zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, 
2. treści testamentu, 
3. wzajemnego stosunku kilku testamentów (art. 949 § 2 k.c.).

Na koniec należy podkreślić, że w zasadzie testamentem własnoręcznym można 
dokonać wszelkich rozporządzeń, jednakże w sytuacji, gdy testament zawiera zapis win-
dykacyjny, to wówczas konieczne jest by został spisany w formie aktu notarialnego.

OBWIESZCZENIE  
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. u. z 2017 r., poz. 2117 ze zm.) – dalej jako utk, oraz w związku z art. 72 ust.  
6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. u. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) – dalej jako uooś, informuję, że na 
wniosek inwestora pKp polskie Linie Kolejowe s.A., ul. targowa 74, 03-734 warszawa, 
została wydana przez wojewodę Mazowieckiego, w dniu 26 października 2018 r., decyzja  
Nr 41/II/2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: 

„Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej linii E20 na odcinku Warszawa 
– Mińsk Mazowiecki, etap I, odcinek II Targówek – Michałów – Warszawa Wschodnia 
Towarowa (WWT), w ramach projektu pn.: „Poprawa przepustowości linii kolejowej 
E20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki (etap I)” wchodzącego w zakres 
przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego” 
dotyczącego projektu cząstkowego nr 3 „zwiększenie przepustowości linii obwodowej” 
w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy:
 linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa – Gdańsk Główny 
w km 6,572 – 8,422,
 linii kolejowej nr 502 Warszawa Michałów – Warszawa Wschodnia Towarowa 
w km 0,096 – 1,366,
 linii kolejowej nr 501 Warszawa Jagiellonka – Warszawa Targówek 
w km 1,154 – 1,641”.
 
przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja określa linie rozgraniczające teren dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 
na podstawie 9q ust. 1 pkt 1 utk, obejmujące nieruchomości w Mieście stołecznym 
warszawie wskazane poniżej: 

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:
w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działki ewidencyjne nr 62/2 i nr 2/1
w obrębie ewidencyjnym 4-13-02 działkę ewidencyjną nr 2,
w obrębie ewidencyjnym 4-11-25 działkę ewidencyjną nr 1/3,
w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 działki ewidencyjne: nr 14/1 i nr 14/2,

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Południe
w obrębie ewidencyjnym 3-02-03 działkę ewidencyjną nr 1/10.

Decyzja nie określa ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, na podstawie 
9q ust. 1 pkt 6 utk, „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla 
prowadzenia inwestycji kolejowej (budowy metra), w tym dokonania związanej z nią budowy 
lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia 
na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych 
podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub 
usuwaniem awarii”, 

Decyzja wskazuje do nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji, ze 
względu na konieczność przejścia przez tereny dróg publicznych, na podstawie art. 9ya 
ust 1 utk, następujące nieruchomości w Mieście stołecznym warszawie:

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:
w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działki ewidencyjne: nr 1/2, nr 1/1 i nr 39,
w obrębie ewidencyjnym 4-13-03 działkę ewidencyjną nr 12/2.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabywają, z mocy prawa z dniem w którym niniejsza 
decyzja stanie się ostateczna prawo użytkowania wieczystego niżej wymienionych 
nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 9s ust. 3b utk, ponieważ realizacja planowanej 
inwestycji wymaga uregulowania stanu prawnego nieruchomości w Mieście stołecznym 
warszawie:

w jednostce ewidencyjnej Dzielnicy Praga Północ:
w obrębie ewidencyjnym 4-14-01 działki ewidencyjnej nr 62/2, oraz
w obrębie ewidencyjnym 4-13-02 działki ewidencyjnej nr 2.

Zgodnie z art. 9q ust. 3 utk, który mówi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony 
mogą się zapoznać z treścią decyzji” i zgodnie z art. 72 ust. 6 uooś który mówi, iż „organ 
właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej 
decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”, 
oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. u. z 2017 r., poz. 1257) – dalej jako k.p.a., który mówi że „organy 
administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania” informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą 
się zapoznać w wydziale Infrastruktury Mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, pokój 601, 
pl. Bankowy 3/5, 00-950 warszawa.

Zgodnie z art. 9q ust 2 i 2a utk wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub 
użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na 
adres wskazany w katastrze nieruchomości. pozostałe strony zawiadamia w drodze 
obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach dzielnic właściwych ze względu na 
przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych dzielnic oraz urzędu wojewódzkiego, 
a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres w katastrze nieruchomości 
jest skuteczne. w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 
lub w sytuacji gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie 
wykazali prawa do spadku, zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach dzielnic 
właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji publicznej na 
stronach podmiotowych tych dzielnic i urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Inwestycji 
i rozwoju, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia doręczenia 
decyzji lub zawiadomienia o jej wydaniu.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 
dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji publicznej. przedmiotowe obwieszczenie 
zostało opublikowane w dniu 22 listopada 2018 r. 

WI-II.747.2.12.2018.BG1
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Wesoła składa się z kilku 
osiedli: Zielona-Grzybowa, 
Wesoła-Centrum, Plac Wojska 
Polskiego, Wola Grzybowska, 
Groszówka, Stara Miłosna. 
Ciekawym i zabawnym jest 
fakt, że mieszkańcy dzielnicy 
rozróżniają to co na północ od 
Traktu Brzeskiego – to w ich 
nomenklaturze jest Wesoła i na 
południe od Traktu Brzeskiego, 
czyli osiedle Stara Miłosna, 
pojmowana jako oddzielny byt 
administracyjny, jakby była od-
rębną dzielnicą.

Nazwa osiedla Zielona 
wywodzi się od nazwy zajaz-
du funkcjonującego przy tym 
szlaku. Na końcu ulicy Brata 
Alberta znajduje się pętla auto-
busowa, szkoła i las. Wejdźmy 
w las i na górkę, która zaczy-
na się już zaraz przy skraju 
lasu. Na jej szczycie znajduje 
się pomnik upamiętniający 
pierwsze i jedyne jawne wobec 

okupanta ćwiczenia Polskiej 
Organizacji Wojskowej 1 , 
które odbyły się tu 29 kwietnia 
1917 r. Pomnik nazywany jest 
pomnikiem POW lub Głazem 
Piłsudskiego, ponieważ Józef 
Piłsudski uczestniczył w tym 
wydarzeniu.

Kolejny cel naszej podróży, 
do którego doprowadzi nas prze-
dłużenie (przez las) ulicy Wspól-
nej to osiedle Wesoła Centrum 
– przystanek PKP Warszawa 
Wesoła. To pozostałość po waż-
nym szlaku komunikacyjnym, 
czyli drodze żelaznej, po której 
18 września 1867 r., przejechał 
pierwszy pociąg relacji Warsza-
wa-Terespol. Była to tzw. Kolej 
Terespolska. Wokół stacji po-
wstało osiedle, które w 1918 r. 
przyjęło nazwę Wesoła. 

Za torami znajduje się kilka 
obiektów, które mogą nas zain-
teresować. Prawie cały teren od 
zachodu to teren wojskowy – 

znajdują się 
tam różne 
po l igony, 
w tym po-
ligon czoł-
gowy oraz 
s trzelnica 
j e d n o s t k i 
wojskowej 
GROM. Na 
tym terenie 
p o w s t a ł o 
też Labora-

torium Badań Napędów Lot-
niczych – jedno z największych 
i najnowocześniejszych tego 
typu laboratoriów na świecie. 
Po części ten poligon to także 

rezerwat przyrody Bagno 
Jacka, po którym spacer przy-
pomina przechadzkę po dzikich 
ostępach Warmii i Mazur. 

Dalej na wschód znajduje 
się osiedle Plac Wojska Pol-
skiego. Jest o tyle ciekawe, że 
zostało wydzielone z istniejącej 
tu jednostki wojskowej.  

Do osiedla przylega jed-
nostka wojskowa, na terenie 
której stacjonuje 1 Warszaw-
ska Brygada Pancerna im. 
gen. Tadeusza Kościuszki. 
Do I wojny światowej cały ten 
obszar był terenem wojsko-
wym. Były tu koszary wojsk 
rosyjskich. W czerwcu 1946 r. 
do koszar przeniesiono Szkołę 
Oficerów Informacji.

Poruszając się ulicą Racz-
kiewicza, dawniej 1 Praskiego 

Pułku, dojedziemy do ronda, 
przy którym stoi Urząd Dziel-
nicy. Skręćmy w lewo w kie-
runku parkingu, wjeżdżamy 
pod górę na mały parking 
przy opuszczonym ciekawym 
architektonicznie budynku. 
Mieścił się tu Szpital Rehabi-
litacji Neurologicznej (oddział 
szpitala MSWiA) zamknięty na 
stałe w 2014 r. Budynek jednak 
pamięta czasy lat 30. ubiegłego 
wieku 2 . 

Co prawda oficjalna droga 
kończy się na parkingu, jednak 

my przejdźmy się kawałek dalej 
wzdłuż ogrodzenia szpitala. Po 
kilkunastu metrach natrafimy 
na ciekawy obiekt – wysadzo-
ny schron Regelbau R514. Jest 
on elementem tzw. Brücken-
kopf Warschau, czyli Przed-
mościa Warszawy linii umoc-
nień powstałych w 1915 r. na 
odcinku Ostrów-Beniaminów-
Struga-Zie -
lonka-Rem -
bertów-Stara 
Miłosna-Maj-
dan-Wiązow-
na-Józefów, 
która miała 
być punktem 
oporu przed 
s p o d z i e w a -
ną ofensywą 
wojsk rosyj-

skich. Później linia schronów 
była stopniowo modernizowa-
na na potrzeby kolejnych starć 
w 1920 r. i podczas II wojny 
światowej. 

Wróćmy do ronda przy 
Urzędzie Dzielnicy. Skręcamy 
w lewo, kontynuując podróż ul. 
Raczkiewicza.

Na wysokości hotelu Villa 
Park, tak jakby na jego zapleczu, 
rozciąga się pokaźny teren do 
ujeżdżania koni – hipodrom. Jest 
to teren należący do Stowarzy-
szenia Szwadron Jazdy RP. 

Nasza droga jest dość gó-
rzysta – większość dzielnicy 
położona jest na terenie wy-
dmowym, co było wykorzy-
stane dla usytuowania na tym 
terenie… lotniska! Lotnisko 
szybowcowe 3  powstało tu na 
początku lat 30. XX w.

Dojechaliśmy do dużego 
skrzyżowania z ul. Trakt Brze-
ski. Tu przebiegał duży szlak 
warunkujący rozwój tej oko-
licy, tzw. szosa brzeska, po-
wstała z inicjatywy Stanisława 
Staszica w latach 1820-1823, 
jako nowoczesna brukowana 
droga wiodąca z Warszawy do 
Brześcia

Przejeżdżamy skrzyżowanie 
kierując się na ul. Borkowską 1,  
gdzie na niedużym wzniesie-
niu znajduje się piękny zabyt-

kowy drewniany kościół 4   
Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Parafię erygował 
kard. Aleksander Kakowski 
dnia 16 grudnia 1936 r. Pierw-
szy kościół spłonął w 1944 r. 
Nowe powojenne władze nie 
zgadzały się na budowę nowego 
kościoła, dlatego w latach 1948- 
-1950 rozebrano i pieczołowi-
cie przywieziono w częściach, 
a następnie poskładano na 
nowo, kościół powstały w 1913 
roku w parafii Rokitno koło 
Błonia. „Nowy-stary” kościół 
poświęcił abp Stefan Wyszyń-
ski 6 sierpnia 1950 r. 

Udajmy się dalej ul. Jana 
Pawła II – okala ona całe osie-
dle Stara Miłosna i prowadzi 
z powrotem do Traktu Brze-
skiego. My jednak, docierając 
do ul. Fabrycznej, skręćmy 
w lewo w kierunku lasu. Lasy 
graniczą z całym osiedlem Sta-
ra Miłosna od jego południo-
wej strony. 

Kiedy ulica się skończmy 
podążajmy wytrwale prosto 
w las. Poza fotogenicznymi 
bagnami i trzęsawiskami, licz-
nymi zwierzętami, można tu się 
natknąć np. na grób nieznane-
go żołnierza z 1944 r.!

Opr. Klara Bartuszek

sPacerkiem Po Wesołej
Wesoła to najmłodsza z osiemnastu dzielnic Warszawy – włączona w jej te-
rytorium pod koniec 2002 r. Przez wielu ludzi do tej pory jest uważana za 
oddzielne miasto położone poza Warszawą. Dzielnica jest niewielka, zajmuje 
powierzchnię ok. 23 km kw., z czego znaczny jej obszar to lasy. Nie oznacza to 
jednak, że nie ma tu nic ciekawego. Prowadzi nas Marek Grabowski.
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REKLAMA REKLAMA

 Leczymy : 
 bóle i zapalenia stawów 
 ostrogi piętowe 
 stany po operacjach 

 i urazach 
 obrzęki limfatyczne 
 stany po udarach      

 i porażeniach 
 dyskopatie 
 napięcie i przykurcze 

mięśni 

REHABILITACJA-KOBIELSKA 
Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej 

ul. Kobielska 17 Praga-Południe przy rondzie Wiatraczna-  
SPEC. KONSULTACJA LEKARSKA 

 ORTOPEDA TRAUMATOLOG 120,- 

FIZYKOTERAPIA 
 ŚWIATŁOLECZNICTWO  SOLLUX 8,- 
 LASEROTERAPIA 

12,- 
 ELEKTROTERAPIA 
 ULTRADŹWIĘKI 
 MAGNETOTERAPIA 
 KRIOTERAPIA  MIEJSCOWA 
 FONOFOREZA 
 ELEKTROSTYMULACJA 20,- 

KINEZYTERAPIA  30 minut 
 ĆWICZENIA  INDYWIDUALNE 50,- 
 TERAPIA MANUALNA 60,- 
 DZIECI - KOREKCJA WAD POSTAWY 60,- 

MASAŻ  30 minut 
 LECZNICZY 50,- 
 ANTYCELULITOWY 50,- 
 LIMFATYCZNY - BOA  50,- 
 LIMFATYCZNY - RĘCZNY 55,- 
 POWIĘZIOWY 60,- 

Nie masz skierowania?  
Nie wiesz jaki zabieg wybrać?  

Konsultacja Fizjoterapeuty z terapią 
wstępną - w cenie 40,- za 30 min. 

W PAKIECIE − TANIEJ !  
  FIZYKOTERAPIA 10 zabiegów 110,- 
  FIZYKOTERAPIA 20 zabiegów 200,- 
  MASAŻ LECZNICZY / ĆWICZENIA IND. 10 zabiegów 420,- 
  TERAPI MANUALNA / KOREKCJA WAD POSTAWY  10 zab. 500,- 

  22 370 20 63 / 609 042 009    Szczegóły:   www.rehabilitacja-kobielska.pl 
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REKLAMA REKLAMA

To jedno z miejsc, o których wie-
dzą wszyscy, a sposobów na ukróce-
nie tych niebezpiecznych zabaw wciąż 
nie ma. Policja często przyjeżdża, ale 
jedyne, co może zrobić, to sprawdzić 
dokumenty i stan techniczny aut. Wy-
eliminować te, które na drogi wyjeż-
dżać nie powinny…

Po śmiertelnym wypadku w Je-
leniej Górze, w którym zginęły dwie 
osoby potrącone na przejściu dla 
pieszych właśnie podczas nocnego 
„wyścigu”, stołeczna policja zamie-

rza rozprawić się 
z amatorami szyb-
kiej jazdy. 

Do tej pory tak naprawdę niewiele 
udało się zrobić. Przeprowadzano ru-
tynowe kontrole prędkości, stanu tech-
nicznego pojazdów, badania kierow-
ców na zawartość alkoholu i środków 
działających podobnie do alkoholu. 

– Mając na względzie ciągłą po-
trzebę podnoszenia stanu bezpieczeń-
stwa na drogach (…), Komendant 
Stołeczny Policji powołał zespół pod 

nazwą „SPEED” – informuje Ko-
menda Stołeczna Policji. Rzecznik 
prasowy, mł. asp. Antoni Rzeczkow-
ski wyjaśnia też, że w skład tego ze-
społu wchodzą m.in. policjanci Wy-
działu Ruchu Drogowego Komendy 
Stołecznej Policji, policjanci Wydzia-
łu Kryminalnego KSP i Wydziału do 
walki z Cyberprzestępczością KSP.   

KS

sPeed kontra nieleGalne WyściGi
Kilkadziesiąt samochodów z różnych miejsc 
Mazowsza raz w tygodniu zjeżdża się na 
parking Auchan przy Modlińskiej. WNR 
(Warsaw Night Racing) to regularne spotka-
nia amatorów szybkiej jazdy, którzy z terenu 
parkingu wyruszają na ulice miasta. 

Fot. W
arszaw

ska Grupa Luka&M
aro

Oto fragment listu: „Mieszkam 
na ul. Grochowskiej (przy ul. Wia-
tracznej) w budynku, który ma ponad 
100 lokatorów. Niemal codziennie 
przyjeżdża tu śmieciarka i rozpoczy-
na najpierw „połykanie” zwykłych 
śmieci (tzw. odpadki), potem plastiki 
i papiery, potem szkła i na koniec ga-
baryty – wersalki, stoły, kredensy itp. 
Budujące jest to, że nie „połyka” pra-
lek i kuchenek – zostają w śmietniku. 
Nie przypuszczałem, że wersalki da-
dzą się zmielić (wraz ze sprężynami) 
w tym pojeździe, a jednak... pomyli-
łem się” – czytelnik zastanawia się, 

czy jeśli wszystkie śmieci pakowane 
są do jednego samochodu, to „zaba-
wa” w segregowanie ma sens…

Poprosiliśmy Lekaro – ta firma 
jest odpowiedzialna na wywóz śmie-
ci na Pradze Południe – o wyjaśnienie 
poruszanych kwestii przez mieszkań-
ca. Niestety, przez miesiąc, mimo kil-
ku próśb, nasze maile pozostały bez 
odpowiedzi. 

To jednak problemy dnia dzi-
siejszego. Od nowego roku będzie 
jeszcze trudniej. Śmieci będziemy 
segregować na aż pięć kategorii: pa-
pier (pojemnik niebieski), tworzy-
wa sztuczne (żółty), szkło (zielony), 
odpady biodegradowalne (brązowy) 
oraz odpady niesegregowane (pojem-
nik czarny). Tyle na razie wiadomo, 
ale nikt nie wie, ile zapłacimy za 

odbiór odpadów po nowym roku 
(kwota będzie tak jak teraz zależna 
od liczby domowników, a nie ilości 
odpadów). Prawdopodobnie czekają 
nas podwyżki. 

Patrząc na inne miasta, w których 
cena wzrośnie nawet o 100 proc. (!) 
trzeba mieć nadzieję, że w Warsza-
wie tak drastycznej podwyżki nie 
będzie.

A my mamy nadzieję, że to co 
segregujemy nie będzie trafiać do 
jednego „wora”!...

Nina Miętus

Wszystkie śmieci nasze są…
Czy dla mieszkańców zro-
zumiały jest temat segre-
gowania odpadów. Okazu-
je się, że nie…

Pożar Przy kobielskiej

Do pożaru doszło ok. godz. 23 
w mieszkaniu na II piętrze. Zdaniem 
strażaków przyczyną było rozszczel-
nienie butli gazowej. Na miejscu poja-
wiło się pięć jednostek straży pożarnej 
i kilka karetek pogotowia. 

Przybyli również: zastępca burmi-
strza Michał Wieremiejczyk, inspektor 
nadzoru budowlanego, straż miejska, 
policja, urzędnicy odpowiedzialni 
w dzielnicy za zarządzanie kryzysowe, 
pracownicy Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami i Ośrodka Pomocy 
Społecznej dla dzielnicy Praga-Połu-

dnie oraz firma sprzątająca ulice (po-
sprzątali potłuczone szkło z chodni-
ków i ulicy).

Pożar się rozprzestrzeniał, dlate-
go niezbędna była ewakuacja miesz-
kańców. W sumie pomocy udzielono  
32 osobom. Niektórzy zostali pokale-
czeni szkłem, podtruci dymem. Część 
trafiła do szpitala na Szaserów, część na 
Grenadierów. Najciężej poszkodowa-
na mieszkanka spalonego mieszkania 
wciąż przebywa w szpitalu.

Co dalej? Na miejscu pracowała 
komisja ZGN. Inspektorzy nadzoru 
budowlanego, sanitarnego i elektrycz-
nego ocenili stan budynku. Wstępnie 
nie stwierdzono naruszenia konstrukcji 
budynku. Lokal spalony przeznaczony 
jest do generalnego remontu, zalane 
poniżej również muszą zostać odno-
wione.                                        

Podsumowując – trzy miesz-
kania nie nadają się w tej chwi-
li do zamieszkania.             KaSa

13 listopada br. wybuchł pożar w budynku przy Kobielskiej 
88/92. To stara kamienica po rewitalizacji w 2009 r. 
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WiGilijna Pomoc sąsiedzka!

23 listopada br. po raz czwarty startuje Wigilijna Pomoc Sąsiedzka. To akcja, w której może 
wziąć udział każdy, kto chce wesprzeć dzieci z domów dziecka i osoby potrzebujące wsparcia, 
szczególnie teraz, przed Bożym Narodzeniem. 
Jak pomóc? Wystarczy w wyznaczonych sklepach, w trakcie zaplanowanych zbiórek (do  
2 grudnia), kupić choćby jeden produkt i włożyć go do oznakowanych koszy. Szczegółowa lista 
miejsc zbiórek i potrzebnych produktów na Facebooku: Wigilijna Pomoc Sąsiedzka.           ab
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– Panie Marku, urodził się 
Pan w Rembertowie, mieszka 
w wawerskiej Radości, a mło-
dzież i dzieci trenuje na Pra-
dze Południe – związał Pan 
życie z prawobrzeżną War-
szawą?

– Miałem krótki epizod 
z mieszkaniem po lewej stro-
nie Wisły, ale tu jest najlepiej, 
najfajniej i tak jakoś swojsko. 
Zdecydowanie wolę tę część 
miasta, o której ja zawsze będę 
myślał, że jak kiedyś, jest jedną 
wielką Pragą.

– Szermierką zaintereso-
wał się Pan już jako nastola-
tek – jak do tego doszło?

– Miałem około trzynastu 
lat. Kolega wypatrzył, że Legia 
robi nabór do sekcji szermierki 
i się zgłosiliśmy. Kolega potem 
zrezygnował, a ja zostałem.

– Mogę w ciemno strze-
lać, że impulsem do podjęcia 
nauki fechtunku były książki 
i filmy – Sienkiewicz, Dumas..? 
Przecież każdy młody chłopak 
chciał być d’Artagnan’em lub 
Wołodyjowskim…

– Oczywiście, przede 
wszystkim Trylogia i „Trzej 
muszkieterowie”. To były 
książki, które połykałem, prze-
żywałem i pod ich wpływem 
chciałem iść na szermierkę. 
Zresztą pierwsze potyczki szer-
miercze miałem już na obozie 

harcerskim w Bieszczadach. To 
był obóz organizowany przez 
Akademię Obrony Narodowej 
i mieliśmy karabinki z bagneta-
mi, ochraniacze, maski i toczy-
liśmy walki na bagnety.

– Mało kto dziś wie, że to 
była normalna konkurencja 
sportowa…

– Tak, były w walce na 
bagnety rozgrywane zawody 
krajowe i międzynarodowe. 
Ta militarna dyscyplina zani-
kła jakieś 60-70 lat temu. Były 
używane w niej specjalne kara-
binki z krótką lufą i mechani-
zmem sprężynowym. Bagnet 
oczywiście był zabezpieczony 
gumową kulą. Mam w klubie 
takie dwa karabinki – udało mi 
się jakiś czas temu kupić je na 
targu staroci na Kole.

– Z Legią związał się Pan 
na długie lata…

– To prawda. Trenowałem 
dużo i sumiennie i już byłem 
dobrym zawodnikiem – wal-
czyłem w pierwszej drużynie 
floretowej Legii, a to była ścisła 
czołówka krajowa. Ale potem 
przyszły zawirowania okresu 
dojrzewania, bunt młodzieńczy 
i wziąłem rozbrat z szermierką. 
Wróciłem na Legię po maturze. 
Uciekły mi dwa lata treningów 
i stwierdziłem, że już tego nie 
nadrobię. Wtedy postanowi-
łem, że będę trenerem. Zosta-

łem w klubie instruktorem, 
a jednocześnie studiowałem na 
AWF-ie. 

– Trzeba zaznaczyć, że tre-
nował Pan z dużymi sukcesa-
mi. Weźmy choćby nieżyjące-
go już Bogusława Zycha, któ-
ry był Pana wychowankiem, 
czy Piotra Kiełpikowskiego, 
który teraz jest trenerem 
w PKSzerm…

– No tak, obydwaj zostali 
drużynowymi Mistrzami Świa-
ta. Boguś zdobył też brązowy 
medal Igrzysk Olimpijskich, 
zaś Piotrek drużynowo we flo-
recie olimpijskie srebro i brąz. 
O innych ich medalach, tytułach 
i sukcesach nie wspomnę…

– Z Legią rozstał się Pan 
w 1989 r., po Igrzyskach 
Olimpijskich w Seulu…

– Tak, w Seulu nie zdoby-
liśmy żadnego medalu, ale to 
była konsekwencja tego, że nie 
wystartowaliśmy wcześniej 
w Los Angeles, gdzie mieli-
śmy szansę osiągnąć napraw-
dę wiele. W roku olimpijskim 
praktycznie wygrywaliśmy 
wszelkie turnieje – indywidual-
nie i drużynowo. I pamiętam jak 
dziś ten moment, gdy byliśmy 
na obozie w Niemczech i nagle 
otoczyła nas gromada dzienni-
karzy, którzy prosili o komen-
tarz w sprawie decyzji, która 

właśnie zapadła – chodziło o to, 
że nie jedziemy na Igrzyska 
Olimpijskie do Los Angeles…

– Przypomnijmy, że to 
była decyzja polityczna – 
ZSRR i część krajów naszego 
bloku zbojkotowało igrzyska 
w Stanach. Jak tę krzywdzącą 
decyzję przyjęliście i dlaczego 
miała ona wpływ na wyniki 
w Seulu?

– To było zaskoczenie, szok 
i tragedia… Przecież byliśmy 
najlepsi! I być może cztery 
lata później było tak, że trochę 
chciałem dać rekompensatę 
tym zawodnikom, którzy nie 
pojechali na igrzyska w 1984 r. 
i wziąłem ich do Seulu. A trze-
ba było jednak dokonać zmian 
w kadrze, „wpuścić” młod-
szych…

– Starały się Pana pozy-
skać inne kraje. Przez lata 
chodzili za Panem Włosi 
i mimo że ich zawodnicy sta-
nowili czołówkę światową, to 
odmówił Pan trenowania ka-
dry Italii. Niemniej po zakoń-
czeniu pracy w Legii wyjechał 
Pan do Egiptu…

– Przez dwa lata szkoliłem 
dzieci i dorosłych zawodników 
w Kairze i Aleksandrii. Piękna 
przygoda, ciekawe doświad-
czenie, ale nie dawało mi to 
satysfakcji. Problemem była 

jednak inna kultura i bariera 
językowa.

– Po powrocie do ojczyzny 
założył Pan w Warszawie Pol-
ski Klub Szermierczy – jak do 
tego doszło?

– (śmiech) Takim przy-
czynkiem był pokaz „czterech 
dinozaurów”, który zrobiliśmy 
na Pikniku Olimpijskim na 
Agrykoli. Wystąpili tam nie-
trenujący szermierki – Ryszard 
Mikliński (polityk, wiceprezy-
dent Warszawy), Tomasz To-
maszewski (aktor, komentator 
tenisa, syn słynnego Bohdana), 
Krzysztof Czeszejko-Sochacki 
(prawnik) oraz jedyny szer-
mierz – Marian Sypniewski, 
mistrz świata i dwukrotny me-
dalista olimpijski we florecie. 
Pokaz dinozaurów cieszył się 
tak dużym zainteresowaniem, 
że trochę jak w „Ziemi obie-
canej” stwierdziliśmy: ja nie 
mam nic, ty nie masz nic, więc 
razem mamy tyle, aby założyć 
klub szermierczy…

– I 15 lat temu powstał 
klub, w którym z sukcesa-
mi trenujecie dzieci i mło-
dzież… 

– W kategorii dzieci, to 
w zasadzie zdominowaliśmy 
Polskę. Oj, szermierze i dzia-
łacze innych klubów nie są 
zadowoleni, gdy widzą nas na 
zawodach… (śmiech). Zaś na 
poziomie kadetów stanowimy 
ścisłą czołówkę krajową. Na 
niedawnym Turnieju Niepodle-
głości mieliśmy trzech zawod-
ników w finale! Teraz chcemy 

zaatakować kategorię juniorów 
i myślę, że już w przyszłym 
roku będziemy się w niej bardzo 
mocno liczyli.

– W obecnej siedzibie, 
przy Zespole Szkół w al. Sta-
nów Zjednoczonych 24, macie 
znakomite warunki do szko-
lenia. Jak wygląda dzień dzi-
siejszy PKSzerm?

– Tak, warunki mamy świet-
ne i dzięki władzom samorzą-
dowym mamy też profesjonal-
nie wyposażoną halę. W klubie 
trenuje ponad 70 zawodników 
w wieku od 6 do 20 lat. Zarów-
no chłopców, jak i dziewcząt. 
Organizujemy też cykle zajęć 
„Dorosły aktywny”.

– Ostatni organizowany 
przez Was turniej był na 100-
-lecie odzyskania Niepodle-
głości – szermierka mogłaby 
być taką narodową dyscypli-
ną, która wyrasta z tradycji 
polskiego oręża. Próbuje Pan 
wskrzesić tę ideę…

– No tak, bo też nic nie 
kształtuje tak mocno patrioty-
zmu jak historia. „Mieszkaniec” 
jest z nami od pierwszej edycji 
turnieju „Wspólnie przywróćmy 
blask Polskiej Szermierki” i po-
wiem Panu, że w tym roku, jak 
widziałem na Torwarze, jak kil-
kuset młodych szermierzy śpie-
wa hymn narodowy i niektórym 
kręci się łza w oku, to czułem, 
że uczymy tych młodych ludzi 
nie tylko patriotyzmu, ale także 
aspiracji do tego, abyśmy byli 
najlepsi na świecie…

Rozmawiał Adam Rosiński

Mieszkańcy

„jeden za Wszystkich…”
Rozmowa z Markiem 
Poznańskim, trene-
rem szermierki, byłym 
szkoleniowcem kadry 
narodowej florecistów, 
współtwórcą i preze-
sem stołecznego Pol-
skiego Klubu Szermier-
czego, tegorocznym 
laureatem Nagrody 
m.st. Warszawy

REKLAMA REKLAMA

Groźne chodniki na Wiatraku

DLA NIEPODLEGŁEJ

Patronat medialny

Na warszawskim Torwarze odbył się turniej „Wspólnie przywróć-
my blask Polskiej Szermierki”.
w dwudniowej rywalizacji (10-11 listopada) wzięło udział ponad 
trzystu zawodników z polski, Litwy, Białorusi, szwecji i wenezueli. 
Głównym organizatorem turnieju był stołeczny polski Klub szer-
mierczy. chłopięce drużyny pKszerm w szpadzie zdobyły pierwsze 
miejsce w kadetach oraz drugie w kategorii dzieci. w rywalizacji 
indywidualnej w szpadzie chłopców w pierwszej szóstce znalazło 
się aż czterech zawodników pKszerm: zwyciężył Marcin siwek, 
trzecie miejsce zajął Aleksander Ziajowski, za którym uplasowali 
się tadeusz wąsik i Filip Krochmalski. w szpadzie kadetów wygrał 
Janek socha, trzeci był Antoni socha, a piąty Jakub cieślik. Świetnie 
spisały się także szpadzistki pKszerm – ósme miejsce w szpadzie 
dzieci zajęła Kalina Lipov, a cecylia cieślik zwyciężyła w drużynie 
mieszanej kadetów w szpadzie dziewcząt.
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śWięte kroWy 
na białostockiej?

Ofiarą takiego „mistrza par-
kowania” padła pani na wózku 
inwalidzkim. Nie spodziewała 
się, że droga do domu okaże się 
prawdziwym torem przeszkód. 
Niestety, jak opowiadają miesz-
kańcy, na ul. Białostockiej, bo 
o niej mowa, takich „kwiatków” 
jest bardzo dużo.

Potwierdzają to liczby. Od 
początku roku (do 22 paździer-
nika) straż miejska otrzymała 
742 zgłoszenia dotyczące nie-
prawidłowości w ruchu drogo-
wym na ul. Białostockiej.

– W tym samym okresie 
strażnicy miejscy podjęli tu  
1542 interwencje związane 
ze wspomnianymi nieprawi-
dłowościami. W ich wyniku  
91 kierowców ukarano manda-
tami karnymi, 87 pouczono, na 
koszt właścicieli usunięto 51 po-
jazdów, skierowano 5 wniosków 
o ukaranie do sądów. Wszczęto 
również 590 czynności zmierza-
jących do ukarania kierowców 
pod ich nieobecność – infor-
muje Wydział Prasowy Straży 
Miejskiej.                              KS

Patrząc na to zdjęcie nie ma wątpliwości – kierowcy 
bywają kompletnie bezmyślni. Dla swojej wygody 
zostawiają samochody „gdzie popadnie” nie zasta-
nawiając się, jak bardzo utrudniają życie innym.

Przy straganach i pawilo-
nach handlowych na ul. Męciń-
skiej chodnik jest bardzo wąski. 
Prawie rok temu ustawiono na 
nim kilkadziesiąt słupków, 
które przechodniom i klientom 
bazarków bardzo ograniczają 
możliwość korzystania z chod-
nika. Słupki ustawiono legalnie. 
Jak tłumaczył nam ówczesny 
rzecznik południowopraskiego 
Ratusza, Jerzy Gierszewski, 
„takie usytuowanie słupków 
wynika z zaleceń, które otrzymał 
Dantex zgodnie z organizacją 
ruchu w tamtym rejonie”. Przy-
pomnijmy, że Dantex budował 
Galerię Rondo Wiatraczna.

Przewidywaliśmy, że słup-
ki będą stanowiły zagrożenie 
dla niewidomych i niedowi-
dzących, a także prowokowały 
do tego, aby mieszkańcy cho-
dzili ulicą zamiast chodnikiem. 
Pierwszy poważny wypadek 
był tylko kwestią czasu. 

Ale życie czasami pisze 
swoje scenariusze i okazuje się, 
że jest jeszcze gorzej, gdy… 
słupków nie ma, a są jedynie 
po nich pozostałości. Otóż 
część słupków została bardzo 
niedbale wycięta. Z chodników 
wystają teraz żelazne kilkucen-
tymetrowe kikuty po słupkach, 
które uniemożliwiały wjazd na 
chodnik wzdłuż dwóch pierzei 
Galerii Rondo Wiatraczna.

– Panie, o te kikuty, to każ-
dego dnia potyka się kilka, kil-
kanaście osób… – mówi nam 
jedna z handlarek targowiska 
przy Męcińskiej. 

W listopadzie potknęła się 
też Anna, mieszkanka Gro-
chowa, która tak wydarzenie 

relacjonuje naszej redakcji: – 
Runęłam na chodnik, rozbiłam 
sobie twarz i złamałam nos… 
Zakrwawioną kobietą zajęli 
się przechodnie, kupcy, a tak-
że ochroniarze z pobliskich 
sklepów. Pani Ania trafiła 
do szpitala. – Pozakładali mi 
szwy, nastawili nos, ale jestem 
bardzo obolała.  Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy się mną 
zaopiekowali po tym tragicz-
nym upadku – mówiła „Miesz-
kańcowi” dzień po zdarzeniu 
i pokazywała niebezpieczne 
miejsca przy Męcińskiej, 

I g a ń s k i e j 
i Stockiej. 

P o s z k o -
dowana miesz-
kanka  zapo -
wiada, że będzie 
starała się o odszko-
dowanie.

– Zadośćuczynienia i od-
szkodowania za szkodę ponie-
sioną w związku ze zdarzeniem 
spowodowanym złym stanem 
nawierzchni drogi, w tym 
chodnika, można żądać od za-
rządcy drogi lub bezpośrednio 
od ubezpieczyciela, u którego 

zarządca ma wykupioną poli-
sę – wyjaśnia adwokat Woj-
ciech Lipka. 

Niemniej, z wypowiedzi 
mecenasa wynika, że jeśli 
słupki zostały usunięte nie 
przez zarządcę, ale przez oso-
by trzecie, to może skompli-
kować sprawę. Chodzi o to, że 
zarządca, który standardowo 
dba o chodnik, musi mieć czas 
na zlikwidowanie zagrożenia 
(czyt. kikutów po słupkach).

Zaraz po opisywanym wy-
darzeniu skontaktowaliśmy się 
z Urzędem Dzielnicy Praga- 
-Południe, w którego zarządzie 
jest ul. Męcińska. Okazuje się, 
że słupki nie zostały wycięte na 
polecenie Ratusza. 

– Nie wiem, kto zdewasto-
wał słupki. Przygotuję zawia-

domienie o popełnieniu 
przestępstwa po-

legającego na 
d e w a s t a c j i . 
Myślę, że bez 
trudu winni 
zostaną od-
n a l e z i e n i , 
p o n i e w a ż 

łatwo ustalić 
komu to służy – 

deklaruje Andrzej 
Wójcik, naczelnik 

dzielnicowego wydziału in-
frastruktury. 

Przed wydaniem „Miesz-
kańca” ponownie kontaktuje-
my się z urzędem. – Zawia-
domienie zostało złożone – 
mówi rzecznik Andrzej Opala.  
– Teraz czekamy na działanie 
policji.                                rosa

Słupki z ul. Męcińskiej gościły już na łamach 
„Mieszkańca”. Ostrzegaliśmy, że ich zainstalowa-
nie jest niebezpieczne, ale nikt nie przypuszczał 
wtedy, jak bardzo mogą być groźne…

Groźne chodniki na Wiatraku

Projekt współfinansuje m.st.Warszawa Zapraszamy
do korzystania z działań skierowanych
do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat

oraz ich rodzin w ramach
Lokalnego Systemu Wsparcia

w Dzielnicy Praga-Południe

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko”
Specjalistyczne wsparcie dzieci, młodzieży i rodzin poprzez konsultacje psychologów, pedagogów, 
zajęcia socjoterapeutyczne, reedukacyjne, logopedyczne, terapii ręki, warsztaty umiejętności 
wychowawczych, warsztaty umiejętności społecznych, prawnych oraz profilaktycznych, jak również 
zajęcia metodą EMDR oraz mnemotechnik.

< 792 222 626 
stowarzyszenie@wspolnepodworko.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Praga Południe
W celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży realizowane są zajęcia muzyczne, 
plastyczne, teatralne, wokalne, fotograficzne, kulinarne, cyrkowe, sportowe, warsztaty z robotyki 
warsztaty z edukacji finansowej, kurs języka angielskiego oraz innowacyjne warsztaty z chemii, 
biologii i fizyki.

< 500 700 620, s.nowak@tpdpraga.org

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
W ramach współpracy ze społecznością lokalną realizowane są działania streetworkerskie, działania 
animacyjne, Akademia Projektów Społecznych, Podwórka tematyczne, Mini-Mini Granty, Młodzieżowa 
Lokalna Szkoła Reportażu oraz Asysta rodzinna.

< 797 295 116,biuro@cal.org.pl

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” – Warszawa – Ochota
W oparciu o ścisłą współpracę ze szkołami oraz instytucjami realizowane są działania z zakresu 
mediacji, przyjaznej szkoły, wolontariatu oraz seminariów dla profesjonalistów. Przez cały rok 
szkolny realizowana jest pomoc w nauce, przerwy animacyjne oraz kurs przygotowujący do egzaminu 
ósmoklasisty.

< 507 191 134, szansa@02.pl



12

REKLAMAREKLAMA

Jak to wszystko się zaczęło?

rok 1935, przedwojenna warszawa – Gro-
chów. szewc wacław omiotek zakłada firmę 
produkującą obuwie sportowe. w tamtych 
czasach był to pomysł równie szalony, co no-
watorski. Nowoczesne materiały sprowadzane 
z Europy Zachodniej sprawiały, że buty opusz-
czające zakład mistrza omiotka były wyjątkowo 
elastyczne i wygodne, doskonale spełniały swo-
ją funkcję jako obuwie sportowe. Następnie fir-
ma zaczęła produkować obuwie ortopedyczne, 
które dla wielu klientów było zbawieniem, gdyż 
umożliwiało im ono normalne funkcjonowanie 

i codzienne aktywności stały się dużo łatwiejsze. 
Firma rozwijała się, zatrudniała kolejnych pra-
cowników, kształciła czeladników w zawodach 
takich, jak szewc, cholewkarz czy obuwnik. Nie-
stety, wybuch wojny znacznie spowolnił dzia-
łalność firmy, a wraz z jej trwaniem praga była 
coraz bardziej odseparowana od lewobrzeżnej 
warszawy. w pewnym momencie, działalność 
firmy trzeba było zawiesić.

w 1942 roku na świat przychodzi aktu-
alny prezes firmy p. Jerzy wacław omiotek. 
prawdopodobnie najbardziej doświadczony 
technik ortopedyczny w polsce, starszy cechu 
rzemiosł skórzanych im. Jana Kilińskiego, 
kilkunastokrotnie uhonorowany najwyższymi 
państwowymi odznaczeniami za działalność 
na rzecz rzemiosła polskiego i pomoc osobom 
z niepełnosprawnością. Do dziś kontynuuje 
dzieło zapoczątkowane przez swojego ojca 
i wie, że ta działalność będzie kontynuowana, 
bo ma swojego następcę – wnuka Krzysztofa.

Protezy elektryczne, komputerowe 
badanie stóp, drewniane kopyta 

i gwoździe…

Dzisiaj Zakłady ortopedyczne im. wacła-
wa omiotka to prężnie funkcjonująca firma. 
produkuje indywidualny sprzęt ortopedyczny 
najwyższej jakości. czerpie pełnymi garścia-
mi z najnowszych nowinek, współpracuje 
z zachodnimi ośrodkami i szpitalami. cały 
wykonywany sprzęt, począwszy od wkładek 
ortopedycznych przez gorsety, a skończywszy 
na protezach kończyn dolnych, to produkty 
indywidualne, wykonane z należytym im pie-
tyzmem, dokładnością i szczególną uwagą 
zwróconą na potrzeby pacjenta. Firma ma pod-
pisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdro-
wia (NFZ), współpracuje z fundacjami, ciągle 
edukuje pracowników na Zachodzie, wykorzy-
stuje najnowsze światowe technologie i używa 
najwyższej jakości materiałów krajowych i za-
granicznych. technologie, o których nawet nie 
śniło się założycielowi – to codzienność.

Jednak nikt w firmie nie zapomina o trady-
cji, która niewątpliwie zobowiązuje. Doświad-
czenie przekazywane z pokolenia na pokolenie 
najlepiej widoczne jest przy produkcji indywi-
dualnego obuwia ortopedycznego. tutaj nie-
wiele się zmieniło – dalej centymetr, drewniane 
kopyta, nóż czy zwykły młotek to podstawowe 
narzędzia, a wprawne oko, fachowa ręka i kilka 
tysięcy wykonanych butów na koncie to gwa-
rancja jakości i wygody.

Wkładki ortopedyczne  
mogą być doskonałe?

statystyki mówią, że 70% – 80% polaków 
boryka się z jakąś dysfunkcją stóp. problem jest 
na tyle poważny, że dotyka czasem nawet dzieci 
w wieku przedszkolnym czy też wczesnoszkol-
nym. Biorąc pod uwagę fakt, iż stopy składają 
się z 26 kości, są fundamentem naszego ciała, 
wykonują kilka tysięcy ruchów dziennie, pod-
pierają ciężar ciała i muszą wystarczyć na całe 
życie – warto o nie zadbać. co do tego nie ma 
najmniejszych wątpliwości! Dlatego też, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, jeden 
z najnowocześniejszych systemów do produkcji 
indywidualnych wkładek ortopedycznych znaj-
duje się w zakładzie przy Kajki 28 i jest dostępny 
dla wszystkich pacjentów. 

technologia cAD/cAM to doskonała meto-
da produkcji i pomiaru. cały proces oparty jest 
o komputerowe badanie stóp i diagnozę dyplo-
mowanego fizjoterapeuty. wykonywane są trzy 
różne pomiary, na podstawie których kompu-
terowo projektowane są wkładki w systemie 

cAD (computer Assisted Designing – projek-
towanie wspomagane komputerowo) – w pełni 
trójwymiarowe, dopasowane do potrzeb i funk-
cji pacjenta.

taki projekt trafia do maszyny, która z wy-
soką precyzją i dokładnością odwzoruje go 
w jednym z kilkudziesięciu dostępnych ma-
teriałów. Możemy wybierać spośród materia-
łów miękkich, twardych, wielowarstwowych 
i jednolitych. taki półprodukt trzeba już tylko 
wykończyć, czyli pokryć specjalnym mate-
riałem i dopasować wkładki do obuwia. Efekt 
powinien być natychmiastowy – pojawia się 
uczucie lekkości i odciążenia, wyższa stabil-
ność, ale przede wszystkim zapobiega się po-
głębianiu wad stóp i postawy. Dzięki wkładkom 
wiele osób zaczęło normalnie funkcjonować, 
a ich uczestnictwo w aktywnościach życia co-
dziennego znacznie się poprawiło.

Aby umówić wizytę, niezbędny jest o kon-
takt pod jeden z numerów telefonu: 
22-812-09-24, 22-812-15-15 
www.zow-warszawa.com.pl 
ul. Michała Kajki 28, warszawa-Anin

tradycja i noWoczesność
– czyli WarszaWskie zakłady ortoPedyczne im. WacłaWa omiotka

zakłady ortopedyczne  
im. Wacława omiotka 

 ul. kajki 28 | 04-634 Warszawa Anin
 tel. 22 812 09 24, 22 812 15 15

tel./fax: 22 619 94 25 
Godziny otwarcia: pn-pt 8:00-16:00

www.zow-warszawa.com.pl
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Dokończenie ze str. 1
Kilka dni temu syre-

ny zawyły w całym woje-
wództwie. Trwający trzy 
minuty modułowy sygnał, 
który miał ostrzegać przed 
zagrożeniem z powietrza, 
wzbudził niepokój wielu 
mieszkańców, którzy zaczę-
li zastanawiać się nad tym, 
co dalej, gdy kolejny alarm 
okaże się realnym zagroże-
niem? Gdzie pójść? Co zro-
bić, by ratować życie swoje 
i bliskich? Niestety, okazuje 
się, że to w zasadzie pyta-
nia retoryczne. Odpowiedzi 
konkretnej na nie ma…

Zapytaliśmy Biuro Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Miasta o to, 
co ma zrobić matka z dziec-
kiem, która w czasie space-
ru w parku usłyszy alarm 
ostrzegający przed np. ata-
kiem lotniczym.

Magdalena Łań z Wy-
działu Prasowego odesłała 
nas do poradnika „Bezpiecz-
na Warszawa”. Tam czytamy 
m.in: „Kierowcy prowadzący 
pojazd w chwili ogłoszenia 
alarmu powinni go zatrzy-
mać w takim miejscu, aby nie 
blokował ciągów komunika-
cyjnych. Po ogłoszeniu alar-
mu należy zastosować się do 
poleceń i zaleceń przekazy-
wanych w komunikatach. 
Gdy usłyszysz trzyminutowe 
modulowane wycie syren, 
nie wolno wpadać w panikę. 
Włącz radio lub telewizor, 
które poinformują Cię, przed 
jakim zagrożeniem ostrzega-
ni są ludzie i co należy w tej 
sytuacji zrobić. Jeśli wystąpi 
potrzeba ewakuacji z miejsca 
zamieszkania, powinno się 
wyłączyć w domach urzą-
dzenia elektryczne i gazowe, 
zamknąć okna i zabezpieczyć 
mieszkanie. Udaj się do bez-

piecznego miejsca, schowaj 
się za trwałymi osłonami”.

I tu dochodzimy do 
sedna sprawy: jest potrze-
ba ewakuacji i mamy udać 
się do „bezpiecznego miej-
sca”. Problem w tym, że 
wciąż nie wiadomo, jakie 
to „bezpieczne miejsce” 
i gdzie takowego szukać, 
bo schronów w Warszawie 
nie ma.

Mało tego, jak wyjaśnia 
nam Delegatura BBIZK na 
Białołęce, obecnie w Pol-
sce nie ma jednoznacznych 
przepisów prawa odnośnie 
budowli ochronnych. 

Uchwała Rady Mini-
strów z 2014 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ratow-
nictwa i Ochrony Ludności 
na lata 2014-2020 zakłada, 
bardzo ogólnikowe informa-
cje, bez konkretów dotyczą-
cych miejsc bezpiecznych 
w sytuacji zagrożenia.

– Nowe przepisy powin-
ny uregulować kwestię za-
pewniania schronienia dla 
ludności i zabezpieczenia 
mienia w sytuacji zagroże-
nia, w tym zasady wykorzy-
stywania budowli i obiektów 
oraz pozyskania środków 
transportu potrzebnych do 
ewakuacji – czytamy w in-
formacji białołęckiej dele-
gatury BBiZK.    

Klara Bartuszek

AlArm dlA 
WArszAWy?

To grupa pasjonatów gry 
w darta. Celem tej gry jest trafie-
nie lotkami w tarczę zawieszoną 
na ścianie. Przez lata wiele się 
zmieniało, ale dziś określenie 
„dart” kojarzone jest głównie ze 
standaryzowaną grą, mającą okre-
śloną tarczę i ustalone zasady.

Jak podkreślają członkowie 
Tarchomińskich Dzikich Świń, 
to gra mocno indywidualna, ale 
dla wszystkich. Sprzęt nie jest 
drogi, dlatego gra przyciąga co-
raz to nowych zawodników. Nie 
potrzeba trenerów, każdy może 
szlifować swoje umiejętności we 
własnym zakresie.

Drużyna TDŚ powstała je-
sienią ubiegłego roku, gdy kil-
ku kolegów z tarchomińskich 
piaskownic postanowiło „sfor-
malizować” swoją pasję, której 
poświęcali coraz więcej wolnego 
czasu. Podczas gościnnych wy-
stępów na turniejach organizo-
wanych przez zaprzyjaźnione 
kluby darterskie stwierdzili, że 
chcą zorganizować coś takiego 
na ukochanej Białołęce.

– Do pomysłu na nazwę 
drużyny zainspirowało nas 
nasze osiedle (skąd wszyscy 
pochodzimy) oraz najbardziej 
popularne dzikie zwierzęta ży-
jące w okolicy – dziki. Pragnie-
my spopularyzować dart jako 
świetną rozrywkę dla każdego 
bez względu na wiek, płeć oraz 
wagę czy umiejętności – mówią 
gracze.

Zaczęło się od 6 zawodni-
ków, dziś grupa liczy ich 10. 
Dzięki temu mogą rywalizować 
z innymi drużynami na terenie 
całej Warszawy (bliskie są też 
plany zawodów ogólnopol-
skich). Liga ruszyła i trwa. Co 
miesiąc organizowany jest jeden 
turniej. Zwieńczenie ligi nastąpi 
w czerwcu przyszłego roku. 

Na turniej Tarchomińskich 
Dzikich Świń zgłosić się może 
każdy, niezależnie od tego, czy 
wcześniej brał udział w roz-
grywkach. Michał Ziembowicz 
wspomina o marzeniu TDŚ:  
– Chcielibyśmy znaleźć lokal. 
Miejsce, które będzie przezna-
czone w głównej mierze do dar-
ta. Takie, w którym maszyny nie 
będą jedynie dodatkiem do ist-
niejącego baru, ale jego główną 
atrakcją.                             KS

„dzikie śWinie” na tarchominie
Tarchomińskie Dzikie 
Świnie – nazwa tak intry-
gująca, że sprawdziliśmy 
co się za nią kryje.

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

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

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 800-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

O G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyczółek Grochowski” z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Ostrzyckiej 2/4 informuje, że posiada do wynajęcia:
lokal użytkowy o pow. użytkowej 114,5 m2 usytuowany  

w pawilonie handlowym  przy ul. Ostrzyckiej 2/4 w Warszawie.
Wejście bezpośrednio z ulicy.

Informacje w biurze Spółdzielni pok. 6  
lub pod nr 22 810 40 73.
Możliwość obejrzenia lokalu  
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

WyKonujeMy PielęgnaCję  
i DiagnostyKę  

KońCZyny Dolnej

Zabiegi

ZaPRasZaMy! Zespół akademii aie

 Przeprowadzanie  
podstawowego zabiegu  
podologicznego

 Pedicure specjalistyczny  
(leczniczy)

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

 Usuwanie zmian  
hyperkeratotycznych typu:  
odcisk, modzel, nagniotek

 Pielęgnacja pękających pięt

 Rekonstrukcja paznokci  
fragmentarycznych  
po leczeniu lub urazie  
mechanicznym

 Korekta wrastających paznokci
 Indywidualne opracowanie 

planów pielęgnacyjnych
 Dobór materiałów  

odciążeniowych

ZniŻKi Dla eMeRytÓW
W PonieDZiaŁKi i ŚRoDy

W goDZ. 9.00 - 14.00

ul. Zwycięzców 35 
Gabinet 518 553 887 

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

sob 8.00 - 18.00

Na pewno wpływ na to 
ma liczba samochodów. We-
dług pomiarów prowadzonych 
przez Zarząd Dróg Miejskich, 
most Grota-Roweckiego jest 
najbardziej uczęszczaną prze-
prawą w mieście. W 2017 roku 
urządzenia pomiarowe odnoto-
wały niemal 62 mln pojazdów 
(w tym samym czasie na moście 

Łazienkowskim ponad 40 mln, 
a na Skłodowskiej-Curie poni-
żej 20 mln). 

Liczby robią wrażenie, ale 
nie trzeba zaglądać do staty-
styk, żeby zobaczyć problemy. 
Korki na łączącej Marki, Targó-
wek i Białołękę z drugą stroną 
Wisły przeprawie nikogo już nie 
zaskakują. Na portalu społeczno-

ściowym powstał nawet fanpage 
poświęcony tej trasie. „Czy był 
dzwon na S8” – to tutaj kierowcy 
informują się nawzajem o dro-
gowych utrudnieniach. Kolizje 
i wypadki często na kilka go-
dzin niemal zupełnie paraliżują 
ruch.

 W ubiegłym roku Komenda 
Sołeczna Policji na warszaw-
skim odcinku trasy S8 odno-
towała 1413 zdarzeń. Wynika 
z tego, że do kolizji i wypadków 
dochodziło tu średnio trzy razy 
na dzień!

Dane policji obejmują po-
szczególne odcinki trasy: To-
ruńska 7 wypadków, 286 kolizji,  
9 rannych, Al. Armii Krajowej – 
9, 249, 11, Al. Prymasa Tysiąc-
lecia – 16, 639, 19, Obrońców 
Grodna – 4, 168, 4, trasa S8 – 
71 kolizji. Dane dotyczą terenu 
Warszawy, a biorąc pod uwagę, 
że chociażby węzeł Konotopa, 
który częściowo już do naszego 
miasta nie należy, to te liczby są 
dużo większe… Co jest przyczy-
ną większości zdarzeń? Niestety 

zdaniem policji nieuwaga i bra-
wura kierowców.

Marek Śliwiński, który jako 
fotoreporter Warszawskiej Gru-
py Luka&Maro wielokrotnie był 
na miejscu wypadków na trasie 
S8, też nie ma wątpliwości – to 
kierowcy swoją bezmyślnością 
doprowadzają do zdarzeń. Trud-
no w tym wszystkim doszukiwać 
się mankamentów w samej dro-
dze, choć są miejsca, gdzie zmia-
ny by się przydały.

Jak podkreśla, S8 stała się 
najniebezpieczniejszą drogą 
w Warszawie. – Auta najczę-
ściej zderzają się w okolicach 
Żoliborza, Bródna, na łuku Alei 
Prymasa Tysiąclecia, przy węź-
le Konotopa i Mory. Najczęstsze 
przyczyny zderzeń na S8 to: pa-
trzenie w smartphona lub brak 
skupienia za kierownicą, niepra-
widłowa zmiana pasa, niedosto-
sowanie prędkości do warun-
ków ruchu, zbyt mała odległość 
między pojazdami, jak również 
ogromna liczba ciężarówek. 
Główne jezdnie na S8 powinny 
mieć zawsze po trzy pasy ruchu. 
Na niektórych odcinkach niestety 
mają tylko dwa – mówi Marek 
Śliwiński.                         KaSa

dużo dzWonóW na s8
Z przerażeniem obserwujemy to, co się dzieje na najbar-
dziej obleganej przez kierowców trasie w Warszawie – S8. 
Niemal codziennie dochodzi tu do kolizji i wypadków. Dla-
czego tak się dzieje?
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TWOJA NOWA
MASZYNA 
DO SZYCIA

Największy w Polsce salon 
domowych maszyn do szycia 

zaprasza na kursy szycia, przegląd 
Twojej maszyny, zakupy dzianin 

w Centrum Handlowym Szembeka 
na I p. w Wytwórni Śliczności.

Z tym ogłoszeniem otrzymujesz 
10% upustu na zakup 

w sklepie stacjonarnym.



16

Krzyżówka Mieszkańca nr 22

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą końcowe hasło – powiedzenie.

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

rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania 
się gazety. Do wygrania album „Perły Mazowsza”.

rozwiązanie krzyżówki nr 20/2018: „Ani czarno, ani biało”. Album wylosował  
p. stefan Jurczyk. po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości)  
w dniach 3-7 grudnia br.

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Wiesz, ku-
piłem okazyj-

nie używany radar.
– No i co, działa?
– Niby tak, ale pięćset 
metrów przez patrolem 
drogówki daje komunikat: 
„Szykuj pieniądze, szykuj 
pieniądze…”.

***
– Ale mam pecha – mówi 
włamywacz do włamywa-
cza. – Wczoraj włamałem 
się do domu prawnika, a on 
wcześniej wrócił do domu.
– O rany! I co zrobił?!
– Kazał mi spadać, ale 
najgorsze, że przedtem mu-

siałem mu zapłacić 500 zł  
za ekspresową poradę 
prawną!

***
Wieża do krążącego nad 
lotniskiem samolotu:
– Nie zabraknie wam pa-
liwa?
– Tak – odpowiada pilot.
– Tak – CO?! – krzyczy 
wieża.
– Tak, proszę pana.

***
– Janusz, zauważyłeś, że 
kupiłam nową szczotkę do 
WC?
– Tak, ale wiesz, ja jednak 
wolę papier…

RADY
CiotKi
AGATY

Czego lepiej nie robić jesienią? 
Oj, jest kilka babcinych porad, 
mocno chwalonych także przez 
współczesnych lekarzy…
 Przede wszystkim – nie prze-
grzewać się! Lepiej obniżyć tem-
peraturę w pokoju o 2 stopnie, 
nawet gdy musisz założyć sweter, 
niż przebywać w pomieszczeniu 
zbyt gorącym. 
 Pamiętajmy o wietrzeniu – le-
piej rzadziej, a mocno, niż liczyć na 
uchylone okno, to strata ciepła. 
 Ubierając się na cebulkę, nie 
opakowuj się za bardzo! Nie 
powinniśmy się na dworze po-
cić, bo to niezawodny sposób na 
przeziębienie. 
 Dbaj o stopy: nie powinny 
mieć ciasno w bucie, nawet 
mimo dodatkowej skarpetki, 
a już w żadnym przypadku nie 
mogą lodowacieć z zimna! Gdy-
by jednak tak się stało, pamiętaj 
o misce z ciepłą wodą – rozgrze-
wa znakomicie.
 Ostrożnie z alkoholem – po-
woduje niekontrolowaną przez 
organizm utratę ciepła, a to nie 
jest wskazane o tej porze roku.Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

 22 listopada, jedenaście dni po Polsce, Liban obchodzi 
swoje Święto Niepodległości.

 A u nas, w 1918 roku, został powołany przez Józefa Piłsudskiego urząd 
Naczelnika Państwa, najwyższej władzy reprezentacyjnej tworzącej się wówczas 
Republiki Polskiej. 
 Wcześniej, bo w roku 1864 zakończono budowę pierwszego stalowego 
mostu w Warszawie – mostu Aleksandryjskiego, zapamiętanego bardziej jako 
most Kierbedzia – od nazwiska projektanta Stanisława Kierbedzia. Z Placem 
Zamkowym łączył go wiadukt, zaprojektowany przez Feliksa Pancera – tzw. Nowy 
Zjazd.
 W 1956 tego dnia dzieci mogły po raz pierwszy oglądać „Misia z okienka”, 
który towarzyszył im ponad 20 lat!
 To także ważny dzień dla Angeli Merkel – 22 listopada 2005 r. została 
uroczyście zaprzysiężona na kanclerza Niemiec jako pierwsza w historii kobieta.
 W roku 1890 urodził się niezapomniany Charles de Gaulle, w 1967 tenisista 
Boris Becker, a w 1971 Michał Wójcik z kabaretu Ani Mru Mru.

  
 







 






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

Jesień staraj się spędzić aktywnie. Mimo niepogody unikaj bezczynności, bo to pierwszy krok do depresji. 
samotny Baran ma dużą szansę na poznanie nowych osób. otwórz się na świat i wpuść trochę ciepła 
do swojego serca. czas na miłosne rewolucje!

Nie bój się prosić o pomoc. trudne chwile należy przeżyć w gronie bliskich. wykaż się cierpliwością, 
niektórych przeszkód nie da się przeskoczyć. staraj się także unikać stresu, który źle wpływa na serce. 
Zadbaj o swoje nawyki żywieniowe, gdyż możliwe są kłopoty żołądkowe. Dbaj o to, co jesz.

uważaj na gardło, jesienna niepogoda sprzyja licznym chorobom. wyjmij z szafy ciepłe swetry. Lepiej ubrać 
się za grubo i mieć z czego rozbierać. twoja obecność w pracy będzie wyjątkowo ważna, gdyż szykują się 
duże zmiany. Może podwyżka, na którą tak długo czekałeś? Bądź optymistą i nie daj się chandrze!

to dobry czas na zarabianie pieniędzy. Może warto otworzyć własny biznes i rozwinąć skrzydła? wyko-
rzystaj pozytywny wpływ gwiazd! Nie zmarnuj dobrej passy w interesach. uważaj jedynie na dawnych 
znajomych. wchodzenie w spółki z niepewnymi osobami może się źle skończyć. przystopuj z romansami, 
mogą niepotrzebnie cię rozpraszać.

wolne popołudnia poświęć swoim bliskim. Jeśli szukasz drugiej połówki, warto wyruszyć na miasto. Kino, 
teatr, muzeum – warszawa obfituje we wszelakie atrakcje kulturalne. Zrezygnuj jednak z towarzystwa kumpli 
podczas wypadu. Mogą zostać negatywnie odebrani przez przeciwną płeć. w zdrowiu i pracy czeka cię 
stabilizacja. Jeśli poszukujesz pracy, czekaj cierpliwie na telefon i noś wszędzie komórkę!

Bądź miły dla współpracowników. Negatywne emocje mogą wpłynąć na twój wizerunek i zostaniesz źle 
odebrany przez kolegów. Mniej egoizmu! twoja próżność może być męcząca dla otoczenia. pamiętaj 
także o uśmiechu, dzięki niemu rozładujesz niepotrzebne napięcie i oczarujesz innych. Znajdź także trochę 
czasu dla bliskiej osoby, która bardzo za tobą tęskni.

równowaga jest ważna we wszystkim. Nie traktuj pracy jako instytucji ważniejszej niż rodzina. tylko 
dzięki jej wsparciu dojdziesz do długo wyczekiwanego celu. Nie poddawaj się, nawet jeśli zabraknie ci 
wiary w siebie. teraz jest dobry czas na przemyślenia, większość twoich decyzji będzie trafna. pamiętaj 
o wypoczynku po ciężkim dniu w pracy.

 wykorzystaj każdą okazję, która pozwoli ci się wykazać. postaw na swoje talenty i samorealizację. Nigdy 
nie jest za późno na naukę. Może warto zapisać się na jakiś kurs? Jesienią nie zabraknie ci twórczych 
pomysłów, ale krótkie chwile odpoczynku zwiększą twoją wydajność. uważaj na uczucia, możesz łatwo 
wplątać się w beznadziejną sytuację.  

Gwiazdy są po twojej stronie. sytuacja w twoim życiu osobistym wreszcie się poprawi! pamiętaj 
o dobrej współpracy, a stosunki z otoczeniem sprawią ci wiele radości. Masz wystarczająco dużo 
energii, aby podbić świat, lecz tobie wystarczy tylko serce ukochanej osoby. Bądź romantyczny, 
a czekają cię namiętne chwile.

Jesienią zwróć uwagę na swoje zdrowie. oszczędzaj kręgosłup i nie bierz zbyt dużo na swoje barki. 
w pracy umocnij swoją  pozycję zawodową. Nie bój się kłótni z szefem, jeśli wiesz, że nie ma racji. walcz 
o swoje! pozytywny wpływ gwiazd da ci dużo siły i witalności. wykorzystaj je, aby wprowadzić zmiany 
w swoim życiu. spróbuj przemeblować swoją sypialnię.

ponura, deszczowa aura nie sprzyja wodnikom, dlatego osoby spod tego znaku powinny zadbać o dużą 
dawkę relaksu. pamiętaj o wystarczającej ilości snu, jego niedobór znacznie osłabia odporność i koncentra-
cję. uważaj w pracy, twoje słowa mogą wyprowadzić szefa z równowagi. przyłóż się do obowiązków i nie 
kwestionuj poleceń kierownika. czasem coś irracjonalnego ma więcej sensu niż ci się wydaje. 

poszukaj nowych źródeł inspiracji i dobrze spożytkuj swój nadmiar energii. Jeśli czujesz, że powinieneś 
coś zrobić, posłuchaj głosu serca. wybierając się jednak na długi spacer, pamiętaj o ciepłym szaliku. 
twój organizm będzie teraz lekko osłabiony. Nie patrz oczami, lecz sercem. Jeśli twój wewnętrzny głos 
mówi, że warto z kimś porozmawiać – posłuchaj się go! Merlin

Placki i placuszki. Wielkie pole do 
popisu.

j PLACki z Dyni: połówkę niewiel-
kiej dyni, najlepiej piżmowej, wydrąż, 
obierz, zetrzyj na grubej tarce. Dodaj 
łyżeczkę imbiru, łyżeczkę kurkumy, sól, 
pieprz, dwa jajka i dobrze wymieszaj. 
Następnie dodawaj mąkę, tyle by ciasto 
miało konsystencję jak na naleśniki lub odrobinę gęstszą (maks. szklanka). Smaż do zru-
mienienia malutkie placuszki na oleju, po obu stronach i podawaj natychmiast, z jogur-
tem, śmietaną lub kwaskowym dżemem.
j PLACki gRzybOWe, w sam raz do barszczu czerwonego zamiast pasztecików: le-
śne grzyby (mogą być mrożone, ewentualnie pieczarki) pokrój na małe kawałki, posól 
i usmaż na oliwie lub smalcu, wraz z krojoną cebulą. Gdy płyn niemal wyparuje, przykryj 
i duś 20 minut na małym ogniu. Gdy przestygnie, dodaj 1-2 jajka, 1-2 łyżki świeżej natki 
oraz pieprz, ew. sól i mąkę. Dobrze wymieszaj, smaż placki na tym samym tłuszczu, co 
grzyby, po obu stronach. Podawaj z czerwonym barszczem lub śmietaną.
j PLACki z jAbłkAmi: jabłka zetrzyj na grubej tarce, odciśnij nieco sok. Dopraw so-
kiem cytrynowym. Dodaj do tego 2 jajka, cukier waniliowy (nie przesłódź!) i mały kubek 
jogurtu naturalnego, łyżeczkę proszku do pieczenia i mąkę. Ciasto powinno być dość 
gęste. Smaż cienkie placuszki bardzo powoli, na niewielkim ogniu, po obu stronach, po-
dawaj z syropem klonowym, cukrem lub sosami owocowymi. 
j PLACki ziemniACzAne: obrane ziemniaki zetrzyj na tarce o grubych oczkach 
i wymieszaj ze startą podobnie cebulą i jajkiem. Kto lubi, może dodać czosnek, natkę 
pietruszki i ulubione zioła (ja nie dodaję). Do tego sól, pieprz, 2 łyżki oleju. Porządnie 
wymieszane nakładamy łyżką na blachę pokrytą papierem do pieczenia i wkładamy do 
gorącego piekarnika na nie mniej niż 20 minut. Wyjmujemy, gdy są rumiane.
j PLACuSzki z SeRA żółTegO: szklankę startego, żółtego sera mieszamy  
z ½ szklanki mąki (gdy za rzadkie, dosypujemy więcej), dodajemy jajko, małą cebulę 
drobno siekaną lub tartą, sól, ciut pieprzu. Smażymy na oleju, podajemy rumiane i gorą-
ce. Do tego sos żurawinowy lub czosnkowy – co kto lubi.
j PLACuSzki z SeRA biAłegO: soczysty twaróg, jajko, mąka, ciut soli – wymieszaj, 
smaż na klarowanym maśle. Wspaniałe!

Pyszna Józia
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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

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

FINANSE

n chwilówki, pożyczki, Kredyty, 
na dowód. tel. 577-668-566

n Kredyty i ubezpieczenia  
dla firm i osób prywatnych.  
tel. 576-059-300

n pożyczki do 2000 zł!  
Nawet dla osób 
z komornikiem.  
tel. 792-307-229

n pożyczki pozabankowe.  
tel. 609-545-270

n pożyczki w 24 h  
(także z komornikiem).  
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, meble,  
książki, pocztówki, szable,  
bagnety, odznaczenia.  
tel. 601-336-063

n Kupię książki, winyle. Dojazd 
do klienta. tel. 798-631-511

n Meble, obrazy, znaczki, 
książki, 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 Angielski, niemiecki.  
tel. 601-20-93-41

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

n pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i komórki. 
osoby starsze – promocja! 
student. tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI – Kupię

n Kupię garaż w okolicy 
Biedronki na Międzynarodowej.  
tel. 507-071-947

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Działkę budowlaną 2371 m kw. 
k. Mińska Maz. tel. 501-974-439

n Garaż – hipoteczny  
ul. samochodowa – Mokotów,  
30 tys. zł.  
tel. 806-956-001

PRACA

n opieka Niemcy Legalnie.  
tel. 725-248-935

PRAWNE

n Adwokat Kamila osica-
Miładowska, sprawy cywilne, 
lokalowe, rodzinne, spadkowe, 
administracyjne i inne.  
Al. waszyngtona 146 lok. 212. 
Kancelaria została przeniesiona 
z universamu Grochów.  
tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

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

n Doradca podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, 
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 
cywilne, karne, rodzinne, 
spadkowe, rozwody. wawer-Anin 
ul. ukośna.  
tel. 22 613-04-30, 603-807-481

SPORT

n Narty używane sprzedaż, 
kupno, wymiana, dziecięce.  
tel. 602-231-318 

SPRZEDAM

n Drzewo kominkowe w workach 
105 cm x 65 cm; cena 22 zł.  
tel. 721-002-710

n odkurzacze rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.  
tel. 606-742-822,  
www.odkurzaczewodne.eu

TRANSPORT

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

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

n przeprowadzki.  
wywóz gruzu i mebli.  
tel. 722-990-444

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

n wywóz mebli, gruzu,  
krzaków, zbędnych rzeczy, 
sprzątanie piwnic.  
tel. 789-166-542

USŁUGI

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, 
lakierowanie, 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 – 
UPRAWNIENIA.  
TEL. 504-618-888

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

n GAZ, HYDRAULIKA. 
NAPRAWY, MONTAŻ, 
PRZERÓBKI – 24 H. TANIO. 
TEL. 22 610-88-27,  
604-798-744

n HYDRAULICZNE  
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 
gazowe, kominiarskie. 
uprawnienia.  
tel. 694-747-213

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

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

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

n Meble na wymiar, kuchnie, 
szafy, zabudowy.  
tel. 665-475-755

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 ROZLICZENIA  
FINANSOWE DLA FIRM.  
TEL. 606-763-006

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

n tapicerskie.  
tel. 22 612-53-88

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 – Porządkowe

n pranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. osobiście.  
tel. 512-247-440

USŁUGI – Remontowe

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

n Glazura, hydraulika, 
malowanie.  
tel. 518-562-380

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

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

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

n OKNA – NAPRAWY, 
DOSZCZELNIENIA.  
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

REKLAMA REKLAMA

nastęPne Wydanie 6.12.2018

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

Oferujemy:
 – pierogi ręcznie robione

 – ryby smażone i w galaretach
 – wyroby garmażeryjne

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

i wiele innych wyrobów

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

Nasz sklep firmowy:
n ul. Marysińska 3a
 (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
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Niektóre źródła podają, 
że powstały ponad sto lat 
temu w USA, lecz trudno się 
z tym zgodzić. W swojej pier-
wotnej, uproszczonej formie 
ten sposób niesienia pomo-
cy chorym był „od zawsze” 
praktykowany m.in. przez 
ludowych medyków na ca-
łym niemal świecie. Zebra-
ne przez nich doświadczenia 
stanowią podstawy dzisiej-
szej terapii manualnej, da-
lece już odbiegającej od tej 
pierwotnej. 

Na czym polegają różni-
ce? Przede wszystkim, terapia 
manualna pomaga w dys-
funkcjach narządów ruchu: 
leczy migreny, niesie ulgę 
w wielu zaburzeniach pra-
widłowego funkcjonowania 
niektórych narządów we-
wnętrznych, wspiera walkę 
ze stresem.

Współczesne terapie ma-
nualne nie skupiają się tylko 
na działaniach rehabilitacyj-
nych. Wizyta zaczyna się 
zawsze od diagnozy. W tym 
celu przeprowadza się wni-
kliwe badanie palpacyjne, 

analizuje dostarczoną przez 
pacjenta dokumentację me-
dyczną, a w razie wątpliwości 
zleca dokładniejsze badania, 
np. USG w celu precyzyjne-
go rozpoznania powodów 
zaburzeń. Dopiero po pełnej 
analizie przypadku fizjote-
rapeuta może dobrać odpo-
wiednie techniki, najlepsze 
dla pacjenta.

Inaczej mówiąc, tera-
pia manualna umiejętnie 
i ostrożnie wykorzystuje na-
turalne możliwości naszego 
ciała, mobilizując niektóre 
obszary, bądź niwelując 
przeszkody do prawidłowe-
go funkcjonowania. Takie 
działanie powoduje, że terapia 
uderza nie w objawy bólowe, 
lecz w ich przyczynę – bez jej 
usunięcia ból może powrócić, 
a leczenie z pewnością nie bę-
dzie tak skuteczne. 

Co mogą leczyć terapie 
manualne? Często spotyka-
ne bóle różnych odcinków 
kręgosłupa czy barków, 
kolan, stóp, łokci, rozmaite 
choroby układu ruchu, tak-
że ograniczenia zakresu ru-

chu, zwichnięcia, problemy 
z napięciem mięśniowym, 
drętwienia kończyn, rwę 
kulszową i ramienną. To nie 
wszystko! Migreny, zabu-
rzenia równowagi, choroby 
narządów wewnętrznych, 
dających objawy bólowe 
w układzie kostno-stawo-
wym; stany pooperacyjne 
czy przygotowania do wielu 
operacji chirurgicznych.

– Mówiąc o technikach 
manualnych, nie zapomi-
najmy o osteopatii, cenionej 
i przez terapeutów, i przez 
pacjentów. To przede wszyst-
kim znacznie precyzyjniejsze 
możliwości diagnostyczne, 
ponieważ każdy osteopata 

traktuje pacjenta całościowo, 
holistycznie, nie skupiając się 
tylko na przykład na bolącym 
barku. Może przyczyna tkwi 
w narządach wewnętrznych, 
a może w zapomnianej już 
kontuzji sprzed lat, która 
pozornie minęła bez śladu 
– mówi osteopata Andrzej 
Jędrzejewski. – Szukamy 
problemu, ale też działamy 
miejscowo. Śmiało mogę 
powiedzieć, że osteopatia 
jest skuteczna w niemal stu 
procentach przypadków. Te 
nieliczne, gdzie niekoniecz-
nie następuje trwała poprawa, 
to najczęściej przypadki, wy-
magające interwencji chirur-
gicznej, lub zaawansowane 
wady wrodzone. Wszystko 
może nam przysporzyć pro-
blemów: kontuzje, upadki, 
ale też niewłaściwa posta-
wa, typowa dla większości 
zawodowych kierowców 
czy pracowników biuro-
wych, których stanowisko 
pracy niewiele ma wspól-
nego z ergonomią. Czasem 
wystarczy źle dźwignąć torbę 
z zakupami. Warto zwracać 
się do nas po pomoc, bo na-
wet 2-3 spotkania dają już 
wyraźną ulgę. 

Czy leczenie boli? Nawet, 
jeśli początkowo pojawia się 
dyskomfort, to uważny fi-
zjoterapeuta pilnuje, by nie 
przysparzać niepotrzebnego 
bólu, reagując na każdą uwa-
gę, zgłaszaną przez pacjenta. 
Warto jednak zdecydować się 
na mniejszy ból, niż cierpieć 
tak, jak dotychczas.

Te metody są ważne 
szczególnie dla pacjentów 
ortopedycznych, reuma-
tologicznych, neurologicz-
nych a także poddawanych 
rehabilitacji.

Czy jest to uniwersalny 
sposób leczenia, który po-
maga każdemu? Nie. Prze-
ciwskazania, o których nale-
ży poinformować terapeutę 
przed rozpoczęciem leczenia, 
to m.in. osteoporoza, ciąża, 
żylaki, problemy z krzepliwo-
ścią krwi, rozmaite choroby 
nowotworowe. Nie musi to 
dyskwalifikować pacjenta, 
ale jest cenną informacją do-
datkową dla terapeuty.

Terapie manualne, bez-
pieczne dla organizmu są 
nieocenioną pomocą w li-
kwidacji bólu i powrocie do 
poprzedniej sprawności. 

AS2018

teraPia manualna, czyli co?
Terapie manualne to grupa terapii rehabilitacyj-
nych, które wykonuje ręcznie fizjoterapeuta.

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
 22.11– 6.12.2018,  
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

Andrzej Jędrzejewski

REKLAMAREKLAMA

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
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

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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