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Dzień ŻyczliWych luDzi
Choćby był to najpiękniejszy 

listopad w historii, to w końcu 
przyjdzie dzień, kiedy musi za-
cząć lać, wiać i ludziom zani-
żać ciśnienie. Jeśli „ktoś” taki 
miesiąc wybrał, by ustanowić 
w nim Dzień Życzliwości (21 li-
stopada), to musiał nie miesz-
kać na naszej półkuli. Albo mieć 
uszkodzone obie.

Bo to przecież jest bezna-
dziejne wyzwanie. Dla Polaka 
szczególnie – w tym miesiącu 
to my raczej wywoływaliśmy 
powstania i bywamy szcze-
gólnie wkurzeni. Przeciętny 
rodak rzadko jest konkretnie za 
czymś, łatwiej mu powiedzieć, 
przeciw czemu występuje. 

No i jak z tym podejściem 
budować życzliwość? Przecież 
na wstępie jesteśmy w połowie 
drogi do kłótni. Dużej i malej, 
codziennej i wielopokoleniowej.

A jednak…. jest szansa. Czy 
ktoś kiedyś wierzył, że w Wa-
lentynki połowa warszawiaków 
będzie ustawiała się w kolejkę 
po kwiaty, a druga malowała 
piękniej usta na przyjście uko-
chanego? Albo że przejdzie 
zakaz palenia papierosów w re-
stauracjach?

To może i Dzień Życzliwości 
trafi w nasze serca i oczekiwa-
nia? Ja spróbuję.

Tomasz Szymański
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Wygraj koszulkę  
z serii Praga united  str. 8

dokończenie na str. 2

Więcej nas łączy niż dzieli
TARGI

MEDYCYNY
NATURALNEJ

KOSMETYKI  KAMIENIE
JUBILERSTWO

7-8
sobota: 10.00-19.00

  niedziela: 10.00-17.00 

ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA

grudnia

www.kameleon.targi.pl
Znajdź nas na Facebooku

zWolnij na 
PoniatoWskim

Jest drugi przetarg na montaż urządzeń do odcinkowego 
pomiaru prędkości na moście Poniatowskiego. latem po-
sypią się mandaty?

czytaj na str. 5
REKLAMA
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KRONIKA POLICYJNA
WPADli WŁAMyWAcze 

z SASKieJ KęPy
Jeszcze w sierpniu „ ktoś” włamał 
się do domu na Saskiej Kępie. Wła-
ściciele byli wtedy na wakacjach. 
Zginął sprzęt elektroniczny, biżu-
teria, pieniądze. Praca operacyjna 
sprawiła, że udało się odtworzyć 
przebieg włamania, które nie było 
jednorazowe: sprawcy przycho-
dzili po kolejne „fanty” dzień po 
dniu. Koordynację działań przejęli 
policjanci kryminalni z Wawra. 
Dwóch sprawców policja areszto-
wała w związku z innymi przestęp-
stwami. Poszukiwania pozostałej 
trójki trwały do końca paździer-
nika. W końcu zatrzymano całą 
piątkę. 

zDRADziŁ ich AlKOhOl
Południowoprascy dzielnicowi 
podjęli interwencję, gdy zobaczyli 
dwóch mężczyzn pijących alkohol 
w miejscu publicznym. Okazało 
się, że jeden z nich, 37-latek, miał 
przy sobie także narkotyki, a po 
chwili – że jest poszukiwany, bo 
ma do odbycia karę 20 dni. Został 
zatrzymany.

lexuS NA części
Na Pradze Południe skradziono 
lexusa. Policjanci ustalili, że 
prawdopodobnie trafił do „dziu-
pli” w Rembertowie, gdzie miał 

być rozebrany na części. Podjęli 
obserwację posesji. Wkroczyli 
do akcji, gdy na miejscu były trzy 
osoby. Auto rzeczywiście stało 
w garażu, było już częściowo roz-
montowane. Przy jednej osobie 
znaleziono narkotyki… Cała trójka 
została zatrzymana.

ROzBóJNicy z WeSOŁeJ
W Wesołej doszło do dwóch rozbo-
jów. Za pierwszym razem sprawcy 
weszli do pokrzywdzonego pod 
pretekstem wręczenia przesyłki 
kurierskiej. Pobili go pałkami 
i zabrali plecak. Po dwóch dniach 
sprawcy wrócili na posesję ofiary, 
ale tym razem… zaatakowali jego 
kolegę – pobili go i zabrali telefon. 
Policjanci zatrzymali trzech spraw-
ców: 17-latka, 24- i 25-latka.

cO KRyŁ źle zAPARKOWANy 
SAMOchóD?

Południowoprascy wywiadowcy 
podeszli na ulicy Grochowskiej 
do źle zaparkowanego samo-
chodu, w którym siedziało dwóch 
mężczyzn. Pasażer auta zaczął 
zachowywać się nerwowo, więc 
policjanci go skontrolowali i zna-
leźli przy nim amfetaminę, tabletki 
ekstazy i marihuanę. Został zatrzy-
many, a kierowca ukarany manda-
tem za złe parkowanie. 

policja.waw.pl

Dokończenie ze str. 1
Most Poniatowskiego od po-

nad 100 lat jest ważną przeprawą 
w stolicy. Z pomiarów Zarządu 
Dróg Miejskich wynika, że co-
dziennie w obie strony mostem 
przejeżdża 55 tys. pojazdów, co 
plasuje go na 5. pozycji wśród 
wszystkich warszawskich prze-
praw. Od jakiegoś czasu bardzo 
chętnie korzystają z niej nie 
tylko kierowcy, ale też piesi 
i rowerzyści, którzy właśnie tą 
drogą dostają się m.in. na Bul-
wary Wiślane czy plażę „Ponia-
tówkę”, więc działania, które 
zmuszą amatorów czterech 
kółek do zdjęcia nogi z gazu, 
są bardzo potrzebne. Tym bar-
dziej, że dane ZDM nie napa-
wają optymizmem. Wjeżdżając 

na most, kierowcy wyłączają 
myślenie…

– Prawie 80 proc. kierow-
ców jadących w stronę ronda 
de Gaulle’a i ponad 89 proc. 
w stronę ronda Waszyngtona 
przekracza prędkość. Codziennie 
kilkuset kierowców przekracza 
ją o ponad 50 km/h. Dodatkowo 
ponad 30 proc. nie zachowuje 
bezpiecznych odległości między 
pojazdami – informuje ZDM, 
a my przypominamy, że w 2018 
roku na moście Poniatowskiego 
w czterech wypadkach zginęły 
dwie osoby, a trzy zostały ranne. 
I to ta przeprawa jest najbardziej 
niebezpieczna w mieście.

Poprawa bezpieczeństwa na 
„Poniatowszczaku” była jednym 
z punktów programu wybor-

czego Rafała Trzaskowskiego. 
Prezydent próbuje wywiązać się 
z obietnicy, ale na razie niesku-
tecznie. W czerwcu ZDM ogło-
sił przetarg na montaż urządzeń 
mierzących prędkość na moście, 
jednak postępowania nie udało 
się rozstrzygnąć. Teraz ma być 
łatwiej, bo zmieniono niektóre 
założenia przetargu i aktualnie 
obowiązujący termin montażu 
fotoradarów to wakacje 2020. 

– To skomplikowane zadanie. 
Do tej pory w kraju nie ma tego 
typu rozwiązania w centrum 
miasta ani na obiekcie mosto-
wym. Dodatkowo utrudnieniem 
jest fakt, że urządzenia mają być 
montowane na obiekcie zabytko-
wym. Po unieważnieniu poprzed-
niego postępowania skupiliśmy 

się na ustaleniu przyczyn, dla 
których nie udało się pozyskać 
żadnej oferty i wprowadziliśmy 
korekty w zakresie zamówienia 
– wyjaśnia ZDM.                    KS

zWolnij na PoniatoWskim

W systemie „projektuj i bu-
duj” ma zostać wyremonto-
wana trasa kolejowa z Wie-
liszewa do Zegrza. Wybrany 
w ogłoszonym właśnie prze-
targu wykonawca będzie miał 

czas do 2022 roku na wywią-
zanie się z zadania.

Inwestycja nazywana re-
montem to niemal budowa 
od nowa całego odcinka linii. 
Potrzebna jest wymiana torów, 

budowa sieci trakcyjnej i roz-
jazdów na 3,5 km. 

– Zamontowany będzie no-
woczesny system sterowania 
ruchem kolejowym. Przebudo-
wany będzie przejazd kolejowo-
-drogowy na ul. Modlińskiej. Po 
remoncie pociągi pasażerskie 
pojadą z prędkością do 80 km/h 
– informuje PKP PLK.

Metamorfozę przejdzie też 
sama stacja Zegrze, na której 
pojawią się dwa komfortowe 

perony, a na nich ławki, wiaty 
i funkcjonalne oświetlenie. Będą 
też oczywiście tablice informa-
cyjne i czytelne oznakowanie. 
Zaplanowano udogodnienia dla 
osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się, linie naprowa-
dzające dla niewidomych i sła-
bowidzących. Kolejna ważna 
informacja – będzie dodatkowy 
przystanek – przy skrzyżowa-
niu linii z ul. Modlińską (droga 
wojewódzka 631).        NM

nad zaleW zegrzyński 
PKP PlK ogłosiły przetarg na remont trasy Wieliszew- 
-zegrze. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
28 lat po zlikwidowaniu połączenia znowu dojedziemy 
pociągiem nad podwarszawski zalew. 

JAK TO BęDzie DziAŁAĆ?
Most i wiadukt zostanie po-
dzielony na 4 odcinki (po 2 dla 
każdego kierunku), dla których 
będą prowadzone pomiary 
prędkości. System obejmie też 
pojazdy z węzła przy Wisłostra-
dzie. Pomiary będą automatycz-
ne, dane trafią bezpośrednio do 
Systemu Centralnego Centrum 
Automatycznego Nadzoru nad 
Ruchem Drogowym GITD. 
Urządzenia będą miały osobne 
progi prędkości dla wszystkich 
kategorii pojazdów i dla róż-
nych zakresów czasu.

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,
gab. nr 14)

02-215 Warszawa
tel. kom. 510 905 474

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

tel. kom. 505 383 187

al. Jana Pawła II 32
(niedaleko 

Hali Mirowskiej,
róg Elektoralnej)
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

Cezary Kozub
Dyplomowany audioprotetyk,

16 lat doświadczenia

Anna Cierpicka-Świtkowska
Dyplomowany audioprotetyk,

23 lata doświadczenia 

Poznaj wszystkich audioprotetyków na www.strefasluchu.pl

 PROFESJONALIZM  WYKSZTAŁCENIE

 DOŚWIADCZENIE     PASJA

WYPRÓBUJ APARATY SŁUCHOWE

SPRAWdź W kTÓRYCH APARATACH SŁUCHOWYCH OSiągniESz nAJlEPSzE zROzUmiEniE mOWY

Czy wiecie Państwo, że w większości gabinetów  
„sieciówek” możecie zakupić aparaty słuchowe  

TYLKO JEDNEGO PRODUCENTA?
W gabinetach Strefy Słuchu oferujemy największy wybór aparatów słuchowych 

renomowanych producentów w jednym miejscu. 

WYPRóbUJ W WERSJACh DEMO najnowsze technologie w opcjach zausznych 
i wewnątrzusznych – bEZPŁATNIE I bEZ KAUCJI. 
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lUUz medic – cBd W centrUm HandloWym szemBeka

Wciąż wiele osób szero-
kim łukiem omija informacje 
dotyczące CBD dowiadując 
się o tym, że jest to związek 
chemiczny występujący w ko-
nopiach. Zgłębiając odrobinę 
temat, możemy dostrzec 
ogromne różnice pomiędzy 
nielegalnym narkotykiem a tą 
substancją. Przede wszystkim 
CBD – kannabinoid, jest dla nas 
całkowicie bezpieczny, a do-
datkowo naśladuje on pracę 
naturalnie występujących w na-
szym organizmie substancji 
o podobnym działaniu i struk-
turze chemicznej. Ciekawostką 

jest, że można go znaleźć nie 
tylko w naszym organizmie czy 
organizmie zwierząt, ale nawet 
w mleku matki! Nie wykazuje 
działania psychoaktywnego, 
tak jak zakazany związek THC. 
Różnice zaczynają pojawiać 
się już w samym pochodzeniu 
obu substancji. Narkotyk po-
zyskiwany jest z konopi indyj-
skich, a CBD z konopi siewnych 
(przemysłowych). Wszystkich 
zatem uspokajamy: produkty 
dostępne w sklepie LUUZ  
Medic przy ul. Zamienieckiej 
80 oraz na stronie interneto-
wej www.luuz.pl są w pełni 
legalne. 

Na pomysł otwarcia sklepu 
jakiś czas temu wpadł pan 
Krzysztof. Wszystko zaczęło 
się od problemów zdrowot-
nych żony.

– To nie jest historia o wiel-
kim biznesie, który plano-
waliśmy od lat. Kiedy żaden 
z lekarzy nie był w stanie na 
dobre pomóc żonie w dole-
gliwościach bólowych jakie 
miała, zaczęliśmy szukać 
alternatywnych sposobów. 
Natknęliśmy się na CBD. 
Pomogło i wtedy właśnie 
zaczęliśmy się zastana-
wiać nad tym, żeby dotrzeć 

z tą substancją (bardzo po-
pularną w innych krajach) 
do większej liczby osób 
tutaj, u nas, w Warszawie. 
Zanim jednak zdecydowali-
śmy się na otwarcie sklepu, 
dokładnie zgłębiliśmy temat, 
dowiedzieliśmy się, czym tak 
naprawdę jest CBD, jakie jest 
jego działanie i w jak wielu 
przypadkach może być po-
mocne – mówi pan Krzysztof, 
współwłaściciel firmy.

Sklep na parterze Centrum 
Handlowego Szembeka szybko 
zdobył stałych klientów w róż-
nym przedziale wiekowym. 
Odwiedzają go zarówno mło-

dzi ludzie, jak i klienci z grupy 
60+. Każdy z innego powodu, 
a tych jest wiele.

Aby zrozumieć, na czym 
polega działanie CBD, musimy 
troszkę zgłębić tajniki budowy 
naszego organizmu. 

– Wszystko zaczyna się od 
układu endokannabinoido-
wego, który istnieje u wszyst-
kich ssaków, czyli również do-
mowego psa i kota. U ludzi rola 
tego układu jest stosunkowo 
nowym odkryciem (wczesne 
lata 90.), dlatego badania 
wciąż trwają, ale wiele z nich 
już potwierdza wszechstronne 
działanie CBD na nasz orga-
nizm. Najprościej mówiąc, 
dlaczego powinniśmy przyj-
mować CBD, a nie Ibuprom? 
Ponieważ każdy z nas posiada 
układ endokannabinoidowy 
a nie ibuprofenowy – mówi 
żona pana Krzysztofa.

Układ endokannabinoidowy 
działa jako system obserwu-
jący, regulujący i naprawczy 
w wielu ważnych narządach, 
m.in. obszarach mózgu oraz 
w układzie nerwowym i od-
pornościowym. Jego zada-

niem jest obserwowanie 
wszystkich tych systemów 
i upewnianie się, że są one 
sprawne. Jeśli z jakiegoś po-
wodu tak nie jest, daje sygnał 
do uwalniania się wiązek CBD, 
czyli mówiąc obrazowo: uru-
chamia mechanizm naprawy 
usterki. 

CBD nie jest lekiem (i to 
warto podkreślić), CBD wspo-
maga leczenie, dlatego jego 
działanie najbardziej doceniają 
właśnie osoby chore. Coraz 
częściej po tę substancję się-
gają m.in. chorzy na depresję, 
którą w wielu przypadkach 
leczy się bardzo ciężko, po-

mimo długotrwałej farma-
koterapii, a preparaty w niej 
stosowane mają bardzo dużo 
skutków ubocznych. Okazuje 
się, że kannabinoid współ-
pracuje z receptorami, które 
wyzwalają uwalnianie seroto-
niny odpowiedzialnej za nasz 
dobry nastrój, czyli tzw. hor-
mon szczęścia. CBD wpływa 
również na kanały TRP, które 
monitorują, np. temperaturę 
i ból. Jeśli wykryją zbyt niską 
lub zbyt wysoką temperaturę, 
wysyłają sygnał do komórki, 
z którą są połączone, aby 
nasze ciało mogło rozpocząć 
działanie. Wywołuje także re-
akcję receptorów w wątrobie, 
przyspieszając metabolizm 
oraz odgrywa rolę w wytwa-
rzaniu i rozkładzie enzymów.

Menopauza, zespół jelita 
drażliwego, migreny, stward-
nienie rozsiane czy choroba 
Parkinsona i autyzm, jak 
również padaczka lekooporna 
i nowotwory – to tylko przykła-
dowe schorzenia, przy których 
kannabinoid może okazać się 
bardzo przydatny. 

W sklepie LUUZ Medic pro-
dukty konopne dostępne są 
w różnej postaci: zaczynając 
od olejków, suszu konopnego, 
produktów spożywczych tj. 
ziarna, mąka, kawa, herbata, 
po lizaki i ciasteczka! Asor-
tyment jest naprawdę duży. 

CBD ma również zastosowa-
nie w kosmetologii, dlatego 
w ofercie znajdziemy również 
przeciwstarzeniowe kremy 
do twarzy i rąk czy mydła 
z tą substancją. Doskonale 
sprawdzają się one w przy-
padku problemów skórnych 
(łuszczyca, AZS, trądzik) 
i alergiach. 

Właściciele sklepu, po od-
wiedzeniu licznych targów 
i zapoznaniu się z ofertą wielu 
producentów, postawili na 
wiodące europejskie firmy, 
szwajcarską markę CIBDOL 
(olejki i kosmetyki) oraz wło-
ską CBWEED (artkuły spożyw-
cze i susz). Dlaczego akurat te 
firmy przekonały ich do swoich 
produktów?

– Postawiliśmy na jakość. 
Te produkty są badane na 
każdym etapie ich produk-
cji, już sama hodowla roślin 
jest ekologiczna, czyli po-
zbawiona hormonów, metali 
ciężkich, sztucznych nawo-
zów, pestycydów i GMO. Kon-
troli podlega proces przetwa-
rzania konopi oraz gotowy 
preparat dostępny w naszym 
sklepie – mówi żona pana 
Krzysztofa i dodaje, że w całej 
serii są też artykuły dla zwie-
rząt, a to bardzo ważne. Wiele 
problemów z czworonogami 
udaje się rozwiązać właśnie 
dzięki CBD.                    (AS)

lUUz medic – cBd W centrUm HandloWym szemBeka

lUUz medic 
ul. zamieniecka 80 lok. 17a  

parter, wejście od ulicy zamienieckiej 

€ 697 445 885     
 www.luuz.pl 

cBD pomaga w ustabilizowaniu nastroju, złagodzeniu bólu 
oraz regeneracji całego organizmu. Pozyskiwana z konopi 
siewnych substancja ma coraz więcej zwolenników. ci, któ-
rzy przekonali się o jej właściwościach podkreślają jedno: 
najważniejsze, by była dobrej jakości. A właśnie taką oferu-
je sklep luuz Medic w centrum handlowym Szembeka.

REKLAMAREKLAMA
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PRAWNIK
RADZI'

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

KTO Ty JeSTeś?
„Kto ty jesteś? Polak mały” 

– każdy z nas zna odpowiedź na 
to pytanie. „Katechizm polskiego 
dziecka” Władysława Bełzy po raz 
pierwszy wydano w roku 1900, 
w trudnym dla naszego kraju czasie. 
Polska germanizowana, rusyfiko-
wana, wciąż marząca o upragnio-
nej, wytęsknionej pod zaborami 
wolności nie przypuszczała nawet, 
że w niespełna dwadzieścia lat 
znów zaistnieje na mapach Europy. 
Wiersz Bełzy wywoływał ogromne 
wzruszenia i łzy, był w ukryciu przed 
zaborcami recytowany, szeptany, 
budził dumę i poczucie tożsamości 
narodowej.

Jak to wygląda obecnie? Co to 
znaczy – Polak? Czy to słowo jest 

równie pełne treści, czy nadal poru-
sza serca? Chyba nie…

Oczywiście, że zmieniło się 
samo pojęcie patriotyzmu. Dziś 
już nie chodzi o to, by przelewać 
krew za Ojczyznę, by walczyć 
o polskość i Polskę z najeźdźcami, 
zaborcami czy jakimkolwiek oku-
pantem. Współczesny patriotyzm 
ma zupełnie inne oblicze. Inne od 
ówczesnego, ale przecież niejedna-
kowe dla każdego z nas – ot, taka li-
stopadowa refleksja z perspektywy 
minionego Święta Niepodległości.

Polak, czyli kto? Kto siebie na-
zywa Polakiem lub kto ma do tego 
prawo? Czy to ktoś, kto urodził się 
na tej ziemi w rodzinie, która jest tu 
od pokoleń, a jego drzewo genealo-
giczne ma wiele gałęzi? Mimo, że 
nosi chińską koszulkę, tajwańskie 

dżinsy, ma telefon z Finlandii, włoski 
samochód, a na obiad zje sushi?

Czy może ktoś, kto jest (legalnie) 
w Polsce od kilku lat, tu chce spę-
dzić resztę życia i właśnie otrzymał 
na mocy decyzji prezydenta RP 
polskie obywatelstwo, stając się 
w świetle prawa Polakiem?

Albo ten, kto wyjechał stąd „za 
chlebem” wiele lat temu, powrotu 
nie planuje, ale raz na kilka lat od-
wiedza kraj?

Niektórzy mówią o „Polakach” 
i o „prawdziwych Polakach”? Czy 
to oznacza, że są też jacyś „nie-
prawdziwi”? Nieprawdziwi Polacy, 
czyli kto?

Być może Polak to po prostu 
ktoś, kto nosi w sercu szacunek do 
naszych wartości i symboli naro-
dowych, kto orientuje się w naszej 

historii, kto uważa Polskę za swój 
kraj, tu chce porządnie, uczciwie 
żyć i pracować. Mieć swój własny, 
choćby skromny wkład w to, co na-
zywamy polskością. Mniejsza o to, 
gdzie się urodził i skąd pochodzi. 
Może jeszcze – żeby w razie po-
trzeby był gotów bronić kraju. Nie 
tylko z karabinem.

Czy to cechy konieczne, czy ta 
lista jest kompletna? Nie wiem. Na 
to pytanie powinien odpowiedzieć 
sobie każdy z nas. Warto o tym 
rozmawiać.

Listopad, to dobry miesiąc na te 
rozważania. Bo to i nostalgicznie 
jest, i patriotycznie, i pora zacząć 
przygotowania (te wewnętrzne, du-
chowe) do czasu pojednania i wyba-
czania, który przychodzi do naszych 
domów razem z Wigilią.                żu

Kobiecym okiem

 BęDzie lePieJ!
– Dzień dobry panie Kaziu, zapraszam… 
Eustachy Mordziak przysunął swojemu ko-
ledze, Kazimierzowi Główce, jego ulubiony 
taborecik, na którym lubił przycupnąć i po-
gawędzić. 
– A, schodziłem się rzeczywiście… Co tam 
u pana, panie Eustachy. 
Eustachy szerokim gestem ogarnął swój 
stragan z damską bielizną i powiedział: – Jak 
zwykle, panie Kaziu. Majteczki, staniczki ko-
szulki… Co pan sobie życzy…
– Ja to już nawet nie za bardzo pamiętam, 
co do czego służy…
Panowie roześmieli się serdecznie, bo po-
czucie humoru, a także autoironii mieli 
wspólne. 
– Co robić, czas nikogo nie oszczędza.
– Ale za to ciągle otwiera przed nami nowe 
horyzonty. Jakie my na przykład mieliśmy 
pojęcie o służbie zdrowia – powiedzmy te 
30–40 lat temu? Człowiek wiedział, że są 
lekarze na świecie i tyle. 

– Pamiętam w piłę grało się po pięć godzin, 
potem na rzęsach człapało się do studni 
ulicznej i zimną jak lód wodę piło… I nic, 
żadnej chrypy, kataru…
– No chyba że po drodze papierówek zie-
lonych się nażarło. Papierówki z wodą ze 
studni, to była jednak mieszanka piorunu-
jąca. Bywało, że dr Rau okazywał się nie-
zbędny.
– Ten, który wszystkie dzieci w okolicy le-
czył?
– Ten sam. Pamiętam jego wielkie ucho, któ-
re do mojej piersi przykładał i nasłuchiwał, 
jak w płucach mi gra… 
– Potem była doktor Wicińska.
– Doktor Wiesia… Wrócili z mężem z Afry-
ki, z kontraktu. Świątek, piątek – zawsze 
pomogła. Zginęła tragicznie – pod tramwaj 
na Grochowskiej wjechała. Na jej pogrzeb 
przyszło z tysiąc osób. Wszystkie jej dzieci 
i dzieci tych dzieci. Kochana pani Wiesia…
– Trochę się zmieniło od tamtego czasu… 
– Trochę? Wie pan, panie Eustachy, od-
noszę wrażenie, że im więcej w szpitalach 

jest techniki, wyrafinowanych procedur, tym 
mniej człowieczeństwa, a choćby i zwykłej 
empatii. 
– Aż tak?
– Ostatnio byłem ze znajomym 86-latkiem na 
SOR-ze jednego z tutejszych szpitali. Przyjęli 
go po 8 godzinach, po awanturze i odesłali 
z niczym. A gość chodzić nie może. 
– Mówią, że lada moment będzie lepiej…
– A tak… Będzie. Jak w tym żydowskim 
dowcipie: 

Powraca z Anglii do Lubartowa rodak, 
zdemobilizowany oficer RAF-u. Z rodzi-
ny nie został mu nikt, szuka więc znajo-
mych. Zaczął od syna piekarza, kumpla 
z piaskownicy. Z jego domu został komin, 
ale piekarenka ocalała. Niestety w witry-
nie wisiała kartka: „Zamknięte z powodu 
śmierci”. Poczuł, że ktoś za nim stanął. 
Odwrócił się. 

– Izaak, ty żyjesz – wyszeptał wzruszony.
– Żyję – odpowiedział Izaak.
– Więc kto umarł?
– Klientela…                                   Szaser

Co tam panie na Pradze...

Mieszkam z rodzicami w jednym lokalu. Formal-
nie najemcami lokalu są jedynie moi rodzice. Oka-
zało się, że od dłuższego czasu nie regulują opłat 
za mieszkanie i mają z tego powodu spore długi. 
Czy w tej sytuacji mogę ponosić odpowiedzialność 
za zapłatę czynszu, jeżeli nie jestem stroną umo-
wy najmu? 

Odpowiedź na powyższe pytanie wynika z art. 6881 Kodeksu cywilnego. Zgodnie 
z tym przepisem za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie 
z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Przepis ten, istotnie wzmac-
nia wynajmującego, w porównaniu z zasadami ogólnymi dotyczącymi skutków 
zawarcia takiej umowy. Prowadzi bowiem do powstania solidarnej odpowiedzial-
ności za zapłatę czynszu i innych należnych opłat stale zamieszkujących z najemcą 
pełnoletnich osób. Chodzi tu o osoby, które nie są współnajemcami lokalu, ale stale 
zamieszkują w najętym lokalu. Odpowiedzialność została więc powiązana z dwoma 
przesłankami: stałym zamieszkiwaniem takie osoby oraz jej pełnoletnością. Nie jest 
przy tym istotne, czy osoby współodpowiedzialne dysponują tytułem prawnym do 
lokalu. Osoby te, mogą zatem ponosić odpowiedzialność, nawet wówczas, gdy nie są 
stroną umowy najmu lokalu.

Odpowiedzialność osób stale zamieszkujących w lokalu mieszkalnym ograniczo-
na jest do czynszu i innych opłat należnych dotyczących okresu ich stałego zamieszki-
wania. W zakresie „innych opłat należnych” mieszczą się w szczególności świadczenia 
dodatkowe, takie jak koszty eksploatacji lokalu, w tym opłaty za dostawy do lokalu 
energii, gazu, wody, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych itp.

Jednocześnie, należy przyjąć, że okres odpowiedzialności osób stale zamieszkują-
cych z najemcą rozciąga się na zamieszkiwanie w najętym lokal dopiero po uzyskaniu 
pełnoletności. Osoby niepełnoletnie pozostają pod władzą rodzicielską albo opieką 
co wpływa też na określenie miejsca zamieszkania takich osób. Ponadto, przed uzy-
skaniem pełnoletności, możliwość decydowania o kwestiach związanych z pokrywa-
niem czynszu i innych opłat pozostaje z reguły poza wolą i często wiedzą tych osób.

Odpowiedzialność pełnoletnich domowników w omawianej sytuacji jest solidar-
na, tzn. że wierzyciel (wynajmujący lokal) może żądać całości lub części świadczenia 
(zaległości czynszowych) od wszystkich dłużników (lokatorów) łącznie, od kilku 
z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek 
z dłużników zwalnia pozostałych. Oczywiście z ograniczeniem odpowiedzialności 
osób stale zamieszkujących z najemcą do wysokości czynszu i innych opłat należnych 
za okres ich stałego zamieszkiwania, o których mowa powyżej.
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– Podczas próby tańca oka-
zało się, że jeden z chłopców 
nie może tańczyć z „obcą” 
dziewczynką. Próba zawisła na 
włosku, ale szybko koleżanka 
z klasy wpadła na pomysł, aby 
jego partnerką została siostra, 
a to kulturowo jest dopuszczalne 
– śmieje się Urszula Tomalka wi-
cedyrektor szkoły.

Co ważne szeroko pojęta inte-
gracja nie ogranicza się do mu-
rów szkoły. Są inicjatywy takie 
jak inscenizacja ślubu Mieszka 
I z Dobrawą połączona z prze-
marszem po okolicy, w którą 
włączają się mieszkańcy. I tak 
dzięki szkole wszyscy już wie-
dzą, że obraźliwe jest słowo 
uchodźca, że język obcy to nie 
tylko angielski, bo może nim być 
również polski, dlatego lepiej po-
wiedzieć: drugi język, a przede 
wszystkim to, że więcej nas łą-
czy niż dzieli!

Nina Miętus
REKLAMAREKLAMA

To wielkie wyróżnienie, na 
które zasługują naprawdę nie-
liczni w kraju. W przypadku na-
szej laureatki (nie jest to słowo na 
wyrost, bo już sama nominacja 
jest wielkim sukcesem) w prak-
tyce nie chodzi jednak o jedną 
osobę, a o cały zespół pedago-
gów ze Szkoły Podstawowej 
nr 58 przy ul. Mieszka I. Mag-
dalena Rodzinka, nauczycielka 
biologii, geografii i przyrody jest 
ich reprezentantką. 

Nagroda im. Ireny Sendlero-
wej powstała z myślą o wspiera-
niu nauczycieli, którzy kierują 
się wartościami bliskimi jej pa-
tronce: tolerancją, szacunkiem 
wobec odmienności, odpowie-
dzialnością za innych. Brzmi 
pięknie, a jakie ma to realne 
przełożenie na podstawówkę na 
Targówku? Ogromne.

Szkoła Podstawowa przy ul. 
Mieszka I położona jest w „spe-
cyficznym”, pełnym różnorod-
ności miejscu. Obok jest ośrodek 
dla uchodźców, a także osiedle 
mieszkaniowe Wilno, gdzie 
mieszkają też migranci ekono-
miczni z całego świata.

Te wszystkie podwórka spoty-
kają się w jednym miejscu – wła-

śnie w podstawówce. Szkoła ma 
266 uczniów, połowa z nich to 
cudzoziemcy z różnych zakąt-
ków świata, dzieci wielokultu-
rowe i wielojęzyczne. Wydawa-
łoby się – jeden wielki chaos, 
mnóstwo waśni i sporów z po-
wodu m.in. różnic kulturowych 
czy religijnych. Otóż nie! To wła-
śnie ta placówka uczy szeroko 
pojętej tolerancji i wzajemnego 
szacunku. W czym tkwi sekret? 
Okazuje się, że w szczegółach.

– Wiele naszych dzieci jest 
po dramatycznych, np. wojen-
nych przejściach. Zmiany, jakie 
w nich zachodzą, widać na każ-
dym kroku. Było rodzeństwo, 
które na początku rysowało 
tylko czarną kredką. Po jakimś 
czasie doszedł czerwony kolor, 
ale treść obrazków pozostawała 
bez zmian – wojna. Dopiero po 
ok. 1,5 roku te dzieciaki zaczęły 
używać innych barw – mówi 
dyrektor Wiesława Dziklińska 
i podkreśla, że każde dziecko do 
prawidłowego rozwoju potrze-
buje poczucia bezpieczeństwa, 
fundamentu „tak, tu jest mój 
dom”. Te dzieci często tego nie 
mają. Nie wiedzą, czy są tu na 
chwilę, na rok czy na stałe.

Na początku wielką barierą 
jest posługiwanie się językiem 
polskim. Dlatego w szkole są 
tzw. klasy przygotowawcze 
nazywane powitalnymi. We 
wszystkim pomaga asystent kul-
turowy, czyli osoba pochodząca 
z danego kraju. W SP 58 uczą się 
dzieci z różnych stron świata. 
Oczywiście Polacy, ale też m.in. 
Rosjanie, Ukraińcy, Czeczeni, 
Hindusi, Wietnamczycy, Ira-
kijczycy czy nawet Angolczyk. 
Rola asystenta jest wielka, bo 
np. kiedy w czasie Ramadanu 
uczniowie są osłabieni z powodu 
muzułmańskiego postu, wyja-
śnia przyczynę ich złego samo-
poczucia, jest mostem łączącym 
dzieci z różnych kultur. Podpo-
wiada też w wielu sytuacjach, co 
można, a czego nie.

– Staramy się realizować 
z dziećmi wielokulturowymi 
i wielojęzycznymi podstawę 
programową, ale naprawdę nie 
jest to łatwe. Wystarczy polece-
nie: wymień zwierzęta domowe 
i odpowiedzi są różne, nawet lew 
i słoń. Jak poprosić o pokazanie 
barwy zimnej i ciepłej, skoro na 
ciepło trzeba uważać, bo może 
oparzyć? – opowiada dyrek-

torka, a nauczycielka Magdalena 
Rodzinka dodaje, że tutaj po pro-
stu trzeba wychodzić poza sche-
maty. Inaczej się nie da.

– Przy okazji świąt pokazu-
jemy różnice, ale podkreślamy też 
co nas wszystkich łączy. Święto 
Trzech Króli było dla wszystkich 
ważne, bo królami byli: Hindus, 
Muzułmanin i Ukrainiec. Wielką 
uroczystością zawsze jest Dzień 
Niepodległości. To wzrusza-
jące, jak Czeczeńcy występują 
w swoich strojach narodowych 
i śpiewają najważniejszą dla 
nich pieśń „Błogosław nam Al-
lahu w dniu urodzin”. Podczas 
wieczornicy o pokoju oglądali-
śmy zdjęcia z Czeczenii. Wtedy 
mama Czeczenka wyszła na 
środek i zatańczyła taniec ża-
łobny. To wielkie wzruszenie 
trudno opisać. Płakaliśmy też 
wszyscy, jak ukraiński chłopiec 
powiedział „Wy Polaki jesteście 
dumnym narodem, mieszkacie 
w wolnym i pięknym kraju”. Od 
nich można się wiele nauczyć 
– mówi nauczycielka.

Jak przełamać barierę na 
początku? Temu służą Dni 
Przyjaźni, Języka Ojczystego 
czy Spotkanie Trzech Kultur. 

Więcej nas łączy niż dzieli
Magdalena Rodzinka z SP 58 na Targówku znalazła się 
wśród 10 nominowanych do Nagrody im. Sendlerowej. 

To dni, kiedy dzieci mogą do 
szkoły przynieść i pokazać, co 
chcą (nawet mamę), po to, żeby 
się pochwalić, zaprezentować 
swój talent czy umiejętności. To 
cenne wskazówki dla nauczy-
cieli do dalszej pracy z dziećmi 
wielokulturowymi i wieloję-
zycznymi.

Oczywiście dochodzi też do 
sytuacji konfliktowych, takich 
jak np. „ustawka Polaki – Ru-
skie”. Pani dyrektor w porę za-
reagowała zapraszając do siebie 
całe towarzystwo – musieli 
znaleźć rozwiązanie problemu. 
Wspólne wyzwanie spowodo-
wało, że waśnie poszły na bok 
i „Polaki i Ruskie” razem opra-
cowali plan wyjścia z sytuacji.

Integracja przynosi efekt, bo 
w momentach trudnych dzieci 
same szukają rozwiązań.
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Konferencja odbyła się w miniony 
piątek, 15 listopada, w Centrum Pro-
mocji Kultury w Dzielnicy Praga- 
-Południe. W spotkaniu, prelekcjach 
i panelach wzięło udział ok. 200 osób 
– nauczyciele wychowania fizycznego, 
działacze klubowi i animatorzy sportu. 
Można było uświadomić sobie, jak 
wielkim potencjałem sportowym obda-
rzona jest Praga-Południe. I nie chodzi 
tu tylko o „duże” kluby takie jak Dru-
karz, Orzeł, PKSzerm czy Yacht Klub 
Polski, ale także o imponującą liczbę 
mniejszych i szkolnych klubów.

Marek Karpowicz, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Po-
łudnie, przypomniał m.in. że dzielni-
cowy OSiR to dwie duże hale sportowe 
(„Siennicka” i „Saska”), pływalnie 

„Wodnik” i „Szuwarek”, obiekt d. KS 
Orzeł, a także korty tenisowe w Parku 
Skaryszewskim. – Niedawno dokonali-
śmy przekształcenia OSiR-u z zakładu 
budżetowego w jednostkę budżetową, 
co umożliwi działalność niekomercyjną 
i wspieranie sportu dzieci i młodzieży. 
Cały nasz potencjał wspiera i będzie 
wspierał sportowe wychowanie dzieci 
i młodzieży – mówił dyrektor.

– Dawno temu na potrzeby promocji 
wymyśliłem takie hasło, że Praga-Połu-
dnie jest dzielnicą sportu, kultury i zie-
leni. I tak jest naprawdę. A jeśli chodzi 
o sport, to co robiliśmy? Budowaliśmy 
infrastrukturę… – powiedział Tomasz 
Kucharski burmistrz Pragi Południe 
i przytoczył dane: 6 hal, 23 boiska 
przyszkolne, 6 boisk ogólnodostępnych. 

– Przed nami kolejne wielkie wyzwanie 
– po ośmioletnich sprawach sądowych 
przejęliśmy obiekty „Orła”. Mamy po-
mysł, jak te obiekty zagospodarować.

Powodem zorganizowania konferen-
cji było to, że wyniki sportowe dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz poziom im-
prez i wydarzeń sportowych w dziel-
nicy odbiega od oczekiwań. Wyda-
wało się, że wybudowanie nowych sal 
gimnastycznych przy prawie każdej 
szkole, kolejnych Orlików lub małych, 
przyszkolnych stadionów uruchomi 
proces szybkiego wzrostu poziomu 
kultury fizycznej i sportu wśród mło-
dych mieszkańców Pragi Południe. 
Tak się jednak nie stało i konferen-
cja ma dać odpowiedź na pytanie, co 
i jak zrobić, żeby sportowy potencjał 
Pragi Południe miał odzwierciedlenie 
w wynikach. Temu służyły zarówno 
prelekcje dr Janusza Szymankiewicza, 
jak i Dominka Witczaka z Polskiego 
Związku Lekkoatletyki.

W czasie konferencji odbyły się pa-
nele dyskusyjne, których podsumowa-
nie poznamy za kilka tygodni. W trzech 
tematycznych panelach wzięli udział 
m.in. przedstawiciele 31 południo-
wopraskich klubów sportowych oraz 
62 szkół! – To co Państwo wypracuje-
cie w panelach mam nadzieję, że będzie 
bardzo przydatne dla nas… – zwra-
cał się do wszystkich Janusz Samuel 
dyrektor stołecznego Biura Sportu  
i Rekreacji.                                      (AS)

Więcej na stronie www  
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe

sPort na Pradze
Na Pradze-Południe odbyła się i Konferencja Dzielnicowa poświę-
cona rozwojowi kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej. 
Ten swoisty miting pokazał potencjał dzielnicy w dziedzinie sportu.

W niedzielne przedpołudnia 
spotykają się na nieporęckiej 
plaży i po krótkiej rozgrzewce 
wchodzą do zimnej wody zale-
wu zegrzyńskiego. Kilkadziesiąt 
osób z całej okolicy poddało się 
zdrowej modzie na morsowanie. 

Po kilkumiesięcznej przerwie ama-
torzy morsowania powrócili do Niepo-
rętu, by rozpocząć sezon. To czas, na 
który czekali ponad pół roku. Około 
stu osób, wiele z nich z Warszawy, 
wie, że żadne leki nie zastąpią tej 
metody na wzmocnienie odporności. 
Morsowanie działa cuda i jak podkre-
ślają, choć brzmi niewiarygodnie, nie 
ma w tym krzty przesady.

– Zaczęłam z ciekawości, bo inte-
resują mnie naturalne metody, dzięki 
którym mogę poprawić moje zdro-
wie. Obawy były, bo nie ukrywam, 
że nienawidzę zimna! Szybko jednak 
okazało się, że po pierwsze: uczucie 
jest niesamowite! Po drugie, po ja-
kimś czasie okazało się, że skończyły 
się moje odwieczne problemy z prze-
ziębieniami i zatokami. Ja nie cho-
ruję! – mówi Katarzyna Rabiejewska 
i dodaje, że korzyści z morsowania 
jest znacznie więcej, bo wpływa 
ono na poprawę wydolności układu 
sercowo-naczyniowego, poprawia 
krążenie i co ważne szczególnie dla 

pań: te kąpiele w lodowatej wodzie są 
świetne w walce z cellulitem i zbijają 
tkankę tłuszczową!

Jest jeszcze ciepło, więc wydawa-
łoby się, że teraz kąpiel w Zalewie jest 
łatwiejsza niż w sezonie zimowym. 
Nic bardziej mylnego!

– Dużo lepiej jest, kiedy tempera-
tura powietrza spadnie poniżej zera, 
a woda ma np. 2 stopnie, niż taka róż-
nica jak teraz – 18 stopni powietrze 
i 10 woda. Chodzi o różnicę tempe-
ratur – mówi Katarzyna i dodaje, że 
w oczekiwaniu na zimę i sam środek 
sezonu trzeba się do niego przygo-
tować, więc teraz jest na to idealny 
moment.                                     KaSa

morsy rozPoczęły sezon!

Spotkania morSów na plaży w nieporęcie  
odbywają Się w każdą niedzielę.Fo

t. 
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Prezes z misją
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”, jedna 
z największych spółdzielni mieszkaniowych w kraju, 
w zasobach której znajduje się 17 tysięcy mieszkań, od 
blisko 50 lat z sukcesami działa na terenie Pragi Północ, 
Targówka, Białołęki i Marek, a od 25 lat jej Prezesem jest 
były samorządowiec, prezes unii Spółdzielców Mieszka-
niowych w Polsce – Andrzej Półrolniczak. 

kowe, nowe uliczki, chodniki, 
miejsca parkingowe. W bardzo 
szerokim stopniu wprowadzamy 
monitoring osiedli. Wymie-
niamy dźwigi. Prowadzimy też 
działalność prospołeczną i kul-
turalną. Prowadzimy osiedlowe 
kluby kultury, obecnie przystę-
pujemy do budowy otwartej dla 
wszystkich sali multimedialnej 
na Osiedlu „Kijowska”. Orga-
nizujemy różne festyny, cho-
ciażby z okazji Dnia Dziecka, 
czy pożegnania lata, współpra-
cujemy z Polskim Czerwonym 
Krzyżem, Polskim Związkiem 
Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów, czyli naszymi senio-
rami. Wspieramy działalność 
młodzieżowych klubów spor-
towych, zapaśniczych i piłkar-
skich. To wszystko powoduje, 
że nasze osiedla wyglądają co-

raz lepiej, a ludzie mają większy 
komfort mieszkania.

– Wygląda na to, że Spół-
dzielnia funkcjonuje bardzo 
dobrze. Czy to znaczy, że nie 
ma żadnych problemów?

– Największym problemem 
jest nieuregulowany stan wła-
sności gruntów warszawskich! 
W naszej spółdzielni dotyczy 
połowy terenu. Brak regula-
cji powoduje rozgoryczenie 
mieszkańców i poczucie nie-
pewności.

Problemem jest także ciągle 
zmieniająca się od 2001 roku 
ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych, co powoduje bała-
gan prawny.

Dodatkowy problem to ro-
snące ceny mediów i opłat. 

– Nie sposób nie wspo-
mnieć o Pana działalności 
samorządowej – przez 12 lat 
godził Pan funkcję prezesa 
Spółdzielni z byciem radnym 
różnego szczebla stołecznego 
samorządu. I na tym polu też 
wykazywał się Pan licznymi 
inicjatywami. Czy może Pan 
przybliżyć ten temat?

– To prawda. Przez te lata by-
łem inicjatorem szeregu inwe-
stycji miejskich i dzielnicowych. 
Walczyłem o budowę Mostu Pół-
nocnego, linię tramwajową na 
Białołękę, budowę ul. Strażackiej 
do Rembertowa czy wiaduktu 
przy rondzie Starzyńskiego. 
Było ich dużo, dużo więcej. Jed-
nak pogodzenie bycia prezesem  
z byciem dobrym radnym jest 
trudne. Po prostu brakuje czasu. 
Dlatego działalność samorzą-
dowa musiała ustąpić miejsca 
mojej pracy na rzecz Spół-
dzielni.

– Panie Prezesie, wróćmy 
do RSM „Praga”. Wiem, że 
Spółdzielnia jest laureatem 
wielu prestiżowych nagród 
i wyróżnień. Czy któryś z tych 
laurów jest panu wyjątkowo  
bliski?

– Nie byłoby tych nagród, 
gdyby nie nasi pracownicy 
i świetna współpraca Zarządu 
z Radą Nadzorczą. Mamy zna-
komitych działaczy, świetne 
rady osiedlowe i bardzo do-
brych pracowników. Nasz ze-
spół tworzą specjaliści, którzy 
doskonalili swoje kompetencje 
na wymagającym rynku pracy. 
Dziś tę wiedzę wykorzystują 
w działaniach prowadzonych 
przez RSM. Łączy nas pasja 
i zaangażowanie we wszystko, 
co robimy. Wierzę, że dokład-
ność i sumienna praca oraz na-
stawienie na skuteczne działa-
nie są kluczem do sukcesu.

A jeśli chodzi o odpowiedź 
na Pana pytanie, to prioryte-
tem jest dla mnie zadowolenie 
mieszkańców. To, że widzą, że 
się Spółdzielnia nieustannie 
zmienia się na lepsze. Oczy-
wiście jest jeszcze dużo do 
zrobienia. Mam niezmierną 
satysfakcję, gdy na przerwach 
w czasie corocznego Walnego 
Zgromadzenia podchodzą do 
mnie nasi mieszkańcy i mó-
wią, że im się dobrze mieszka 
i mimo iż nie muszą – dziękują 
za różne inwestycje, inicja-
tywy czy działania.           (AS)

firm audytorskich, które badają 
bilanse i sprawozdania spół-
dzielni, z czego nie ukrywam, 
jesteśmy niezmiernie dumni.

– Czy te dobre opinie nie są 
tylko po to, aby cieszyć, czy 
przekładają się na konkretne 
efekty?

– Oczywiście. Efekty zawsze 
są kluczową kwestią. Dzięki 
wprowadzonym zmianom 
w zarządzaniu Spółdzielnią 
możemy w pełni bezpiecz-
nie funkcjonować, prowadzić 
prace remontowe i termo-
modernizacyjne. Posługując 
się konkretnym przykładem 
– choćby wspomnianą kwe-
stię termomodernizacji. Mimo 
znacznego wzrostu opłat za 
energię cieplną, tylko koszt 
GJ wzrósł od roku 2000 ponad  
3,5 krotnie, to nasze opłaty ule-
gły obniżeniu, nie podwyższe-
niu. Nasi mieszkańcy obecnie 
za ciepło płacą mniej niż w koń-
cówce lat 90. Tylko w ostatnich 
dziesięciu latach, dzięki prowa-
dzonym pracom termomoderni-
zacyjnym, zapotrzebowanie na 
ciepło zmniejszyliśmy o ponad 
30 proc. Nie mamy problemu 
z pozyskaniem kredytu na 
działalność termomoderniza-
cyjną, dotacji czy pożyczek ze 
środków unijnych na remonty. 
Jesteśmy wiarygodnym pod-
miotem gospodarczym.

– Jesteście jedną z nielicz-
nych Spółdzielni, która an-
gażuje się w budowę nowych 
inwestycji mieszkaniowych, 
zgadza się?

– Tak, cały czas aktywnie 
budujemy. Co roku oddajemy 
do użytkowania nowe budynki. 
I co warte podkreślenia, są one 
budowane w wysokim standar-
dzie i w dobrych cenach. W tym 
roku oddaliśmy do użytkowania 
m.in. bardzo ładny budynek 
o podwyższonym standardzie 
deweloperskim zlokalizowany 
przy samej stacji metra Targó-
wek, a w czerwcu rozpoczęli-
śmy budowę inwestycji przy 
ul. Witebskiej 4, gdzie powstają 
trzy budynki o obecnie najbar-
dziej atrakcyjnych metrażach 
– od 26 m2 do 70 m2. Zysk wy-
pracowany z działalności inwe-
stycyjnej jest przeznaczany na 
remonty starszych budynków 
i osiedli. 

– Faktycznie, ze względu na 
bliską metru lokalizację i stan-
dardy wykonania, ta inwesty-
cja jest godna zainteresowania, 

ale wróćmy do już zamieszka-
łego zasobu Spółdzielni.

– Dbamy o starsze budynki 
z największą uwagą, remontu-
jemy i modernizujemy tak, aby 
wyglądały jak w XXI wieku. 

– Czyli?
– Renowacje elewacji prowa-

dzimy kompleksowo, tak aby 
stan techniczny i estetyczny 
spełniały wymogi XXI wieku, 
łącznie z balkonami i wejściami 
do klatek schodowych. Same 
klatki poddawane są gruntow-
nym remontom – malowanie, 
kładzenie gresu na podłogach, 
tam gdzie to wskazane płytek 
na ścianach, gładzi gipsowych, 
nowe podesty, nowe poręcze, 
nowe schody. Prace te finansu-
jemy z funduszu remontowego 
Spółdzielni. Te kompleksowe 

remonty prowadzone są sukce-
sywnie. Myślę, że w ciągu kilku 
lat uda nam się w tym zakresie 
wyremontować wszystkie bu-
dynki. Wspieramy się także 
środkami unijnymi – w tym 
i przyszłym roku w wysokości 
18 mln zł w ramach programu 
„Rewitalizacja Warszawskiej 
Pragi i Targówka”.

– Na komfort mieszkania 
ma wpływ także najbliższe 
otoczenie i infrastruktura.

– Tak, dlatego otoczenie na-
szych budynków jest dla nas 
także bardzo ważne. Dbamy 
o zieleń, place zabaw, siłownie 
plenerowe, boiska sportowe. 
Powstają nowe altanki śmietni-

– Panie Prezesie, od 25 lat 
kieruje Pan Zarządem RSM 
„Praga” – gratulujemy takiego 
Jubileuszu. W jaki sposób do-
szło do tego, że znalazł się Pan 
na stanowisku prezesa?

– Na prezesa zarządu zosta-
łem powołany 3 listopada 1994 
roku. Podjąłem się tej funkcji, 
ponieważ RSM „Praga” była 
wtedy w sytuacji dramatycznej. 
Sprawy w sądzie, złe umowy, 
konto zajęte przez komornika. 
W depozycie sądowym znala-
zło się ponad 35 miliardów sta-
rych złotych. Stwierdzono, że 
byłbym dobrym prezesem na 
ten trudny czas.

– Nie obawiał się Pan ry-
zyka?

– Owszem, ryzyko było i to 
znaczące, należy bowiem pa-
miętać, że wówczas nikt nie wie-
dział, jak potoczą się sprawy są-
dowe – czy wygramy te procesy, 
czy pieniądze wrócą do Spół-
dzielni, jak uda się wyjść z tego 
wyjątkowo trudnego położenia. 
Zgodziłem się zostać prezesem, 
bo taka była potrzeba, mimo 
olbrzymiej odpowiedzialności 
i ciężaru tej sprawy. Założy-
łem, że będę pełnił tę funkcję do 
rozwiązania tej trudnej sytuacji. 
Faktycznie, przez pierwsze lata 
wyprostowanie tych spraw zaj-
mowało wiele czasu, ale udało 
się wszystkie procesy wygrać 

i ostatecznie pieniądze wróciły 
do Spółdzielni.

– I na fali tego sukcesu po-
stanowił Pan dalej kierować 
RSM „Praga”?

– Uznałem, że praca tutaj cały 
czas jest wyzwaniem, jest przy 
tym bardzo ciekawa i daje wiele 
satysfakcji. Prace remontowe, 
modernizacyjne, termomo-
dernizacje, nowe inwestycje, 
porządkowanie spraw finanso-
wych, wprowadzenie nowego 
systemu planowania, który 
pozwolił nam na utrzymanie 
dobrej dyscypliny finansowej 
były kluczowymi zagadnie-
niami, z którymi należało się 
zmierzyć.

– Z tego co wiem, to RSM 
„Praga”, która w przyszłym 
roku będzie obchodziła Ju-
bileusz 50-lecia istnienia, ak-
tualnie znajduje się w bardzo 
dobrej kondycji – zgodzi się 
Pan z tym stwierdzeniem?

– Od lat, jeśli mogę użyć 
takiego sformułowania – trzy-
mamy nasze koszty w ryzach. 
Wyniki finansowe Spółdzielni 
są wręcz doskonałe – każdego 
roku mamy wysoką nadwyżkę 
przychodów nad kosztami, 
dobre wyniki wypracowane 
z naszej działalności gospodar-
czej. To wszystko powoduje, 
że mamy bardzo dobre opinie 

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel. 22 813-43-83, 500-004-843
e-mail: marketing@mieszkaniec.pl  www.mieszkaniec.pl
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MIEJSCE Z DUSZĄ klimat zaczyna się od nazWy

Na fb/gazetamieszkaniec 
wkrótce ruszy konkurs, w którym 
do wygrania będzie t-shirt z serii 
Praga united. Odbiór w sklepie 
„universam – dla ciebie i dla 

domu” na i piętrze Galerii Rondo 
Wiatraczna. 

Grzegorz Kasdepke został tegorocznym laureatem 
nagrody przyznawanej od kilku lat przez Szkołę Pod-
stawową 246 przy ul. Białowieskiej.

aUtor dziecięcej radości

„Autor Dziecięcej Rado-
ści” to ktoś, kto pisze wyjąt-
kowe książki uwielbiane przez 
dzieci. Zasłużyć na ten tytuł 
nie jest łatwo, udaje się to nie-
licznym. Teraz do tego grona 
dołączył autor m.in. „De-
tektywa Pozytywki” i „Nie-
grzeczniaków”. Grzegorz 
Kasdepke odebrał nagrodę 
15 listopada br. podczas uro-
czystości w szkole. Specjalnie 
dla niego uczniowie wcielili 
się w bohaterów jego książek 
i z przymrużeniem oka popro-

wadzili całą imprezę. Przypo-
mnieli też autorowi, że w dzie-
ciństwie miał ulubioną lalkę 
i nie lubił… czytać! Zmusiła 
go do tego ciotka, zamyka-
jąc w pokoju, z którego mógł 
wyjść dopiero po przeczyta-
niu kilku stron. Ten „domowy 
areszt” okazał się wyjątkowo 
dobrym pomysłem. Grzegorz 
wyszedł z niego zakochany 
w czytaniu. Jego największą 
miłością były komiksy i to je 
poleca wszystkim tym, którzy 
nie lubią książek.             KS

Universam – już sama nazwa 
wskazuje na to, że wchodzimy 
do miejsca z klimatem. Miejsca, 
o którym kiedyś słyszeli wszy-
scy nawet w odległych zakątkach 
Polski. To właśnie tutaj, przy 
rondzie Wiatraczna, w latach 
50-tych działał megasam z arty-
kułami przemysłowymi. W tym 
sklepie były towary niedostępne 
w innych miejscach. Budynek 
wyburzono w 2016 roku, a wybu-
dowano galerię handlową Rondo 
Wiatraczna. Dzisiaj na parterze 
znajduje się supermarket, a na 
pierwszym piętrze sklep branży 
przemysłowej „Universam – dla 
ciebie i dla domu”.

Już podchodząc do sklepu 
na piętrze, rzucają się w oczy 
witryny – nie są „zagracone” 
zbędnymi wystawami, widać 
przez nie doskonale przestronne 
wnętrze. Wybierając się na za-
kupy bez konkretnego celu, 
warto zarezerwować sobie ciut 
więcej czasu, by na spokojnie 
przejrzeć cały asortyment, a jest 
w czym wybierać!

Piękne polskie porcelany, 
szkła, ozdobna ceramika, wy-
bór, jakiego nie mają hiper-
markety. Podobnie jest cho-
ciażby z kawiarkami – tutaj 
znajdziemy ich aż 10 rodzajów, 
w różnych kolorach i wzorach. 

Należący do Społem przemysłowy sklep universam nie tyl-
ko konkuruje z innymi, nowymi marketami, ale wręcz pozo-
stawia je daleko w tyle. To przykład marki, która się nie pod-
dała upływowi czasu. W czym tkwi fenomen tego punktu? 

Garnki, talerze, sztućce, wiele 
artykułów w promocyjnych ce-
nach. Warto się wybrać do Uni-
versamu również choćby po bie-
liznę czy skarpetki od polskich 
producentów. Bluzki, spódnice 
– to, czego panie potrzebują naj-
bardziej. O panach oczywiście 
też nie zapomniano – powinni 
sprawdzić, co dla nich ma sklep 
w Galerii Rondo Wiatraczna. 
Oddzielne miejsce ma też pa-
smanteria: igły, nici, guziki, ko-
ronki, czyli artykuły niezbędne 
do robótek ręcznych.

Długo można wymieniać 
to wszystko, co znajduje się 
w Universamie na 1. piętrze 
Galerii Rondo Wiatraczna i cza-

sami trudno zdecydować się na 
konkretny zakup. 

– Staramy się pomóc, jeśli 
jest taka potrzeba, nie chcemy 
by klient czuł się jak dziecko we 
mgle. Doradzamy, ale bez na-
chalności, bo tego nikt nie lubi 
– mówi Maria Dzwonkowska, 
kierownik sklepu, która od 10 
lat pracuje w Społem i pod-
kreśla, że wielkim atutem tego 
sklepu jest jakość. – Mamy dużo 
fajnego, polskiego towaru. M.in. 
pościel, bieliznę, skarpety. Na-
wet jeśli w sprzedaży pojawiają 
się artykuły innego pochodze-
nia, to są one dobrej jakości. 
Tak jak koszulki z serii Praga 
United.                             KaSa
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Pani Dorota w mailu do na-
szej redakcji zwróciła uwagę 
na miejsce, które mijamy chyba 
wszyscy podczas spacerów po 
parku Skaryszewskim – białą 
kapliczkę tuż obok wodospadu. 
Zaprojektował ją Janusz Alchi-
mowicz w 1937 r., za co został 
nagrodzony przez Instytut Pro-
pagandy Sztuki. Kapliczka była 
nawet na wystawie w Paryżu, 
gdzie też zdobyła nagrodę, a po 
powrocie z Francji na dobre sta-
nęła w parku Skaryszewskim. 

Z przekazów historycznych 
wynika, że w czasie wojny 
była ona miejscem ukrywania 

tajnych meldunków (łączniczki 
pozorując sprzątanie ukrywały 
je w zagłębieniu we wnęce, 
w której dzisiaj stoi obrazek). 
Po wojnie co roku spotykali 
się przy niej uczestnicy Po-
wstania Warszawskiego. Do 
1989 r. kombatanci modlili się 
tu i wspominali wojenną za-
wieruchę.

– Wyobraziłam sobie tych 
dzielnych, kilkunastoletnich 
wówczas ludzi, modlących się 
tutaj, porządkujących kapliczkę 
i teren wokół niej, przekazują-
cych z narażeniem życia mel-
dunki… Czy przeżyli wojnę, 

może trafili na Pawiak, co się 
działo z nimi w czasie Powsta-
nia Warszawskiego, jak się 
nazywali, jakie były ich powo-
jenne, też pewnie trudne losy? 
– zastanawia się pani Dorota, 
z którą spotkaliśmy się parku 
Skaryszewskim w sobotnie paź-
dziernikowe popołudnie.

A przychodzi tu często. Po-
rządkuje teren dookoła, przy-
nosi kwiaty. Okazało się, że nie 
ona jedna.

– Starszy pan z psem husky 
powiedział mi, że jest tutaj trzy 
razy dziennie. Sprawdza, czy jest 
porządek, zapala znicze, które 

Biała kaPliczka W środkU ParkU
Park Skaryszewski – tutaj jako dziecko uczy-

łam się chodzić, tutaj w piaskownicach budo-
wałam zamki. Teraz przychodzę ładować aku-
mulatory – biegać, ćwiczyć na siłowni. Przy-
chodzę cieszyć się parkowym klimatem, patrzeć 
na cudowne stare drzewa – przeróżne gatunki, 
sprowadzone z całego świata, posadzone przed 
ponad stu laty. 

Niemal każde miejsce w naszym parku ma 
też swoją długą historię. Secesyjne rzeźby, ro-
sarium. Tutaj zginęli bohaterscy lotnicy niosący 
pomoc walczącej w Powstaniu w Warszawie…

Jest też stara, biała kapliczka, która z daleka 
przypomina kobiecą postać. Ktoś włożył do niej 
obrazek Matki Boskiej Licheńskiej i krzyżyk. 
Ktoś zapalił znicze, ktoś postawił doniczkę z ży-
wymi kwiatami, wazon z bukietem kwiatów…

zgasły… Kim jest? Dlaczego to 
robi? Nie wiem. Może podobnie 
jak ja chce podtrzymać historię 
tego miejsca. A może jest z nim 
związany… – mówi pani Dorota 
i dodaje, że ludzi, z którymi roz-
mawia o kapliczce jest wielu. 
– A może znicze zapalają dzieci 
lub wnuki tych łączniczek? 
Jakże dobrze byłoby z nimi po-
rozmawiać – tak powiedziała 
mi ostatnio jedna z przechodzą-
cych pań. Z rozmów z przedwo-
jennymi mieszkańcami Saskiej 
Kępy, stałymi bywalcami parku 
dowiedziałam się, że skrzynki 
kontaktowej w kapliczce Niemcy 
nigdy nie wykryli… 

Biała kapliczka przy wodo-
spadzie wyróżnia się nie tylko 
kolorystyką w tym przepełnio-
nym zielenią terenie, ale też 
kształtem przypominającym 
z daleka kobietę w chuście – po-
stać z biblijnego obrazka. Spa-
cerowicze zatrzymują się, patrzą 
i odchodzą. Widok dość niezwy-
kły, niestety przy kapliczce nie 
ma żadnej informacji na temat 
daty jej powstania ani historii, 
a ta dla całej Warszawy miała 
znaczenie. W wielu miejscach 
powstają pamiątkowe tablice, 
może więc warto i tu, w parku 
Skaryszewskim pomyśleć o ta-
kiej małej, ale jakże potrzebnej 
lekcji historii…

Klara Bartuszek

Pani Halina swoje setne uro-
dziny obchodziła 15 listopada. 
– Pogodna, zawsze uśmiech-
nięta i pomocna. Nigdy nie 
wdaje się w konflikty, cieszy 
się każdym dniem – tak o niej 
mówią znajomi i przyjaciele 
z DPS, a my zapytaliśmy Ją 
samą o to, jak się czuje w tym 
ważnym dniu i jak długo się 
do niego przygotowywała.

– Od wczoraj, bo musiałam 
jechać po sukienkę – odpo-
wiada bez namysłu Jubilatka 
na chwilę przed uroczysto-
ścią. – Dobrze wyglądam? 
Mam falbanki, bolerko, tylko 

nie bardzo widzę, muszę iść do 
dużego lustra – dodaje. Pani 
Halina ma problemy ze wzro-
kiem. Słabo widzi i to jest jej 
jedyny problem zdrowotny! 

Od 100 lat mieszka w War-
szawie. Pracowała na poczcie, 
później w ministerstwie (ja-
kim? trudno dzisiaj to sobie 
przypomnieć). Co chciałaby 
przekazać młodym ludziom?

– Trzeba cieszyć się każ-
dym dniem. Nie narzekać, 
doceniać, to co się ma – mówi 
Jubilatka, a my jeszcze raz ży-
czymy pani Halinie wszyst-
kiego najlepszego!            NM

Haliny skoWrońskiej
100 lat

„Żyłam spokojnie, nie paliłam i wódki nie piłam” – poczu-
cia humoru, energii i zdrowia może pozazdrościć jej nie-
jeden młody człowiek. halina Skowrońska, mieszkanka 
Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arab-
skiej na Saskiej Kępie, skończyła właśnie 100 lat!

REKLAMAREKLAMA
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z miasta
Urząd Dzielnicy Praga-Połu-

dnie doprowadził do porozumie-
nia między Miastem a KS Orzeł, 
dzięki czemu uratowano przed 
komorniczą licytacją rekwizyty 
z kultowego filmu „Miś”. Wśród 
zajętych przedmiotów była 
m.in. szafa z ukrytym magne-
tofonem z gabinetu prezesa KS 
Tęcza, Ryszarda Ochódzkiego. 
Filmowe rekwizyty należały 
do KS „Orzeł”, który popadł 
w długi. Na szczęście kultowe 
wyposażenie gabinetu prezesa 

Ochódzkiego zostało uratowane. 
Teraz jest własnością Centrum 
Promocji Kultury. 

***
Do 13 grudnia br. właściciele 

czworonogów mogą skorzystać 
z bezpłatnej, miejskiej akcji ste-
rylizacji lub kastracji oraz czipo-
wania zwierząt. Lista przychodni 
dostępna jest na stronie Urzędu 
Miasta.

***
W przyszłym roku do 70 km 

już istniejących buspasów 
w mieście dołączą kolejne. Po 
prawej stronie Wisły wydzielony 
pas dla autobusów pojawi się na 
ul. Radzymińskiej – kierunek 
północny, wyjazd z miasta, od 
ul. Trockiej do Łodygowej. Pa-
sażerów komunikacji miejskiej 

nie trzeba przekonywać o tym, 
że to rozwiązanie znacznie uła-
twia poruszanie się po mieście. 
Tylko na Trasie Łazienkowskiej 
buspasami autobusy przewożą 
do centrum ponad 8 tys. osób na 
godzinę. 

***
22 listopada na Białołęce ru-

szy kolejna edycja akcji Wigilijna 
Pomoc Sąsiedzka. W sklepach 
zbierane będą artykuły spożyw-
cze o przedłużonej dacie ważno-
ści (konserwy, kakao, herbata, 

słodycze, kasze, mleko) i arty-
kuły dla dzieci (mydła, oliwki, 
pasty, szczoteczki do zębów, 
pampersy, artykuły szkolne, gry 
i zabawki) oraz artykuły che-
miczne i środki czystości. Lista 
sklepów, w których prowadzona 
będzie zbiórka, dostępna jest na 
fb Wigilijna Pomoc Sąsiedzka. 
Zebrane produkty trafią do do-
mów dziecka i osób potrzebu-
jących wskazanych przez OPS. 
Organizatorami akcji są Stowa-
rzyszenie Razem da Białołęki 
i Społeczność Chrześcijańska 
Północ. Mieszkaniec objął pa-
tronatem medialnym tę inicja-
tywę. Zachęcamy wszystkich do 
udziału. Podarujmy innym odro-
binę radości w tym szczególnym 
czasie Bożego Narodzenia! NM

Wydarzenia kUltUralne l wydarzenia 
bezpłatne

ceNTRuM PROMOcJi KulTuRy PRAGA-POŁuDNie  
ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl, sekretariat@cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw

l 21.11. godz. 19.00 – Praski Blues; 22.11 -23.11. – Jesienna edycja festiwalu 
„Wszystkie mazurki świata”; 26.11. godz. 18.00 – Koncert Niepodległościowy 
„Może nam przyjdzie zginać tak samo” w wykonaniu Szkolnego Teatru Muzycz-
nego N.O.R.A.; 27.11. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „Rodzina Ptoleme-
uszy. Historia zdrady i zbrodni w Egipcie”; 2.12. godz. 18.30 – Okiem fotografa: 
Krzysztof Górecki – Przyroda Puszczy Kampinoskiej; 4.12. godz. 18.00 – Wido-
wisko muzyczno-literacko-taneczne „Erik Satie. 100-lecie nokturnów”.

KluB KulTuRy SeNiORA
ul. Pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

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

l 21.11. godz. 12.00 – Kresy dalekie i bliskie; 24.11. godz. 16.00 – „Miłość 
ci wszystko wybaczy” – koncert piosenek: lata 20-te, lata 30-te w wykonaniu 
artystów Teatru Maestra; 5.11. godz. 10.15 – Klub Kobiet Kreatywnych: deko-
racje na groby, materiały 10 zł; 28.11. godz. 12.00 – Porady ogrodnicze; 1.12. 
godz. 16.00 – „Najpiękniejsze piosenki rosyjskie, polskie i włoskie” w wy-
konaniu artysty Teatru Żydowskiego – Genady Iskhakova; 2.12. godz. 12.00 
– Dyskusyjny Klub Filmowy: „Elizabeth Taylor – gwiazdy kina”; 4.12. godz. 
12.00 – Fascynujące europejskie zabytki UNESCO: ,,UNESCO w Szwecji”.
Brydż w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 12.00 lub od 12.00 do 14.00.

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

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 Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła: 23.11. godz. 17.00 – „Francja” 
pokaz slajdów i opowieści z podróży Arkadiusza Gajewskiego; 1.12. godz. 
15.00-17.00 – „Pracownia Świętego Mikołaja” – rodzinne warsztaty bożo-
narodzeniowe. I część to opowieść o tradycjach świątecznych połączona 
z loterią mikołajkową, w II części uczestnicy poznają technikę „string-art”, 
czyli wyplatanie obrazków kolorową włóczką na drewnie. 
l Ośrodek Działań Twórczych „POGODNA”: 22.11. godz. 11.00 – „O mle-
ku mamy niestandardowo”; 24.11. godz. 16.00 – „I ty zostań czarodziejem” 
zabawa andrzejkowa dla dzieci w wieku 4–8 lat; 30.11. godz. 11.00 – Dzie-
ciaki świata: „Dziewczyna, która kocha drzewa”, warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 5–10 lat wraz z opiekunami; 30.11. godz. 18.00 – „Wyspa 
Wielkanocna – podróż na koniec świata” pokaz slajdów i opowieści z podróży 
Marka Łasisza. 5.12. godz. 19.00 – Wernisaż wystawy Sylwii Ewy Pasz-
ko „Wesołe urodziny”. Zostaną zaprezentowane prace wykonane tuszem 
na papierze. Motywacją do zrealizowania tego projektu była 50. rocznica 
nadania praw miejskich Wesołej i zachwyt nad tą piękną, cichą i zieloną 
dzielnicą Warszawy. Wystawę można oglądać do 8 stycznia po wcześniej-
szym umówieniu. 

REKLAMAREKLAMA
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OPS, czyli Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Tym, którzy nie 
korzystali z usług tej instytucji 
kojarzy się jedynie z finanso-
wym wsparciem. A wcale tak 
nie jest, bo zakres działań tych 
ośrodków jest naprawdę duży. 
Z pieniędzy z „opieki” w kry-
tycznych momentach życia ko-
rzystają najczęściej osoby bez-
radne, niepełnosprawne, starsze. 
To ci, których renty i emerytury 
są najniższe lub nie posiadają 
żadnego dochodu. Z roku na rok 
wniosków o pomoc finansową 
jest coraz mniej. Wzrasta za to 
zapotrzebowanie na innego ro-
dzaju usługi społeczne. Dzisiaj 
40 proc. osób zgłaszających się 
do OPS nie korzysta z pomocy 
w formie zasiłków.

Placówka przy ul. Włókienni-
czej 54 w Wawrze jest wskazy-
wana jako przykład jednej z naj-
prężniej działającej w mieście. 
Dwa lata temu OPS wszedł do 
programu rozdzielenia postę-
powań administracyjnych od 

pracy socjalnej i od tamtej pory 
przechodzi metamorfozę. Tutaj 
można przyjść, porozmawiać, 
uzyskać poradę i wsparcie, to 
miejsce, gdzie każdy zostaje 
przyjęty z życzliwością. Dy-
rektor Renata Staruch dba o to, 
by pracownicy wciąż podnosili 
kompetencje. Część z nich ma 
ponadstandardowe wykształce-
nie – wkrótce zostaną media-
torami sądowymi, a to w OPS 
będzie niezwykle przydatne.

Każda z dzielnic ma swoją 
specyfikę, dlatego OPS w swo-
ich działaniach kładzie nacisk 
na inne grupy mieszkańców. 
W Wawrze nie ma ogromnych 
blokowisk. To bogata dzielnica 
z wieloma starszymi osobami, 
potrzebującymi pomocy w for-
mie usług. Do ich domów przy-
chodzą pracownicy OPS, którzy 
zajmują się np. ugotowaniem 
obiadu czy wyjściem na spacer 
z podopiecznym. 

Najstarsi mieszkańcy dziel-
nicy właśnie dzięki działaniom 
OPS mają swoje kluby przy ul. 
Błękitnej i Powojowej, gdzie 
biorą udział w zajęciach uspraw-
niających dostosowanych do 
wieku i schorzeń, ćwiczą myśle-
nie, grają w szachy. Z programu 
„Aktywny senior” oraz rządo-
wego programu Senior+ korzy-
sta ok. 500 osób.

Seniorzy z chorobą Alzhei-
mera i chorobą otępienną to ko-
lejna grupa mieszkańców, która 
zajmuje dużo uwagi Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wawrze. 
To właśnie z myślą o nich i ich 
rodzinach niedługo zostanie 
otwarty Wawerski Ośrodek 
Wsparcia w budynku po przy-
chodni przy ul. Żegańskiej 2c. 

– Placówka będzie czynna od 
godz. 8 do 19, więc o dogodnej 
porze będzie można skorzystać 
m.in. z pomocy neuropsycho-
loga, prawnika, psychiatry. 
Będzie też prawnik, planujemy 
dyżury specjalistów – mówi 
dyrektor OPS. – Chcemy po-
móc zarówno chorym, jak i ich 
najbliższym, żeby nie byli zdani 
sami na siebie. Będą mogli brać 
udział w grupach wsparcia, raz 
w tygodniu korzystać z opieki 
wytchnieniowej. Partnerem tego 
przedsięwzięcia jest Centrum Al-
zheimera i Fundacja Wsparcie.

Przy Żegańskiej pomoc znajdą 
też rodziny z problemami opie-

kuńczo-wychowawczymi i ro-
dzinnymi. Będzie poradnictwo 
psychologiczne i pedagogiczne, 
mediacje rodzinne czy warsztaty 
samorozwojowe oraz warsztaty 
umiejętności wychowawczych 
i społecznych.

Specjalna oferta przygotowana 
jest również dla rodzin z uzależ-
nieniami i przemocą domową. 
Ofiary będą mogły m.in. wziąć 
udział w grupach wsparcia, spe-
cjalny program przewidziany 
jest dla sprawców. Oczywiście 
będzie też psycholog, prawnik. 
WOW przy ul. Żegańskiej ma 
być miejscem ciepłym i przyja-
znym dla każdego, kto potrze-
buje wsparcia.

To wybrane programy, które 
realizuje OPS, poza nimi jest 
dużo indywidualnych spraw. 
Niestety, te najczęściej dotyczą 
przemocy w rodzinie, zaburzeń 
psychicznych, zaniedbań dzieci. 
Te problemy występują dość 
często. W niekorzystnym świe-
tle najczęściej pokazywane są 
OPS-y w telewizyjnych reporta-
żach z konkluzją „OPS nie zrobił 
nic”. Jak to wygląda faktycznie?

– Sprawdzamy wszystkie zgło-
szenia, jakie do nas wpływają, 
nawet te anonimowe, choć by-
wają głupimi żartami. Zdarzało 
się, że mieliśmy np. informację 
o staruszce w piwnicy, a oka-

W centrUm zaWsze jest człoWiek
edukują, informują i dają wsparcie, od psychologiczne-
go po finansowe. W sytuacjach kryzysowych zapewnia-
ją pomoc interwencyjną. Pracownicy wawerskiego OPS 
pomagają mieszkańcom.

zywało się na miejscu, że wska-
zany budynek żadnej piwnicy 
nie ma… Mimo wszystko nie 
lekceważymy powiadomień, bo 
mogą zapobiec tragedii – pod-
kreśla Renata Staruch.

Jest wiele osób, którym można 
pomóc. Warunek jest jeden: na 
pomoc muszą wyrazić zgodę 
– muszą tego chcieć. Nie można 
zrobić NIC, jeśli ktoś nie chce 
przyjąć pomocy. Tak jest w przy-
padku ofiar przemocy, tak jest 
w przypadku np. osób, które żyją 
w bardzo złych warunkach. 

– Bywa, że jedziemy do jakiejś 
starszej osoby, która mieszka 
wśród brudu, śmieci, w dra-
matycznych warunkach, ale 
nie zgadza się na jakąkolwiek 
pomoc. W takich sytuacjach po-
zostaje nam interwencja. Często 
jest to skierowanie sprawy do 

sądu – mówi Renata Staruch. 
– Interwencja kryzysowa jest 
ważnym elementem skutecznej 
pracy z osobą czy rodziną „po 
przejściach”, stanowi bowiem 
często swoiste preludium dla 
interwencji socjalnej, bo sku-
teczność działań pomocowych 
(rozumianych jako wspieranie 
osób czy rodzin w przezwycię-
żeniu trudnej sytuacji życiowej) 
w dużej mierze powinna opierać 
się na pracy z osobą emocjonal-
nie i psychicznie stabilną. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
ma dużo możliwości pomocy 
osobom, które jej potrzebują 
i są one wykorzystywane. Jak 
podkreśla dyrektor, w centrum 
zainteresowania zawsze zostaje 
człowiek, o którego należy za-
dbać, wzmocnić go, zapewnić mu 
godne warunki do życia.        KS

– Chcemy pomóc zarówno cho-
rym, jak i ich najbliższym, żeby 
nie byli zdani sami na siebie. 
Będą mogli brać udział w grupach 
wsparcia, raz w tygodniu korzy-
stać z opieki wytchnieniowej  – 
mówi dyrektor OPS Wawer Renata 
Staruch.

REKLAMA REKLAMA

Seniorze, zadbaj o swoje zdrowie i skorzystaj z warszawskiego 
programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie 65+. 
Szczegóły na www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/zdrowie 
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– Czy to nie dziwne? – zastana-
wia się głośno mama. – Kiedy 
rano wstaję, jest 6.30. Zanim 
się obejrzę, w mgnieniu oka jest 
już 7.45!
– U mnie jest odwrotnie – mówi 
syn. – Pierwszą lekcję zaczy-
nam o 8.00, ale kiedy po długiej 
półgodzinie patrzę na zegarek, 
jest ledwie 8.10!

***
– Moja żona jest nieugiętą femi-
nistką! – mówi świeżo upieczony 
mąż do kolegi.
– Nie martw się! Moja też była! 
Do czasu, gdy trzeba było 

wnieść na X piętro paczki z czę-
ściami nowego regału, a następ-
nie solidnie go zmontować!

***
– Dziadku – pyta wnuczek. – 
Czy to prawda, że pieniądze 
szczęścia nie dają?
– Hm… – zamyśla się dziadek. 
– Ale przynajmniej pozwalają, 
byś dzięki nim był wygodnie 
nieszczęśliwy!

***
Chwiejący się pijak w parku 
pyta przechodnia:
– Paniee, a gdzie to jesteśmy?
– W Łodzi!
– Że w łodzi, to przecież wiem, 
ale na jakim oceanie tak strasz-
nie buja…

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Jak nie wydać fortuny na ogrzewa-
nie domu? Uszczelnij okna, lecz pa-
miętaj o wietrzeniu, by nie dopuścić 
do zagrzybienia ścian. 
n Otwieraj okno lub balkon szeroko, 
choć na krótko. 
n Jeśli masz okna nieszczelne, wy-
mień je, albo choćby uszczelnij okle-
jając papierową taśmą z zewnątrz, 
zaś paskami gąbki od środka. 
n Odsuń od kaloryferów stoły, fote-
le itp., by ciepło mogło swobodnie 
rozprowadzać się po pomieszczeniu. 
Na zimę skróć zasłony i firanki, by 
nie zatrzymywały ciepła emitowa-
nego przez grzejnik! Często używaj 
pokrętła kaloryfera, zawsze wyłącza-
jąc ogrzewanie na kilkanaście minut 
przed opuszczeniem pomieszczenia 
i włączając po wejściu. I jeszcze jed-
no: jeśli masz zamontowane w domu 
podzielniki ciepła (nie liczniki), dbaj 
o to, by zapewnić swobodną cyrku-
lację powietrza wokół nich. Wówczas 
pomiar będzie rzetelny. Jeśli tego nie 
zrobisz, podzielnik może wskazywać 
większe zużycie niż faktyczne, po-
nieważ temperatura wokół niego 
była zawyżona, gdy ciepłe powietrze 
nie mogło znaleźć odprowadzenia 
na pokój.

Wesoły Romek

Podstawa polskich (i nie tylko) obia-
dów: ziemniaki! 
Śląskie kartofle, kresowe parabole, po-
znańskie pyry, góralskie grule czy kaszub-
skie bulwy to te same, poczciwe, zwane 
dawniej też „perkami”. Im późniejsze, tym 
bardziej kaloryczne, ale także – im bar-
dziej ugotowane, tym mają wyższy indeks 
glikemiczny więc tym mniej korzystne dla 
zdrowego żywienia. Świat postawił mu już 
kilka pomników, m.in. w Biesiekierzu, (to 

największy pomnik na świecie), Poznaniu, 
USA (Idaho), Austrii (Prinzendorf).
Ziemniak ma kilka muzeów na świecie, 
w tym internetowe: http://www.potato-
museum.com/ ale – co dziwne – choć po-
wszechny, nie stał się inspiracją zbyt wielu 
przysłów. Uprawiany już w czasach prehi-
storycznych na terenie Peru, w Europie ce-
niony w XVI wieku głównie dla pięknych 
kwiatuszków. Gdy przekonano się o jego 
plenności i zasmakowano w bulwach, na-
kazem carskim wprowadzono powszech-
ność jego upraw w Rosji i Prusach. 

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

 Ziemniaki Józi: pół kilograma chude-
go mięsa (wieprzowina, wołowina, indyk) 
pokrój w niewielką kostkę, skrop oliwą, cy-
tryną lub octem jabłkowym, dodaj troszkę 
czosnku i soli, odstaw na pół godziny. W tym 
czasie obierz i pokrój w kostkę dużą cebulę 
lub – jeśli lubisz – dwie oraz dwie niewielkie 
oczyszczone papryki. Dla pięknego wyglądu 
potrawy warto wziąć jedną czerwoną i jedną 
żółtą, ale to bez znaczenia dla smaku. Wybierz 
5–6 dorodnych ziemniaków, obierz i pokrój 
w kostkę takiej wielkości jak mięso. Na głębo-
kiej patelni rozgrzej nieco oliwy lub smalcu, 
szybko zrumień mięso i dodaj cebulę z papry-
ką. Gdy się podsmaży, wrzuć ziemniaki i 1–3 
łyżki koncentratu pomidorowego, przesmaż 
mieszając. Wówczas dolej tyle wody, by led-
wo przykryła zawartość patelni, wsyp 1–3 ły-
żeczki słodkiej papryki, ząbek czosnku, pieprz 
i sól. Gdy za kwaśnie, dodaj odrobinę cukru. 
Przykryj i duś do miękkości. Przed podaniem 
sypnij na wierzch sporo natki.

 Zapiekanka Józi: pół kilo mięsa mielo-
nego bardzo długo i starannie (to ważne!) 
wyrób z jedną startą cebulą (niewielką), ząb-
kiem czosnku roztartym z solą na gładko, 
pieprzem i odrobiną kminku. Gdy gotowe, 
przykryj i odstaw je do lodówki na 5–6 go-
dzin. Obierz 6–7 ziemniaków i pokrój je na 
grube plastry, oprósz solą i odstaw. Garnek 
żaroodporny wysmaruj oliwą lub smalcem. 
Na dnie ułóż pojedynczą warstwę ziemnia-
ków, a na każdym plastrze kładź uformowany 
maleńki, bardzo płaski kotlecik wielkości pla-
stra, który przykrywasz kolejnym plastrem 
ziemniaka itd. Ostatnia warstwa powinna 
być ziemniaczana. Wlej cały koncentrat po-
midorowy zmieszany z wodą (ok. półtorej do 
dwóch szklanek), solą i ziołami – papryką, ty-
miankiem, czosnkiem, rozmarynem, bazylią 
– co kto lubi. Przykryj naczynie i zapiekaj, aż 
ziemniaki zmiękną. Wówczas posyp wierzch 
tartym żółtym serem i zapiekaj odkryte jesz-
cze około 15–20 minut. 

Nie zawsze doceniamy smak świeżych, 
jesiennych ziemniaków. Choć dobrze się 
przechowują, jednak z tygodnia na tydzień 
nieuchronnie ich smak jest inny.  
Korzystajmy więc! Fot. Pixabay

REKLAMAREKLAMA
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n Hydrauliczne.  
Tel. 601-948-528

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 Kominiarz.  
Tel. 660-799-638

n lODóWeK NAPRAWA.  
Tel. 22 842-97-06,  
602-272-464

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

n Lodówki. Tel. 604-910-643

n NAPRAWA MASzyN  
DO SzyciA. DOJAzD GRATiS. 
Tel. 508-081-808

n Ocieplanie i malowanie 
budynków. Tel. 501-441-898

n Ogrodzenia betonowe,  
panelowe, siatkowe.  
Montaż bram i furtek. Naprawa.  
Tel. 509-199-927

PRAcA

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

PRAWNe

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

n 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

RóŻNe

n Drewno kominkowe od 130 zł. 
Tel. 609-805-821

SPRzeDAM

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

n Polietylen przemiał 500 kg.  
Tel. 510-384-005

TOWARzySKie

n Poznam panią do 40 lat.  
Tel. 731-274-300

TRANSPORT

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

AuTO-MOTO – Kupię

n Absolutnie każdy samochód.  
Tel. 696-800-500

DAM PRAcę

n Wspólnota Mieszkaniowa ul. 
Białowieska zatrudni na umowę-
-zlecenie osobę do sprzątania 
budynku: 4 piętra, 2 klatki.  
Tel. 600-574-229

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

MeDycyNA NATuRAlNA

n Kurs mindfulness na 
Grochowskiej zapisy.  
Tel. 609-038-627

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 3-pokojowe.  
Tel. 511-642-709

n KuPię MieSzKANie 
BezPOśReDNiO zA GOTóWKę. 
Tel. 512-941-393

NieRuchOMOści – Sprzedam

n SM Spółdzielca ogłasza przetarg 
pisemny na sprzedaż mieszkania 
nr 18, ul. Szaserów 109, pow. 33, 
40 m2, parter, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z wc. Oferty w zamkniętych 
kopertach należy składać do 
16.12.2019 r. do 18:30 w Biurze 
(Szaserów 111 lok. 33).  
Tel. 600-018-844

ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

nastęPne Wydanie 5.12.2019

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
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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

REKLAMA REKLAMA

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

uSŁuGi

n A A Tani Serwis Komputerów, 
laptopów, Dojazd 0 zł.  
Tel. 504-617-837

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

n Anteny indywidualne, zbiorcze, 
monitoring, naprawa RTV. Najwyższa 
jakość usług. Ul. Igańska 32.  
Tel. 604-506-278, 22 813-60-33

n Anteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24 oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa.  
Tel. 22 815-47-25, 501-123-566, 
lemag-tvsat.waw.pl

n ANTeNy, TeleWizORy – 
NAPRAWA. Tel. 602-216-943

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 Cyklinowanie, układanie, 
reperacje, lakierowanie, reperacje 
parkietów – Stefan Słomski.  
Tel. 501-126-177, 500-240-976.

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 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.  
Tel. 570-317-166

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

n PANele, uKŁADANie.  
Tel. 504-618-888

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

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

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

n STOlARz – SzAFy, 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 Glazura, hydraulika.  
Tel. 600-803-027

n Konserwacja zabudowy 
balkonów. Tel. 514-165-445

n Plisy, rolety.  
Tel. 514-165-445

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 APranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Pranie dywanów, wykładzin.  
Tel. 605-726-258

n Sprzątanie mieszkań, pranie 
dywanów i mycie okien.  
Tel. 731-274-300

uSŁuGi – Remontowe

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

n Malowanie, kafelki itp. remonty 
małe i duże. Tel. 509-306-279

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

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

n Malowanie, tapetowanie, remonty. 
Tel. 501-028-073, 22 566-17-16

n MAlOWANie, TAPeTOWANie. 
GŁOWAcKi. Tel. 504-618-888

n Moskitiery. Tel. 514-165-445

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 Remonty małe i duże.  
Tel. 509-199-927

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

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

Komfortowe, w pełni wyposażone  
apartamenty dla 4-6 osób, blisko plaży.

PrZyjMujeMy reZerWaCje na seZOn 2020
¥ 501-423-667

SPECJALNA OFERTA NA ŚWIĘTA I FERIE

KOŁOBrZeG

APARTAmENT AzuRE PREmIum

APARTAmENT BAłTyCKA
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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 –2 do +3

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

BADANIE WZROKU
WARSZAWA

Profesjonalne
badanie wzroku

przez optometrystę

PROMOcJA
tylko 60 zł
Rejestracja 

€ 534 044 333
Warszawa, 

ul. Majdańska 9
pon.-pt. 10-18

www.badaniewzrokuwarszawa.pl

uWAGA! 
Bezpłatny zapis eKG  

przed wizytą  
u dr Agaty Bilewskiej 

22.11-5.12.2019 
tel. 22 250 15 77

liczba miejsc ograniczona
Świadczeniodawca wskazuje  
specjalistów 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

Puls MedyCzny
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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

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
Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”

ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23
zaprasza codziennie 
w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA ABONAMENTY 

NA SEZON ZIMOWY!

K    RTY TENISOWE

www.tenis-olszynka.pl

zwężenie zastawki aortalnej to jedno z trzech najczęst-
szych schorzeń układu krążenia. Wykryte najczęściej 
w badaniu echo serca, ma tylko jedną skuteczną metodę 
leczenia – chirurgiczną. 

kiedy Wymiana zastaWki jest koniecznością

* USŁU GI
* Narożniki wg wymiarów klienta     
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 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
691-75-50-50

TAPICER

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

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)

na wysokie ryzyko okołoopera-
cyjne zostali zdyskwalifikowani 
z klasycznego leczenia chirurgicz-
nego. Są to zwykle chorzy powyżej 
80. roku życia, obciążeni licznymi 
chorobami towarzyszącymi, po 
naświetlaniu klatki piersiowej 
z powodu nowotworów, pacjenci 
z bardzo zwapniałą, tzw. porcela-
nową aortą. Do tej grupy zaliczamy 
również chorych z nieprawidłowo 
zbudowaną klatką piersiową, po 
wcześniejszych operacjach kar-
diochirurgicznych lub z niepełno-
sprawnością, która sprawia, że re-
habilitacja po klasycznym zabiegu 
nie będzie możliwa. Jak widać nie 
jest to metoda przeznaczona dla 
młodych ludzi, z izolowaną wadą 
zastawki aortalnej.

heART TeAM DecyDuJe
Ostateczna decyzja o zastoso-

waniu TAVI podejmowana jest 

przez zespół lekarzy składających 
się z kardiochirurga, kardiologa 
interwencyjnego oraz kardiologa 
zachowawczego (tzw. Heart Team). 
W ramach przygotowania do tego 
zabiegu konieczne jest wykonanie 
tomografii całej aorty oraz tętnic 
kończyn dolnych. Dopiero po po-
twierdzeniu sprzyjających warun-
ków anatomicznych można rozpo-
cząć przygotowania do zabiegu. 

TAVI wykonuje się najczęściej 
w znieczuleniu miejscowym. 
W pierwszej fazie zabieg jest po-
dobny do koronarografii. Przez na-
kłucie tętnicy udowej dostarczamy 
cewnik do zastawki aortalnej, a na-
stępnie przez zastawkę wprowadza 
się prowadnik do wnętrza lewej 
komory. Po prowadniku wpro-
wadzamy system dostarczający 
wraz z zastawką, którą implantuje 
się w pierścień aortalny. Proces 
dostarczania protezy odbywa się 
pod kontrolą promieniowania 
rentgenowskiego, dzięki któremu 
widzimy na ekranie drogę, którą 
przemieszczana jest złożona pro-
teza. Aktualnie stosuje się dwa 
typy zastawek. Jedne są „rozkła-
dane” za pomocą balonu, który 
wypełniany jest bardzo wysokim 
ciśnieniem, inne określa się jako 

samorozprężalne – nie wymagają 
użycia balonu. 

NATychMiASTOWy eFeKT
W celu umieszczenia protezy 

w pozycji aortalnej nie trzeba 
zatrzymywać serca ani wycinać 
zmienionej chorobowo zastawki. 
Pacjent przez cały czas trwania 
zabiegu może być świadomy, od-
dychać samodzielnie. Bezpośredni 
efekt zabiegu obserwujemy na-
tychmiastowo wykonując badanie 
echokardiograficzne. Pierwsze 
godziny po TAVI pacjent spędza 
na sali, gdzie monitorowane są jego 
podstawowe funkcje życiowe. Po-
tem przenoszony jest na salę ogólną 
i najczęściej opuszcza szpital po 3 
lub 4 dniach. Nie wymaga rehabili-
tacji. Ze względu na fakt, że nowa 
zastawka jest zbudowana z mate-
riału biologicznego rozpiętego na 
metalowym stelażu, konieczne jest 
zastosowanie leczenia przeciwpłyt-
kowego przez 6 miesięcy. 

W Polsce zabiegi TAVI wykony-
wane są w 20 ośrodkach kardiochi-
rurgicznych. Począwszy od 2008 
roku wykonano ich około 1800. 
Wyniki nie odbiegają od średnich 
wyników w innych krajach Unii 
Europejskiej. 

Kiedy dochodzi do stenozy 
(zwężenia zastawki aortalnej), 
serce jest bardziej obciążone, 
zmniejsza się przepływ krwi w tęt-
nicach. Chory zaczyna odczuwać 
dolegliwości. Pojawia się m.in. 
ból w klatce piersiowej, kołatanie 
serca, zawroty głowy, zaburzenia 
widzenia czy omdlenia wysiłkowe. 
Do prawidłowego rozpoznania 
niezbędne jest wykonanie badania 
echo serca. 

Jak tłumaczy dr n. med., kar-
diochirurg Agata Bilewska 
z Centrum Boramed, stenoza 
dotyczy od 2 do 5% pacjentów po  
65. roku życia. 

– Jedyną skuteczną metodą lecze-
nia tej wady jest operacja wymiany 
zastawki aortalnej na sztuczną 
protezę. W tym celu konieczne jest 
otwarcie klatki piersiowej i worka 
osierdziowego, czasowe zatrzy-
manie i otwarcie serca, wycięcie 
zmienionej chorobowo, zwapnia-
łej zastawki i wszczepienie nowej, 
wykonanej ze sztucznego lub biolo-
gicznego materiału. Jest to możliwe 

dzięki zastosowaniu aparatu do 
krążenia pozaustrojowego, który na 
czas operacji przejmuje funkcję krą-
żenia krwi i oddychania. Operacja 
wymiany zastawki aortalnej trwa 
zwykle od 3 do 4 godzin – mówi 
doktor Bilewska i dodaje, że jeśli 
nie ma żadnych powikłań, pobyt 
w szpitalu po operacji trwa 7 dni.

TAVi zAMiAST  
KARDiOchiRuRGii

Doktor Agata Bilewska, która 
na co dzień pracuje jako specjalista 
kardiochirurg w Klinice Kardiolo-
gii i Chorób Wewnętrznych Woj-
skowego Instytutu Medycznego 
w Warszawie, mówi, że od 2008 
roku w Polsce jest alternatywna 
dla kardiochirurgicznej metoda 
wymiany zastawki. Opowiada o jej 
szczegółach.

Określamy ją mianem przezcew-
nikowej implantacji zastawki 
aortalnej, w skrócie TAVI (od ang. 
transcatheter aortic valve implan-
tation). Ta metoda adresowana jest 
do pacjentów, którzy ze względu 

dr n. med. Agata Bilewska
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Po przerwie związanej z re-
montem ganku biblioteka znów 
działa, ale nie wiadomo jak 
długo. Jeszcze kilka lat temu 
w starej willi byli też lokatorzy. 
Zostali z niej wyprowadzeni ze 
względu na fatalne warunki.

– Stan budynku przy ul. Ra-
ciborskiej 20, w którym obec-
nie znajduje się biblioteka, 
jest zły. Dodatkowo w obiek-
cie panują trudne warunki, 
na przykład brakuje instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, więc 
nie ma bieżącej wody i toalet. 
Między innymi z tego powodu 
w ostatnich latach mieszkań-
com tego budynku wskazano 
inne lokale, do których się 
przeprowadzili. Obecnie przy 
ul. Raciborskiej 20 znajduje się 
wyłącznie biblioteka – mówi 
Anna Majchrzak, wicebur-
mistrz Białołęki.

Od dawna mówi się o po-
trzebie poprawy warunków tej 
placówki. O jej likwidacji nie 
ma mowy, bo jest ona bardzo 
potrzebna mieszkańcom. Do tej 
pory jednak niewiele, a właści-
wie nic nie udawało się zrobić. 
Urząd Dzielnicy nie mógł prze-
prowadzić remontu budynku, 
ponieważ nieruchomość ma 
nieuregulowany stan prawny.

– Budynek nie jest własno-
ścią miasta, ma prywatnych 
właścicieli, z którymi od lat nie 
ma kontaktu. W latach 60. ubie-
głego wieku Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej zdecydował 
o przekazaniu zarządu i admi-

nistrowania nieruchomością 
Zarządowi Budynków Miesz-
kalnych. Wyburzenie i budowa 
w tym miejscu nowego obiektu 
nie jest możliwa, ponieważ wy-
kracza poza zakres administro-
wania budynkiem – wyjaśnia 
Anna Majchrzak.

Jakiś czas temu pojawiła 
się szansa na nowy budynek, 
w nowym miejscu, a w nim na 
ukochaną przez mieszkańców 
Choszczówki bibliotekę. Za-
rząd i Rada Dzielnicy złożyli 
wniosek do Rady Warszawy 
o wprowadzenie do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej nowego 
zadania: „Zakup budynku na 
potrzeby biblioteki na tere-
nie Choszczówki” o wartości 
4,5 mln zł.

– Jeżeli miejscy radni wy-
asygnują środki na ten cel 
i przyjmą wniosek – będziemy 
mogli przenieść bibliotekę do 
nowego obiektu – zapowiadała 
wiceburmistrz 5 listopada br., 
dwa dni przed sesją Rady Mia-
sta. Wszyscy mocno trzymali 
kciuki. Niestety…

„Książka i możliwość czy-
tania to jeden z największych 
cudów naszej cywilizacji” 
– mówiła wybitna pisarka Ma-
ria Dąbrowska. Mieszkańcy 
Choszczówki nie dostali szansy 
na ten cud, pieniędzy nie będzie. 
Co dalej? Dopóki to możliwe, 
biblioteka pozostanie w starej 
willi przy Raciborskiej. Innych 
pomysłów na razie brak.

Wiktoria Czupurek

BiBlioteka W rUinie
zrujnowany budynek, brak wody, toaleta na podwórku. 
Tak w wielkim skrócie można opisać bibliotekę przy  
ul. Raciborskiej 20 na białołęckiej choszczówce – ma-
leńka, ale bardzo potrzebna okolicznym mieszkańcom. 

REKLAMAREKLAMA

Przeprawa ma połączyć Powi-
śle z Pragą Północ na wysokości 
ul. Karowej i Okrzei. Powstanie 
ciąg pomiędzy Ząbkowską na 
Pradze Północ a Krakowskim 
Przedmieściem. Kładka ułatwi 
spacerowiczom przedostanie 
się na drugi brzeg rzeki, dopełni 
Bulwary Wiślane. Przypo-
mnijmy, że most będzie budo-
wany według pomysłu Schu-
essler-Plan Inżynierzy, których 
praca została wybrana w kon-
kursie przez Miasto.

Most nie będzie prostą 
„belką” przerzuconą pomię-
dzy brzegami, do czego jeste-
śmy przyzwyczajeni. Otóż osie 
ulic Karowej i S. Okrzei nie są 
w jednej linii i dlatego most bę-
dzie „przełamany” w okolicach 
przyczółków. Aż do drugiej pod-
pory na jednym i drugim brzegu 
będzie w osi ulic, a pomiędzy 
nimi będzie przebiegał skośnie. 
Punkty załamań staną się natu-
ralnymi punktami widokowymi 
zapraszającymi do zatrzyma-

nia się i podziwiania wiślanego 
krajobrazu – tłumaczyło swój 
wybór jury konkursowe.

Czas leci, a pomimo umowy 
z wykonawcą projektu wciąż nie 
ma. Czy to oznacza opóźnienia 
w realizacji tej inwestycji? 

Na ten moment Zarząd Dróg 
Miejskich wciąż podkreśla, że 
termin przełom 2020/21 jest ak-
tualny. Trwają analizy rozwią-
zań przedstawionych przez pro-
jektanta – chodzi o to, by most 
był w pełni bezpieczny i speł-

niał wszystkie wymogi. Nie 
jest łatwo, bo takiego obiektu 
nie ma nie tylko w Warszawie, 
ale w też w całym kraju.

– Proszę pamiętać, że kładka 
pieszo-rowerowa jest innowa-
cyjnym obiektem, projektowa-
nym w skali kraju po raz pierw-
szy, dlatego obecnie projektant 
przedstawi rozwiązania projek-
towe Instytutowi Badawczemu 
Dróg i Mostów, aby ta jednostka 
wypowiedziała się, czy obiekt 
spełnia wszystkie niezbędne 
normy bezpieczeństwa. Po wy-
konaniu projektów branżowych 
wystąpimy do Rady Warszawy 
o przyznanie środków finanso-
wych – mówi Karolina Gałecka 
z ZDM i podkreśla, że jeśli uda 
się pozyskać finansowanie 
i będą zapewnione pieniądze, 
zgodnie z zapowiedziami 
kładka powstanie na przełomie 
2020/2021 r.   Alina Gruszka

co z kładką Pieszo-roWeroWą?

Na początku marca ubiegłego roku podpisana została umowa 
na wykonanie projektu mostu dla pieszych i rowerzystów. 
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