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Paragrafy są,  
bezpiecznie nie jest

Kiedy wichura zdziera źle przymo-
cowany dach i w wyniku katastrofy 
ginie niemal cała rodzina, która przyje-
chała na ferie na narty, jednoczymy się 
we współczuciu (dla ofiar i ich najbliż-
szych) i jesteśmy oburzeni prowizorką, 
która była jednocześnie fuszerką. 

No i? Przejdźmy się na spacer. 
Tu płot na drucikach, tam doniczki 
na 5. piętrze podtrzymywane żyłką, 
ówdzie winda z niedomykającymi 
się drzwiami. Jak ktoś wezwie straż 
miejską, policję, nadzór budowlany, 
to uchodzi za gorliwca albo kapusia. 
Sam nie lubię nadwrażliwców, ale 
coraz cześciej przyznaję im rację. Bo 
człowiekowi nie wystarcza wyobraźni, 
by ogarnąć to, co może się stać.

W dążeniu do likwidacji ograniczeń 
i nadzorów zgubiliśmy rozróżnienie, 
co jest papierkiem mającym dać ilu-
zoryczne rozgrzeszenie i fikcyjną bez-
karność (jak dojdzie do nieszczęścia 
prokurator i tak znajdzie paragraf), a co 
rzeczywistą troską o zdrowie i życie. 
Mamy mnóstwo paragrafów, ale nie 
jesteśmy bezpieczni. Troski o bezpie-
czeństwo nie ma w nas samych.

Ma być tanio, ma być „budżeto-
wo”, mam się nie narobić… Ma być 
tak, jak ja uważam, że będzie dobrze, 
a nie jak to kodyfikują międzynarodo-
we (nieraz) normy. Do szczególnej 
ilości wypadków dochodzi podczas 
żniw na wsi – tam maszynę obsługuje 
dzieciak albo niezbyt trzeźwi „my ze 
szwagrem”. No i jest jak jest. Prowi-
zorycznie i o krok od tragedii.

Tomasz szymański
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KRONIKA POLICYJNA
TragEDIa POLICyJNyCH PsóW
Sześć policyjnych psów zginęło 
w wyniku awarii ciepłowniczej, 
do której doszło w laboratorium 
kryminalistycznym na Pradze Pół-
noc. Dotarcie do przebywających 
w kojcach zwierząt w czasie awa-
rii było niemożliwe ze względu na 
bardzo wysoką temperaturę wody, 
która zalała pomieszczenia. Opie-
kunowie zwierząt dostali wsparcie 
psychologiczne.  

UKraDŁ gLUKOMETry
Z południowopraskiej apteki zgi-
nęło 18 glukometrów o wartości 
4500 zł. Monitoring pozwolił usta-
lić sprawcę kradzieży: to znany 
policjantom 34-latek. Ukradziony 
sprzęt medyczny, który trafił do 
lombardu, został odzyskany,  
a 46-letni właściciel lombardu 
usłyszał zarzuty paserstwa.

sZUKaNO gO W CaŁyM KraJU
Aż 16 dyspozycji ustalenia miej-
sca pobytu dotyczyło 32-letniego 
mężczyzny, podejrzewanego mię-
dzy innymi o oszustwa interne-
towe. Poszukiwany był przez różne 
jednostki policyjne z całego kraju 
i prokuratury rejonowe. Na jego 
trop wpadli południowoprascy 
dzielnicowi i go zatrzymali. 

sUKCEs DZIELNICOWyCH
I kolejny sukces południowopra-
skich dzielnicowych: postanowili 
sprawdzić adres, gdzie – jak po-
dejrzewali – mógł się ukrywać po-
szukiwany listem gończym pewien 
39-latek. I trafili w sedno – poszu-
kiwany został zatrzymany.

WPaDLI rOZBóJNICy
Policjanci z Targówka zatrzy-
mali dwóch rozbójników, którzy  
1,5 miesiąca temu napadli na  
27-latka, pobili go, zabrali mu 
por t fel z dokumentami i pie-
niędzmi oraz telefon komórkowy. 
Praca operacyjna pozwoliła na 
wykrycie sprawców: 21-latka 
i 25-latka. Sąd aresztował ich na 
3 miesiące.

HaNDLOWaŁa PODróBKaMI
30-letnia kobieta handlowała na 
portalu internetowym podrobio-
nymi na markowe ubraniami. Pół-
nocnoprascy policjanci dotarli do 
niej i zabezpieczyli w mieszkaniu 
kilkadziesiąt sztuk głównie spor-
towej odzieży. Handel odzieżą 
z podrobionymi metkami mar-
kowych firm zagrożony jest karą 
do dwóch lat więzienia. Kobiecie 
zostały postawione zarzuty.

policja.waw.pl

Latem GDDKiA planuje 
uruchomić po jednej nitce na 
nowym moście na południu 
Warszawy, który połączy Wa-
wer z Wilanowem. Most im. 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – tak brzmi propozycja 
jego nazwy. Skąd taki pomysł?

– Pomysł powstał podczas 
posiedzenia Klubu Radnych 
KO, które odbyło się po finale 
WOŚP. Orkiestra kolejny raz 
pokazała, że miliony Polaków 
jednoczą się na całym świecie 

w tym wielkim dziele dobro-
czynności. Dlatego uznaliśmy, 
że WOŚP zasługuje na pomnik 
wielkości jednego z mostów 
w stolicy Polski – mówi Michał 
Żebrowski, przewodniczący 
Rady Dzielnicy Wawer i dodaje, 
że propozycja została przedsta-
wiona na sesji i finalnie przyjęto 
stanowisko o nadaniu nazwy.

Pomysł ma swoich zwolenni-
ków i przeciwników. 

– Wiele ulic, skwerów, rond, 
itp. nosi już imiona wybitnych 

postaci i zdarzeń, a poza tym, 
czy my, w ostatnim 30-leciu III 
RP nie dorobiliśmy się bohate-
rów i zdarzeń współczesnych, 
wartych uwiecznienia dla przy-
szłych pokoleń? Czy nie mamy 
prawa być dumni z tego, czego 
wspólnie dokonaliśmy jako na-
ród, społeczeństwo za naszego 
życia? – pyta przewodniczący 
Rady Dzielnicy, a mieszkańcy 

Most iM. Wielkiej orkiestry 
ŚWiąteczNej PoMocy?

radni z Wawra przyjęli stanowisko dotyczące nazwy 
nowego mostu, który powstaje w ciągu Południowej 
Obwodnicy Warszawy. Patronem przeprawy ma zostać 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

zastanawiają się nad tym, czy 
nazwa nie jest zbyt długa. 

– Mamy już w Warszawie Most 
im. gen. Stefana Roweckiego ps. 
„Grot”, a warszawiacy ten most 
skrótowo nazywają „mostem 
Grota”. Jeśli most faktycznie 
nazwany zostanie zapropono-
wanym imieniem, to za chwilę 
potocznie zwany będzie „mo-
stem Wielkiej Orkiestry” lub 
„mostem WOŚP” – tłumaczy 
Michał Żebrowski. 

Co dalej? Stanowisko Rady 
Dzielnicy Wawer trafiło do Mia-
sta. Teraz miejscy radni podejmą 
decyzję, czy patronem mostu po-
łudniowego zostanie WOŚP, czy 
jednak zostanie wybrana inna 
nazwa. Z komentarzy w różnych 
mediach wynika, że prezydent 
Rafał Trzaskowski nie jest za-
chwycony tym pomysłem.    KS

Gdzie Wyrzucić elektroŚMieci?

Harmonogramy odbioru 
odpadów znamy już wszy-
scy, ale problematyczne bywa 
pozbywanie się zbędnych 
telewizorów, lodówek czy 

innych sprzętów. Warto wie-
dzieć, że możemy zawieźć je 
w każdą sobotę we wskazane 
poniżej miejsca. Jest też moż-
liwość zamówienia odbioru 
większych elek t rośmieci 
z domu. Bezpłatny odbiór za-
mówimy dzwoniąc na numer  
22 22-333-00 lub elektronicz-
nie poprzez formularz na stro-
nie www.elektrosmieci.pl

Punkty odbioru czynne w soboty 
od 10 do 14:
BiaŁoŁęka: przy Urzędzie 
Dzielnicy, ul. Modlińska 197, 
przy USC
PraGa-PoŁudNie: ul. Mińska 
róg Terespolskiej
PraGa-PÓŁNoc: teren parkingu 
przy Urzędzie Dzielnicy, ul. 
Kłopotowskiego 15 (od strony 
u. Sierakowskiego)

reMBertÓW: teren parkingu 
przy Urzędzie dzielnicy, ul. 
Gen. Chruściela „Montera” 28
tarGÓWek: przy Urzędzie 
Dzielnicy, ul. Kondratowi-
cza 20, obok stacji TRAFO
WAWer: parking przy Urzędzie 
dzielnicy, ul. Żegańska 1
WesoŁa: przy Urzędzie Dziel-
nicy, ul. Praskiego Pułku 33

Nina Miętus
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Przedstawiciele firm sprze-
dających energię są wyjątkowo 
sprytni. Jak dostają się do blo-
ków, tego nie wiemy, ale znając 
łatwowierność starszych osób, 
nietrudno sobie wyobrazić, że 
wystarczy wyjaśnienie przez 
domofon, że chodzi np. o spraw-
dzenie liczników. Pukają do 
drzwi, z pewnością doskonale 
wiedząc, gdzie zastaną poten-
cjalnych klientów, czyli dobro-
tliwe osoby starszej daty.

– Jestem z f irmy energe-
tycznej, zmieniają się warunki 
umowy, trzeba podpisać aneks 
– tak to się najczęściej zaczyna. 
Babcia czy dziadek zapytają, 
czy chodzi o dotychczasowego 
dostawcę. Kiedy uzyskają po-
twierdzenie, bez namysłu skła-
dają podpis, reszta danych jest 
już najczęściej wypełniona na 
dokumencie.

W taki właśnie sposób jakiś 
czas temu jedna z firm pozyskała 
klientów na Grochowie (rze-
komy aneks później okazywał 
się umową z nową firmą). Ale 

pomysły bywają też inne, tyle że 
wymagające już więcej zachodu 
– oferta tańszego prądu, na którą 
wiele osób daje się skusić.

Finał zawsze jest taki sam 
– podwójne rachunki za prąd, 
w sumie wyższe od jednego, 
płaconego wcześniej. 

UOKiK prowadzi wiele po-
stępowań związanych z tymi 
praktykami, jednak ukrócenie 
ich nie jest proste. Okazuje się, 
że sama działalność tych firm 
jest zgodna z prawem, a prze-
cież nawet jeśli któryś z przed-
stawicieli handlowych pozyskał 
klientów w sposób nieetyczny, 
to firma nie może odpowiadać 
za postępowanie danego czło-
wieka… 

Podpisując jakiś dokument, 
czy jest to rzekomy aneks 
czy umowa, powinniśmy być 
w pełni świadomi tego, co ro-
bimy. Co możemy zrobić, jeśli 
jednak zostaliśmy wpuszczeni 
w przysłowiowe maliny? Jakie 
mamy możliwości wycofania 
się z niekorzystnej umowy?

Radca prawny, Marcin Kluś, 
tłumaczy, że w takiej sytuacji 
należy rozważyć możliwość 
uchylenia się od skutków praw-
nych zawartej umowy, wska-
zując (w zależności od oko-
liczności, w których doszło do 
podpisania umowy) na jedną 
z wad oświadczenia woli prze-
widzianą w kodeksie cywilnym. 
Przepisy wskazują pięć różnych 
wad oświadczenia woli: brak 
świadomości lub swobody, po-
zorność, błąd, podstęp, groźba 
bezprawna. 

– W sprawach takich jak 
poruszona powyżej, możemy 
przede wszystkim rozważyć 
brak świadomości lub swobody, 
błąd albo podstęp. O pierwszej 

WroBieNi W PodWÓjNy Prąd
Nie pomagają przestrogi i apele o ostrożność przy podpi-
sywaniu jakichkolwiek dokumentów. Coraz więcej osób, 
szczególnie starszych, zupełnie nieświadomie wyraża 
zgodę na zmianę dostawcy prądu. Później zaskoczeni 
muszą płacić podwójnie. Jak wybrnąć z takiej sytuacji?

z powyższych wad stanowi 
art. 82 Kodeksu Cywilnego, 
zgodnie z którym nieważne jest 
oświadczenie woli złożone przez 
osobę, która z jakichkolwiek po-
wodów znajdowała się w stanie 
wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji 
i wyrażenie woli. Dotyczy to 
w szczególności choroby psy-
chicznej, niedorozwoju umy-
słowego albo innego, chociażby 
nawet przemijającego, zabu-
rzenia czynności psychicznych. 
Nieważność czynności prawnej, 
o której mowa powyżej oznacza, 
że zawarta umowa nie wywołała 
żadnych skutków prawnych ob-
jętych wolą stron. Nieważność 
taka powstaje z mocy samego 

prawa i datuje się od samego po-
czątku, tzn. od chwili dokonania 
tej nieważnej czynności – mówi 
Marcin Kluś i wyjaśnia dokład-
nie przepisy i możliwości, jakie 
daje prawo osobom, które czują 
się pokrzywdzone w sytuacjach 
takich jak te opisane wyżej.

Jeżeli przyczyną zawarcia 
umowy była ww. wada oświad-
czenia woli, można wystąpić 
do sądu z powództwem o usta-
lenie nieważności tej czynności 
prawnej. Na nieważność za-
wartej umowy można powołać 
się również w sytuacji, gdy 
firma energetyczna wystąpi 
np. z roszczeniem o zapłatę. 
Nieważność czynności praw-
nej podlega bowiem uwzględ-
nieniu przez sąd z urzędu na 
każdym etapie ewentualnego 
procesu. Należy jednak pamię-
tać, że to osoba poszkodowana 
musi udowodnić, że w chwili 
zawarcia umowy była w stanie 
wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji 
i wyrażenie woli.

W opisanej sytuacji można 
również uchylić się od skutków 
prawnych złożonego oświad-
czenia woli, wskazując, że do 
zawarcia umowy doszło na sku-
tek błędu lub podstępu (kwalifi-
kowanej formy błędu) w oparciu 
o art. 84 albo 86 Kodeksu Cy-
wilnego. Zgodnie z art. 84 Ko-

deksu Cywilnego, w razie błędu 
co do treści czynności prawnej 
można uchylić się od skutków 
prawnych swego oświadczenia 
woli. Błąd ten musi być wywo-
łany przez drugą osobę, cho-
ciażby bez jej winy, albo gdy 
wiedziała ona o błędzie lub mo-
gła z łatwością błąd zauważyć, 
a także przy przyjęciu, że gdyby 
składający oświadczenie woli 
nie działał pod wpływem błędu 
i oceniał sprawę rozsądnie, 
nie zawarłby niekorzystnej dla 
siebie umowy. Wykazanie tej 
ostatniej przesłanki jest zbędne, 
gdy błąd został wywołany przez 
drugą stronę podstępnie. 

Uchylenie się od skutków 
prawnych oświadczenia woli, 
które zostało złożone innej oso-
bie pod wpływem błędu, nastę-
puje przez oświadczenie złożone 
tej osobie na piśmie. Należy jed-
nak pamiętać, że uprawnienie 
do uchylenia się od skutków za-
wartej umowy w wyniku błędu 
wygasa z upływem roku od dnia 
jego wykrycia. Po tym terminie 
uprawnienie do uchylenia się 
od skutków wadliwej czynno-
ści wygasa. 

Takie są możliwe wyjścia 
z tej sytuacji. Przede wszystkim 
jednak: dokładnie czytajmy 
każdy dokument, zanim zło-
żymy na nim podpis! 

Klara Bartuszek
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To był jeden z pogodnych, 
styczniowych dni. Przedszko-
laki bawiły się w ogródku, 
wśród nich Oliwier i Oskar, 
którzy razem z kolegami grali 
w piłkę.

– Piłka nam uciekła, to za 
nią pobiegliśmy do ogrodzenia 
– opowiadają chłopcy, uzgad-
niając pomiędzy sobą szcze-
góły kto był pierwszy i w końcu 
dochodzą do kompromisu, że 
„w sumie, to chyba prawie ra-
zem dobiegli”. – Zobaczyliśmy 
pana, jak upadł na chodnik 
koło bloku. Krzyczeliśmy, ale 
pan nie wstawał. To zaczęliśmy 
wołać naszą panią, żeby za-
dzwoniła po karetkę – emocje 
w 6-latkach wciąż są żywe.

Pogotowie przyjechało 
szybko. Konieczna była re-
animacja, mężczyzna został 
zabrany do szpitala. Wszyscy 
wiemy, że często w takich sytu-
acjach o życiu decydują minuty, 
dlatego postawa chłopców zo-

stała doceniona 
i nagrodzona. 
Najpierw przez 
pr zed sz kole , 
później przez 
Straż Miejską 
i Urząd Dziel-
nicy. Mali bohaterowie dostali 
nagrody i dyplomy. 

Czy czują się bohaterami? 
Trochę tak. Była u nich nawet 
telewizja, a rodzice mówili, że 
są z nich dumni. Kim chcą zo-
stać w przyszłości? 

– Ja chyba policjantem 
– mówi Oskar.

– No nie wiem, bo będziesz 
musiał pisać. Ja wolę być żoł-
nierzem. Oni nie piszą, a jeż-
dżą czołgami – przekonująco 
tłumaczy Oliwier.

– Dobra, to będziemy żołnie-
rzami – chłopcy dochodzą do 
porozumienia i bardzo rozsąd-
nie jak na swój wiek zaznaczają, 
że wszystkie dzieci i dorośli 
powinni pamiętać, że ważne 

jest to, żeby pomagać innym! 
I dzieciom i dorosłym!

Jak opowiada wicedyrektor 
Teresa Taboła, przedszkolaki 
z placówki przy ul. Siedleckiej, 
aktywnie uczestniczą w szkole-
niach oraz warsztatach z pierw-
szej pomocy. 

Czy ta nauka ma sens? Pa-
trząc po Oliwierze i Oskarze 
– na pewno! Co trzeba zrobić, 
jeśli ktoś nagle upadnie i nie 
wstaje?

– Trzeba sprawdzić, czy od-
dycha. Przysunąć policzek do 
jego buzi i nosa. Jak czuć cie-
pło, to oddycha. Aaaaa i dzwo-
nić po karetkę! A potem pozycja 
boczna bezpieczna… 

Wiktoria Czupurek

Mali BohateroWie z PraGi PÓŁNoc
Oskar i Oliwier z filii Przedszkola 186 przy 
ul. siedleckiej 12/14 są bohaterami całej War-
szawy. O chłopcach stało się głośno, bo bez 
wahania podnieśli alarm, widząc mężczyznę, 
który upadł na podwórku obok przedszkola. 
Dzięki ich reakcji, pomoc nadeszła szybko.

– W przygotowaniu są teraz 
materiały do tego, by uzyskać de-
cyzję środowiskową, czyli jeden 
z najważniejszych dokumentów 
potrzebnych do przeprowadze-
nia inwestycji. Przygotowano 
tzw. kartę informacji o przed-
sięwzięciu. Jest to dokument po-
trzebny do tego, by złożyć wnio-
sek o decyzję środowiskową. In-
westycja jest planowana na 
nową perspektywę finansową 
UE, która będzie trwała od 2021 
do 2027 roku. To jest planowane 
źródło finansowania, co nam 
już do pewnego stopnia uściśla 
terminy na zasadzie – nie wcze-
śniej niż i nie później niż – mówi 
Maciej Dutkiewicz i dodaje, że 
TW razem ze ZMID zajmują się 
realizacją dokumentacji projek-
towej dla dwóch zadań „Budowa 
trasy tramwajowej na Zieloną 
Białołękę” i  „Budowa drogi na 
odc. od ul. Rembielińskiej do 
ul. Zaułek”.                 KaSa

Zajezdnia tramwajowa ma 
być najnowocześniejszym ta-
kim obiektem w kraju.  

– W zajezdni znajdzie się sys-
tem zarządzania ruchem, który 
będzie wykrywał tramwaje 
oraz automatycznie wytyczał 
ich drogę na tory postojowe 
albo miejsca, gdzie będą serwi-
sowane. W nowej zajezdni po-
wstaną też specjalistyczne sta-
nowiska pozwalające utrzymać 
tramwaje w sprawności. Będzie 
aż 55 torów o łącznej długości 
ponad 14 km – informuje rzecz-
nik Tramwajów Warszawskich, 
Maciej Dutkiewicz i opisuje 
dalej, że w inwestycji wyko-
rzystane zostaną najnowsze 
rozwiązania techniczne ograni-
czające wpływ na środowisko. 

Dlaczego potrzebna jest nowa 
zajezdnia? Bo niebawem przy-
będzie około 20 km tras tram-
wajowych. Nowe tramwaje 
pojadą między innymi tunelem 
do Dworca Zachodniego, na 
Gocław, a także między Nowo-
dworami a Winnicą. 

Brzmi nieźle, jednak miesz-
kańcy Białołęki tą informacją 

nie są zachwy-
ceni. – Czyli 
tramwaju na Zie-
loną Białołękę 
tam serwisować 
nie będą? A, no tak. Nie będą, 
bo go nie będzie… – komentuje 
na fb mieszkanka.

Skąd to oburzenie? Z wciąż 
przeciągającej się w czasie bu-
dowy linii na Zieloną Białołękę. 
To inwestycja, która w końcu 
dałaby szansę na „normalny” 
dojazd do pracy czy szkoły. 
Przypomnijmy: tory pobiegną 
z Bródna na Zieloną Białołękę 
wzdłuż ul. Matki Teresy z Kal-
kuty, Św. Wincentego i Głęboc-
kiej. Dalej – wzdłuż planowanej 
Trasy Olszynki Grochowskiej aż 
do pętli w pobliżu szkoły podsta-
wowej nr 112 przy ul. Zaułek. 

Szczegóły dotyczące prze-
biegu nowej trasy będą kon-
sultowane z mieszkańcami, na 
razie jednak wciąż nie ma ich 
terminu. Jest gotowa koncepcja 
wiaduktu nad trasą S8, nad którą 
pracowano oddzielnie, bo jest to 
duże zadanie, które wymagało 
konsultacji z GDDKiA. 

NoWa zajezdNia, a liNii Wciąż Brak
Na Żeraniu powstanie nowoczesna zajezdnia, 
która obsłuży nawet 150 tramwajów. Niestety, 
żaden nich na razie nie dojedzie na Zieloną Bia-
łołękę. Na budowę linii wciąż trzeba czekać.

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

PROGRAM PILOTAŻOWY
W gabinetach Strefy Słuchu oferujemy największy wybór aparatów słuchowych 

renomowanych producentów w jednym miejscu. 

WYPRóbuJ W WERSJACh DEMO najnowsze technologie, z oferty na rok 2020,  
w opcjach zausznych i wewnątrzusznych – bEZPŁATNIE I bEZ KAuCJI. 
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Jeżeli defibrylatora nie ma, zastosuj się do tej instrukcji: 
 Przyklęknij z nogami rozstawionymi szeroko, wyznacz środek klatki piersiowej, złóż dwie ręce 
razem przeplatając palce, a następnie podwiń je do środka, przyłóż ręce do środka klatki piersiowej 
poszkodowanego tak, aby tworzyły kąt 90º względem klatki piersiowej i wyprostuj w łokciach.
 Następnie rozpocznij uciskanie klatki piersiowej na głębokość około 1/3 jej wysokości z prędko-
ścią około 100–120 uciśnięć na minutę, nie odrywając od niej rąk, ale pozwalając na jej relaksację.
 Po wykonaniu 30 uciśnięć, wykonaj 2 oddechy ratunkowe. W tym celu odchyl głowę do tyłu, dło-
nią trzymającą za czoło zaciśnij nos poszkodowanego, drugą dłonią przytrzymuj brodę w górze utrzy-
mując otwarte usta, a następnie obejmij je swoimi ustami i wykonaj dwa spokojne wdechy trwające 
około 1 sekundę każdy. Po tej czynności przystąp do ponownego uciskania klatki piersiowej. Kontynuuj 
te czynności w sekwencji 30:2 aż do wystąpienia jednej z czterech sytuacji:
 pojawienie się spontanicznych czynności życiowych,
 przyjazdu na miejsce służb ratunkowych (pogotowie ratunkowe, straż, policja),
 jesteś/jesteście wyczerpani,
 na miejscu pojawiło się zagrożenie, np. wybuch, pożar, agresywne zwierzę (zalecana jest w miarę 
możliwości ewakuacja i kontynuowanie resuscytacji).
Co istotne, oddechy ratunkowe są ważne, ale nie są obowiązkowe. W tej sytuacji uciskanie klatki 
piersiowej wykonuje się w sekwencji ciągłej.
Pamiętajmy: na każdym z nas spoczywa obowiązek udzielania pomocy, nie spełnienie go jest za-
grożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Podczas udzielania pomocy przysługuje nam przywi-
lej ochrony funkcjonariusza publicznego, czyli np. policjanta na służbie.

REKLAMAREKLAMA

Choć od tego zdarzenia mi-
nęło już trochę czasu, wciąż 
nie milkną dyskusje dotyczące 
tego, jak każdy z nas powinien 
się zachować w takiej sytuacji. 
Okazuje się, że nadal żywa jest 
opinia, iż nieumiejętna próba ra-
towania życia może zaszkodzić 
osobie w ciężkim stanie. Boimy 
się odpowiedzialności, wolimy 
stać z boku. A czasem o życiu 
decydują sekundy…

O tym, jak ważna jest natych-
miastowa pomoc w przypadku 
nagłego zatrzymania krążenia, 
rozmawiamy z Bartoszem Gra-
deckim, doświadczonym ratow-
nikiem medycznym, właścicie-
lem firmy Fire Medical.

– Dlaczego te pierwsze se-
kundy są tak ważne?

– Nagłe zatrzymanie krążenia 
(NZK) jest jednym z głównych 
powodów śmierci w Europie. 
W Polsce rocznie dochodzi do 
około 40 tys. przypadków NZK.

Pierwsze minuty po podjęciu 
resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej dają największe szanse 
na przeżycie. Z każdą minutą 
spadają one o ok. 10-12 proc., 
osoba pozostawiona bez po-
mocy ma nie więcej niż 5 proc. 
szans na przeżycie.

Warto zaznaczyć, że dojazd 
karetki na terenie większych 
miast powinien wynieść do 
8 minut, a poza nimi do 15.

Zatrzymanie krążenia krwi 
w organizmie prowadzi do nie-
odwracalnych zmian w mózgu 
już po ok. 4 minutach, a w kon-
sekwencji do śmierci. Dlatego to 
od świadków takiego zdarzenia 
i ich umiejętności zależą szanse 
na przeżycie poszkodowanego.

– Czy możemy zaszkodzić po-
dejmując reanimację?

– Nie. Nie możemy zaszko-
dzić! Chodzi przecież o uratowa-
nie życia!  Nie ma co ukrywać, że 
przy reanimacji zawsze jest ry-
zyko, chociażby złamania żeber 
poprzez zbyt energiczny masaż 
klatki piersiowej, ale mogę uspo-
koić wszystkich – zdarza się to 
nawet bardzo doświadczonym 
ratownikom. Zawsze powinni-
śmy kierować się zasadą – naj-
ważniejsze jest życie, później 
zdrowie. Złamane żebra przecież 
można później wyleczyć, naj-
ważniejsze by pacjent przeżył.

– Prosta instrukcja: widzimy 
człowieka, który idzie, nagle się 
przewraca i nie daje znaku życia. 
Co robić?

– Najważniejsze: na początku 
zadbajmy o bezpieczeństwo. 
Pędzące samochody, agre-
sywne zwierzęta czy nawet 
spadające z góry przedmioty 
– rozejrzyjmy się dookoła, za-
bezpieczmy miejsce.

Dopiero potem podchodzimy 
do poszkodowanego od strony 
głowy i delikatnie potrząsając 
za ramiona zadajemy kilka pro-
stych pytań, np. „Halo, czy pan 
mnie słyszy?”. Jeżeli nie otrzy-
mamy odpowiedzi, postarajmy 
się sprawdzić oddech u osoby 
nieprzytomnej. Aby to wykonać, 
musimy odchylić głowę do tyłu 
i udrożnić drogi oddechowe.

Przyłóżmy ucho do ust poszko-
dowanego, z twarzą skierowaną 
w kierunku jego klatki piersio-
wej (dzięki temu będziemy mogli 
usłyszeć i poczuć na swoim po-
liczku oddech, a także zaobser-
wować ruch klatki piersiowej). 
Teraz, gdy mamy grube ubrania, 
zaobserwowanie ruchu klatki 
piersiowej może być trudne, 
wtedy wspomóżmy się dłonią, 
kładąc ją na klatce piersiowej 
naszego poszkodowanego.

Na tę czynność powinniśmy 
poświęcić nie mniej i nie więcej 
niż 10 sekund, w tym czasie po-
winniśmy usłyszeć co najmniej 
dwa oddechy. Optymistyczny 
scenariusz: usłyszeliśmy dwa 
oddechy. Wtedy stosujemy po-
zycję boczną, wzywamy zespół 
ratownictwa medycznego i co 
dwie minuty, aż do przyjazdu 
karetki, sprawdzamy oddech 
poszkodowanego.

Teraz czas na ten gorszy sce-
nariusz: nie usłyszeliśmy ani 
jednego bądź tylko jeden od-
dech. Wtedy właśnie jesteśmy 
świadkiem NZK i to w dużej 
mierze od nas zależy, czy uda 
się uratować poszkodowanego, 
więc: do dzieła! 

Połóż poszkodowanego na pła-
skim i równym terenie, spośród 
tłumu wybierz (najlepiej wskaż 
personalnie np. pan w zielonej 
kurtce, pani w czapce) osobę 
i poproś, aby wezwała pogoto-
wie, przekazując jej informację, 
że prowadzisz reanimację osoby 
nieprzytomnej i nie oddychają-
cej, a kolejną osobę, aby poszu-
kała AED (automatyczny defi-
brylator zewnętrzny). Można 
go znaleźć m.in. na stacjach 
benzynowych, w marketach, na 
stacjach metra itp.

Podczas wzywania jakichkol-
wiek służb zawsze na początku 
musimy podać dwie najważ-
niejsze informacje, czyli co się 
dzieje i gdzie to się dzieje, np. 
reanimacja osoby nieprzytomnej 
i nie oddychającej na stacji PKP 
Warszawa Wschodnia. Wtedy, 
nawet gdy urwie nam zasięg 
bądź rozładuje się telefon, dyspo-
zytor będzie mógł wysłać zespół. 
Pamiętajmy, aby nie rozłączać 
się jako pierwsi, przekazywać 
tylko rzeczowe informacje, a po 
rozłączeniu w miarę możliwości 

nasłuchiwać telefonu, z którego 
wzywaliśmy pomoc.

Wróćmy jednak do naszego 
poszkodowanego, który leży 
na twardym i równym podłożu. 
Jeżeli jesteś w posiadaniu AED 
otwórz je i postępuj zgodnie z in-
strukcją, a dalej komunikatami 
głosowymi.        Alina Gruszka

Nie czekaj Na karetkę, 
ratuj życie!

reaNiMacja krok Po kroku

Pod koniec stycznia na Żeraniu zmarł mężczyzna. Przeszedł 
przez ulicę, zasłabł, upadł i już nie wstał. Osoby, które to 
widziały, wezwały pogotowie. Wszyscy czekali na przyjazd 
karetki. Niestety, nikt nawet nie podjął próby reanimacji…
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NiePeŁNosPraWNy to Nie zaWsze 
czŁoWiek Na WÓzku czy o kulach…

Tę wiadomość otrzymaliśmy na naszym fb. Publikujemy ją na prośbę czytel-
niczki, by uzmysłowić wszystkim, jak bardzo pozory potrafią mylić. Grafika, która 
w zasadzie mówi wszystko, również jest autorstwa mieszkanki Pragi Północ. 

Mam chorą 11-letnią 
córkę. Nigdy nie zasła-
niam się jej autyzmem 
i innymi przypadło-
ściami (podkreślam 
autyzm, bo akurat to 
zaburzenie jest po-
wszechnie znane przy-
najmniej z nazwy), ży-
jemy na tyle normalnie, 
na ile się da. Na wizyty 
do lekarzy jeździmy 
albo samochodem, 
albo komunikacją, zależnie od sytuacji i stanu, w jakim dziecko się znajduje.

Wczoraj było „dobrze”, więc wsiadłyśmy do autobusu 145 na przystanku Gwar-
ków. Podróż komunikacją to swojego rodzaju element terapii, bo córka unika 
ludzi, ma wiele lęków – tak w wielkim skrócie. Środek dnia, więc w miarę luźno, 
usiadłyśmy. Ona przy oknie, ja obok, tak czuje się najbezpieczniej. Na którymś 
z kolejnych przystanków wsiadło kilka osób, więc zaczęło robić się ciasno. Przy 
nas stanął mężczyzna, na oko ok. 75 lat. Patrzył wymownie i w końcu powiedział: 
Co za chamstwo i brak wychowania! Pannica siedzi, a ja muszę stać! Wstydzi-
łabyś się! Nie zdążyłam zareagować. Córka zaniosła się szlochem, na szczęście 
akurat autobus się zatrzymał, więc wysiadłyśmy. Dalej pojechałyśmy taksówką, 
ale o tym, jak wiele nas kosztowała cała sytuacja i jak długo trwało uspokojenie 
dziecka, wiem tylko ja. Dla niektórych to głupia i błaha sytuacja, dla mnie jedna 
z tych, których nie mogę przeboleć. Nie wymagajmy od wszystkich podnoszenia 
się z siedzeń nagle, bo wchodzi do autobusu osoba 60+. Ta osoba może być 
zdrowsza niż niejedno dziecko czy młody człowiek…

Po co to wszystko napisałam? By uzmysłowić chociaż paru osobom, że niepełno-
sprawny to nie zawsze człowiek na wózku czy o kulach… A chory może być każdy, 
niezależnie od wieku…

Kasia, która od jakiegoś czasu 
pracuje jako listonosz, zaczęła za-
stanawiać się nad tym, co zrobić, by 
zarówno odbiorcy jej przesyłek byli 
zadowoleni, jak i ona sama mogła 
wywiązywać się z terminów, na 
czas dostarczać listy i paczki.

Listy polecone, pole-
cone na tablety, priorytety, 
listy zwykłe, gazetki re-
klamowe, paczki z zagra-
nicy i mnóstwo pakietów 
drobnych i dużych z Chin 
– to wszystko listonosz 
powinien dostarczyć w od-
powiednim czasie i stanie 
„na wyznaczony rejon”. 
Wszyscy to wiedzą, jednak 
czasem po prostu graniczy 
to z cudem lub jest niemożliwe.

– Pozornie banalne rzeczy, jak 
brak numerów na budynkach czy 
dzwonków i skrzynek lub dojścia 
do nich, bo często są zarośnięte 
krzakami, to wielkie utrudnienie 
– tłumaczy Kasia.

Wiele osób zamawia paczki 
z Chin, które są sporych rozmia-
rów. Można je wrzucić do skrzynki, 

ale… do skrzynek starszych modeli 
zwyczajnie się nie mieszczą. Wtedy 
trzeba zostawić awizo, a potem są 
nerwy, bo kolejki na poczcie, strata 
czasu, a finalnie listonosz niedobry.

Kolejna „błahostka” to brak oświe-
tlenia w starszych kamienicach.

I teraz troszkę wyliczeń, z któ-
rych też nie zdajemy sobie sprawy. 
Na dostarczenie listu listonosz ma 
1 minutę, więc nie może czekać, aż 
ktoś w drodze do furtki będzie się 
cały ubierał, wyrzucał śmieci lub 
wyprowadzał przy okazji psa.

Jeśli dostarczenie listu zajmie 
5 minut, bo ktoś musi „coś” przy 
okazji załatwić, a dziennie jest ich 

100, to łatwo policzyć, że potrzeba 
na to 500 minut, czyli 8 godzin. 
A to tylko doręczenia. Listonosz 
zajmuje się jeszcze segregacją li-
stów, opisywaniem i rozliczaniem 
– to zajmuje kolejne co najmniej 
3 godziny. Podsumowując: przez 
czyjeś „robienie tysiąca rzeczy” 
w drodze po list do furtki, listonosz 
ma nadgodziny, a kolejni adresaci 
awiza w skrzynkach.

– To tylko niektóre problemy, 
z którymi my listonosze musimy się 
codziennie zmagać. Te wszystkie 
„drobiazgi” w sumie spowalniają 
nasz czas pracy i znacznie zmniej-
szają skuteczność – podkreśla Ka-

tarzyna.
Praca listonosza do ła-

twych nie należy, więc za-
nim zaczniemy narzekać, 
sprawdźmy, czy umożli-
wiamy mu właściwe do-
starczanie listów i przesy-
łek. Czy na pewno nasza 
skrzynka pocztowa jest 
widoczna, odpowiednio 
duża i czy ma wystarcza-
jący otwór na włożenie 

większej przesyłki?
– Kochani, pomóżcie nam listono-

szom, a wyczekiwany list dotrze do 
Was dużo szybciej. Drodzy miesz-
kańcy, bardzo proszę o pomoc i wy-
rozumiałość, bo wykonujemy swoją 
pracę czasami wręcz w ekstremal-
nych warunkach. A dlaczego? Bo 
to lubimy i kochamy kontakt z Wami 
– podkreśla Kasia.                       AG

„ludzie zejdźcie z droGi,  
bo listonosz jedzie...”

Niedostarczone na czas listy, awizo w skrzynce zamiast prze-
syłki i wiele innych zastrzeżeń mamy do naszych listonoszy. 
Narzekamy, nie zastanawiając się nad tym, czy to nie my 
utrudniamy im pracę i jak to wszystko wygląda z drugiej strony 
– z perspektywy listonosza.

z        Gazeta Mieszkaniec

Fot. Poczta Polska

REKLAMA REKLAMA

CH Targowa, Pasmanteria Ha-Ry 
ul. Targowa 33a, lok.10 /parter/

pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-13.00 
tel. 22 619 05 30

Redakcja „Mieszkaniec”,
ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa

pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 698-676-886

Galeria Rondo Wiatraczna,
„Universam dla Domu i dla Ciebie”,

ul. Grochowska 207 lok. U-3, I piętro
/przy schodach ruchomych/,

pn.–sob. 10.00-21.00,
niedziele handlowe 10.00-20.00

sklepy stacjonarne:

które łączą ludzi

cena

pragaunitedsklep internetowy: www.pragaunited.pl

5 wzorów
damskie i męskie

od S do XXXL
2 kolory
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autoryzoWaNy saloN i serWis kia 
NoWa oferta GruPy dyNaMica 

Dynamica działa na polskim 
rynku od 2007 roku. Do niedaw-
na jej główną działalnością była 
sprzedaż i serwis samochodów 
nowych marki SEAT oraz uży-
wanych pod marką CarOutlet. 
Zarówno salony, jak i serwisy to 
punkty autoryzowane, więc ofe-
rujące swoje usługi na najwyż-
szym poziomie. 

Teraz Grupa Dynamica to rów-
nież KIA. Koreańska marka, któ-
rej samochody nagradzane są za 
stylistykę, doceniane za rozwią-
zania techniczne i długą, 7-letnią 
gwarancję. 

Warszawski oddział firmy 
szybko zyskuje klientów, którzy 
obdarzyli go zaufaniem, nie tylko 
z powodu coraz bardziej popu-
larnej marki jaką jest KIA, ale też 
dzięki wyjątkowej obsłudze, na 
jaką można liczyć w tym punk-
cie. Tutaj nie tylko dowiemy się 
wszystkiego na temat konkret-
nych modeli samochodów, ale 

też uzyskamy porady dotyczące 
użytkowania aut, ubezpieczymy 
samochód oraz zapoznamy się 
z bogatą ofertą finansowania. Co 
istotne – każdy w tym miejscu 
czuje się wyjątkowy. Obsługa 
klienta wie, że nawet pozornie 
błahe pytania mogą być bardzo 
ważne dla przyszłego właściciela 
auta, dlatego ze spokojem wyja-
śnia wszelkie wątpliwości w mi-
łej i przyjaznej atmosferze. 

Wszyscy, którym marzy się 
zakup dobrze wyposażonego auta 
w konkurencyjnej cenie, właśnie 
teraz powinni wybrać się do salo-
nu przy ul. Płowieckiej 69, bo trwa 
wyprzedaż rocznika 2019. Od ręki 
dostępne jest 12 modeli KIA – od 
kompaktowego Picanto po Stinger 
GT w różnych możliwych opcjach 
finansowania, o których opo-
wiedzą na miejscu doświadczeni 
doradcy handlowi. Wszystkie sa-
mochody KIA mają najdłuższą na 
rynku 7-letnią gwarancję.

Salon KIA Dynamica mieści 
się przy ul. Płowieckiej 69. Na 
ekspozycję przeznaczono 500 
metrów kwadratowych. Zgodnie 
z najnowszym standardem mar-
ki Kia salon oferuje pełną gamę 
samochodów ekspozycyjnych, 
które są prezentowane z wyko-
rzystaniem najnowszej technolo-
gii oświetleniowej ekspozycji. 

Ważna informacja dla klien-
tów: autoryzacja na sprzedaż 

marki KIA to gwarancja wysokiej 
jakości obsługi zarówno przy 
zakupie, jak i po nim, bo KIA Dy-
namica to również autoryzowany 
serwis. Ten znajduje się nieopo-
dal – 650 metrów dalej, przy 
ul. Płowieckiej 17, w pierwszej 
warszawskiej lokalizacji Grupy 
Dynamica oferującej sprzedaż 
pojazdów marki SEAT. Mieści się 
tam również autoryzowany ser-
wis marek SEAT, VW i Skoda.

grupa Dynamica – znany z licznych sukcesów i przede 
wszystkim profesjonalnego podejścia do klientów dealer 
marki sEaT – rozszerzył działalność o nową markę. Po 
otwarciu w sierpniu autoryzowanego serwisu KIa, z począt-
kiem roku otwarto również autoryzowany salon tej marki. 
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ruszyła akcja „Dbamy o mamy”. Pierwszy w Warszawie 
projekt, który ma uświadomić mieszkańców, że ustępo-
wanie miejsca ciężarnym czy przepuszczanie ich w ko-
lejkach, to nie są zbędne przywileje i kaprysy, a upraw-
nienia podyktowane względami medycznymi. 

ści i potwierdzeniem rozliczania 
podatku w Warszawie. 

Segregator to prawdziwa 
skarbnica wiedzy dla każdej 
przyszłej mamy. Znajdziemy tu 
adresy i telefony do wszystkich 
stołecznych szpitali z oddzia-
łami położniczymi, jest miejsce 
na terminarz wizyt lekarskich, 
kieszonki na badania i wska-
zówki kiedy i jakie badania 
trzeba wykonać. Mało tego, 
nie trzeba już przeszukiwać in-
ternetu, by dowiedzieć się, jak 
prawidłowo pobrać mocz lub co 
zabrać ze sobą jadąc do porodu 
– tutaj jest wszystko. Niezbęd-
nik każdej przyszłej mamy.

W ramach projektu rozda-
wane są też znaczki „Jestem 
w ciąży”. Nic specjalnego, ale… 
Ta plakietka wyraźnie wskazuje, 
że kobieta powinna być trakto-
wana wyjątkowo, więc warto 
przypiąć ją do kurtki czy swe-
tra. Nie wszystkie panie mają 
odwagę poprosić np. o ustąpienie 
miejsca i Wawer chce to zmienić. 
Uświadomić przyszłe mamy, 
że ich przywileje to w świetle 
prawa uprawnienia, które regu-
luje ustawa o wsparciu kobiet 
i rodzin „Za życiem”. Nie chodzi 
o kaprysy, ale o zdrowie.

Kobieta w ciąży powinna np. 
unikać stania w miejscu, ponie-
waż serce już we wczesnej ciąży 
pompuje nawet o 50 proc. więcej 
krwi niż przed ciążą. Jest duże 
ryzyko omdleń i zasłabnięć. 
Bardzo ważne jest też, aby cię-

żarna siedziała w komunikacji 
miejskiej. Zaburzenia błędnika, 
zwiększony przepływ krwi, 
zmiany środka ciężkości – to 
wszystko powoduje zachwia-
nie poczucia równowagi, więc 
o tragedię naprawdę nietrudno.

Tego wszystkiego powinni 
dowiedzieć się mieszkańcy, 
żeby z większą troską patrzyli 
na przyszłe mamy. 

– Wiem, że kobietom w ciąży 
należy ustępować miejsca, ponie-
waż ciężej jest im ustać, a także 
czekać w długich kolejkach. Wiem 
też, że to niestety spory problem 
w naszym społeczeństwie i popu-
larne jest powiedzenie, że „ciąża 
to nie choroba”. Nie ukrywam, 
że dużym zaskoczeniem było dla 
mnie spotkanie z panią Nicole 
Sochacki-Wójcicką, autorką 
segregatora, która powiedziała 

nam o wszystkich względach 
medycznych, z których wynika 
konieczność ustępowania pierw-
szeństwa. Do tej pory myślałem, 
że chodzi jedynie o uprzejmość 
i kulturę osobistą. Cieszę się, że 
taką świadomość już mamy i mo-
żemy edukować naszych miesz-
kańców. Chcemy, aby Wawer był 
dzielnicą przyjazną dla każdego 
– podkreśla Norbert Szczepań-
ski, burmistrz Wawra i dodaje, że 
w ramach projektu OSiR Wawer 
organizuje też zajęcia fitness dla 
kobiet w ciąży promujące aktyw-
ność fizyczną i zdrowy styl życia 
oraz warsztaty dla przyszłych 
mam (zajęcia bezpłatne w każdą 
pierwszą środę miesiąca).

Dlaczego warto ćwiczyć 
w ciąży? O to zapytaliśmy 
same mamy. Wszystkie zgodnie 
twierdzą, że przede wszystkim 
lepiej się czują, dodatkowe ki-
logramy pojawiają się tylko na 
brzuchu (czyli tam gdzie po-
winny), a poza tym nie siedzą 
zamknięte w czterech ścianach, 
wciąż mają kontakt z ludźmi.

Nina Miętus

REKLAMAREKLAMA

Wszyscy wiemy, że w auto-
busie należy ustępować miej-
sca kobietom w ciąży, przyszłe 
mamy powinny mieć pierw-
szeństwo np. w kolejkach do 
sklepowych kas. Tak nas uczą 
rodzice, tego wymaga kultura. 
A że z nią bywa różnie, nie za-
wsze ciężarne mogą liczyć na 
przysługujące im przywileje. 
Niestety, wciąż nie zdajemy so-
bie sprawy z tego, że przyszłym 
mamom te „przywileje” należą 
się przede wszystkim ze wzglę-
dów medycznych. Nie chodzi 
tylko o wygodę, ale o zdrowie 
ich i maluchów, które niebawem 
przyjdą na świat. 

Do tej pory niewiele mówiło 
się na ten temat. Poruszały go 
jedynie same zainteresowane 
i lekarze, co tak naprawdę nie 
przynosiło większego skutku. 
W końcu uruchomiono akcję, 
która ma szansę sporo zmienić 
w podejściu mieszkańców War-
szawy do kobiet w ciąży. Wawer 
rozpoczął program „Dbamy 
o mamy”. Pomysł na ten wyjąt-

kowy i pierwszy w skali miasta 
projekt narodził się podczas 
rozmowy w urzędzie. 

– W czasie spotkania z burmi-
strzami rozmawialiśmy o pro-
blemach mieszkańców, a te są 
różne. Od wielkich, po drobne, 
codzienne. Zastanawialiśmy się 
nad ich rozwiązywaniem. A to 
był czas, kiedy Nicole Sochac-
ki-Wójcicka, znana jako Mama-
ginekolog lekarka i edukatorka 
z Anina, została Warszawianką 
Roku, więc wątki w którymś 
momencie się połączyły. Tak do-
szliśmy do tematu kobiet w ciąży 
i stwierdziliśmy, że powinniśmy 
je wesprzeć – opowiada Alek-
sandra Słowińska, koordyna-
torka programu.

Do działania nikogo nie trzeba 
było długo namawiać. Nicole 
Sochacki-Wójcicka z chęcią 
podchwyciła pomysł i dziś jest 
jego twarzą. To jej segregatory 
kobiety w ciąży mogą odebrać 
w punkcie informacji w bu-
dynku Urzędu Dzielnicy. Trzeba 
przyjść z dokumentem tożsamo-

WaWer dBa o MaMy

szczegółowe informacje do-
tyczące zajęć w Osir Wawer 
przy ul. V Poprzecznej 22 
można uzyskać pod nr tel. 
22 443 00 91. akcja „Dbamy 
o mamy” planowana jest do 
końca roku.

aleksandra słowińska
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25 lutego 1831 r. rozegrała się 
pamiętna Bitwa o Olszynkę Gro-
chowską – najbardziej krwawa 
bitwa powstania listopadowego. 
Naprzeciwko armii feldmar-
szałka Iwana Dybicza stanęli 
polscy żołnierze. Zginęło ponad 
7 tys. Polaków i 10 tys. rosyj-
skich żołnierzy. Bitwa z wojsko-
wego punktu widzenia pozostała 
nierozstrzygnięta, ale to Polacy 
odnieśli sukces – wykrwawione 
oddziały rosyjskie zrezygnowały 
ze szturmu na Warszawę.

Bitwa ma kilka pomników, 
a najciekawszym jest… sam 
Grochów. Nie każdy zdaje sobie 
sprawę z tego, że tak wiele nazw 
ulic, placów, szkół, skwerów 
jest związanych bezpośrednio 
z bitwą. W ich poszukiwaniu po-
prowadzi nas Marek Grabowski, 
znany jako „Miasto Fenix – spa-
cery po Warszawie”.

Wędrówkę zacznijmy przy 
Rogatkach Grochowskich. Te 
klasycystyczne budynki, wybu-
dowane razem z Szosą Brzeską, 
która tu miała swój początek, są 
niemymi świadkami tamtych 

dni. Obok rogatek, 25 lutego 
1831 r., stacjonowała jazda pol-
ska gen. Tomasza Łubieńskiego. 

Za skrzyżowaniem znajduje 
się Konkatedra Matki Boskiej 
Zwycięskiej. Na terenie przyko-
ścielnym jest mały, zapomniany 
cmentarzyk, m.in. tu spoczywają 
żołnierze polegli w bitwie.

Idąc wzdłuż ul. Grochowskiej, 
po lewej stronie dostrzeżemy 
czarny cokół – to pomnik bu-
dowy wspomnianej Szosy Brze-
skiej. W dniu bitwy, nieopodal 
był lazaret wojskowy (szpital 
polowy), a przy samym pomniku 
ulokował się naczelny wódz 
– gen. Michał Radziwiłł wraz ze 
swym sztabem. Tu przybył na 
chwilę gen. Chłopicki.

Dalej dojdziemy do skrzyżo-
wania z ul. Grenadierów. Nazwa 
ulicy to wspomnienie formacji 
walczącej w bitwie o Olszynkę 
Grochowską. Tutaj na placyku 
stoi krzyż, a na nim data A.D. 
1820, która nie wskazuje jedno-
znacznie jego związku z bitwą, 
bo była ona 11 lat później. Krzyż 
stanął jako wotum, bo według 

legendy, w trakcie bitwy przy 
krzyżu zatrzymał się wóz konny 
wiozący ciężko rannego gen. 
Franciszka Żymirskiego. To tu 
miał dokonać swego żywota. Po-
dobny krzyż stoi przy przejeździe 
kolejowym na ul. Chłopickiego 
– tutaj, a dokładnie w miejscu, 
gdzie znajduje się stacja PKP, 
ciężko ranny w nogi został sam 
gen. Chłopicki. Trzeci krzyż jest 
nieco ukryty pomiędzy blokami, 
pod adresem Grochowska 80/82. 
Wyznacza on kolejne miejsce 
pochówku powstańców.

Nieopodal znajduje się park, 
wzdłuż którego biegnie ul. Kwa-
tery Głównej. Na skraju parku 
stoi dworek – dziś szkoła mu-
zyczna, a według legendy kwa-
tera główna gen. Chłopickiego. 
To właśnie w tym budynku roz-
grywa się akcja dramatu „War-
szawianka” Wyspiańskiego.

Idąc dalej ul. Kwatery Głównej 
dojdziemy do Szkoły Podstawo-
wej im. Piotra Wysockiego – od 
niego i jego „spisku podchorą-
żych” zaczęło się całe powstanie 
listopadowe.

Za szkołą dojdziemy do 
skrzyżowania z ul. Szaserów 
(kolejna po grenadierach for-
macja wojskowa biorąca udział 
w walkach). Skręćmy w prawo 

i zaraz w lewo, do przejścia dla 
pieszych przez tory. Leśną drogą 
dotrzemy do ul. Traczy, gdzie 
znajduje się mauzoleum – nie jest 
to tylko pomnik, bowiem krzyż 
wyznacza miejsce pochówku od-
nalezionych szczątków podczas 
prac prowadzonych na terenie 
rezerwatu. Znamienny napis na 
pomniku:
„Przechodniu powiedz współ-
braciom,/ Że walczyliśmy męż-
nie i umierali bez trwogi/ Ale 
z troską w sercu o losy Polski,/ 
Losy przyszłych pokoleń – o Wa-
sze losy”
to dość czytelne odwołanie do 
innej inskrypcji upamiętnia-
jącej bitwę pod Termopilami. 
Olszynka Grochowska stała się 
takimi Termopilami dla War-
szawy. Pomimo ogromnych 
strat ludzkich, pomimo nieroz-
strzygnięcia bitwy, Warszawa 
pozostała niezagrożona. Wojska 

rosyjskie zmuszone zostały do 
odwrotu. Tutaj co roku odby-
wają się uroczystości związane 
z rocznicą bitwy pod Olszynką 
Grochowską. 

Tak było w niedzielę, 23 lu-
tego. Uroczystości rozpoczęła 
msza św. w kościele pw. Naj-
czystszego Serca Maryi. O godz. 
15 w Alei Chwały rozbrzmiała 
„Warszawianka” i wszyscy ze-
brani przemaszerowali w kie-
runku pomnika. Po drodze uro-
czyście odsłonięto głaz pamięci 
kpt. Józefa Patelskiego (na zdję-
ciu obok), który brał udział w po-
wstaniu listopadowym i walczył 
m.in. w bitwie pod Grochowem. 

Przed pomnikiem Bitwy pod 
Olszynką Grochowską odbyły się 
uroczystości główne. Poprowa-
dził je Andrzej Opala z Urzędu 
Dzielnicy Praga-Południe. Po 

hymnie rozpoczęły się okolicz-
nościowe wystąpienia. Głos za-
brali zarówno przedstawiciele 
organizatorów, m.in. Agnieszka 
Kądeja – burmistrz Rembertowa 
oraz Adam Cieciura – wicebur-
mistrz Pragi Południe, jak i go-
ście. Odczytano listy m.in. od 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego, marszałek Sejmu Elżbiety 
Witek, marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Stru-
zika. Wszyscy podkreślali, jak 
wielkie znaczenie w historii 
Polski miała bitwa pod Olszynką 
Grochowską. Organizatorami 
obchodów były Rady i Zarządy 
Dzielnic Pragi Południe i Rem-
bertowa, proboszczowie Parafii 
pw. Najczystszego Serca Maryi 
oraz św. Wacława, Krąg Pamięci 
Narodowej oraz Stowarzyszenie 
Olszynka Grochowska.         KS

23 lutego odbyły się uroczystości związane ze 189. roczni-
cą bitwy pod Olszynką grochowską. Pamięć bohaterskich 
żołnierzy uczciliśmy pod pomnikiem przy ul. Traczy, jednak 
grochów jest pełen miejsc związanych z tym wydarzeniem. 

REKLAMAREKLAMA

Patronat MedialnyŚladaMi BitWy Pod olszyNką GrochoWską
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PRAWNIK
RADZI'

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Para W gWIZDEK
Takiej zimy bez zimy jak ta, jesz-

cze nie było. Zapowiadano nową 
zimę stulecia – srogą i bezlitosną, 
z wieloma kaprysami pogody, ale 
„para poszła w gwizdek”. 

Sy tuację, jaką mamy dziś, 
każdy widzi. Chiny sparaliżowane 
strachem przed koronawirusem, 
a świat razem z nimi. Polska i inne 
państwa wdrożyły cały szereg za-
leceń, zmierzających do ochrony 
obywateli przed zagrożeniem i, 
tym samym wyeliminowanie wy-
buchu epidemii. A oto przykład 
z życia.

Młody człowiek (chłop jak dąb), 
zatrudniony w służbie zdrowia 
i mający codzienny, wielokrotny 

kontakt z pacjentami, wracając do 
domu (godzina drogi samocho-
dem) czuje się coraz gorzej. Gdy 
dociera na miejsce okazuje się, że 
ma temperaturę niemal 40 stopni, 
ból głowy, kaszel. Oby nie korona-
wirus! Po jakimś czasie wraca do 
domu jego siostra, pielęgniarka, 
temperatura przekracza 40 stopni. 
Szybko zawozi słaniającego się 
brata na SOR w pobliskim, rejo-
nowym szpitalu. Czekanie – wia-
domo, wreszcie gabinet lekarski. 
Młody doktor patrzy na pacjenta, 
słucha, co się stało, po czym, nie 
tykając go nawet palcem oznaj-
mia: „Mnie też nieraz boli głowa 
i mam gorączkę. Jak temperatura 
utrzyma się do jutra, to niech pan 
idzie do lekarza”. Hm, może nie 

słyszał o nowych zaleceniach. 
Pewnie pamięta, że składał przy-
sięgę Hipokratesa, ale raczej zapo-
mniał jej treść. Badania nie było, 
chory (nie wiadomo na co) leków 
nie dostał. Tyle w temacie profi-
laktyki koronawirusa oraz zwykłej 
troski o pacjenta na NFZ. 

Z innej beczki: placówka zbio-
rowego żywienia, czyli elegancka 
stołówka w pewnym bardzo nowo-
czesnym instytucie. Non stop ob-
fity, szwedzki stół, każdy z trzech 
posiłków „z towarzyszeniem” dań 
gorących. Do tego dowolne ilości 
wody, soków herbaty (dowolnej, 
do wyboru) oraz znakomitej kawy 
z ekspresu: od delikatnej i pienistej 
latte po aromatyczne, pełne mocy 
espresso. Super miejsce!

Miejsce – tak, z ludźmi bywa 
różnie. Jedna zmiana bez zarzutu, 
inna nie. A to nie sprzątają na czas 
ze stołów, a to zapominają wy-
wiesić jadłospis, a to wywieszają, 
nawet go nie czytając. A tam co? 
UDKO Z PIERSI KURCZAKA. Nie 
– z piersią, tylko z piersi. Udko. No 
i było. Słowo daję, wyglądało jak 
prawdziwe!

Zagrożenie koronawirusem to 
nie żarty. Skandaliczne jest zlek-
ceważenie choroby pacjenta przez 
lekarzynę, który nie udzielił mu 
pomocy. Przykre jest też niechluj-
stwo pracowników owej stołówki 
o europejskim poziomie.

Pozornie jedno z drugim nie ma 
nic wspólnego, ale czy na pewno? 
                                                     żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Otrzymuję rentę odszkodowawczą od jednego z za-
kładów ubezpieczeń w związku ze skutkami wypadku 
komunikacyjnego. Zakład ubezpieczeń zaproponował 
mi wypłatę jednorazowego świadczenia w większej 
kwocie zamiast comiesięcznej renty ale musiałbym 
się zrzec dalszych roszczeń. Czy taka zmiana płatności 
renty jest możliwa i jak ustalić wysokość takiej renty?

Taka zmiana płatności renty jest możliwa. Powyższe można uczynić poprzez zawar-
cie stosownej umowy pozasądowej, w drodze ugody sądowej lub w wyniku orzeczenia 
sądu. Niezależnie od formy, kapitalizacja renty jest dopuszczalna, jeżeli za jej dokona-
niem przemawiają ważne powody i tylko za zgodą poszkodowanego.

Kapitalizację renty na podstawie wyroku sadowego przewiduje art. 447 Kodeksu 
cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, z ważnych powodów sąd może na żądanie po-
szkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. 
Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyzna-
nie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. 

Dokonując wykładni pojęcia ważnych powodów na potrzeby kapitalizacji renty, na-
leży uwzględnić stan zdrowia i stan majątkowy uprawnionego do renty i ewentualny 
pozytywny wpływ kapitalizacji renty na perspektywy poszkodowanego. Powyższe jest 
oceniane w oparciu o konkretną sytuację osoby poszkodowanej. 

Podstawowa metoda obliczania jednorazowego świadczenia, które zastępuje 
rentę, polega na pomnożeniu kwoty renty za jeden okres przez przewidywaną liczbę 
okresów, za które renta miała być płatna. Jeśli renta jest należna dożywotnio, w celu 
ustalenia okresu trwania obowiązku zapłaty renty należy wziąć pod uwagę aktualny 
wiek poszkodowanego i średnią długość życia. Istotne jest również uwzględnienie pro-
gnozowanej, ze względu na inflację, zmiany siły nabywczej pieniądza, która powinna 
wpłynąć na podwyższenie ustalonej kwoty. 

Przy podejmowaniu decyzji o kapitalizacji renty, należy wziąć pod uwagę jednak 
to, że jeśli kwota uzyskana z kapitalizacji renty nie zostanie wykorzystana w sposób 
umożliwiający uprawnionemu uzyskiwanie dochodów w przyszłości (nabycie no-
wych kwalifikacji, rozpoczęcie działalności gospodarczej), po wykorzystaniu środków 
z jednorazowego skapitalizowanego świadczenia odszkodowawczego, poszkodowany 
może być pozbawiony środków utrzymania. Stąd zgoda na kapitalizację renty powinna 
być dobrze przemyślana. 

Być może zasadna byłaby częściowa a nie całkowite kapitalizacja renty. Taki sposób 
kapitalizacji renty może być bardziej korzystny dla poszkodowanego niż kapitalizacja 
całości renty, ponieważ nie pozbawia uprawnionego całkowicie dochodów z tytułu 
renty na przyszłość, a zatem środków utrzymania, a równocześnie umożliwia uzyska-
nie z góry skapitalizowanej kwoty części renty, która może być wykorzystana. Kapita-
lizacja części renty może przybrać jedną z dwóch form: kapitalizacji renty za określony 
okres (np. za rok) albo kapitalizacji części renty (np. 50 proc.).

REKLAMA REKLAMA

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

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

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

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

ErUDyCJa
– Dzień dobry, panie Eustachy – Kazimierz 
Główka, stały klient bazaru na pl. Szembeka, 
jak zwykle zajrzał do kupca tutejszego – spe-
cjalność bielizna damska i w ogóle – Eusta-
chego Mordziaka.
– Zapraszam, panie Kaziu, zapraszam. Przy-
najmniej będzie do kogo gębę otworzyć. Jak 
zdrowie szanowne?
– Zdrowie stosowne do wieku, ale jak to „gębę 
otworzyć”? Aż tak źle?
– Sam pan widzi, nawet ci, którzy mają 
wszystko – od wędek po szczotki łazienkowe 
też pojawiają się jedynie w piątek i sobotę. Po 
co to stać i marznąć, jak nikogo nie ma?
– Faktycznie powiem panu. Kupcy ziewają, ga-
dają między sobą, tylko patrzeć, jak z nudów 
wódkę zaczną pić.
– Dziwi się pan? 
– I drogo się zrobiło. Jeszcze niedawno bez 
stówki nie było po co na bazar wchodzić, 
a teraz, to i stówka mało. Lepsze pomidory 
– po 26 złotych, a takie, co to skórkę z nich 

nożem do konserw trzeba zdejmować, po 
piętnaście. 
– A na giełdzie w Broniszach czy w Ząbkach 
taniej być nie chce. 
– Uspokoję pana – to minie. Sam słyszałem. 
W Łowiczu to ktoś mówił. Albo w Tłuszczu… 
Nie, w Turku… Chyba… Nieważne, ważne, że 
mówił, że to przejściowe. To takie tam zagra-
niczne sprawy. W Syrii czy Libii. W każdym 
razie daleko. 
– Czyli znowu ropa.
– Jaka ropa? 
– Panie Kaziu, ja prosty człowiek jestem. Wie 
pan, jak to jest – nie chciało się nosić teczki, 
trzeba nosić woreczki. Ale taki wiersz, to ze 
szkoły zapamiętałem. Może dlatego, że wła-
śnie „Do prostego człowieka się” się nazywał. 
Całego panu nie powiem, ale to jakoś tak szło: 
…Coś tam, coś tam:

„Gdy zaczną na tysięczną modłę
Ojczyznę szarpać deklinacją
I łudzić kolorowym godłem,
I judzić historyczną racją… tratata, tratata…
O, przyjacielu nieuczony,

Mój bliźni z tej czy innej ziemi!
Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
I obrodziła dolarami… yhmmm, yhmmm 
Twoja jest krew, a ich jest nafta!
I od stolicy do stolicy
Zawołaj broniąc swej krwawicy:
Bujać – to my, panowie szlachta!”

– Oho, ho – panie Eustachy, podziwiam! I za-
zdroszczę.
– Czego? 
– Po pierwsze pamięci. Bo, kto to dziś takie 
wiersze pamięta? Czy w ogóle – wiersze? A po 
drugie, erudycie to jednak zawsze łatwiej w ży-
ciu jest. O, weźmy taką scenkę. Jakbym pana 
widział:

– Przepraszam, jaką książkę pani czyta? 
– zagaduje facet do dziewczyny w parku.
– Geografia seksu.
– I czego można się z niej dowiedzieć?
– Że najlepszymi kochankami są Żydzi i In-
dianie. 
– Pozwoli pani, że się przedstawię, nazy-
wam się Mojżesz Winnetou.             szaser

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
    

 
renowację tapicerki i stolarki 
mebli stylowych i współczesnych

 

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

 

Z A P R A S Z A M Y: 
w godz. 800-1730,  sob. 900-1300

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

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

www.redom.pl

POSIADAMY WYBÓR TKANIN
I TRANSPORT

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 22 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

Pw³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market* 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  
   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
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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 28.02. godz. 19.00 – Praski Blues; 4.03. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: 
„Wielki człowiek, ale świnia… O wielkich artystach i ich niskich życiorysach”; 
5.03. godz. 18.00 – Kabaret Literacki – Scena Autorów ZAKR; 6.03. godz. 
18.30 – „Wierzenia Słowian i Indoariów. Rekonstrukcja utraconych trady-
cji”; 8.03. godz. 18.00 – Koncert z okazji Dnia Kobiet: Wystąpią: Nina No-
wak – Gwiazda Wieczoru, zespół Rozrywkowy Viena Art; 10.03. godz. 18.30 
– Okiem fotografa: Spotkanie z Beatą Bogusławską; 11.03. godz. 17.00 – Spo-
tkania ze sztuką: „Przemijanie piękna. Kwiaty w sztuce. Funkcja i symbolika”. 

KLUB KULTUry sENIOra
ul. Pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

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

l 1.03. godz. 16.00 – Koncert Macieja Klocińskiego „W starych nutach ba-
buni”, piano – Andrzej Płonczyński; 2.03. godz. 11.00 – Dyskusyjny Klub 
Filmowy: „Gwiazdy kina – Sofia Loren”; godz. 12.00-14.00 – Warsztaty „Dys-
pozycja na wypadek śmierci – rachunek wspólny”; 4.03. godz. 12.00 – Fascy-
nujące europejskie zabytki UNESCO: „W Hiszpanii Południowej”; 5.03. godz. 
12.00 – Zacznij pisać – warsztaty literackie; 8.03. godz. 12.00 – Warsztaty dla 
mam: Domowe Montessori – jak zacząć?; godz. 16.00 – Dzień Kobiet: koncert 
kabaretowy w wykonaniu Wojciecha Wilińskiego – konferansjer, śpiew – Hen-
ryk Rajfer; godz. 17.00 – Wernisaż Zuzanny Olczyk „Kapliczki warszawskie”; 
11.03. godz. 12.00 – Akademia stylu: „Wiosenne przebudzenie, jak być piękną 
na wiosnę”; 12.03. godz. 12.00 – Porady ogrodnicze.
Brydż każdy wtorek i piątek od 10.00 do 14.00

z miAstA

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

Fo
t. 
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t. 
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REKLAMA REKLAMA

Przedszkolaki naPisały książkę

Przedszkole nr 51 „Misia Czarodzieja” przy ul. Chrzanowskiego 7 zaprosiło 
inne praskie placówki do udziału w wyjątkowym projekcie, którego zwieńcze-
niem jest książka „Misiowe historie o tym co ważne”.
– Dzieci od najmłodszych lat powinny umieć nazywać swoje emocje. Kiedy 
rozumieją różnice m.in. pomiędzy złością, smutkiem a wstydem, łatwiej jest 
im o tym rozmawiać, potrafią powiązać to jak się czują, z konkretną sytuacją. 
To bardzo ważne w rozwoju maluchów – mówi dyrektor przedszkola nr 52 
Izabela Łabudzka. – Wpadliśmy na pomysł, aby w każdym przedszkolu dzieci 
omówiły jedną z emocji i napisały o niej opowiadanie – dodaje.
Na zaproszenie przedszkola odpowiedziało 14 placówek. W losowaniu 
przydzielono wybrane emocje, wśród nich m.in. złość, radość, wstyd, strach 
czy smutek. Dzieci z klas „0” razem ze swoimi paniami wymyślały historie, 
w których głównymi bohaterami były misie.
Grupa „0A” z placówki przy ul. Chrzanowskiego 7 opowiedziała przygodę 
nieśmiałego Misia Pysia.
– Siedzieliśmy w kółku razem z panią Kasią i wymyślaliśmy co miś robił 
od rana. Nie pamiętamy kto wymyślił mu imię. Chyba wszyscy – śmieją 
się mali twórcy opowiadania. Pani Kasia zebrała w całość pomysły swoich 
podopiecznych, nie omijając szczegółów dotyczących śniadania, nadruku 
na plecaku czy numeru autobusu, którym Pysio jechał do przedszkola i tak 
powstało pierwsze z 15 opowiadań.
Drugie jest również z „Misia Czarodzieja”. Grupa „0B” musiała pokazać, 
na czym polega troskliwość. Zadanie nie było trudne, bo jak podkreślają 
dzieci, na co dzień troszczą się m.in. o rodzeństwo, więc doskonale wiedzą, 
o co „w tym chodzi”. „Troskliwy Miś Czarodziej” pomógł Antkowi w trud-
nych chwilach pierwszego dnia w przedszkolu. Dzięki niemu chłopiec i inne 
dzieci miały siłę i odwagę „wytrzymać w przedszkolu bez rodziców cały 
dzień i następny dzień, i następny dzień”… Nad pracą w tej grupie czu-
wała niezastąpiona pani Sylwia. Obie panie podkreślają, że poszło bardzo 
sprawnie, praca nad opowiadaniami trwała jeden dzień. Do wszystkich 
historii są ilustracje wykonane przez dzieci.
Książka trafiła do przedszkoli, które wzięły udział w projekcie. Teraz misio-
we historie, a tym samym emocje, będą poznawać dzieci.                nM

Zakończył się pilotażowy 
program zezwalający na jazdę 
motocyklami po buspasach na 
ul. Radzymińskiej, al. Solidar-
ności i na Trasie Łazienkowskiej. 
Motocykliści zdali egzamin i już 
w maju wjadą na wszystkie bu-
spasy w mieście. Przypomi-
namy, że na razie jazda po buspa-
sach, poza wyżej wymienionymi 
miejscami, jest wykroczeniem, 
za które grozi mandat. 

***
Zarząd Dróg Miejskich 

ostatecznie zrezygnował z od-
cinkowego pomiaru prędkości 
na moście Poniatowskiego. 
Zamiast tego systemu, w naj-
bardziej niebezpiecznych miej-
scach przeprawy, m.in. na łuku 
w rejonie przystanków tram-
wajowych przy Wisłostradzie, 
zamontowane zostaną cztery 
fotoradary. Trwają właśnie roz-
mowy z GITD oraz konserwato-
rem zabytków.

***
7 marca rozpoczyna się 

cykl treningów biegowych na 
Wschodniej Białołęce „Ru-
szamy Białołękę z kanapy”. 
Spotkania poprowadzi Ar-
tur Kobuszewski, znany jako 

Biegowy Wariat – człowiek, 
który udowodnił sobie i całemu 
światu, że z unikającego sportu 
kanapowca można „prze-
obrazić się” w jego wielkiego 
amatora. Zajęcia, które orga-
nizuje Stowarzyszenie Razem 
dla Białołęki, będą odbywać 
się w soboty przez 8 miesięcy. 
Szczegóły na stronie www.
mieszkaniec.pl. Pierwszy tre-

ning 7 marca, godz. 9, przy  
SP 356, ul. Głębocka 66.

***
Jeszcze w tym roku na skrzy-

żowaniach ulic Kajki i Odro-
dzenia oraz Kajki i Alpejskiej 
mają pojawić się sygnalizacje 
świetlne. ZDM właśnie ogłosił 
przetarg na ich budowę. Światła 
obejmą całe skrzyżowanie ul. 
Kajki z ul. Odrodzenia, przej-
ścia dla pieszych przez ul. Kajki 
oraz skrzyżowanie ul. Kajki 
i Alpejskiej. Zostaną one rów-
nież wyposażone w azyle dla 
pieszych z wyspą rozdzielającą 
kierunki ruchu. Zmieni się też 
lokalizacja przystanków auto-
busowych – zamiast za skrzy-
żowaniem, autobusy będą się 
zatrzymywać przed nim.   KS
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− Synu, ciekaw jestem, jak ci 
poszła sesja?!
− Tato, napisałem wszystkie 
egzaminy. Wyobraź sobie, że 
profesorowie zaskoczeni, proszą 
bym je powtórzył jesienią! 

***
Do sklepu muzycznego 
przychodzi dwóch mężczyzn, 
jeden mówi do sprzedawcy:
− Poproszę tę czerwoną trąbkę.
A drugi: 

− Ja poproszę ten biały 
akordeon.
Na to sprzedawca:
− Gaśnice mogę sprzedać, ale 
kaloryfera nie.

***
Złote wesele dziadków. 
Zaciekawiony wnuk pyta: 
− Jak minęło wam tych 50 lat 
małżeństwa?!
− Jak 5 minut! – promienieje 
babcia.
− 5 minut? − mruczy dziadek. 
− Chyba pod wodą i bez 
powietrza…

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Zapachy w kuchni, to nie tylko miłe 
aromaty. Jak radzić sobie z tymi 
niezbyt przyjemnymi? Najważniej-
sze – nieskazitelna czystość. 
n Zastarzałe zapachy, utrzymu-
jące się mimo dokładnego wy-
szorowania, „wyciągnie” z szafek 
wstawiony tam płaski talerzyk ze 
świeżo uprażoną, zmieloną kawą. 
Niekiedy kawę trzeba wymienić 
kilkakrotnie na nową, by efekt 
„odwaniania” był trwały.
n Termos nie nabierze nieprzy-
jemnego zapaszku, jeśli po każ-
dym użyciu umyjemy go starannie, 
wysuszymy i do suchego włożymy 
1-2 kostki cukru, które wyrzucamy 
przed kolejnym użyciem termosu. 
Zapach stęchlizny nie powinien 
się pojawić.
n Kalafior, kapusta i brokuły 
nie wydzielają tak intensywnie 
niemiłego zapachu podczas go-
towania, jeśli do garnka włożymy 
kromkę lub kilka skórek ciemnego 
chleba. Kalafior i brukselka zna-
komicie reagują na dodanie do 
wody, w której się gotują, szklanki 
świeżego mleka, które przy okazji 
świetnie wpływa na smak tych 
warzyw.

Wesoły Romek

Wszyscy wiedzą, że podczas przyjmo-
wania niektórych leków należy uważać 
na pewne produkty spożywcze, by nie 
narobić sobie kłopotów. Nie wdając się 
w szczegóły i nie zastępując doktora, 
warto dać pod rozwagę kilka ostrzeżeń, 
ot choćby po to, by je skonsultować ze 
swoim lekarzem. 
n Grejpfrut nie zawsze dobrze służy 
naszemu zdrowiu – potrafi utrudniać 
pracę niektórych enzymów, powodując 
w ściankach jelita cienkiego nadmierne 
wchłanianie niektórych leków obniżają-
cych ciśnienie czy uspokajających. 

n kawa w połączeniu z lekami dla 
astmatyków może powodować nieprzy-
jemne sensacje sercowe. 
n nawet minimalna ilość alko-
holu może narobić sporych kłopotów 
osobom przyjmującym leki na cukrzy-
cę, depresję czy preparaty nasenne. 
Spożywanie nabiału może utrudniać 
wchłanianie antybiotyków, zwłaszcza 
nie należy popijać ich napojami mlecz-
nymi. Natomiast wielu lekarzy zaleca 
podczas kuracji antybiotykowej picie 
między przyjmowaniem porcji leków 
naturalnych jogurtów, by nie dopuścić 
do niekorzystnych zmian we florze 
bakteryjnej jelit.

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Krzyżówka Mieszkańca nr 4

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

 Udka w cebuli: Pół kilo cebuli kroimy 
w średnie piórka (tzn. wzdłuż, a nie w poprzek), 
układamy na dnie garnka, wlewamy łyżkę lub 
dwie oliwy. Na wierzchu układamy ściśle opłu-
kane, osuszone i obsmażone na rumiano udka 
– garnek powinien być takiej wielkości, by udka 
zasłoniły całą powierzchnię cebuli (obiad moż-
na przygotować na 2 lub 3 dni). Wlewamy 1–2 
szklanki białego wytrawnego lub półwytraw-
nego wina (nie powinno dotykać do udek). 
Sypiemy sól, pieprz, tymianek suszony, a na 
wierzch kolejne 1/2 kg cebuli w piórkach. Gar-
nek przykrywamy szczelnie i na małym ogniu 
dusimy nie krócej niż 3 godziny, sprawdzając, 
by było w nim sporo wytworzonego płynu. 
Wyjmujemy udka, sos miksujemy na gładko, 
doprawiamy do smaku, podajemy z ryżem. 

 Udka w ziemniakach: Udka skropić octem 
jabłkowym, natrzeć solą z rozmarynem i ty-
miankiem. Ziemniaki wyszorować, pokroić 
w ósemki lub w ćwiartki, włożyć do szczelnej 
torebki foliowej wraz z 1/2 szklanki oleju, solą 
i przyprawami – gotową przyprawą do ziem-
niaków albo mieszanką własną, np. rozmaryn, 
czosnek, papryka mielona. Zamknąć dokładnie 
worek i potrząsać tak długo, aż wszystko do-
brze wymiesza się z ziemniakami. Zawartość 

torebki wylać na blaszkę, między ziemniakami 
ułożyć udka z marynaty, posypać czosnkiem. 
Zapiekać w temperaturze 150–180°C, co jakiś 
czas potrząsając blaszką, by nie przywarło. Aro-
matyczne i pyszne!

 Udka z grzybami: Przygotować dwa garnki 
i patelnię. Udka natrzeć solą i świeżo zmielonym 
pieprzem, odłożyć na pół godziny. Dwie cebu-
le, małą marchewkę i całego, niedużego selera 
pokroić w cienkie słupki (nie zalecam selera 
mrożonego). Świeże lub mrożone grzyby leśne 
opłukać, osuszyć, pokroić w paski. Ostatecznie 
grzyby leśne można zastąpić młodymi pieczar-
kami, lecz to zmienia smak. Rozetrzeć z solą zą-
bek świeżego czosnku. Jednocześnie zrumienić 
na patelni udka, w jednym garnku podsmażyć 
selera z marchewką i cebulką, a w drugim, na 
nieco większej ilości tłuszczu – grzyby z czosn-
kiem (nie solić!). Gdy gotowe, przełożyć wszyst-
ko do jednego garnka, podlać 1/2 szklanki 
wody lub bulionu i dusić pod przykryciem do 
miękkości. Sos można zagęścić mąką i śmietaną. 
Obowiązkowo przed podaniem posypać bardzo 
dużą ilością natki.

Udka pyszne, choć nieznane, czyli…

Fot. Pixabay

Rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji w terminie 7 dni od daty  
ukazania się gazety. Do wygrania książka. Rozwiązanie krzyżówki nr 3/2020  
– „Egoista dobry sobie”. Książkę wylosował p. Irek Reizer.  
Po odbiór zapraszamy do redakcji do 6.03.2020 r.

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Staraj się być bardziej powściągliwym w wyrażaniu opinii, zwłaszcza gdy dotyczą bliskich. Two-
ja bezpośredniość może urazić wiele osób. Przyjaciele namawiają cię na wspólne ćwiczenia.  
To niezły pomysł, bo z twoją kondycją fizyczną nie jest najlepiej. 
Nie będziesz narzekać na brak powodzenia. Ktoś pozostaje pod twoim urokiem. Zanim jednak 
będziesz planować wspólną przyszłość, poczekaj aż minie pierwsze zauroczenie. Nie spiesz się 
z decyzją. W finansach – chwilowy zastój. 
Nie rozpoczynaj nowych przedsięwzięć. Skup się na tym, co robisz obecnie, zadbaj o dobrą opi-
nię w pracy. Nie spychaj na drugi plan spraw uczuciowych. W stałych związkach będzie ciepło 
i romantycznie, a samotne Bliźniaki mogą liczyć na nową znajomość. 
Rozpiera cię energia. Najlepszym wyjściem będzie wyjazd na wycieczkę lub rzucenie się w wir 
obowiązków. A tych nie będzie ci brakowało. Nie zawsze taka sytuacja przynosi korzyści. Ale jej 
zaletą będzie poznanie nowych ludzi i nawiązanie ciekawych kontaktów.
Rozsądnie dziel swój czas na rzeczy najważniejsze i mniej ważne. Maksymalnie staraj się wyko-
rzystać każdą wolną chwilę na zaległości domowe. Swoje ambicje trochę ukróć i przystosuj do 
bardziej realnej rzeczywistości. W sprawach miłości możesz liczyć na swojego partnera i duże 
zainteresowanie twoją osobą.
Twoja energia fizyczna będzie szła w parze ze świetną formą intelektualną. Mocną stroną okaże 
się zdyscyplinowanie i dobra organizacja. Jeśli jesteś w stałym związku, nie zważaj na zmienne 
nastroje partnera. Samotnym Pannom na razie musi wystarczyć niezobowiązujący flirt. 
Masz wszelkie szanse na poprawienie zasobności swojego portfela. Będzie to okupione sporą 
dawką pracy, ale się opłaci. Zaczniesz też oszczędzać, mając na uwadze spełnienie jakiegoś 
marzenia. Sporo pomocy uzyskasz ze strony swojego partnera. W sprawach uczuciowych spo-
kojnie i stabilnie, żeby nie powiedzieć nudno.
Przed tobą pomyślne dni na załatwienie zaległych spraw zawodowych i finansowych. Będziesz 
w dobrej kondycji fizycznej i nie zabraknie ci sił na zrealizowanie planów, które sobie założyłeś. Sto-
sunki partnerskie bez zmian, musisz tylko pomyśleć, jak zapobiec monotonii w waszym związku.
Będzie okazja, by dać się ponieść porywom serca. Nawet, jeśli chwilowe zauroczenie nie przero-
dzi się w głębsze uczucie, zachowasz miłe wspomnienia. Twoja energia i chęć działania pozwolą 
uporać się z najtrudniejszymi zadaniami, a tych nie będzie ci brakowało. 
Nowe możliwości w pracy, większe szanse na awans. Niewykluczone, że zmienisz miejsce za-
mieszkania albo spotkasz osobę, z którą zwiążesz swoje dalsze losy. Szykuje się sporo zmian, 
ale podchodź do tego z dystansem i nie bój się, że nie dasz sobie rady. 
Nic nie zakłóci spokoju w twoim związku. Osoby samotne nie powinny narzekać, bowiem szy-
kują się nowe znajomości, romanse, flirty i przyjaźnie. Jeśli chcesz zrobić na kimś wrażenie, po-
ważnie zastanów się, zanim przefarbujesz włosy lub zrobisz trwałą, bo możesz potem żałować. 
Życzliwość i sympatia okazywana ci przez otoczenie bardzo cię wzmocnią i natchną optymi-
zmem. Nie zapomnij, aby zrewanżować się tym samym. Praca jest twoją pasją, irytują cię tylko 
zarobki. Może czas zacząć negocjacje z szefem dotyczące podwyżki. Masz wiele argumentów 
na to, aby go przekonać do siebie. Pokaż się więc z jak najlepszej strony. Merlin

1 2 3 10 11 12 134 5 6 7 8 9
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

NastęPNe WydaNie 12.03.2020

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

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
43 000 egz.
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REKLAMA REKLAMA

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

n OKNa – NaPraWy, DOsZCZEL-
NIENIa. 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, hydraulika,  
naprawy, malowanie, panele.  
Tel. 504-250-013

n Rolety. Tel. 514-165-445

WyPOCZyNEK

n Wczasy dla Seniora: Turnusy – 
Krynica Morska od 799 zł, Stegna 
od 699 zł, wycieczki od 115 zł.  
Zapisy ul. Marszałkowska 81 lok. 25,  
Warszawa. Tel. 22 834-95-29

UsŁUgI – Porządkowe

n APranie dywanów, mebli tapicero-
wanych. 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 Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 518-562-380

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

n MaLOWaNIE, TaPETOWaNIE. 
gŁOWaCKI. TEL. 504-618-888

n NaPraWa MasZyN  
DO szYcia. DOjazD GRatis.  
TEL. 508-081-808

n Odbieranie makulatury, złomu. 
Sprzątanie piwnic itp.  
Tel. 793-535-942

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 Rozładunek załadunek TIRpalety. 
Tel. 500-608-500

n sTOLarZ – sZafy, ZaBUDOWy, 
garDErOBy I PaWLaCZE.  
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

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

n Złota rączka, elektryka, składanie 
mebli. Tel. 503-150-991

UsŁUgI – Budowlane

n Koparkoładowarka.  
Tel. 500-608-500

n rOLETy. TEL. 514-165-445

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

n ZaBUDOWa BaLKONóW.  
TEL. 514-165-445

UsŁUgI – Komputerowe

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

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, lakiero-
wanie, 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 – UPraWNIE-
NIa. TEL. 504-618-888

n gaZ, HyDraULIKa.  
NaPraWy, MONTaŻ, PrZEróB-
KI – 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 Hydrauliczne. Tel. 601-948-528

n HyDraULIK.  
TEL. 502-031-257

n HyDraULIKa ELEKTryKa 
ZŁOTarąCZKa.  
TEL. 502-473-820,  
WWWZLOTaraCZKaWaWaPL

n Hydraulika wod. kan.-gaz.,  
piece – naprawy, przeglądy  
gazowe i kominiarskie. Uprawnienia. 
Tel. 694-747-213

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

n LODóWEK NaPraWa.  
TEL. 22 842-97-06, 602-272-464

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

n Lodówki. Tel. 604-910-643

n Adwokat Wojciech Lipka przyjmu-
je 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, darowi-
zny, 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, rozwo-
dy. Wawer-Anin ul. Ukośna.  
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

spRzeDaM

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

tRanspORt

n Przeprowadzki i magazynowanie 
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

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

aUTO-MOTO – Kupię

n Autoskup każdy cały,  
uszkodzony, klasyki.  
Tel. 696-800-500

Finanse

n Kredyty wszystkich banków 
hipoteczne gotówkowe dla firm.  
Tel. 796-562-112

inne

n Książki, płyty winylowe.  
Dojazd na miejsce.  
Tel. 798-631-511

KUPIĘ

n Antyki, obrazy, meble, książki, 
pocztówki, szable, bagnety,  
odznaczenia.  
Tel. 601-336-063

n Obrazy, meble, znaczki, książki, 
monety, medale, inne starocie.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

MeDYczne

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

NaUKa

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

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. 

 Elektryka
 Hydraulika
 Łazienki
 Naprawy
 

¥ 796 432 952     kamil@glowackiremonty.pl
www.glowackiremonty.pl

 Malowanie
 Projektowanie
 Remonty
 Tapetowanie

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

tel. 22 870-68-95
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

Dostarczymy je razem z gazetą  
Oferujemy insertowanie ulotek w całości lub części nakładu. 

PrzeDsiębiOrcO, masz ulOtki reklamOwe? 
chcesz, aby DOtarły DO szerOkiegO grOna klientów? 

więceJ inFOrmacJi: 
zaDzwOŃ  Û 22 813-43-83 

naPisz  reklama@mieszkaniec.pl

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

PrZyjMujeMy reZerwaCje na seZOn 2020
¥ 501-423-667

SPECJALNA OFERTA NA MAJÓWKĘ

KOŁOBrZeG

APARTAMENT AzuRE PREMiuM

APARTAMENT BAłTyCKA
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REKLAMA REKLAMA

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

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

Wszystko co trzeBa Wiedzieć o Wizycie u GiNekoloGa
PoradNik dojrzaŁej koBiety

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)

zaPraszaMy do WsPÓŁPracy:
 dziennikarzy lokalnych,

 studentów poszukujących praktyki zawodowej, 
 specjalistów ds. sprzedaży powierzchni 

reklamowej

aPlikuj: redakcja@mieszkaniec.pl 

Dr n. med. Wojciech Majkusiak – spe-
cjalista w dziedzinie położnictwa i gi-
nekologii. Jest lekarzem z wieloletnim 
doświadczeniem, które zdobył pracując 
w klinikach Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Obecnie pomaga roz-
wiązywać problemy medyczne kobiet 
w ramach oddziału położniczo-gineko-
logicznego Międzyleskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Warszawie oraz Cen-
trum Medycznego Boramed przy ul. Bora 
Komorowskiego 21.

UWaga! 
Podczas każdej wizyty 

ginekologicznej  
u dr. Majkusiaka na hasło 

MIEsZKaNIEC proponujemy 
bezpłatne Usg. 

27.02.-12.03.2020 
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

Boramed rEHaBILITaCJa

ul. fieldorfa 10 lok.315 
(wejście w pasażu handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl 

Polub nas na facebooku

Kontrolne wizyty w gabine-
cie ginekologicznym powinny 
znaleźć się w kalendarzu każ-
dej kobiety niezależnie od jej 
wieku. Systematycznie wyko-
nywane badania mogą zapobiec 
rozwojowi wielu groźnych scho-
rzeń. O szczegółach opowiada 
specjalista w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii z Centrum 
Medycznego „Boramed”.

Czy wizyta u ginekologa wy-
maga od kobiety specjalnych 
przygotowań?

Niezależnie od przyczyny 
wizyty u ginekologa – czy jest 
to wizyta profilaktyczna, czy 
też związana z występowaniem 
dolegliwości – nie ma żadnych 
wymagań wstępnych do jej 
odbycia. Należy oczywiście 
pamiętać o zabraniu ze sobą 
dokumentacji medycznej, która 
może być istotna, np. karty in-
formacyjnej leczenia w szpitalu 

czy wyników dotychczas wyko-
nanych badań.

Jak często powinno się od-
bywać wizyty kontrolne? Jakie 
badania i z jaką częstotliwością 
powinna wykonywać dojrzała 
pacjentka?

Zaleca się, aby odbywać wi-
zyty kontrolne co 12 miesięcy, 
nawet w przypadku braku dole-
gliwości. Potencjalne korzyści 
takiego postępowania są zwią-
zane z wczesnym rozpoznaniem 
patologii, to znaczy zanim poja-
wią się objawy choroby. 

Wizyty te są także okazją do 
udzielenia odpowiedzi na pyta-
nia pacjentki w zakresie anato-
mii i fizjologii żeńskiego układu 
rozrodczego, szkolenia w zakre-
sie samobadania piersi. Zaleca 
się, aby przeprowadzać badania 
profilaktyczne, w tym badanie 
cytologiczne co 12 miesięcy 
oraz wykonywać w trakcie wi-

regularne wizyty w gabinecie ginekologicznym i bada-
nia profilaktyczne są w stanie uchronić nas przed wielo-
ma chorobami, w tym także przed nowotworami. O tym, 
dlaczego trzeba się regularnie badać, opowiada ekspert 
ginekologii z Centrum Medycznego „Boramed” dr n. med. 
Wojciech Majkusiak.

zyty badanie obrazowe narządu 
rodnego.

Jakie objawy powinny skło-
nić kobietę do wcześniejszej 
wizyty u ginekologa?

Najczęstszymi wskazaniami 
do wizyty i przeprowadzenia 
badania ginekologicznego są: 
nieprawidłowe, obfite krwawie-
nia z dróg rodnych, bóle brzucha, 
podbrzusza, miednicy mniejszej, 
zaburzenia miesiączkowania, 
brak miesiączki oraz zakażenia 
narządów płciowych.

Z jakimi dolegliwościami 
najczęściej borykają się doj-
rzałe Polki? Jak można zapo-
biegać tym chorobom?

Istnieje wiele przyczyn zgło-
szenia się po poradę ginekolo-
giczną. Młode kobiety najczę-
ściej zgłaszają się na wizytę 
profilaktyczną w celu oceny na-
rządów miednicy i weryfikacji 
cytologicznej wymazu z szyjki 
macicy. Częstą przyczyną wi-
zyt są też porady w zakresie 
antykoncepcji, dolegliwości 
bólowych podbrzusza oraz za-
burzeń miesiączkowania i nie-
prawidłowych krwawień z dróg 
rodnych. Istotnym problemem 
jest też niepłodność. 

W kolejnym etapie życia ko-
biety mogą pojawiać się dole-
gliwości związane z mniejszą 

produkcją przez jajniki hormo-
nów płciowych czy też powo-
dujące obniżony komfort życia 
w związku z nietrzymaniem 
moczu lub uczuciem obniżania 
narządu płciowego. 

Z pewnością wykonywa-
nie regularnych badań może 
zapobiegać lub przynajmniej 
pomóc rozpoznać wiele cho-
rób we wczesnym etapie, który 
pozwala na skuteczne leczenie. 
Prowadzenie badań szyjki ma-
cicy skutecznie zapobiega roz-
wojowi raka szyjki macicy, po-
dobnie badanie piersi pozwala 
rozpoznawać ewentualne pato-
logie we wczesnym etapie. 
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