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Korpo lajf
Coraz częściej naszym praco-

dawcą staje się korporacja, w War-
szawie całe dzielnice (Służewiec 
Przemysłowy) stają się ich siedzi-
bami. Cechą szczególną pracy w 
korporacji jest siedzenie od świtu 
do zmroku, podpieranie się nosem 
ze zmęczenia, w zamian za to do-
stajemy niezłe zarobki i na ogół nie 
śmieciowe umowy o pracę.

Mam kilku znajomych, pracu-
jących w korporacjach: w USA, w 
Anglii i w Niemczech. Są fanami 
tego sposobu organizacji pracy, 
mówią, że fantastycznie motywuje 
do stałego rozwijania się. W korpo-
racji patrzy się na problemy global-
nie: gdzie wolisz się leczyć, pytają –  
w jednoosobowym gabinecie 
lekarskim, który zleca wszystkie 
badania na zewnątrz, czy w przy-
chodni, w której w ciągu kilku go-
dzin załatwisz wszystko. Taka dla 
nich jest korporacja.

Nasze są inne. Jedną trze-
cią czasu poświęcasz w niej na 
wewnętrzną sprawozdawczość 
potwierdzającą twoją aktywność. 
Godziny spędzasz nad myśleniem 
jak nie spotkać menedżera-chama, 
który się będzie wyżywał byle wy-
kazać się przed szefami. Przerzu-
cany jesteś od zadania do zadania, 
bo zawsze gdzieś się pali, a twoja 
robota leży odłogiem. Nie jest tak?

Bo korporacja to jest katalizator, 
który w polskich warunkach ujaw-
nił nasze wady: kompleksy, braki 
ogólnej wiedzy, brak szacunku dla 
innych ludzi. Polak kocha mieć 
zadanie do wykonania i odrobinę 
władzy do jej realizacji. Robotę na 
tydzień wykona w trzy dni, potem 
szybko weźmie następną i też ją 
zrobi przed terminem. I padnie na 
nos. Taki korporacyjny lajf.

Korporanta spotkasz wszędzie. 
Najczęściej wynajmuje mieszka-
nie. Jego samochodu już o 5.30 
nie ma w garażu. Z czerwonymi 
oczami wraca o 23.00. W piątek 
„daje sobie w palnik”. I narzeka, że 
takie życie jest do kitu. Sam – z in-
nymi korporantami po polsku – tak 
je sobie zorganizował…

Tomasz Szymański

mieszkaniec.pl

PRAGAWARSZAWA

 Kupno – Sprzeda¿  
 Monety, medale 

 Obrazy, platery  Srebro, z³oto 

 
 

  

UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI  G A B I N E T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 ortodoncja

uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

  Zapraszamy  
na ZESTAWY LUNCHOWE  
od 13 zł  

  Zadzwoń, zamów i odbierz
  
  Mamy wolne terminy  

na zorganizowanie komunii
  Ceny do uzgodnienia, 

menu dostosowane do 
indywidualnych potrzeb 
Klienta

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18  
(wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

Jęki umierających, przekleństwa i modlitwy 
rannych, szczęk oręża i huki wojennych 
eksplozji. Ponad owianym gryzącym dymem 
polem walki unosi się filmujący wszystko 
dron. Oto obraz bitwy.

Drony naD olszynką

czytaj na str. 10

 

Jacek Twarowski
Fizjoterapeuta

LECZENIE 
KREGOSLUPA

tel. 22 610 06 73
kom. 602 375 462

www.twarowski.net

Gabinet Zdrowie
ul. Garwolińska 7 lok. 79
04-348 Warszawa

KAMERA, MIKROSKOP
ULTRADŹWIĘKI

RADIOWIZJOGRAFIA
 tel. (22) 610 46 46

     0 500 214 141
www.chodent.pl

 
 
 
 
ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU
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Przypomnijmy – ostat-
niego dnia stycznia, przy 
okazji jednej z dużych 
imprez sportowo-rekre-
acyjnych w Parku Skary-
szewskim, sąsiadujący ze 
„Skaryszakiem” teren Ka-
mionkowskich Błoni Elek-
cyjnych został zastawiony 
dziesiątkami aut amato-
rów… zdrowego trybu ży-
cia.

Działo się tak zresztą 
nie pierwszy raz. Parko-
wanie przy fragmencie ul. 
Międzynarodowej, która 
rozdziela obydwa zabytko-
we parki, od lat przypomina 
wolną amerykankę. Wyczu-
leni na społeczną ochronę 
„terenów prawnie chronio-
nych” mieszkańcy co jakiś 
czas zgłaszają przypadki 
nielegalnego parkowania 
Policji i Straży Miejskiej. 
W 2011 r. na posterunku 
Policji przy ul. Umińskie-

go funkcjonariusze nawet 
prowadzili postępowanie 
w tego typu sprawie. Jak 
się zakończyło? – Nie było 
dostatecznych danych uza-
sadniających popełnienie 
wykroczenia – informuje 
naszego reportera Joanna 
Węgrzyniak, rzecznik po-
łudniowopraskiej Policji.  
– I, mówiąc potocznie, 
sprawa została umorzona.

̶   Nie rozumiem takiej 
bezsilności służb – nasz 
artykuł z poprzedniego 
numeru komentuje jeden  
z Czytelników. – Napisali-
ście, że jeśli w zabytkowym 
parku leży śnieg, to sądy 
nie chcą karać za niele-
galne parkowanie, bo nie 
doszło do uszkodzenia zie-
leni… I dlatego funkcjona-
riusze nie wystawiają man-
datów. Analogicznie więc, 
jeśli zaparkuję na placu 
Zamkowym, to przecież nie 

zniszczę gumowymi opo-
nami historycznej kostki 
brukowej…  A w tej sytu-
acji jednak reakcji Policji 
i Straży Miejskiej mogę się 
spodziewać natychmiast… 
Trudno odmówić racji 
Czytelnikowi, więc dopy-
tujemy rzeczniczkę Straży 
Miejskiej, Monikę Niżniak, 
czy aspekt „zabytkowości” 
terenu ma jakieś znacze-
nie w orzecznictwie są-
dowym (bo to Straż Miej-
ska najczęściej występuje  
w tego typu sprawach  
w roli oskarżyciela). – Nie-
stety, nie – odpowiada ze 
smutkiem pani rzecznik.

Czyli, jeśli nie można 
karać (!), to trzeba profilak-
tycznie zabezpieczać, aby 
nie dochodziło do nielegal-
nych zachowań (nie)karal-
nych. Po naszej publikacji 
urząd dzielnicy Praga-Po-
łudnie, który opiekuje się 
Kamionkowskimi Błoniami 
Elekcyjnymi, zlecił usta-
wienie kilku biało-czerwo-
nych słupków (na zdjęciu) 
tak, aby uniemożliwiały 
wjazd do zabytkowego par-
ku. – Tymczasowo problem 
został zażegnany – mówi 
Marcin Kluś, przewodni-
czący rady Pragi-Południe. 
A czy takie zabezpieczenie 
zda egzamin w praktyce? 
Okaże się przy kolejnych 
imprezach w Parku Skary-
szewskim.

Adam Rosiński

Park to nIe ParkIng cD. kronIka PolIcyJna
Wpadli przez pułapkę 

na myszy
Policjanci z Pragi Południe zatrzymali dwóch 

mężczyzn, którzy w środku nocy prowadzili ro-
wery bez powietrza w oponach, z pajęczynami na 
ramach oraz z przyczepioną pułapką na myszy. 
27-letni Maciej K. i 38-letni Rafał M. zdobyli je 
chwilę wcześniej włamując się do jednej z piw-
nic. Rowery powróciły do właściciela zanim ten 
zdążył stwierdzić ich brak. Dochodzenie przeciw 
zatrzymanym wykazało, że mieli na sumieniu 
jeszcze dwa podobne przestępstwa. 

Tydzień po tygodniu
Południowoprascy policjanci otrzymali sygnał 

o włamaniu do samochodu. Szybko pojawili się 
na miejscu zdarzenia, tam obejrzeli zapis monito-
ringu, a następnie rozpoczęli poszukiwania. Kil-
kanaście minut później  zatrzymali znanego im z 
wcześniejszych interwencji Bartosza P. Mężczy-
zna trafił do policyjnej celi. Od ostatniego zatrzy-
mania 34-latka upłynął tydzień. W wydziale do 
walki z przestępczością przeciwko mieniu śledczy 
zgromadzili materiał dowodowy, potwierdzający 
jego udział w kradzieży z włamaniem.

Pił i jeździł 
W przeciągu 10 godzin patrolowcy dwukrotnie 

zatrzymywali 22-letniego Patryka K. W obu przy-
padkach mężczyzna zatrzymywany był kierując 
seatem. Ciągle był nietrzeźwy. Nie posiadał prawa 
jazdy. Za pierwszym razem otrzymał wezwanie na 
komendę. Miał się stawić, jak wytrzeźwieje. Nie 
zdążył jednak stawić się w komendzie, bo wcze-
śniej został zatrzymany  ̶  znów jako podejrzany 
o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym. 
Usłyszał dwa zarzuty popełnienia przestępstw, 
odpowie również za wykroczenia.

Policjanci udaremnili włamanie
Kilka minut przed 3.00 w nocy mokotowscy poli-

cjanci patrolując rejon Dworca Południowego zauwa-
żyli przy pawilonie handlowym mężczyznę. Próbował 
uszkodzić roletę antywłamaniową w kiosku Krzysztof 
B. miał przy sobie młotek, sekator oraz kombinerki, 
które prawdopodobnie miały mu posłużyć do przecię-
cia zabezpieczeń w sklepie. Policjanci zatrzymali 40-
latka i przewieźli do komendy. Dzięki ich interwencji 
towar o wartości blisko siedmiu tys. złotych pozostał 

w sklepie, a mężczyzna odpowie za próbę włamania.

Na urlopie pomógł  
zatrzymać dealera

Policjanci z Pragi Północ otrzymali informację 
od policjanta z wydziału mienia, który będąc na 
urlopie i idąc  do sklepu po zakupy, zwrócił uwa-
gę na podejrzanie zachowujących się mężczyzn. 
Mundurowi podjęli interwencję. Najpierw wyle-
gitymowali dwie osoby siedzące w fordzie, a po 
chwili także ich kolegę, na którego jak twierdzili, 
czekali. I to on właśnie, 28-letni Łukasz Ł. został 
zatrzymany. Miał przy sobie marihuanę zawinię-
tą w foliowy worek, którą na widok policjantów 
odrzucił, w mieszkaniu natomiast, w pawlaczu  
i w kuchni, funkcjonariusze zabezpieczyli wagi 
elektroniczne oraz susz roślinny ukryty w słoikach 
przeznaczonych do przechowywania artykułów 
spożywczych. W sumie zatrzymany miał prawie 
100 gramów narkotyków. Jego towar mundurowi 
zabezpieczyli.

Uszkodził zawór co.
Dzielnicowi z Pragi Północ zatrzymali męż-

czyznę podejrzanego o uszkodzenie mienia.  
Z ich ustaleń wynika, że sprawca uszkodził za-
wór centralnego ogrzewania w bloku komunal-
nym przy ul. Korsaka. W wyniku uszkodzenia 
budynek został zniszczony przez wydobywają-
cą się z rur wodę. 30-latek już usłyszał zarzut. 
Przestępstwo uszkodzenia mienia zagrożone 
jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.  

Narkotyki w samochodzie
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali do kon-

troli drogowej kierowcę skody fabii. Okazało się, 
że kobieta kierowała pojazdem pod wpływem 
extazy. Pasażer natomiast na widok funkcjona-
riuszy włożył do ust trzy woreczki z zapięciem 
strunowym tzw. dilerki, jeden z marihuaną pozo-
stałe dwa z bliżej nieokreśloną substancją. W bie-
liźnie, którą mężczyzna miał na sobie policjanci 
znaleźli jeszcze dwie dilerki z białym proszkiem, 
a za tylną kanapą skody kolejne woreczki. Obo-
je zostali zatrzymani. Kobiecie za prowadzenie 
pojazdu pod wpływem narkotyków grozi między 
innymi do dwóch lat pozbawienia wolności, na-
tomiast mężczyźnie za ich posiadanie do trzech 
lat pozbawienia wolności.        toms

Rewelacyjna pomoc w bólu – bez leków
oSTeopaTIa

Mgr Jakub Górnicki leczy nagłe, ale też 
i przewlekłe zespoły bólowe, oraz trudne 
przypadki kliniczne leczone bezskutecznie 
metodami szpitalnymi, sanatoryjnymi lub le-
kami. Jest wykładowcą w jednej z warszaw-
skich uczelni na wydziale Fizjoterapii oraz 
Medycyny Osteopatycznej. Uzyskał dyplom 
osteopaty w Anglii. Zabiegi u mgr Górnickie-
go w ogromnej liczbie przypadków zapobie-
gają operacjom przepuklin kręgosłupa oraz 
stawów kolan, bioder, ramion, barku.
Techniki zabiegów usprawniają połączenia 
i zależność od kręgosłupa – układu krwio-
nośnego oraz nerwowego, likwidując różne bóle. 
Wskazaniami do zabiegów u osteopaty są między innymi: zaburzenia czucia, 
drętwienie rąk, drętwienie i bóle nóg, stany pourazowe, naciągnięcia, „kolano 
skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle kręgosłupa w każdym 
odcinku, różnego rodzaju zwichnięcia oraz wiele innych.

oSTeopaTIa, to doskonała i uznana metoda leczenia w systemie medycznym. 
Efekty są rewelacyjne. Należy mieć badania: RTG lub MR (rezonans magnetyczny), 
ewentualnie badania dotyczące innych chorób.

WAŻNE! Usuwane są również zaburzenia funkcjonalne: układu gastrycznego, 
urologicznego, oddechowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, 
zespoły bólowe u kobiet w ciąży (bez leków!). Diagnostyka i korekta WAD POSTAWY 
u dzieci i młodzieży. 

Mgr Górnicki zaprasza na bezpłatną KONSULTACJĘ, by ustalić możliwość leczenia 
oraz przeciwwskazania. Ośrodek NATURMED proponuje dogodne terminy i godzi-
ny zabiegów DLA PRACUJĄCYCH. Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00-17.00 tel. (22) 662-49-07 oraz 604-092-007. 

OśrOdEk MEdycyNy MANuAlNEJ i OstEOpAtii 

NAturMEd
WArszAWA-ursus OsiEdlE GOłąbki

ul. koRonacyjna 15

Czytelników „Mieszkańca” zbulwersowało opisywane przez nas w ostatnim numerze 
masowe parkowanie aut na zielonym, zabytkowym obszarze Kamionkowskich Błoni 
Elekcyjnych. Zareagowały też władze dzielnicy Praga-Południe.
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Jak pisaliśmy w poprzed-
nim „Mieszkańcu” warszawia-
cy, w ramach procesu budżetu 
partycypacyjnego, zgłosili 
ponad 2300 pomysłów na to, 
w jaki sposób wydać w 
przyszłym roku ponad 
51 milionów samorządo-
wych złotówek. Obecnie 
trwa etap prezentowania 
projektów szerszej pu-
blice (innym autorom  
i mieszkańcom), dyskusji 
na nimi, a także ich mo-
dyfikacji. Do 22 marca 
projekty można zmie-
niać, ulepszać i łączyć.

Najwięcej spotkań, 
na których prezentowane  
i omawiane są projek-
ty, odbędzie się w ciągu 
nadchodzącego tygodnia. 
Szczegółowe grafiki 
spotkań znajdują się na 
internetowych stronach 
poszczególnych dzielnic, 
a także na stronie (www.
twojbudzet.um.warsza-
wa.pl) prowadzonej przez sto-
łeczne Centrum Komunikacji 
Społecznej. Tam zresztą, co 
jest pozytywną nowością w tej 
edycji budżetu, można zapo-
znać się ze wszystkimi zgło-
szonymi projektami. Można 
też znaleźć odnośnik do inter-
netowego forum, które służy 
wirtualnej dyskusji nad zgło-
szonymi pomysłami. Zwo-
lennikom tradycyjnych metod 
komunikacji polecamy jednak 

wspomniane spotkania, gdyż 
dają możliwość zarówno po-
znania autorów projektów, jak 
i bezpośredniej dyskusji nad 
zgłoszonymi pomysłami.

Pierwsze tego typu spotka-
nia są już za nami. Najwcze-
śniej wystartował Wawer. 
W tej dzielnicy w ubiegłym 
tygodniu odbyły się już trzy 
spotkania. Na każde z nich 
przyszło po kilkadziesiąt osób. 
Autorzy projektów mieli oka-
zję do bezpośredniej dyskusji.  
̶ Prawdopodobnie zaowocuje 
to modyfikacjami kilku projek-
tów – mówi „Mieszkańcowi” 
Katarzyna Pałasz, koordy-

natorka zespołu ds. budżetu 
partycypacyjnego w tej dziel-
nicy. Z dyskusji, która odbyła 
się po prezentacji projektów 
wynikało, że pewne zmia-

ny w projektach, a nawet ich 
łączenie mogą dotyczyć np. 
cyklu spotkań z ciekawymi 
ludźmi, czy dokumentowa-
nia życia i historii Wawra.  
– W kilku projektach  
pojawiała się potrzeba  
zainstalowania w przestrze-
ni miejskiej informa-cyjnych 
tablic multimedialnych. Au-
torzy proponowali pierwotnie 
różne lokalizacje, a zdaje się, 
że po spotkaniu będą w stanie 

uzgodnić najlepszy wariant 
tego pomysłu – dodaje koor-
dynatorka.

Choć proces budżetu par-
tycypacyjnego odbywa się  
w dzielnicach, to jest monito-
rowany przez miejskie Cen-
trum Komunikacji Społecznej. 
Tutaj m.in. spływają dane o re-
alizacji projektów z pierwszej 
edycji budżetu, która odbyła 
się w ubiegłym roku. W CKS 

pytamy o już zrealizo-
wane projekty z zakresu 
inwestycji. Wiemy, że 
na razie nie będzie ich 
zbyt wiele, gdyż to do-
piero początek roku, ale 
warto Czytelnikom po-
kazać, jak władze samo-
rządowe wywiązują się  
z zawartej z mieszkań-
cami umowy. – Aktual-
nie większość projektów 
inwestycyjnych jest na 
etapie ogłaszania prze-
targów na ich realizację 
lub rozstrzygnięć prze-
targów – informuje nas 
Justyna Piwko, koordy-
nator projektu z CKS. Ale 
też wskazuje te, które już 
służą mieszkańcom, jak 
przejście dla pieszych w 
Białołęce przy ul. Świa-

towida, czy doświetlenie po-
dwórka przy placu Hallera 5 na 
Pradze-Północ (na zdjęciu).

Przed nami jeszcze kil-
ka etapów, które w procesie 
budżetu partycypacyjnego 
będą musiały przejść zgło-
szone do niego projekty. Pod 
koniec czerwca warszawia-
cy będą głosowali na najlep-
sze pomysły, a w przyszłym 
roku zwycięskie projekty 
zostaną zrealizowane.     (ar)

Budżet partycypacyjny

Budżet coraz bliżej
Stołeczny budżet obywatelski przeszedł do kolejnego etapu – na otwartych spotkaniach pre-
zentowane są projekty, które zostały zakwalifikowane do dalszego procedowania.

radości od metra
Podróż z Pragi i Woli do cen-
trum trwa teraz kilka minut, 
pociągi będą pokonywać całą 
trasę w około 10-12 minut.  
̶  Ta inwestycja była dla nas 
wszystkich wielkim wyzwa-
niem. Dziękuję za cierpliwość 
– powiedziała Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, Prezydent m.st. 
Warszawy.  ̶  Od dzisiaj podró-
żowanie po stolicy komunika-

cją miejską stało się łatwiejsze. 
Dzięki metru kilkukrotnie skró-
cił się czas przejazdu z lewo-
brzeżnej Warszawy na prawą.
To jakościowy skok w war-
szawskiej komunikacji – cen-
tralny odcinek II linii metra 
jest najszybszym i najwygod-
niejszym połączeniem Pragi  
z centrum, a także po przesiad-
ce na stacji Świętokrzyska,  
z południową i północną czę-
ścią lewobrzeżnej Warszawy. 
Każda stacja ma inny kolor. 
Największą budowlą cen-
tralnego odcinka II linii me-
tra jest stacja Dworzec Wi-
leński. Pod ziemią powstała  
olbrzymia konstrukcja stacji  

i torów odstawczych – ma 
długość 400 m i sięga niemal  
od ul. Białostockiej aż do  
ul. 11 Listopada. Nowe są 
bramki wejściowe do strefy 
biletowej – zamiast kołowrot-
ków, które trzeba popchnąć, są 
odsuwające się na boki po ska-
sowaniu biletu, szklane tafle. 
Centralny odcinek metra jest 
kręgosłupem II linii – za kilka 

lat trasa wydłuży się o kolejne 
stacje – trzy na zachód i trzy na 
północny-wschód. Dziś za sta-
cją Rondo Daszyńskiego pod 
ul. Prostą są tory odstawcze  
i komora do zawracania, gdzie 
pociągi będą zmieniać kieru-
nek jazdy. Podobnie na Pradze 
– techniczna część podziem-
nej budowli za stacją Dwo-
rzec Wileński kończy się przy 
skrzyżowaniu ul. Targowej  
z ul. 11 Listopada. To z tych 
dwóch stacji w przyszłości 
pociągi pojadą na Bemowo  
i Targówek. 
Więcej informacji i aktualne 
zmiany w komunikacji na stro-
nie ZTM Warszawa.        (um)
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zaProszenIa Dla mIeszkaŃcÓWz mIasta
***

1 marca br. Dorota Sokołowska 
została powołana przez wojewo-
dę Jacka Kozłowskiego na stano-
wisko mazowieckiego kuratora 
oświaty. Wcześniej przez sześć 
lat była dyrektorem radomskiej 
delegatury Kuratorium Oświaty 
w Warszawie. Ukończyła histo-
rię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, jest również absolwent-
ką studiów podyplomowych 
(dziennikarstwo, organizacja  
i zarządzanie oświatą, wiedza 
o społeczeństwie). Mazowiecki 
kurator oświaty jest organem 
administracji zespolonej, któ-
ry działa w imieniu wojewody. 
Sprawuje nadzór pedagogiczny 
nad 8019 szkołami i placówka-
mi oświatowymi.

***
Od 27 lutego trwa przebudo-
wa ulic związana z budową tu-
nelu pod torami kolejowymi  
w Międzylesiu. Zamknięty zo-
stał fragment ul. Zwoleńskiej  
od Rogatkowej do Patriotów oraz 
ul. Mrówcza na długości około 
150 m po obydwu stronach skrzy-
żowania ze Zwoleńską. Objazd  
zamkniętej ul. Zwoleńskiej pro-
wadzi ulicami Trakt Lubelski,  
Lucerny i Patriotów. Natomiast 
wyłączony fragment ul. Mrów-
czej można ominąć ul. Patriotów  
i Odeską. Autobusy linii 147 
kończą kurs na pętli Motylkowa,  
a autobusy linii 213, 219 i 305 
kursują trasami objazdowymi uli-
cami Patriotów i Lucerny. 

***
Jednych będzie przyciągała ko-
smicznym kształtem, innych od-
straszała „więziennym” murem. 
Jedno jest pewne – koło nowej 
sali koncertowej Orkiestry Sin-
fonia Varsovia nikt nie przejdzie 
obojętnie. Władze Warszawy 
szykują się do realizacji projektu 

Atelier Thomasa Puchera, który 
w 2010 r. zwyciężył w konkursie 
na kształt nowego Europejskiego 
Centrum Muzyki. Na specjal-
nej konferencji prezydent stolicy 

Hanna Gronkiewicz-Waltz oznaj-
miła, że na budowę sali koncerto-
wej i modernizację zabytkowych 
budynków Instytutu Weterynarii 
(bo tam od kilku lat ma siedzi-
bę Orkiestra Sinfonia Varsovia) 
Miasto zarezerwuje blisko 300 
mln zł. Nowoczesne centrum kul-
turalno-muzyczne na Kamionku  
(ul. Grochowska 272) powstanie 
w ramach procesu rewitalizacji 
Pragi.

***
Pół tysiąca zuchów i harcerzy 
wzięło udział w 56. Rajdzie Ol-
szynka Grochowska na terenie 
Grochowa zorganizowanym przez 
hufiec ZHP Warszawa Praga-Po-
łudnie. Podczas gier dostosowa-
nych do różnych grup wiekowych 
uczestnicy sprawdzali swoją siłę, 
zręczność, współpracę, kreatyw-
ność i wiedzę. Rajd Olszynka Gro-
chowska został zapoczątkowany 
w  Hufcu Grochów pod komendą 
hm. Mirosława Szypowskiego  

w 1958 roku. Rajd upamiętnia 
najkrwawszą bitwę Powstania  
Listopadowego, która rozegrała 
się 25 lutego 1831 r.  

***
Podczas pierwszych dni funkcjo-
nowania wypożyczalni rowerów 
miejskich wypożyczono ich pra-
wie 25,5 tysięcy razy, z czego 
niemal 5,5 tysiąca wypożyczeń 
użytkownicy Veturilo dokonali  
w Dniu Kobiet. Od 9 marca sieć 
wypożyczalni Veturilo powięk-
szyła się o kolejną lokalizację  
̶  przy Spektrum Tower, kilka-
dziesiąt metrów od Ronda ONZ. 
Aktualna mapa oraz lista lokali-
zacji, dostępna jest na oficjalnej 
stronie internetowej systemu:  
www.veturilo.waw.pl.  

***
W Muzeum Karykatury im. Ery-
ka Lipińskiego przy ul. Koziej 
można obejrzeć najlepsze kary-
katury i rysunki satyryczne 2014 
roku. Są to zabawne i zaskakujące 

prace artystów karykatury, którzy 
w ubiegłym roku wzięli udział  
w organizowanym przez Mu-
zeum całorocznym konkursie 
na „Rysunek miesiąca”. Na eks-
pozycji można zobaczyć ponad 
sto najlepszych rysunków saty-
rycznych i karykatur laureatów 
konkursu, zdobywców I, II i III 
nagród oraz wyróżnień hono-
rowych. Na zdjęciu zdobywca  
I nagrody Rogaty ołówek, au-
torstwa Marcina Bondarowicza.  

Wystawę można zwiedzać do  
17 maja br. 

***
Na Murach Obronnych Stare-
go Miasta przy Barbakanie do  
7 kwietnia br. można oglądać wy-
stawę plenerową  zorganizowa-
ną przez Archiwum Państwowe 
w Warszawie „Być kobietą, być 
kobietą...” Okazją do jej przy-
gotowania był 8 marca - święto 
wszystkich kobiet. Jakie są kobie-
ty? Są różne, różnych zawodów,  
w różnym wieku są bohaterkami 
tej wystawy - zwyczajne i niezwy-
czajne, znane i nieznane. Kobiety 
żyjące w drugiej połowie XIX 
stulecia i w XX wieku, strażniczki 
domowego ogniska, starych oby-
czajów i tradycji, w tym tradycji 
narodowej, ale też kobiety przed-
siębiorcze i wyzwolone. 

***
12 i 13 marca w godzinach 16.00-
18.00 oraz w niedzielę 15 marca 
w godzinach 10.00-16.00 w sie-
dzibie Wojewódzkiego Inspek-
toratu Inspekcji Handlowej przy  
ul. Sienkiewicza 2 będą dyżurować 
pracownicy Wydziału Ochrony 
Konsumentów, którzy odpowiedzą 
na pytania dot. m.in. reklamacji to-
warów i usług, obowiązków sprze-
dawców oraz możliwości rozwiąza-
nia sporu z przedsiębiorcą. Dyżury 
zorganizowano w ramach obchodów 
Światowego Dnia Konsumenta.

(ab) (ar) (um) (wm)

n Centrum Promocji Kultury dla Pragi–Południe ul. Podskarbińska 2  
– 13.03. godz. 18.00  ̶  Koncert chóru Mille Voci działającego przy Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej Nr 1. Wstęp wolny; 14.03. godz. 19.00   ̶ Koncert ze-
społu „Pornografia”. Wstęp 5 zł; 15.03. godz. 12.00  ̶  Bajka „Indiańska le-
genda” - spektakl dla dzieci od 4 do 10 roku życia. Wstęp 5 zł; 18.03. godz. 
11.00  ̶ „W to mi graj” – spektakl dla dzieci. Zaproszenia do odbioru w CPK; 
18.03. godz. 17.00 – Wykład pt. „W świecie symboli Jacka Malczewskie-
go”. Wstęp wolny; 20.03. godz. 18.30 - Wieczór wspomnień o wybitnym 
malarzu i poecie – Kazimierzu Szemiocie. Teksty artysty zaprezentuje ak-
tor Jerzy Frydrych, a muzyką ozdobi je Andrzej Rejman. Wstęp wolny; 
21.03. godz. 18.00 – „Pierwsze czytanie”. Prezentacja komiksu „Praga 
Gada” z udziałem seniorów i rysowników, czyli autorów komiksu. Wstęp 
wolny; 22.03. godz. 18.00  ̶  „Miniony Świat” wieczór wspomnień artystów 
oraz koncert Liliany Urbańskiej i Krzysztofa Sadowskiego. Wstęp 10 zł;
n Klub Kultury Gocław ul. Abrahama 10 (filia CPK)  – 16.03. godz. 
19.00 – „Malezja, Singapur i Borneo” – spotkanie z cyklu „Pomysł na po-
dróż” połączone z pokazem slajdów; 22.03. godz. 14.00 – „Zielona Irlandia 
w KKG – Dzień św. Patryka”; godz. 14.00 - Rodzinne Warsztaty i pokaz 
tańca irlandzkiego w wykonaniu tancerzy Zespołu „REELANDIA”; godz. 
16.00 – koncert Muzyki Irlandzkiej w wykonaniu Zespołu DUAN; 
n Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 17.03. godz. 18.00  
 ̶ Praskie spotkania z Gwiazdą. Dorota Landowska. Absolwentka PWST  
w Warszawie. Wstęp wolny;  21.03 godz. 10.00-13.00 – Pstryk na Pradze. 
Kościoły, cerkiew i kapliczki – duchowe dziedzictwo Pragi. 27.03. godz. 
18.00 – „Tam, gdzie lecą żurawie”. „Okres wielkiego Postu i Pascha – pra-
wosławne tradycje i obyczaje”. Pokaz slajdów z prelekcją. Wstęp wolny; 
28-29.03. godz. 10.00-14.00  ̶  Praskie Impresje Wielkanocne. Artystyczne 
Warsztaty Wielkanocne. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie wydmu-
szek, jajek ugotowanych na twardo lub styropianowych oraz materiałów 
do ozdabiania pisanek według własnego pomysłu. Wstęp wolny;
n Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 – 12.03. godz. 
18.30-20.00  ̶  Wykład Sekrety starych ilustracji. Rosyjski ład na warszaw-
skiej Pradze; 19.03. godz. 18.30-20.00 – spotkanie Majlertowie  ̶  ogrodni-
cy w wielkim mieście; 
n Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – Kino Świt: 13.03. godz. 
17.00 - 8. Przegląd Kinematografii Europejskiej KANON 2015: „Tom” 
13.03. godz. 17.00 – film „Lewiatan” 14.03. godz. 9.00 – Bródnowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku: seminarium: „Demony Jamesa Ensora; 
14.03. godz. 11.00 – Bródnowski Uniwersytet Dzieci: Literatura – „Czy 
bajkopisarz może być beksą?”; 14.03. godz. 12.30 – Kino Młodego Wi-
dza: „Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów”; 14.03. godz. 11.00 – 8. Prze-
gląd Kinematografii Europejskiej KANON 2015: „Zimowy sen”; 14.03. 
godz. 11.00 – „Małe stłuczki”; 14.03. godz. 11.00 – „Nieznajomy nad je-
ziorem”; 16.03. godz. 11.00 – Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku: 
seminarium muzyczne: „Tańce miłości i śmierci w romantycznej odsłonie  
w utworach Franciszka Schuberta i Modesta Musorgskiego”; 18.03. godz. 
12.00 – Muzyka i film – „Polski  jazz. Fenomen czy coś więcej”; 30.03. 
godz. 11.00 – Profilaktyka zdrowia: „Dna moczanowa – charakterystyka 
choroby i żywienie w chorobie.”
n Teatr „BAJ” ul. Jagiellońska 28 – 13.03. godz. 10.00 – Pan Maluśkie-
wicz; 14.03. godz. 11.00 – Pan Maluśkiewicz; 15.03. godz. 11.00 – Pan 
Maluśkiewicz; 16.03.i 17.03 godz. 10.00 – Kuchnia pełna niespodzianek; 
18.03. godz. 12.00 – Kuchnia pełna niespodzianek; 19.03. i 20.03 godz. 
12.00 – Nie ma… nie ma… jest; 

PRAWNIK RADZI'   Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada.
Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez wyrzucenie przedmiotu z mieszkania? Chodzi 

mi o szkodę związaną z wyrzuceniem choinki przez balkon po świętach, czy wyrzucaniem przez 
okna torebek z wodą w „lany poniedziałek”. 

Temat ten reguluje przede wszystkim art. 433 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem 
za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z po-
mieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje. Z powyższego wynika, że po-
szkodowany może adresować swoje żądanie naprawienia szkody do każdej osoby, która faktycznie 
zajmuje pomieszczenie, z którego wyrzucono dany przedmiot. Najczęściej osobę odpowiedzialną 
na tej podstawie ustala się w oparciu o tytuł prawny do lokalu (własność, najem itd.), chociaż 
formalnie nie ma znaczenia, czy osoba ta ma tytuł prawny do zajmowanego pomieszczenia, czy 
takiego tytułu nie ma. 

Zajmującymi lokal może być kilka osób, jeśli wspólnie sprawują władztwo nad pomieszczeniem 
(np. małżonkowie). Ich odpowiedzialność jest wówczas solidarna na podstawie art. 441 kodeksu 
cywilnego. Warto przy tym zaznaczyć, że za współzajmujących lokal uważa się także osoby, które 
na zasadzie wyłączności mają dostęp do wspólnego pomieszczenia (np. strychu). 

Osoba zajmująca pomieszczenie odpowiada na zasadzie ryzyka. Nie ma więc znaczenia czy do 
wyrzucenia przedmiotu z lokalu doszło w wyniku niedbalstwa, lekkomyślności, czy z winy umyślnej 
tej osoby. Oczywiście odpowiedzialność zajmującego pomieszczenie na zasadzie ryzyka nie wyklu-
cza odpowiedzialności bezpośredniego sprawcy szkody. Osoby te będą wobec poszkodowanego 
odpowiadać wówczas solidarnie. 

Czy są jakieś sytuacje, w których zajmujący mieszkanie może się uchylić od odpowiedzialności?
Tak, są to okoliczności, na które może powołać się sprawca w celu zwolnienia się od odpowie-

dzialności. Są to sytuacje w których: 
1. szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej. 
2. szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego.
3. szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za która zajmujący pomieszczenie nie 

ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec. 
W przedstawionej sytuacji nie mamy do czynienia z okolicznościami wskazanymi w pkt. 1 i 2. 

Siłą wyższą są bowiem najczęściej zjawiska przyrodnicze (np. huragan). Nie mówimy również o sy-
tuacji, gdy poszkodowany wyrzuca z lokalu choinkę lub torebkę z wodą np. na własny samochód. 

Co do ostatniego z wskazanych punktów, należy zaznaczyć, że osobami, za które zajmujący 
pomieszczenie ponosi odpowiedzialność, są przede wszystkim ci, którzy w pomieszczeniu znaleźli 

się za jego zgodą (np. domownicy, członkowie rodziny, odwiedzający go 
znajomi, osoby wykonujące na jego rzecz pewne prace czy usługi itp.). 
Zatem zajmujący pomieszczenie i za te osoby będzie ponosił odpowie-
dzialność nawet w przypadkach, gdy nie mógł zapobiec szkodzie. 

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy bezpośredni sprawca szkody bę-
dzie osobą trzecią, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi od-
powiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec, a szkoda wynikła  
z wyłącznej winy tej osoby (np. włamywacz, który wyrzuca przedmiot  
z mieszkania). 

Konsekwencje wynikające z niedawnego 
pożaru Mostu Łazienkowskiego musiały, siłą 
rzeczy, odbić się także w tematyce listów Czytel-
ników „Mieszkańca”. W końcu „Łazienkowski” 
jest jedną z głównych przepraw łączących War-
szawę prawobrzeżną z jej lewą częścią. To prze-
prawa, którą każdego dnia pokonywało blisko 
sto tysięcy aut. 

Z listów dotyczących tego tematu wybraliśmy 
kilka. W pierwszych dniach po pożarze szczególnie 
kierowcy impulsywnie odbierali informacje o wy-
znaczaniu dodatkowego buspasa na „Poniatoszcza-
ku”. Aleksandra z Pragi-Południe, która pracuje w 
Śródmieściu nie kryła oburzenia: „To kolejne ude-
rzenie we właścicieli samochodów i odcięcie nas 
od Centrum! Nie 
po to kupiłam 
samochód żeby 
stał w garażu…  
Lepiej zamiast 
tworzyć nowe bu-
spasy Pani Prezy-
dent by umożliwi-
ła samochodom 
osobowym jazdę 
buspasem na Mo-
ście Śląsko-Dą-
browskim!”. Inny 
Czytelnik z War-
szawy prawo-
brzeżnej, Maciej, 
sugeruje, że ge-
neralny remont 
„ Ł a z i e n k o w -
skiego” mógłby 
przynieść pewną komunikacyjną modernizację: 
„Łatwiej by mi było znieść ten wielomiesięczny brak 
mostu, gdybym wiedział, że przy okazji jego remon-
tu powstanie tam trakcja tramwajowa ułatwiają-
ca komunikację mieszkańcom Gocławia, Wawra  
i Rembertowa”. Sprawa tramwaju na Gocław wraca 
także w innym liście: „Jako organizatorzy społecz-
nej akcji „Tramwaj na Gocław” czujemy się zanie-
pokojeni informacjami, że Zarząd Warszawy podjął 
decyzję o rezygnacji z budowy linii tramwajowej na 
Gocław i zaprojektowaniu i wybudowaniu linii au-
tobusowej w systemie BRT, czyli tzw. metrobusu…” 
List wyrażający dezaprobatę dla systemu BRT 
wystosowali do Prezydent Warszawy Jan Sitnicki  
i radny Jakub Jagodziński. Proszą oni o poparcie idei 
budowy tramwaju na Gocław zarówno media, jak  
i władze dzielnicy. 

Z tematem „około-komunikacyjnym” zwró-
cił się do naszej redakcji Czesław Wojtyń-
ski, który prosi „o zajęcie się sprawą parkingu 
przy ul. Grenadierów (między ul. Majdańską 
a al. Stanów Zjednoczonych”). (na zdjęciu)  

Czytelnik zwraca uwagę, że od 25 lat nikt nie za-
inwestował w modernizację tego parkingu i opisuje 
go słowami „dziury i błoto”.

Z powyższymi tematami łączy się list Rafała 
Latkowskiego, który zwraca uwagę, że po pożarze 
Mostu Łazienkowskiego potrzeba więcej miejsc na 
parkingach typu Park & Ride. „Miejsc brukowa-
nych nie wystarcza zazwyczaj dla wszystkich, więc 
część kierowców w uporządkowany sposób, stawia 
swoje samochody na trawniku P&R Wawer” – pi-
sze Czytelnik i zaznacza, że takie parkowanie nie 
podoba się obsługującym parking i kierowcom su-
gerowana jest przeprowadzka na parking w Aninie, 
co nie ma sensu w przypadku przybyłych z takich 
osiedli, jak Las, czy Zerzeń.

„Przestrzeń 
dziurozapadlisk, 
z a n i e d b a n e  
bezdroże” – ta-
kimi zwrotami 
Krzysztof Wy-
trwalski określa 
w liście fragment 
Gocławia i marzy 
o tym, żeby jego 
osiedle odpowia-
dało standardowi 
Unii Europej-
skiej. „Na połu-
dnie od ul. Umiń-
skiego, pomiędzy 
„Biedronką”,  
a gimnazjum 
rozciąga się 
przestrzeń dziu-

rozapadlisk…”. Ten list Czytelnika przekazaliśmy 
władzom dzielnicy Praga-Południe. Jak poinformo-
wał nas Jerzy Gierszewski, rzecznik dzielnicowego 
Ratusza, urząd zgłosił problem właścicielom zanie-
dbanego terenu, czyli Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław 
Lotnisko”. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji.

Podobną drogę nadaliśmy listowi Pani 
Magdy, która alarmowała, że „pomiędzy bloka-
mi Osowska 85 i 89 oraz Osowska 89 i Garwo-
lińska 6, Spółdzielnia Mieszkaniowa Osowska 
urządziła rzeź drzew”. Czytelniczka zaznaczała, 
że część wyciętych drzew była zdrowa.  Rzecz-
nik południowopraskiego urzędu potwierdza,  
że SM Osowska uzyskała zgodę na wycięcie po-
nad 40 drzew, które są „zamierające i stanowią 
zagrożenie dla ludzi i mienia”. Jednocześnie 
informuje, że Spółdzielnia została zobowiąza-
na do wykonania nasadzeń zastępczych ponad  
50 drzew, a „cała operacja, wycinka i nasa-
dzenia, będzie monitorowana przez specjali-
stów Wydziału Ochrony Środowiska”.        ar

- Ludzie listy piszą... a            czyta



ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
  renowacjê stolarki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  nowe meble na wymiar  

(wersalki, tapczany, fotele, 
naro¿niki, stela¿e itd.) 

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin  
i transport

Z A P R A S Z A M Y: 
w godz. 700-1800,  sob. 900-1400
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NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

  www.metal-market.pl 
w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market
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Kobiecym okiem

Jest taki aktor młodego po-
kolenia, który zadebiutował jako 
kilkulatek, podbijając serca wi-
downi, zwłaszcza żeńskiej. Dziś 
chłopak ma znane nazwisko  ̶  
jest nawet w Wikipedii, na pro-
fesjonalnych stronach filmo-
wych, prowadzi własną stronę 
internetową, jest też atrakcyj-
nym natchnieniem dla tekstów, 
pisanych przez redaktorów roz-
maitych Plotków, Pudelków itp. 
Słowem, wokół wszędzie pełno 
informacji o nim i to ze zdję-
ciami, bo   ̶ nie powiem   ̶ przy-
stojny i z pięknym uśmiechem.

Ale to za mało, by redak-
torzy cytowanego wielokrotnie 
pewnego portalu zapanowali 
nad treściami, które publikują. 
Pisząc o filmach czy spektaklach 
teatralnych, zwykle dają notkę o 
aktorach. Niestety, także i tym ra-
zem kulą w płot: wedle Telemana 
Maciej Musiał, którego natych-
miast rozpoznajemy na zdjęciu, 
ma już 63 lata (a nie wygląda!) 

i jest wielkopolskim politykiem, 
prezesem, dyrektorem, piastu-
je ważne funkcje. Nie aktorem.

Jaką sieczkę trzeba mieć w 
głowie, by dając notkę o Mu-

siale, ze zdjęciem tegoż Macie-
ja   ̶  nastolatka, pisać podobne 
brednie!? Nie wiem. Nie wiem 
też, kto w tym Telemanie za-
twierdza teksty, umieszczane na 
ich stronie. Nie, żebym miała 
pretensje, bo prawdę mówiąc, 
„w pakiecie” z programem TV 
dostajemy też niezamierzoną 
porcję rozrywki, czasem żenują-

cej, lecz budzącej rozbawienie.
Pomylić może się każdy 

(niektórzy robią to zbyt czę-
sto). Jednak my, czytelnicy, ob-
serwatorzy, widzowie, nadal 

nazbyt często „kupujemy w 
ciemno” to, co wciskają nam  
umyślnie lub niechcący media. 

Temat nie jest nowy. „Za 
komuny” wypisywano   ̶  jakże 
słusznie   ̶  na murach, że tele-
wizja kłamie. Bo kłamała, i nie 
tylko ona! Każdy miał wtedy 
rozwinięty zmysł krytycyzmu, a 
ludzie pękali ze śmiechu widząc 

w dzienniku telewizyjnym niby to 
spontaniczne wywiady z „prze-
chodniami” pytanymi na ulicy, 
co myślą o stanie wojennym. 
Jasne, że im się „podobało”, a 
wyuczone przedtem odpowiedzi 
recytowali przed kamerą, niczym 
kiepski aktor amator dukający z 
trudem zapamiętany tekst. Po-
wstał wówczas taki dowcip: re-
porter zatrzymuje przechodnia 
i pyta jak podoba mu się stan 
wojenny. „A to idzie na żywo?” 
 ̶ pyta gość. „Tak!” zapewnia re-
porter. „Yyy… No, to podoba mi 
się… Ale czy na pewno wszyscy 
nas słyszą?”  ̶  pyta delikwent. 
„Tak, tak, nawet Ameryka!” ̶  po-
błażliwie uśmiecha się dzienni-
karz. „No to ratuuuunkuuuu!!!”

Dziś poziom zaufania do me-
diów jest ogromny, a co najgor-
sze   ̶ bezkrytyczny. Powtarzamy 
niesprawdzone plotki, powiela-
my kłamstwa, dajemy się nabie-
rać. Ludzie, przecież wcisną wam 
każdy kit, byle ładnie opakowany! 
Żarty żartami, ale wielu z nas po-
winno szybko włączyć myślenie. 
I nie dać już sobą manipulować.

     żu

- Widział pan, co się dzieje w Nowym Jorku, albo w Italii? Jakie 
zamiecie?
Bez zbędnych wstępów, między stoiskiem z kartoflami a starszym 
panem handlującym warzywami poukładanymi na skrzynkach, pan 
Eustachy Mordziak zaczął tradycyjną pogawędkę ze swoim kolegą, 
stałym i regularnym bywalcem bazaru na Pl. Szembeka, Kazimie-
rzem Główką.
- W telewizji? Widziałem. Daj pan spokój, nieźle ich zasypało. Oka-
zuje się, że zima każdemu stawia jednakowe warunki. I nie ma na 
nią siły – jak już zaatakuje, to na ogół bezlitośnie – czy na Piątej 
Alei, czy na Grochowskiej. Ale powiem panu, panie Eustachy, że 
jak tak się człowiek napatrzy, jak inni toną w śniegu, to mimo woli, 
w środku jest zadowolony, że u nas wiosny nie da się już odwrócić.
- Faktycznie – na naszym bazarze są już pierwsze, krajowe ogórki 
gruntowe, a w baniakach małosolne. Znakiem tego – wiosna. 
- Tylko, że na razie drogie jak nieszczęście. 
- Drogie, bo młode, nie wie pan?
- Tak samo tłumaczył mi mój wielokrotnie żonaty kolega – że w 
młodości gotów był na każdy wydatek, ale w zamian był wybredny 
- ta za niska, ta za gruba, tamta ma niezgrabne nogi. Jednak z bie-
giem lat rosły jego potrzeby opiekuńcze, a malały ekstrawaganckie. 
Na koniec ożenił się po raz czwarty z panią urody miłej, ale niena-
rzucającej się, za to z taką, która serce na dłoni nosi. Oczywiście 
oprócz filiżanki z ziółkami na poty.  
- To może ona też na naszym bazarze kupuje? Zielarski sklep, ten 
niedaleko nabiałowego „Garwolina”, rzeczywiście zaopatrzony 

jest rewelacyjnie. Taki Palikot też mógłby się u nas zaopatrzyć 
w coś na uspokojenie.

- Faktycznie – katastrofa nie z tej ziemi. Jak w „Greku Zorbie”. 
Trzeba naprawdę mistrza, żeby w ciągu czterech lat z klubu, który 
liczył 40 posłów zrobić koło zaledwie dwunastoosobowe.               
- Zwiądł, jak zleżałe warzywo. Na dodatek nieładnie zwiądł. Skoro 
poseł, a nawet lider polityczny, nie płaci jak należy ZUS-u, to, o 
czym my mówimy? To nas, zwykłych kupców, pilnują na każdym 
kroku. Nie daj Boże klientowi rachunku z kasy fiskalnej nie dać. 
Zaraz cię złapią. Pamięta pan, jak obiecywał publiczności „przy-
jazne państwo”, że niby każdy ma być obsłużony kompetentnie, bez 
biurokratycznej udręki. I co? Taki wzór? I on jeszcze chce prezy-
dentem być!
- Mówiąc między nami, jemu chyba się zdaje, że nic się nie stało. 
Nie uwierzy, dopóki jak ten facet z cyrku nie wyrżnie łbem w pod-
łogę. 
- Jaki facet, jaki cyrk?
- Przychodzi do dyrektora cyrku facet: panie dyrektorze mam nu-
mer, jakiego dotąd nikt nie wykonał.
- Panie, ja co tydzień mam stu takich jak pan i każdy mówi, że ma 
numer jedyny na świecie. Ja już wszystko widziałem. 
- Tego nie.
- Czego nie?
- Wchodzę pod kopułę kłaniam się publiczności i skaczę na główkę, 
bez siatki.
- Nie wierzę, pokaż pan.
Gość wchodzi pod kopułę, skacze, uderza głową w arenę, trociny 
się rozbryzgują po całym cyrku, wstaje i podchodzi do dyrektora.
- Mistrzu zatrudniam pana natychmiast. Kiedy pan zaczyna?
- Nigdy, nie wiedziałem, że to tak boli… 

Szaser        

Co tam panie na Pradze...

numer

Od lat politycy warszawscy powtarzają, 
że dekret Bieruta to nieszczęście Warsza-
wy, ale do tej pory na utyskiwaniach się 
kończyło. Na mocy tego dekretu dawni 
właściciele lub ich spadkobiercy mają 

prawo do zwrotu znacjonalizowanych po wojnie nieruchomości 
lub do odszkodowań za nie i to - choć jest dla miasta potężnym 
obciążeniem finansowym, o czym nie wszyscy chcą pamiętać - 
oczywiście nie budzi wątpliwości. W stolicy panuje jednak repry-
watyzacyjny chaos, z którego często korzystają rozmaici oszuści  
i cwaniacy. Przejmują kamienice z lokatorami, parki, skwery, dział-
ki, na których znajdują się szkoły, przedszkola, szpitale, muzea itp. 
- albo metodą „na kuratora” reprezentującego właściciela, którego 
adresu nie można ustalić (zwykle on już po prostu nie żyje), albo 
wyłudzając za grosze roszczenia od naiwnych właścicieli. Po czym 
lokatorzy są eksmitowani, szkoły i przedszkola likwidowane, parki 
przestają być parkami itd. A miasto jest bezradne. W dodatku nie 
może inwestować na terenach, do których zgłoszono roszczenia, 
ani remontować kamienic, o które ktoś się zaraz po wojnie upo-
mniał, choć teraz nie daje znaku życia. 
Dłużej nie można było tego tolerować. Opracowałem (wraz z sen. 
A. Pociejem) projekt ustawy zapobiegającej oszustwom i dającej 
miastu pewne instrumenty działania. Ustawę tę Senat przyjął - co 
jest rzadkością - bez głosu sprzeciwu (!) i skierował ją do Sejmu.  
W ustawie proponujemy kilka istotnych rozwiązań: po pierwsze, 
sądy nie będą mogły ustanawiać kuratorów dla właścicieli, którzy 
według wszelkich znaków na niebie i ziemi już dawno nie żyją, bo 
np. musieliby mieć 130 lat. (Aż nie do wiary, że dla sędziów nie 
było to oczywiste). Po drugie, miastu będzie przysługiwać prawo 
pierwokupu w przypadku handlu roszczeniami. Jeśli więc jakiś 
spryciarz wyłudzi np. za 5 tys. zł roszczenie do kamienicy, strasząc 
właściciela, że po jej odzyskaniu będzie musiał wydać masę pie-
niędzy na remont, miasto będzie miało prawo odkupić ją od tegoż 
spryciarza za tę samą kwotę. Po trzecie, miasto nie będzie musiało 
zwracać działek zajętych przez instytucje użyteczności publicznej. 
Może też (ale nie musi) odmówić zwrotu budynku, który był znisz-
czony w dwóch trzecich, czyli państwo poniosło duże koszty na 
jego odbudowę. Po czwarte, nieznanym posiadaczom zgłoszonych 
70 lat temu roszczeń zostanie wyznaczony czas na zgłoszenie się.  
Jeśli się nie pojawią w terminie, nieruchomość stanie się własno-
ścią publiczną i dekretowe kamienice będzie można remontować. 
W dwóch ostatnich przypadkach właściciele lub spadkobiercy 
mogą nadal ubiegać się w sądzie o odszkodowanie, a więc nie zo-
staną bez niczego. 
Dla Pragi skutki dekretu Bieruta są szczególnie dotkliwe. W ka-
mienicach objętych roszczeniami remontuje się tylko fasady. By-
wam w nich. Ludzie żyją tam w dramatycznych warunkach, bez 
toalet, łazienek, ciepłej wody, w zimnie. To nie może trwać w nie-
skończoność. Zdaję sobie sprawę, że ten projekt wszystkich nie za-
dowoli, że potrzebna jest ustawa reprywatyzacyjna, doświadczenie 
parlamentarne mówi mi jednak, że gdy będziemy ciągle liczyć na 
kompleksowe rozwiązanie, nigdy się nie da niczego naprawić.  
Pewnie znajdą się tacy, którzy będą podważać nowe prawo, padną 
zarzuty o jego niekonstytucyjności. Ale uważam, że gdy istnieje 
tylko podejrzenie, że ustawa może naruszać jakiś przepis konsty-
tucji, lecz nie jest to pewne, trzeba działać. Jeśli ten przepis nie 
obroni się przed Trybunałem Konstytucyjnym, będziemy go po-
prawiać. Trzeba uciąć złe prawo i działania cwaniaków. 
Teraz projektem zajmie się Sejm. Mam nadzieję, że prace pójdą 
szybko, chociaż… Senat nie pierwszy raz próbuje walczyć z pato-
logiami związanymi z reprywatyzacją. Niestety, ustawa dotycząca 
tzw. czyścicieli kamienic, która mówi, że utrudnianie przez wła-
ścicieli życia lokatorom - odcinanie wody, zdejmowanie dachu, 
zalewanie ściekami - jest przestępstwem i będzie ścigane, utknęła 
w komisjach sejmowych. Oby tym razem było inaczej.    

Marek Borowski
Senator warszawsko-PRASKI

może być 
sprawiedliwiej

Z perspektywy Izby Wyższej

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy  mia rów klien ta
* Ma te ria ły obi cio we
War sza wa, ul. Kryp ska 52/54  

przy GRO CHOW SKIEJ 179
(pa wi lon po go to wia we te ry na ryj ne go)

Za kład prze nie sio ny z ul. Zna niec kie go 8

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

TAPICERKORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA SEZON LETNI!

musiał, czy nie musiał?

S.M. „Międzynarodowa” warSzawa ul. Międzynarodowa 44 

ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Wykonanie projektu i wymiana pionów zimnej i ciepłej 
wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym Zwycięzców 30
Informacje o szczegółach przetargu zawarte są na stronie 

internetowej Spółdzielni. 
www.miedzynarodowa.waw.pl
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Rekordowy był ostatni kwar-
tał 2014 roku, kiedy to Dom De-
velopment zanotował najwyższą 
kwartalną sprzedaż w swojej hi-
storii   ̶ pięćset trzydzieści jeden 
mieszkań. Ponadto Spółka w ze-
szłym roku przekazała klientom 
prawie tysiąc dziewięćset sześć-
dziesiąt mieszkań, natomiast 
w samym czwartym kwartale  ̶  
sześćset osiemnaście.

 ̶  W 2014 roku przekazy-
waliśmy klientom mieszkania z 
czterech projektów, które mu-
sieliśmy sami dokończyć, gdyż 
dwie firmy, które były general-
nymi wykonawcami zbankruto-
wały. Na szczęście te inwestycje 
znajdowały się w ostatniej fazie 
realizacji, tym niemniej sami 
musieliśmy je dokończyć. To ni-
gdy nie jest łatwy proces i wiąże 
się z dodatkowymi kosztami, co 
z kolei wpłynęło na marżę i wy-
nik, ale wyszliśmy z tego obron-
ną ręką, zwłaszcza, że dotyczyło 
to aż siedmiuset pięćdziesięciu 
mieszkań  ̶  podkreśla wiceprezes 

zarządu Janusz Zalewski. 
Spółka rzeczywiście nie ma 

powodu do narzekań. Przycho-
dy ze sprzedaży w 2014 r. wy-
niosły prawie siedemset osiem-
dziesiąt pięć milionów złotych 
(wzrost o 16%), natomiast zysk 
netto osiągnął poziom prawie 
pięćdziesięciu sześciu milionów 
złotych (wzrost o 2.6%). W re-
kordowym czwartym kwartale 
2014 r. przychody wyniosły 
prawie dwieście sześćdziesiąt 
trzy miliony złotych, a zysk net-
to  ̶  prawie trzydzieści milionów 
złotych. Pod koniec roku Dom 
Development S.A. dysponował 
gotówką w wysokości ponad 
trzystu pięćdziesięciu milio-
nów złotych (część w tym roku 
przeznaczona zostanie na kolej-
ne inwestycje) przy zadłużeniu 
wymagalnym w ciągu dwuna-
stu miesięcy wynoszącym 126 
milionów złotych. 

Ponadto atutem Spółki   ̶ jak 
podkreśla prezes zarządu  ̶  pozo-
staje niezmiennie utrzymywana 

wysoka płynność finansowa oraz 
bezpieczna struktura zadłużenia. 
Mocnymi fundamentami wzro-
stu Dom Development jest także 
silna pozycja gotówkowa oraz 
duży bank ziemi, które zapew-
niają elastyczność w działaniu.  
 

  ̶  Sytuacja rynkowa w zeszłym 
roku była bardzo dobra. Jeste-
śmy zadowoleni z wyników uzy-
skanych w 2014 roku – potwier-
dziły one nasze optymistyczne 
założenia sprzed roku, dotyczące 
dobrej koniunktury w branży de-

weloperskiej. Spadek stóp pro-
centowych i utrzymywanie się 
ich na niskim poziomie przekła-
dały się na wzrost zdolności kre-
dytowej klientów. W połączeniu  
z utrzymującą się dobrą kon-
dycją gospodarki i pozytyw-
nymi sygnałami płynącymi 
z rynku pracy stały się dla 
wielu naszych klientów bodź-
cem do zakupu mieszkania. 

Sprzedaż rynkowa osiągnęła  
w minionym roku poziom hossy  
z 2007 roku, jednak tym razem 
naszym zdaniem branża we-
szła na ścieżkę długookresowe-
go, zrównoważonego wzrostu.  
Dzięki temu jesteśmy gotowi od-

powiedzieć na wysoki popyt, któ-
ry w naszej ocenie utrzyma się 
także w 2015 roku – stwierdza 
Jarosław Szanajca, prezes zarzą-
du Dom Development S.A. 

Dodaje, że reagując na 
zmiany sytuacji rynkowej, 
Spółka wzbogaciła ofertę apar-
tamentów. Co ważne dla części 
klientów Spółki  ̶  zwiększenie 
limitów rządowego programu 
Mieszkanie dla Młodych w 
ostatnim kwartale 2014 roku 
spowodowało, że aż 40% obec-
nie sprzedawanych mieszkań 

spełnia jego wymogi. Również 
akcjonariusze nie mają powo-
du do narzekań. Zarząd Spółki 
zarekomendował wypłatę dy-
widendy za 2014 rok w wy-
sokości prawie 56 milionów 
złotych, co oznacza wypłatę 

w wysokości 2.25 złotych  
na akcję. 

W 2014 r. Spółka uruchomi-
ła dwanaście projektów obejmu-
jących ponad tysiąc dziewięćset 
mieszkań. Dzięki temu ich oferta 
zwiększyła się do ponad dwóch 
tysięcy dwustu lokali. Pod ko-
niec 2014 roku w budowie znaj-
dowało się ponad dwa tysiące 
osiemset lokali, a prawie cztery 
tysiące sześćset – w przygotowa-
niu. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się już teraz projekt Apar-
tamenty Saska nad jeziorem. 

Będzie to niewysoka, kameralna 
zabudowa z tarasami schodzący-
mi bezpośrednio ku brzegom Je-
ziorka Gocławskiego. Realizacja 
inwestycji przewidziana jest na 
okres od czerwca br. do września 
2016.         Anna Krzesińska

Któż z nas nie zna Dom Development S.A., wiodącego dewelopera nie tylko na stołecznym 
rynku nieruchomości. Zeszły rok był wyjątkowo udany dla tej Spółki, która zanotowała 
sprzedaż ponad tysiąca dziewięciuset mieszkań. 

zBuDoWalI I DaleJ BuDuJą



- U podnóża nadbałtyckiej 
latarni morskiej, wczesnym 
rankiem wczasowicze znajdują 
ciało eleganckiego mężczyzny. 
Ku zdumieniu policji okazuje 
się, że to najbogatszy Polak… 
Na miejsce, krętymi, pomorski-
mi drogami, zjeżdżają wszystkie 
możliwe stacje telewizyjne. Czy 
to na pewno samobójstwo?

Tak zaczyna się nowa książ-
ka Marka Barańskiego, będąca 

udanym połączeniem powieści 
kryminalnej z thillerem politycz-
nym. Rzecz dzieje się w różnych 
zakątkach świata, także w na-
szych pałacach władzy. Żywy 
język, wartka, pełna zaskaku-
jących zwrotów akcja, barwne 
tło i niebanalne zakończenie – 
wszystko to sprawia, że tę książ-
kę WARTO PRZECZYTAĆ.

Redakcja
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Podczas pierwszego ze 
spotkań, które odbyło się  
5 lutego w siedzibie ZTM-u, 
dzielnicę Rembertów repre-
zentował zastępca burmistrza 
Marek Karpowicz. Dyrektor 
ZTM Wiesław Witek omówił 
zasady współpracy w zakresie 
funkcjonowania transportu 
publicznego, a także przed-
stawił założenia poprawy 
komunikacji miejskiej na te-
renie całej Warszawy, w tym 
również na terenie dzielnicy 
Rembertów. Ponadto omó-
wiono rozwój linii SKM, bu-
dowę nowych wiat przystan-
kowych oraz budowę ścieżek 
rowerowych. Na wniosek 
wiceburmistrza Karpowicza, 
na jedno z kolejnych, kwar-
talnych spotkań burmistrzów 
wszystkich dzielnic z zarzą-
dem ZTM, zostaną zaprosze-
ni przedstawiciele PKP, celem 
przedstawienia postulatów sa-
morządowców, dotyczących 
poprawy warunków korzysta-
nia pasażerów pociągów SKM 
z infrastruktury dworcowej.

Kolejne spotkanie odby-
ło się w Urzędzie Dzielnicy 
Rembertów już 10 lutego.  
W dyskusji, oprócz przedsta-
wiciela zarządu i inicjatora 
spotkania w osobie wicebur-
mistrza Marka Karpowicza, 
uczestniczyli: dyrektor pio-
nu przewozów ZTM Andrzej 
Franków oraz kierownik 
działu organizacji przewozów 

ZTM Paweł Mudant, przed-
stawiciele rady dzielnicy i 
rad osiedlowych, a także pra-
cownicy urzędu – Wydziału 
Infrastruktury i Delegatu-
ry Biura Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego. 
Radny Marek Jarzęcki zgło-
sił wniosek o zapewnienie 
linii autobusowej, która sko-

munikuje wszystkie osiedla 
dzielnicy. Zaproponował tra-
sę łączącą wszystkie ważne  
z punktu widzenia mieszkańca 
punkty, takie jak przychodnie 
zdrowia, kościoły. cmentarze, 
centra handlowe na Mary-
sinie, ratusz, czy Akademię 
Obrony Narodowej. Ideę tę 
poparł przewodniczący rady 
Stanisław Kowalczuk. Z ko-
lei radny Leszek Piórkowski 
postulował zapewnienie ko-
munikacji pomiędzy stacją 
SKM z ulicą Emilii Gierczak, 

gdzie mieszka blisko tysiąc 
Rembertowian, a duże oddale-
nie od sklepów i innych miejsc 
użyteczności publicznej,  
w znacznym stopniu utrud-
nia im życie. Przewodniczący 
Rady Osiedla Stary Rember-
tów – Kolonia, Piotr Abratański 
w swoich propozycjach zmian 
wyszedł poza granice dzielnicy  

i zaproponował trasę linii 
nocnej, biegnącej od Ronda  
de Gaulle’a, poprzez Rondo 
Wiatraczna, Plac Szembeka, 
zajezdnię Ostrobramska, uli-
ce Łazienkowską, Marsa, Żoł-
nierską aż do Sadów Rember-
towskich i Akademii Obrony 
Narodowej. 

Dyrektor Andrzej Fran-
ków zwrócił uwagę, że pro-
pozycja radnego Jarzęckie-
go wymaga uzupełnienia, 
ponieważ we wniosku nie 
ma mowy o częstotliwości  

i godzinach kursowania auto-
busu. Zauważył, że ustalenie 
najbardziej odpowiednich go-
dzin zapewnienia dostępu do 
miejsc użyteczności publicz-
nej jest możliwe do ustalenia 
i niezbędne do usprawnienia 
komunikacji na terenie Rem-
bertowa. Zauważył także, że 
pętla Rembertów – Kolonia 
jest już wykorzystana w stu 
procentach i wzmożony ruch, 
będzie wymagał jej rozbudo-
wy. 

Z gotowymi rozwiązania-
mi bolączek mieszkańców 
w zakresie niedostatecznie 
rozbudowanej komunikacji 
miejskiej wystąpił kierownik 
działu organizacji przewozów 
Paweł Mudant. Zaproponował 
dwa warianty zmian, na które 
składały się: wydłużenie na 
teren osiedla wojskowego 
linii 199 lub 196. Dyrektor 
Franków zadeklarował z kolei 
zwiększenie częstotliwości 
kursowania autobusów linii 
199, a także zapewnił, że roz-
waży skierowanie na tę trasę 
taboru przegubowego. 

Podczas dyskusji poru-
szone zostały również sprawy 
związane z budową wiat przy-
stankowych, które według za-
pewnień dyrektora Franków 
pojawią się także w Rember-
towie. Druga część spotka-
nia odbyła się w terenie, na 
końcu ulicy Chruściela, gdzie 
rozważano możliwość umiej-
scowienia niewielkiego ronda  
w celu umożliwienia zawra-
cania autobusom. 

(as) 

Wspólnie dla lepszej komunikacji
Wieści z Rembertowa

Zarząd Dzielnicy Rembertów rozpoczął rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego  
w celu usprawnienia komunikacji publicznej na terenie dzielnicy. W trakcie dwóch ostatnich 
spotkań padło kilka propozycji, mających ułatwić życie mieszkańcom w tym zakresie. 

warto 
przeczytać!
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ul. SZPACZA 2 tel. 611-44-85/86
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

BUDUJESZ   REMONTUJESZ   MALUJESZ

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

TELEFONY  
     KOMÓRKOWE
   skup  sprzeda¿
   sim-locki
   akcesoria
   naprawy
   www.krasphone.pl
 CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333-23-11; 0501 51 66 60

e-mail: sklep@krasphone.pl

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 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

W du¿ym wyborze towary renomowanych firm:
 zdrowa ¿ywnoœæ
 s³odycze, wêdliny, wina i soki
 chemia gospodarcza

CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW
 obuwie, bielizna poœcielowa, koce
 dzianiny i konfekcja (równie¿ dzieciêca)
 sprzêt AGD
 art. sanitarno-instalacyjne

CENY ATRAKCYJNE!!!

67 LAT TRADYCJI

Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach
Dział spożywczy czynny: pon.-pt. – 7.00-20.00, sob. – 7.00-20.00. 

Dział przemysłowy czynny: pon.-pt. – 10.00-19.00, sob. – 9.00-16.00.

OSZCZĘDZAJ 
PIENIĄDZE I CZAS!

KUPUJ W DOMU HANDLOWYM „FALA”
w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55

tel.: 872-02-89; 872-05-12

REKLAMA REKLAMA

̶  Ma energię silnika od-
rzutowego, głos niebotycz-
ny, muzykalność komplet-
ną i odwagę zawodową jak 
mało kto. Po prostu – Stasia 
jest wspaniałą aktorką i nie-
zwykłą osobą – powiedział 
Kazimierz Kutz o Stanisła-
wie Celińskiej.

Dziś kochają ją miliony, 
ale jej dzieciństwo odbiega-
ło od ideału. Zasmakowała 
biedy i trudnych warunków. 
Wychowała się na warszaw-
skiej Pradze. A przecież ży-
cie na Stalowej w latach 50. 
i 60. nie należało do najła-
twiejszych. Ciemne miesz-
kanie na Pradze tuż po woj-
nie, a do tego wszystkiego 
rodzice okaleczeni wojną. 
Oboje byli muzykami i nie 
stronili od alkoholu. Matka, 
skrzypaczka, miała wyje-
chać do konserwatorium w 
Paryżu. Nie wyjechała. Oj-
ciec, pianista, podczas oku-
pacji stracił pierwszą żonę. 
Umarł, gdy miała zaledwie 
trzy lata. Czuła się opusz-
czona i niekochana.

̶  Moje dzieciństwo było 
czarne. Mroczna klitka, 
przez którą przewalały się 
tłumy ludzi. I nędza. Matka 
maczała skórki od chleba w 
oleju, żeby mnie nakarmić. 
Jedyną jaśniejszą plamą był 
kot, z którym się bawiłam 
– wspominała. Rozkwitła, 
kiedy jej wychowaniem za-
jęła się druga babcia, która 
specjalnie dla niej przepro-
wadziła się z Wrocławia 
do Warszawy.  ̶  To była 
niewykształcona, ale bar-

dzo mądra, charyzmatyczna 
osoba – opowiadała. Babcia 
marzyła, aby jej wnuczka 
została lekarzem. Ale pani 
Stanisława miała inne pla-
ny. Marzyła o tym, aby być 
tak wspaniała jak francuska 
aktorka Anouk Aimée. Śniła 
o tym, że zostanie aktorką. 
Przekonanie babci do swoje-
go pomysłu nie było łatwym 
zadaniem. Ale w końcu jej 
się to udało. Usłyszała tylko 
od niej jedną radę: Musisz 
być najlepsza! Wzięła ją do 
serca i obiecała, że nie za-
wiedzie ukochanej babci. 

Jej marzenia powoli sta-
wały się rzeczywistością. 
Rozpoczęła studia w war-
szawskiej PWST. Początki 
były trudne. Pierwszy se-
mestr najchętniej wykre-
śliłaby z pamięci. Dostała 
wtedy dwie dwóje, z dykcji 
i scen aktorskich. Groziło jej 
nawet wyrzucenie ze szkoły. 
Ale szybko pozbierała się i 
już do końca pozostała pry-
muską. W szkole szczegól-
nie zapamiętano jej dwie 
role. Pierwsza  ̶  Abigail z 
„Czarownic z Salem” Artura 
Millera i Pannę Julię z dra-
matu Strindberga. 

Z każdą kolejną sztuką na-
bierała przekonania, że aktor-
stwo, to zawód, z którym chce 
wiązać całe swoje życie. Los 
w tym wypadku był dla niej 
życzliwy. Bardzo szybko do-
stała telefon z Teatru Współ-
czesnego. „Mówi Erwin Axer, 
widziałem panią w przedsta-
wieniu Osieckiej. Mam dla 
pani angaż”. I tak po chwili 

jej nazwisko widniało na afi-
szu obok Haliny Mikołajskiej,  
Barbary Krafftówny, Tade-

usza Łomnickiego i profesor-
ki ze szkoły, Ryszardy Hanin!

Została rzucona na głębo-

ką wodę. Ale była to dla niej 
doskonała lekcja aktorstwa. 
Jej kariera nabrała rozpędu. 
Role sypały się jak z rękawa. 
Angażowano ją do najlep-
szych stołecznych teatrów. 
Wywiady, sesje zdjęcio-
we były jej codziennością.  

Stała się idolką. Sukcesy 
na polu zawodowym szły  
w parze z życiem prywat-

nym. Pani Stanisława miała 
ambicje by być najlepszą 
aktorką, matką, żoną i ko-
chanką. I zaraz po studiach 
zaczęła realizować ten plan. 
Wyszła za mąż, za aktora  
i urodziła dzieci: Mikołaja 
i Olę. Stała się perfekcyjną 
panią domu. Posmakowało 
jej to „normalne życie”.

̶  Nagle sztuka stała się 
ułudą. Przyjeżdżałam na 
plan „Panien z Wilka”, 
oszaleli ludzie z kablami 
kłócą się o jakieś drobiazgi, 
ogólna paranoja, a u mnie  
w domu Mikołaj i Ola, dwo-
je rozwijających się dzieci,  
z minami, energią. Tam na-
macalne życie, a tu jakaś fik-
cja  ̶  mówiła. 

Aktorstwo przestało 
sprawiać jej aż taką radość. 
Do tego wszystkiego zmar-
ła jej mama i babcia. Wtedy 
też poczuła, że mogłaby rzu-
cić karierę dla życia rodzin-
nego. Myślała nawet o tym, 
aby zostać przedszkolanką 
lub inspicjentem. Przede 
wszystkim chciała mieć czas 
dla dzieci. One stały się dla 
niej najważniejsze. Nie zde-
cydowała się jednak na tak 
radykalne kroki. Nie potra-
fiła zrezygnować z kariery. 
Próbowała pogodzić wszyst-
kie obowiązki. Niestety cały 
czas miała poczucie, że nie 
do końca jej się to udaje. Jej 
frustracja narastała, a stresy 
odreagowywała przy pomo-
cy jedzenia i alkoholu.

̶  Jestem niezłą aktorką, 
że umiem kogoś wchłonąć  
i potem go z siebie urodzić. 
I ponieważ ja tak wchłaniam 
ten świat, mam cienką skó-
rę, to nie umiałam się chro-
nić i przychodził moment,  
że musiałam odreagować. 

Czyli się napić. Źle się czu-
łam we wszystkim, ale prze-
cież wzięłam ślub kościelny 
i nie mogłam przyznać się 
przed sobą, że jestem nie-
szczęśliwa. Nie mogłam 
tego zmienić, bo podpi-
sałam i jestem wierząca.  
Ja to muszę wytrzymać.  
A nie mogłam. Jak nie mo-
głam, to piłam. Ale ciągle  
w to nie wierzyłam, bo 
brzydko jest powiedzieć so-
bie: „Jestem alkoholiczką”’. 
Jak to, ja, wspaniała aktor-
ka, jestem pijaczką, która 
przewraca się na ulicy?  ̶  
przyznała szczerze.

Zaczęła pić w wieku  
36 lat. Najpierw robiła  
to, by odsunąć problemy, 
potem już każda okazja była 
dobra. Zawalała służbowe  
i domowe obowiązki. Bar-
dzo szybko utraciła budowa-
ne przez lata zaufanie. Długo 
była na dnie. Nie wierzyła, 
że z tego wyjdzie. Straci-
ła nadzieję na lepsze jutro.  
Ale nigdy nie zwątpiła  
w Boga. Nieustannie pro-
siła go, aby wyzwolił ją  
z nałogu. I jej prośby zostały 
wysłuchane. Po sześciu la-
tach picia przyszedł dzień,  
w którym podjęła walkę  
z tym strasznym nałogiem. 
Początki powrotu do nor-
malności były trudne. Ale 
później poczuła się jak nowo 
narodzona. Wróciła do pracy. 
Od 23 lat żyje w trzeźwości 
i prowadzi szczęśliwe życie 
na warszawskim Kamion-
ku. Ma troje wnuków. Dużo 
pracuje i cieszy się, że Bóg 
podarował jej drugie życie. 
I obiecała mu, że już nigdy 
więcej nie zmarnuje ani jed-
nej chwili.             

 (ad)

stanisława celińska
Mieszkańcy

Zaginął kot! W dniu 01.03.2015 r.  
zaginął w aninie  
(w okolicach skrzyżowa-
nia ulic kajki i Czecha) 
biało - czarny kot 
Filemon. kot ma 6 lat, 
jest wykastrowany. Jeśli 

ktokolwiek go widział bardzo proszę o kontakt. 
Dla znalazcy przewidziana nagroda! 

tel. 501-342-654
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Przed wojną na terenie 
tej działki znajdowało się aż 
szesnaście nieruchomości. 
W 1959 roku tylko do jedne-
go małego wycinka zostały 
zgłoszone roszczenia byłych 
właścicieli, jednak obecnie nie 
toczy się żadne postępowa-
nie w sprawie zwrotu choćby 
części terenu. Tym niemniej 
władze dzielnicy zaznaczają, 
że lepiej dmuchać na zimne  
i zabezpieczyć się.

A takim swoistym ubez-
pieczeniem jest właśnie stwo-
rzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego, który określiłby, co na 
tym terenie ma być. A chodzi o 
to, żeby to miejsce mogło być 
przeznaczone tylko i wyłącz-
nie na cele oświaty publicznej, 
uniemożliwiając zmianę tej 
funkcji. Tym samym otwiera to  
drogę potencjalnych negocja-

cji z dawnymi właścicielami.  
̶  W takim wypadku, jeżeli wy-
stąpią jakieś roszczenia do 
tego terenu, to wtedy pozosta-
nie kwestia odszkodowania,  
a nie zwrotu gruntu – stwier-
dza wiceburmistrz Pragi-Połu-
dnie Adam Cieciura.

Władze dzielnicy liczą też 
na pomoc mieszkańców w tej 
sprawie. Osoby zainteresowa-
ne mogą składać wnioski do 
tego planu – wskazując, aby 
funkcja oświatowa na tym te-
renie została zachowana.  Na 
spotkanie dotyczące tej kwe-
stii, które kilka dni temu od-
było się w szkole nie przyszło 
zbyt wiele osób, ale atmosfera 
była niezwykle gorąca.

̶  Młodzież, która chodzi 
do tej szkoły jest bardzo kul-
turalna i dobrze wychowana. 
Nie ma chuligaństwa. Nie 
przeszkadzają nam. Poza tym  

z nowego boiska, które prze-
cież kosztowało sporo pie-
niędzy korzystają nie tylko 
uczniowie, ale także okolicz-
ni mieszkańcy. Dlaczego to 
wszystko miałoby zostać teraz 
zniszczone? Czy wystarczy 10-
15 wniosków, aby plan został 
uchwalony w satysfakcjonują-
cej nas formie? – dopytywali 
się zaniepokojeni mieszkańcy. 

Wiceburmistrz Adam Cie-
ciura podkreślał, że każdy 
wniosek będzie z uwagą roz-
patrywany, a władze dzielnicy 
apelowały już do rady miasta, 
która podejmie uchwałę, aby 
funkcja oświatowa na tym  

terenie została zachowana.  ̶  
Nie ma obaw, żeby ktoś „za-
brał” szkołę, ale po prostu 
musimy to wszystko formalnie 
uporządkować. Chcemy także 
pokazać, że możemy liczyć na 
wsparcie mieszkańców, stąd 
tak ważne jest, aby mieszkańcy 

zgłosili te wnioski do planu – 
podkreślił wiceburmistrz. 

Istotny jest też czas, stąd 
pomysł, aby powstał mikro-
plan, dotyczący tylko terenu 
tej placówki. W takich bo-
wiem przypadkach procedura 
jest szybsza i mniej skompli-
kowana niż w przypadku „du-
żego” planu. 

̶  Cała procedura dotyczą-
ca miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, 
który obejmuje jakiś większy 
obszar trwa około czterech 
lat. My chcemy to maksymal-
nie skrócić, tak, aby budynek 
szkoły i cały teren wokół jak 
najszybciej znalazł się pod 
ochroną – wyjaśnił Karol Ko-
walczyk, wiceprzewodniczący 
rady dzielnicy.

Obecnie kończy się pierw-
szy etap  postępowania –  
tj. podjęcie uchwały o przystą-
pieniu do sporządzania miej-
scowego planu zagospoda-
rowania. Do 9 marca można 

było składać wnioski. Teraz 
prezydent Warszawy przygo-
tuje projekt planu, następnie 
mieszkańcy będą mogli wnieść 
do niego uwagi. Ostatecznie 
plan zatwierdza rada miasta 
uchwałą.

AnKa

mają plan na szkołę 
PRaga–PołudnIe

Władze Pragi-Południe aktywnie wspierają uchwalenie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się LO im. Zb. Herberta przy 
ul. Fundamentowej 38/42. Wszystko po to, aby uchronić to miejsce przed roszczeniami 
dawnych właścicieli, na podstawie tzw. dekretu Bieruta.

Nabiera tempa kampa-
nia przed wyborami prezy-
denckimi. Wielką konwencję  
z ujawnieniem hasła wybor-
czego („Wybierz zgodę i bez-
pieczeństwo”) miał w War-
szawie urzędujący prezydent 
RP Bronisław Komorowski. 
Andrzej Duda wybrał się 
do Londynu. Adam Jarubas  
i Magdalena Ogórek spotyka-
li się z lokalnymi wyborcami, 
Janusz Korwin-Mikke poin-
formował, że zebrał już ponad 
200 tys. podpisów poparcia 
(wymagane jest 100 tys.)

* * *
Od 1 marca weszły do 

obiegu nowe dowody osobi-
ste. Nie ma już w nich adresu 
zameldowania, rysopisu, wła-
snoręcznego podpisu. MSW 
zapewnia, że brak tych in-
formacji nie będzie oznaczać 
dla nas problemów u notariu-
sza, na poczcie czy w banku. 
Nowy dowód wydawany bę-
dzie osobom, którym zakoń-
czyła się ważność dotychcza-
sowego lub go utracą.

* * *
W Warszawie, w wieku 93 

lat zmarł wybitny komentator 
sportowy Bohdan Tomaszew-
ski. Jego pogrzeb odbył się 
6 marca na Starych Powąz-
kach. Zmarł także legendarny 
fotograf stolicy Zbyszko Sie-
maszko. Miał 89 lat.

* * *
Janusz Palikot rozwiązał 

Klub Poselski Twój Ruch. W 
to miejsce powstanie Koło 
Poselskie Ruch Palikota. 
Zmiana ta jest spowodowana 

odejściem po-
słów z Klubu 
Poselskiego TR.

* * *
O 368 ha powiększy się 

nasz kraj kosztem Republiki 
Czeskiej. To efekt rozliczeń 
terytorialnych z czasów PRL. 
W czerwcu 1958 roku Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa 
podpisała z Czechosłowacją 
w Warszawie umowę o osta-
tecznym wytyczeniu granicy 
państwowej. Na jej mocy nasi 
południowi sąsiedzi otrzyma-
li 1205 ha przygranicznych 
ziem. Tyle samo mieli nam 
przekazać Czechosłowacy. 
Jednak ostatecznie w posia-
danie PRL przeszło niecałe 
840 hektarów, co oznacza, że 
przez minione blisko 60 lat 
byliśmy stratni o dokładnie 
368,44 hektara.

* * *
Rozdano Polskie Na-

grody Filmowe Orły 2015 
(polskie Oscary). Statuetkę 
za najlepszy film otrzyma-
li „Bogowie”,  za najlepszą 
rolę kobiecą uznano kreację 
Maji Ostaszewskiej w „Jacku 
Strongu”, a męską  ̶  Tomasza 
Kota w filmie „Bogowie”. 
Reżyserem roku został Łu-
kasz Palkowski („Bogowie”), 
nagrodę za osiągnięcia życia 
otrzymał Franciszek Pieczka.

* * *
Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy pobiła ko-
lejny rekord. W styczniowej 
zbiórce zebrano ponad 53.1 
mln złotych.

(toms)
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Choć nowoczesny dron 
sugeruje, że może to być ob-
raz jakiejś współczesnej woj-
skowej akcji, to jednak mylne 
wrażenie. To obraz Bitwy pod 
Olszynką Grochowską z 1831 r. 
A dokładniej – jej rekonstruk-
cji, na którą zapraszaliśmy  
w ostatnim „Mieszkańcu”.

Kilka tysięcy mieszkańców 
skorzystało w ostatnią sobotę 
z możliwości obejrzenia in-
scenizacji najkrwawszej bitwy 
Powstania Listopadowego. 
Dopisała zarówno frekwencja, 
jak i pogoda.  Imprezę zorgani-
zowaną przez urzędy dzielnic 
Pragi-Południe i Rembertowa 
relacjonował Wojciech Ol-
szański, który prócz żywioło-

wej narracji szczególną wagę 
przykładał do zmiany sposo-
bu postrzegania tejże bitwy:  
- Wiele źródeł podaje, że zosta-
ła ona nierozstrzygnięta, ale to 
my ją wygraliśmy – Warszawa 
nie została zdobyta, a Dybicz 
uciekał 25 kilometrów stąd…

Feldmarszałek Iwan Dy-
bicz dowodził rosyjskim woj-
skiem, które w liczbie blisko 
60 tysięcy ciągnęły na War-
szawę. Skuteczny opór Mo-
skalom nasze wojska postawi-
ły (w zdecydowanie mniejszej 
liczbie ok. 40 tysięcy) dopiero 
w okolicy lasku Olszynka po-
łożonego pomiędzy Kawęczy-
nem, Wygodą, a Grochowem. 
Do bitwy doszło 25 lutego 

1831 r. Straty w ludziach były 
ogromne. Po stronie polskiej 
poległo blisko 7,5 tysiąca po-
wstańców, a po rosyjskiej po-
nad 10 tysięcy wojów.

Tegoroczna rekonstrukcja 
walk odbyła się z okazji 184.
rocznicy bitwy. W inscenizacji 
uczestniczyły grupy historycz-
ne z Polski oraz zza wschodniej 
granicy naszego kraju. Mimo, 
że w inscenizacjach pasjonaci 
stają przeciwko sobie, to jest 
to środowisko mocno scalone 
wspólnym hobby. Pytaliśmy 
„żołnierzy”, czy agresja Ro-
sji na Ukrainę w jakiś sposób 
wpływa na stosunki pomiędzy 
fanami rekonstrukcji z krajów 
Europy Wschodniej.  – Wojna 
jest dla polityków, a my, jak się 
spotykamy z kolegami, także w 
gronie Rosjan i Ukraińców, to 
pamiętamy o przyjaźni i wspól-
nej pasji – zapewniał „Miesz-
kańca” Jurij Skarulis z Miń-
skiego Piechotnego Pułku. 

W inscenizacji Bitwy pod 
Olszynką Grochowską wzięło 
udział blisko 300 piechurów  
i kilkudziesięciu artylerzystów. 
Wizualną frajdę sprawiały szar-
że konnych, których po obydwu 

stronach walk była prawie set-
ka. A osiem huczących armat 
i gęsty dym wystrzałów po-
wodowały, że można było się 
poczuć naprawdę jak w epicen-
trum wielkiej bitwy. Eksplozje 
były tak głośne, że w połowie 
inscenizacji jeden z reporterów 
francuskiej AFP musiał sobie 

zatkać uszy słuchawkami od 
telefonu komórkowego. Na 
bitewne niedogodności żadnej 
uwagi nie zwracali za to naj-
młodsi widzowie. – Ha, a te-
raz Dybicz zatańczysz, jak my 
ci zagramy! – wręcz krzyczał 
z radości dziewięcioletni Ma-
rek z Gocławia, gdy wojska 

generała Józefa Chłopickiego 
zmusiły Rosjan do panicznego 
odwrotu.

Po godzinie rekonstrukcji 
odgłosy walk ustały, a nad Ol-
szynką unosiły się tylko resztki 
dymów i cichy warkot drona, 
który dla wojska filmował insce-
nizację.                           (rosa)

Drony naD olszynką
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REKLAMA REKLAMA

Jaki aparat słuchowy wybrać? ZaprasZamy  
na BeZpłatne  

Badanie słuchu
• ul. Ostrołęcka 4 tel. (22) 498-74-80  

• ul. Korkowa 119/123 tel. (22) 353-42-50 

• Wojskowy Inst. Med.  ul. Szaserów 128 
  II piętro, gab. L 254 

(wejście z kl. schodowej) 
tel. (22) 245-59-93; 

882-190-636

Trudno wyobrazić sobie świat bez 
szumu liści na wietrze, śpiewu ptaków, 
szumu morza, skrzypienia śniegu pod 
stopami, odgłosu odstawianego kub-
ka czy filiżanki, bez dzwonka telefonu, 
śmiechu dziecka czy szeptu kogoś bli-
skiego. Jeszcze trudniej bez słyszenia  
i rozumienia tego, co mówią inni – nawet 
stojący niekiedy obok nas, czy nawet na-
przeciwko. A przecież „niedosłuch” jest zja-
wiskiem powszechnym. Słuch starzeje się 
razem z nami, na jego kondycję wpływa też 
wiele czynników zewnętrznych, np. praca 
i długotrwałe przebywanie w hałasie czy 
głośne słuchanie muzyki.

W przypadku dzieci z niedosłuchem 
rola aparatów słuchowych jest zdecy-
dowanie większa, ponieważ to właśnie 
słyszenie umożliwia dzieciom rozpozna-
wanie głosów, naśladowanie dźwięków, 
stymulując w ten sposób rozwój mowy. 

Słuch to więcej, niż tylko jeden ze zmy-
słów: pomaga w wychwytywaniu sygnałów  
o niebezpieczeństwie, komunikowaniu się 
oraz pozwala rozwijać umiejętności spo-
łeczne.

Wybór i dopasowanie właściwego apa-
ratu słuchowego – po zdiagnozowaniu 
niedosłuchu przez specjalistę – zależy od 
wielu czynników. Nie ma uniwersalnych 
aparatów, które pomagają wszystkim 
jednakowo. Można wybrać nowoczesne, 
miniaturowe zauszne aparaty słuchowe 
w  kolorystyce właściwej dla karnacji skóry  
i koloru włosów - pasujące do każdego 
ucha lub wykonać indywidualne wewnątrz-
uszne. Jednak przy wyborze aparatów o 
właściwych parametrach akustycznych (po-
dobnie jak w doborze okularów) niezbędna 
jest pomoc życzliwego i kompetentnego 
specjalisty. Protetyk słuchu przedstawi 
Państwu propozycje kilku modeli aparatów 

spełniających nie tylko Państwa indywidu-
alne oczekiwania estetyczne, finansowe  
i właściwe dla stylu życia ale co najważniej-
sze - optymalnie kompensujące osłabienie 
słuchu. Zapewne inne będą sugestie kom-
fortowych rozwiązań, gdy częściej przeby-
wają Państwo w domu czytając, oglądając 
telewizję lub też zajmując się ogrodem  
a inne, gdy jesteście zapalonymi wędrow-
cami, zdobywcami szczytów, osobami ak-
tywnymi fizycznie i czynnymi zawodowo. 

Po nabyciu i wstępnym ustawieniu apa-
ratów konieczne są jeszcze 2-3 późniejsze 
wizyty w celu korekcji nastaw, związane  
z postępującą adaptacją słuchu oraz za-
pewnieniem optymalnych korzyści. 

Oczekiwania osób bardzo aktywnych naj-
lepiej spełnią aparaty zaawansowane tech-
nicznie, z elementami sztucznej inteligencji. 
Dostosowują one dynamicznie parametry  
i sposób przetwarzania w zmiennych sytu-

acjach akustycznych - zapewniając komfort 
i maksymalizację rozumienia mowy. 

Ogromny postęp w technice, technolo-
gii i miniaturyzacja aparatów słuchowych 
sprawiły, że współczesne aparaty słuchowe 
stały się jeszcze bardziej niezawodne, proste 
w obsłudze i prawie niewidoczne.  Współ-
praca z „pilotem” i urządzeniami w systemie 
Bluetooth zapewnia kierowcom możliwość 
słyszenia nawigacji wprost w aparatach  
i „legalnej” rozmowy przez „komórkę” pod-
czas jazdy. Osoby starsze – dzięki tej funkcji 
odbierają bez zakłóceń fonię z TV czy odda-
lonego do 10 m telefonu, a  młodzież słucha 
„muzy” z MP4, laptopa czy karty pamięci  
w telefonie komórkowym. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
aparaty nowej generacji posiadają nową 
stylizację o wzorowanej na biżuterii elegan-
cji kształtu i stonowanej kolorystyce.                       

(AS 2015)

Czy aparaty słuchowe mogą stać się tak popularne i powszechne jak okulary czy soczewki kontaktowe? Dlaczego nie! Przecież tak 
samo perfekcyjnie spełniają swoją rolę – jak okulary pomagają „lepiej widzieć”, tak aparaty słuchowe pomagają „lepiej słyszeć”. 

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

półpaścu,
  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

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

rodzinnych!
ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel. 673-35-00

Najciekawsze jest to, że 
nie ma często korelacji pomię-
dzy intensywnością wykwi-
tów skórnych w półpaścu, a 
natężeniem dolegliwości bó-
lowych. I tak u pacjenta z ma-
sywnym półpaścem czasami 
bóle są umiarkowane, a przy 
wykwitach nieznacznych lub 
pojedynczych – może dojść do 
powstania ciężkiej polineuro-
patii popółpaścowej.

Półpasiec jest chorobą za-
kaźną wywołaną przez wirus 

ospy wietrznej. Po przebytej 
w dzieciństwie ospie wietrz-
nej przebywa w organizmie 
w formie uśpionej, by w sytu-
acji zmniejszonej odporności, 
znacznego stresu, w chorobie 
nowotworowej, w wieku po-
deszłym uaktywnić się po-
wodując półpasiec. Na skórze 
zaczynają się pojawiać cha-
rakterystyczne różowo-czer-
wone pęcherzyki i owrzodze-
nia (na zdjęciu). Chory przed 
wystąpieniem zmian skórnych 

zwykle czuje się osłabiony, 
gorączkuje, odczuwa objawy 
grypopodobne. Na tym eta-
pie chorowania może pojawić 
się silny ból o typie neuralgii, 
poprzedzający wystąpienie 
zmian skórnych, co znacznie 
utrudnia rozpoznanie choroby.

Częstość występowania 
półpaśca gwałtownie rośnie z 
wiekiem szczególnie wyraźnie 
po 60 roku życia. Ocenia się, 
że w ciągu życia 10-20% po-
pulacji zachoruje na półpasiec. 

U ponad 50% chorych zmiany 
skórne dotyczą dermatomów 
piersiowych, następnie ner-
wu trójdzielnego (półpasiec 
oczny), ale lokalizacja zmian 
może być bardzo różnorodna.

Ostry ból o różnym natęże-
niu jest stałym objawem pół-
paśca. Ma charakter piekący, 
parzący, powoduje przeczulicę 
objętej chorobą skóry, drażni 
ją wszystko – dotyk, ubranie. 
Jest bardzo nieprzyjemny, za-
burza sen. Skóra wykazuje 
nadwrażliwość na bodźce me-
chaniczne i termiczne. Ból ma 
zwykle duże natężenie, często 
nasila się w godzinach wie-
czornych oraz w nocy.

Po pojawieniu się wszyst-
kich zmian skórnych, kiedy 
nie ma już wysiewu nowych 
pęcherzyków, pacjent jest 
bezpieczny dla otoczenia. Pę-
cherzyki na skórze goją się 
zwykle w ciągu 3-5 tygodni. 
Leczenie należy rozpoczynać 
jak najwcześniej. Pierwszym 
lekiem jest lek przeciwwiru-
sowy, który otrzymują chorzy 
zaraz po rozpoznaniu wysiewu 
półpaśca. Leczenie przeciw-
wirusowe ogranicza wysiew 
zmian skórnych. 

Neuralgia popółpaśco-
wa jest najczęstszym powi-
kłaniem infekcji wirusem 
Herpes zoster. Zmiany skór-
ne są już zwykle wygojone  
a utrzymuje się lub pojawia 

przewlekły zespół bólowy.
Częstość wystąpienia neu-

ralgii popółpaścowej  wzrasta 
znamiennie z wiekiem (60-69 
lat - 21%, ale 70-79 lat już 
do prawie 30%). Neuralgia 
popółpaścowa częściej wy-
stąpi u chorych z masywnymi 
zmianami skórnymi, chorych 
na nowotwór z obniżoną od-
pornością, cukrzycą, u pa-
cjentów gdy ból poprzedza 
wystąpienie zmian skórnych. 
Ból może mieć charakter na-
padowy lub stały. Jest parzący, 
piekący, strzelający, nasila się 
pod wpływem zmian tempera-
tury i stresu. Nieleczony może 
prowadzić do cierpienia, zabu-
rzeń snu, depresji, znacznego 
obniżenia jakości życia. Jest 
niezwykle uciążliwy dla cho-
rego.

Leczenie polega na sto-
sowaniu odpowiedniej far-
makoterapii, umożliwiającej 
regenerację uszkodzonych 
nerwów, leków stosowanych 
powierzchniowo, blokad ner-

wów obwodowych. W lecze-
niu farmakologicznym stosu-
jemy leki przeciwdepresyjne, 
opioidowe, przeciwpadacz-
kowe. Leczenie chorego musi 
być ściśle monitorowane przez 
lekarza. Obecnie standardem 
jest łączenie leku przeciwde-
presyjnego z gabapentyno-
idem, leku działającego po-
wierzchniowo oraz opioidu 
słabego lub silnego.

Im wcześniej rozpocznie 
się leczenie bólu towarzyszą-
cego półpaścowi, tym większa 
szansa na szybkie opanowa-
nie dolegliwości i stworzenie 
komfortu pacjentowi. Trudno 
leczy się długotrwałą neural-
gię, wymaga to zwykle stoso-
wania większych dawek leków 
przeciwbólowych i wydłuża 
znacznie czas leczenia. Za-
chęcam do jak najszybszego 
wdrażania leczenia neuralgii 
popółpaścowej.

Dr Dorota  
Siemińska-Puciato

specjalista anestezjolog 

Niemal każdy z moich pacjentów słyszał o tej chorobie. Albo chorował sam, albo 
ktoś z rodziny lub znajomych. Odczucia są różne – od przebiegu  łagodnego, poprzez 
długotrwałe zmaganie się z bólem!

PRAGAWARSZAWA

PÓłPasIec – nIe musI Boleć!

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

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

 URO LOG
wto rek 14.00–16.00

– iks rak eL

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

  





 




 

  

 

RADY
CiotKi
AGATY

Krzyżówka Mieszkańca Nr 5

zaJrzYJMY do KUCHNi
Mąż do żony:
- Kochanie, chcę zrobić pranie, udowodnię 
ci, że to proste. Wypiorę rzeczy po trenin-
gu. Powiedz tylko, jaką temperaturę mam 

nastawić w pralce?
- Po prostu zobacz, co jest napisane na koszulce!
- No… „Legia mistrz”, ale co to ma do rzeczy?!

* * *
Do gabinetu wróżki wchodzi znany, operowy śpiewak, 
którego kariera mocno już przygasa. Po dłuższej chwili 
wpatrywania się w kryształową kulę, wróżka mówi: 
 - Mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą chce 
pan usłyszeć pierwszą?
- Dobrą!
- Po śmierci będzie pan śpiewał w chórze anielskim.
- To nadzwyczajne! A ta zła?
- Hm… Pierwsza próba jutro o dziesiątej.

* * *
- Babciu, nie smutno ci, tyle lat żyjesz bez dziadka…
- Wcale! Od rana pies szczeka, papuga klnie a co wie-
czór do późna czekam, aż kot wróci do domu!

Na przedwiośniu dbaj o zdro-
wie! Mimo szarej czasem po-
gody, nie zaniedbuj spacerów. 
Na spacerze nie wlecz się 
noga za nogą, szkoda czasu.   
i o wiele lepiej jest ruszyć tak 
energicznym krokiem, na jaki 
cię stać, i co jakiś czas (na-
wet co kwadrans) robić sobie 
relaksową przerwę: popatrzeć 
na drzewa czy staw w parku 
zatrzymując się lub po prostu 
wolno idąc przez kilka minut, 
by potem znów dziarsko przy-
spieszyć.
dbaj o to, co jesz. Pamiętaj, że 
bogactwo witamin znajdziesz 
w kiszonej kapuście i ogórkach, 
doskonałych na surowo, w sa-
łatkach z jabłkiem, cebulą czy 
porem, lub na gorąco, w zu-
pach i innych potrawach.
Ważne, by nawadniać organizm 
dobrze dobraną wodą mine-
ralną i herbatkami ziołowymi, 
które przy okazji pomogą go 
oczyścić. Nie wszystkie napa-
ry można stosować bezkarnie. 
Na przykład pijąc dziurawca 
uważaj, by nie wystawiać się 
na słońce! do tego pogodny 
nastrój i czas na zaplanowanie 
przygotowań do Świąt Wielka-
nocnych, bo to tuż tuż!

Co wiesz o hokeju na lodzie? Grano w niego na zamarzniętych 
stawach już w XV wieku! 
Anglia, Francja, Niderlandy  –  uwiecznili to ówcześni malarze, 
np. Peter Bruegel. Ale słowo hokej, pochodzące prawdopodob-

nie od nazwy zakrzywionego kija pasterskiego ((hoquet), rozpowszechniło się około 
200 lat później. Na kontynencie amerykańskim pierwsza wprowadziła hokeja Ka-
nada. W 1855 roku w Ontario opracowano jej zasady, by zimą dostarczyć rozrywki 
znudzonym żołnierzom, a pierwszy mecz halowy odbył się w Montrealu w roku 
1875. Mecz trwał godzinę, a dwie dziewięcioosobowe drużyny grały drewnianym 
krążkiem. Dziś drużyna na boisku liczy pięciu zawodników, grających krążkiem, 
który ma średnicę niespełna 8 cm, grubość około 2,5 cm i waży 156-170 gramów. 
Dziś gramy w hokeja na lodzie, ale też na trawie, na rolkach, podwodnego czy  
w unihokeja z plastikową piłką zamiast krążka.

SałatKoWY zaWrót głoWY
 d  Sałatka ze śledziem
śledzie, najlepiej matjasy, pokrój w poprzeczne paseczki i włóż do 
miski. Na to jędrne, nie za słone kiszone ogórki krojone w kostkę. 
Dodaj ugotowane w mundurkach ziemniaki sałatkowe obrane i również pokrojone w kostkę, 
kapary lub marynowany pieprz zielony, skrop oliwą lub polej oszczędnie majonezem z łyżką 
jogurtu i łyżeczką musztardy. Wymieszaj, posyp obficie cienko krojonym szczypiorem. Pro-
ste, szybkie i znakomite.

 d  Sałatka z burakami
Buraki ugotuj, ostudź, obierz i pokrój w kostkę. Podobnie  ̶  ziemniaki sałatkowe, marchew-
kę i kawałek selera. Dodaj krojone w kostkę aromatyczne jabłko, jedną cienko pokrojoną 
cebulę i śledzie z oleju (też w kostkę). Wymieszaj składniki, odstaw na godzinę do lodówki, 
następnie tuż przed podaniem zalej sosem z jogurtu lub śmietany, doprawionych musztardą 
i odrobiną soli. Nie mieszając, podawaj.

 d  Sałatka tarta
Składniki powinny być starte na drobnej tarce. Najpierw do miski w kształcie walca włóż 
odsączonego tuńczyka z puszki i starannie rozdrobnij go widelcem. Na to cienka warstwa 
tartej cebuli, z solą i pieprzem. Potem cienka warstwa tartej, soczystej marchewki, na to 
majonez. Następnie warstwa tartych na grubszej tarce ugotowanych ziemniaków, drobno 
tartego, żółtego sera (dość gruba) i znowu majonez. Wierzch pokrywamy bardzo drobno 
utartym żółtkiem  ̶  warstwa musi dokładnie pokryć całą powierzchnię, by nie było widać 
majonezu. Schłodzić przed podaniem.

 d  Sałatka deserowa
Jabłko (lobo, kortland) pokrój w kostkę. Jeśli porządnie umyte, nie trzeba go obierać. 
Skrop cytryną. Dodaj pokrojoną w kostkę, obraną i blanszowaną przez 2-3 minuty w lek-
ko ocukrzonej i lekko zakwaszonej cytryną, wrzącej wodzie gruszkę. Następnie dodaj 
inne, ulubione owoce  ̶  ananasa, brzoskwinię, kiwi, mandarynkę czy banana. Wymieszaj. 
Odkrój plaster lodów śmietankowych, połóż na dnie miseczki deserowej, nałóż sałatkę. 
Posyp obficie kuleczkami granatu. Kto nie boi się kalorii i lubi słodko, niech na wierzchu 
doda 3-4 malutkie bezy. Pycha!

H O R O S K O P

Pyszna Józia

 Merlin

Wesoły Romek

Ciekawska
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KUPIĘ
lA Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, srebro  
i inne przedmioty. 

Tel. 22 253-38-79; 601-235-118
lAAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale.             Tel. 516-400-434
lKsiążki winyle dojazd  
do klienta.          Tel. 798-631-511

MEDYCYNA NATURALNA
lNaturalne leki, certyfikat jako-
ści + dodatkowe pieniądze. 

Tel. 732-839-101

MEDYCZNE
lAlkoholowo - narkotykowe od-
trucia, Esperal. 
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
lPsycholog.  Tel. 782-765-646
lSchudnij zdrowo bez efektu 
jojo! Psycholog, trener odżywia-
nia.             Tel. 782-765-646. 
l WWW.SKUTECZNALI-
KWIDACJA.PL. ODSZKODO-
WANIA ZA BŁĘDY MEDYCZ-
NE, OPINIE LEKARSKIE. 
BEZPŁATNA KONSULTACJA 
PRAWNA I MEDYCZNA. 

TEL. 512-860-407

NAUKA
lAngielski, niemiecki. 

Tel. 601-20-93-41
lKorepetycje matematyka, szkoła 
średnia, gimnazjum, matura pod-
staw. Absolwent SGH. Doświad-
czenie.               Tel. 505-718-210
lMatematyka, dojazd. 

Tel. 501-510-709

NIERUCHOMOŚCI/do wynajęcia

lKawalerka Wawer. 
Tel. 660-281-236

lUżytkowy lokal Wawer. 
Tel. 660-281-236

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

lPiękne mieszkanie 61,2 m2  
w cenie 348.000 zł w centrum 
Międzylesia. Mieszkanie po gene-
ralnym remoncie. Do mieszkania 
przynależy piwnica 8m2. 

Tel. 883-376-152 
Aneta Grabowska

PRAWNE
Adwokat Grochów - porady 

prawne, przystępne ceny. 
Tel. 501-288-110

lDoradca Podatkowy - porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody, audyty Wspólnot Miesz-
kaniowych. Warszawa Gocław. 

Tel. 22 672-34-34; 
604-095-656; 

www.podatki-doradca.pl
lKancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer - Anin ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30; 603-807-481
lKancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. Czynna codziennie 
oprócz wtorków. Ul. Grochow-
ska 207 (Universam, antreso-
la od strony pętli autobusowej) 
www. kancelariaosica. pl; 

Tel. 509-959-444, 
22 810-00-61 w. 252

RÓŻNE
lOPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE - TANIO  
I SOLIDNIE. 

TEL. 500-336-607

SPRZEDAM
lDrewno kominkowe olcha, 
brzoza, dąb, buk od 130 zł, bry-
kiet od 9 zł. Skup złomu odbiór 
od klienta gratis.

ul. Trakt Lubelski 338a. 
Tel. 609-805-821

Maszyny do szycia walizkowe-
go, na metalowych częściach,  
z gwarancją. Cena od 200 zł. 

Tel. 22 870-71-72

lOdkurzacze Rainbow - nowe, 
używane - serwis, konserwacja, 
akcesoria.          

Tel. 606-742-822 
www.odkurzaczewodne.eu

SZUKAM PRACY
lDyplomowana opiekunka me-
dyczna zaopiekuje się osobą po-
trzebującą pomocy. 

Tel. 505-490-203

lZaopiekuję się starszą osobą 
lub dzieckiem - z zamieszkaniem. 

Tel. 669-124-210

TRANSPORT
lAAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 

Tel. 721-002-710
lAAA Wywóz mebli, gruzu, 
sprzątanie piwnic, strychów, 
wycinka drzew, małe rozbiórki. 

Tel. 22-224-22-63 
888-651-163

lPrzeprowadzki 24h/7. Wy-
wóz i utylizacja zbędnych me-
bli, przedmiotów z mieszkań  
i piwnic.          

Tel. 607-66-33-30
lPrzeprowadzki w Warszawie. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel. 721-109-114
l  Transport - przeprowadzki - 
sam. o wymiarach -3,6 dł./2,0 
wys. – kontener-winda, kraj, za-
granica, konkurencyjne ceny. 

Tel. 502-904-764

TURYSTYKA
l  MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, 
LAS, KAMERALNIE. 

TEL. 89 621-17-80, 
WWW.SZCZEPANKOWO.PL

USŁUGI
lA A Tani serwis komputerowy. 
Dojazd i Ekspertyza 0 zł. 

Tel. 504-617-837
lAAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki - krajowe, zachodnie. 
Naprawa. 

Tel. 609-105-940
lAnteny indywidualne, zbior-
cze, monitoring, naprawa 
RTV. Najwyższa jakość usług.  
ul. Igańska 32. 

Tel. 604-506-278; 22 813-60-33
lAnteny satelitarne, naziemne, 
nc+, Trwam, Polsat, tvn24, oraz 
dekodery telewizji naziemnej. 
Sprzedaż, montaż, naprawa. 
lemag-tvsat.waw.pl 

Tel. 22 815-47-25; 501-123-566
lANTENY TELEWIZJA 
MONTAŻ SERWIS. 

TEL. 534 10 20 10
lANTENY, TELEWIZORY - 
NAPRAWA.    TEL. 602-216-943
lCyklinowanie, lakierowanie 
- Jacek Szpakowski. 
Tel. 22 872-93-03; 502-920-316 
lCyklinowanie, lakierowanie. 

Tel. 510-727-201
lCyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów - Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88; 609-542-545
 

lCzyszczenie 11 lat Karcherem 
dywanów, tapicerki, materacy. 
Profesjonalnie. Tel. 502-928-147
l  Czyszczenie dywanów/wykła-
dzin/tapicerki. Skutecznie/profe-
sjonalnie.     

Tel. 519-62-62-02
22-224-43-44, otopranie.pl

l  Czyszczenie Karcherem  
dywanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
lDezynsekcja - skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16
lDomofony, naprawa pralek,  
instalacje elektryczne. 

Tel. 601-93-68-05

Domowy hydraulik - 24h, awa-
rie pieca, termy, kuchni, podłą-

czenia, przeróbki, naprawy. 
Tel. 22 610-88-27; 604-798-744

lELEKTRYCZNE. 
TEL. 504-618-888 

lFutra - kożuchy, odzież skó-
rzana - usługi miarowe, przerób-
ki, wszelkie naprawy, ul. Zamie-
niecka 63.            

 Tel. 22 610-23-05
lHydrauliczne, gazowe, solidnie. 

Tel. 22-610-81-21, 607-773-106
lHYDRAULICZNE. 

TEL. 504-618-888
lHydrauliczno - gazowe. 

Tel. 505-65-85-23 
lHYDRAULIK. 

TEL. 502-031-257
lHydraulika, ślusarstwo, po-
gotowie.      Tel. 889-518-246
lHydraulika, wod. kan.- gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213

lKlimatyzacja, wentylacja ,od-
dymianie - montaż, projektowa-
nie, serwis 24 h, sprzedaż urzą-
dzeń, kompleksowa obsługa, 
doradztwo techniczne, szybkie 
terminy realizacji, gwarancja. 

Tel. 502-904-708
lLODÓWEK NAPRAWA.

 

TEL. 22 842-97-06
602-272-464

lLodówki, pralki, telewizory - 
naprawa.        Tel. 694-825-760
lMalowanie, gładź. 

Tel. 510-711-163 

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 

Wywóz mebli. 
Tel. 22 499-20-62 

lOcieplanie domów. 
Tel. 660-473-628 

lPANELE, UKŁADANIE. 
TEL. 504-618-888

lPralki, lodówki - naprawa. 
Tel. 502-562-444; 603-047-616
lRolety antywłamaniowe  
i naprawy.          Tel. 602-228-874
lRolety, żaluzje, markizy, mo-
skitiery.      Tel. 508-608-790
lRolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe - produkcja, 
naprawa.        Tel. 602-228-874
lSTOLARZ - SZAFY, ZABU-
DOWY, GARDEROBY I PAW-
LACZE.        TEL. 602-126-214 
lTermowizja.    Tel. 660-47-36-28
lZabudowa balkonów. 

Tel. 889-421-666
lŻaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali.     Tel. 22 610-54-19

USŁUGI/budowlane
l  Remonty a-z.     Tel. 510-383-044
l  Glazura, malowanie, hydraulika. 

Tel. 606-181-588
lUsługi: koparko-ładowarką- wy-
kopy, niwelacje, wyburzenia, młot- 
kucie. Konkurencyjne stawki. 

Tel. 502-904-764
lWykończenia, remonty. 

Tel. 504-781-725

USŁUGI/komputerowe
lAAA Tani Serwis Komputero-
wy 18zł/ h 24h. Dojazd 0 zł. 

Tel. 506-480-505
lOprogramowanie dla firm  
RAKS sprzedaż.      

 Tel. 22 846-20-84
lSerwis. Tanio.    Tel. 602-849-614

USŁUGI/porządkowe
lPranie dywanów, mebli tapice-
rowanych, tapicerek samochodo-
wych. Osobiście. 

Tel. 512-247-440
l  Sprzątanie obiektów. 

Tel. 515-943-649

USŁUGI/remontowe
lDachy, rynny, kominy. Napra-
wy, wymiana, montaż. 

Tel. 504-250-013 
lGlazura, hydraulika, remonty. 

Tel. 518-562-380
l  Glazura, remonty. 

Tel. 694-809-402 

lGładź, panele, malowanie. 
Tel. 609-982-675

KOMINKI 
USŁUGI ZDUŃSKIE   

TEL. 606-387-517

lMalowanie, tapetowanie, 
panele.           Tel. 22 615-76-97; 

695-679-521
lMalowanie, tapetowanie, 
remonty. 

Tel. 501-028-073; 
22 612-21-74

lRemonty kompleksowo 
i solidnie. 

Tel. 501-868-930, 502-218-778 
www.remonty4u.pl

lTAPETOWANIE, MALO-
WANIE, GLAZURA. 
GŁOWACKI.        

TEL. 504-618-888 
lWykończenia mieszkań. 

Tel. 503-120-610

ZIELARSTWO
lZiółko - Sklep Zielarsko-
Medyczny ul. Komorska róg 
Jarocińskiej 48A. Zielarstwo - 
pełny asortyment, profesjonal-
ne porady.      Tel. 602-648-813

ZWIERZĘTA
lGABINET WETERYNA-
RYJNY FREDEK, GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 
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REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Grochowska 156 
tel. 22 610-48-74; 22 610-49-11

 ul. Floriańska 12 
tel. 22 619-19-56; 22 619-36-19

 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 
ul. Rechniewskiego 14 (Gocław)

500 253 842; 502 832 474 
www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

zamÓW W InternecIe: www.mieszkaniec.pl  
maIlem: reklama@mieszkaniec.pl
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do warsztatu samochodowego
stałych i nowych Klientów! 

Nowa siedziba znajduje się teraz 
przy ul. Żupniczej 17 

wjazd od ul. Chodakowskiej 
(na terenie ARDO).

Specjalizujemy się w:
• Mechanice pojazdowej 

• Diagnostyce komputerowej
• Naprawie bieżącej samochodów  

osobowych i dostawczych 
• Wymianie opon 

Samochód zastępczy – do dyspozycji klienta.

Oferujemy profesjonalny,  
solidny i uczciwy serwis 

Tel. 501-718-716 (całodobowy)

KUPON RABATOWY:
10% dla Czytelników „Mieszkańca” 

!
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Pierwszego marca w Parku 
Skaryszewskim został zorgani-
zowany Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – Tropem Wilczym. 
To właściwie projekt biegowo-
edukacyjny, który przyciąga nie 
tylko ludzi pasjonujących się 
sportem. – Ostatnio szwankuje 
mi trochę zdrowie, więc nie bie-

gam, ale na tę imprezę przysze-
dłem dla rekonstrukcji potyczki, 
czyli przyciągnęły mnie wzglę-
dy patriotyczne…   ̶  przyznaje 
„Mieszkańcowi” Marek, jeden 
z setek spacerowiczów, którzy 
mieli możliwość zarówno kibi-
cowania zawodnikom, jak i obej-
rzenia historycznej rekonstrukcji. 

Ideą Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych jest oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antyso-
wieckiego działającego w latach 
1944-1963, a także popularyzo-
wanie tego ukrywanego przez lata 
fragmentu historii naszego kraju. 

Tropem Wilczym odbył się 
w „Skaryszaku” na trzech dy-
stansach – 10 km, 5 km oraz 
(symbolicznym) 1963 m. W za-
wodach wzięło udział 2500 bie-
gaczy. Na najkrótszym dystansie 
zwyciężył Igor Niewiadomski 
z Kołobrzegu. Drugie miejsce 
zajął Maciej Strupiechowski z 
Siedlec,  a trzecie reprezentant 
stolicy Piotr Bałtrukiewicz. Całe 
podium oddali warszawiacy go-
ściom w biegu na 5 km. Na tym 
dystansie pierwszy był Przemy-
sław Osełka z Wólki Prackiej. 

Kolejne miejsca zajęli Mateusz 
Baran (Konstancin-Jeziorna) 
i Radosław Helon (Szczecin). 
Jednak medalowy honor stoli-
cy został uratowany w biegu na 
najdłuższym dystansie. Dokonał 
tego Łukasz Oskierko z czasem 
31 minut i 26 sekund. Srebro  
i brąz w tym biegu znowu przy-
padły przyjezdnym – Pawłowi 
Raczyńskiemu z Kraśnika i Paw-
łowi Woźnickiemu z Węgrowa. 

1 marca został ustanowiony 
Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” dopiero 
w 2011 roku. Data ta nawiązuje 
do wykonanego w 1951 r. w wię-
zieniu na Mokotowie wyroku 
kary śmierci na siedmiu człon-
kach IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”. Głównym organizatorem 
biegu Tropem Wilczym była 
Fundacja Wolność i Demokracja.

  ar

Coraz częściej patriotyzm łączony jest z imprezami sportowo-rekreacyjnymi. A takie 
połączenie jest coraz bardziej atrakcyjne…

Wilcze tropy w Parku skaryszewskim

REKLAMA REKLAMA

Kazimierzowi Górskiemu, największemu Polskiemu trenerowi 
piłkarskiemu, szczęście towarzyszyło w karierze zawodowej. 
Rzeźbie Pana Kazimierza – towarzyszy jakiś niefart…

Wielki kazio 
- niefartowny szczęściarz

Zawodom przyświeca mot-
to papieża Benedykta XVI: 
„Piłka nożna, gdy jest prak-
tykowana zgodnie z regułami, 
staje się narzędziem edukacyj-
nym oraz nośnikiem ważnych 
wartości ogólnoludzkich oraz 
duchowych”. Także obecne-
mu papieżowi, Franciszkowi, 
piłka nożna jest bardzo bliska.

̶  Warszawsko-Praska Liga 

Piłki Nożnej rozgrywana jest  
w trzech kategoriach wieko-
wych: podstawówka, gimna-
zjum i open – wyjaśnia „Miesz-
kańcowi” Jarosław Kania, 
najlepszy strzelec drużyny  
z południowopraskiej parafii 
Bożego Ciała. – Gramy za-
równo w hali, jak i na świeżym 
powietrzu. Napastnik przez 
wiele lat był lektorem w swoim  

kościele, ale mówi, że żeby 
znaleźć się w drużynie, to wca-
le niekoniecznie trzeba przy-
należeć do którejś z formacji 
służb świeckich. Choć zdecy-
dowana większość zawodni-
ków, to ministranci, lektorzy, 
czy aktywiści Totus Tuus.

W tegorocznej edycji ligi 
bierze udział kilkadziesiąt ze-
społów. W kategorii open jest 

ich aż 20. W sezonie 2014/2015 
drużyna parafii Bożego Ciała 
znajduje się w grupie z parafia-
mi Matki Bożej Królowej Polski  
z Anina, Świętej Łucji z Rem-
bertowa, Świętego Jana Chrzci-
ciela z Michalina oraz Matki 
Bożej Dobrej Rady z Miedze-
szyna.  

Runda jesienna nie była 
zbyt szczęśliwa dla zespołu 
naszych rozmówców, ale jed-
no zwycięstwo i trzy porażki 
nie dołują zawodników, a je-
dynie napawają optymizmem, 
że na wiosnę będzie lepiej.

Magda K.

Wystartowała wiosenna runda rozgrywek Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej. To liga,  
w której zdecydowana większość zawodników jest mocno związana ze służbą liturgiczną.

z ambony na murawę…

Czas przełamać fatum, jaki 
wisi nad usadowieniem w War-
szawie pomnika Kazimierza 
Górskiego. Rzeźba miała już 
kilka ogłaszanych terminów 
odsłonięcia. Pierwotnie miało 
się ono odbyć 10 października 
ubiegłego roku. Później datę 
zmieniono na 5 listopada. Ko-

lejnym wyznaczonym termi-
nem był 2 marca 2015 r. Dzień 
szczególny, gdyż to 94. rocznica 
urodzin legendarnego trenera. 
Niestety, także tego dnia nie 
doszło do odsłonięcia rzeźby.
Liczne zmiany terminu takiego 
uhonorowania trenera zapewne 
wpłynęły na to, że aktualna data 
odsłonięcia pomnika nigdzie nie 
została opublikowana. „Miesz-

kaniec” jednak ustalił, że bę-
dzie to 26 marca o godz. 12. Tę 
datę potwierdzają nam zresztą  
w Fundacji Kazimierza Gór-
skiego. – I mam nadzieję, że 
już żadnej zmiany nie będzie… 
 ̶ mówi dyrektor Dariusz Górski.
Rzeźba autorstwa Marka  
Maślańca, została odlana w Gli-
wicach. Pomnik ma 3,5 metra 
wysokości. Koszt jego budo-
wy został pokryty ze zbiórki 
publicznej, a także ze środków 
PZPN. Rzeźba stanie przy jed-

nej z alejek prowadzących 
na Stadion Narodowy, 

któremu zresztą Sejm 
nadał imię Kazi-
mierza Górskiego.
Największy trener 
polskiej reprezenta-
cji piłki nożnej wy-
walczył dla naszego 

kraju złoty, a następ-
nie srebrny medal olimpijski,  
a także srebrne medale na 

Mistrzostwach Świata. Znany 
był także z genialnie prostych 
powiedzeń. Na pomniku znaj-
dzie się, wybrany w drodze 
konkursu, cytat z Pana Kazi-
mierza. Możemy zdradzić jego 
treść: „Droga do zwycięstwa 
jest prosta – to droga gorą-
cego serca, chłodnych myśli  
i szczerych ambicji!”.
  Adam Rosiński

PROMOCJA z okazji
25-lecia ZY-GRO

SANATORIA  –  Truskawiec  
14 dni, 5 zabiegów dziennie, przejazd, 

wyżywienie – szwedzki stół – 1500 zł.

Druskienniki – 3800 zł.

GrecJa – wczasy 14 dni, dojazd, wyżywienie.   

Maj – październik: 1800 - 1950 zł.

PielGrzymka – „ŚlaDami TryloGii”
Lwów – Olesko – Podhorce – Poczajów –Krzemieniec – Zbaraż  

– Kamieniec Podolski - Chocim – Złoczów – Żółkiew:  

22.04.2015 – 26.04.2015 – 800 zł.

PielGrzymka włochy:  
15-20.05.2015 Turyn – Mediolan

PeTersburG: „białe noce”: maj - czerwiec

ziemia ŚwięTa: 9 dni: maj, wrzesień

wilno: śladami kultury polskiej, Paryż, Wiedeń – dla szkół

moskwa, moskwa-PeTersburG
lwów – krzemieniec: śladami kultury polskiej

PielGrzymka: Troki - Wilno- Szuale - Sziluwa

Wycieczki, pielgrzymki, zielone szkoły na zamówienia.

Przejazdy autokarowe: Wilno, Lwów

warszawa, ul. kredytowa 6,  
tel. 22 828-20-60; kom. 600-090-231

www.zygro-sanatoria.pl; e-mail:zyggro@wp.pl


