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Potęga tweeta
Dlaczego niektóre kariery (poli-

tyczne, aktorskie, medialne) trwają 
tak krótko? Bo żyjemy w czasach, 
kiedy kierują nami emocje. Celowo 
wywoływane. Już nie ma informacji 
i objaśniającej jej publicystyki. Są 
krótkie „flesze” mające wywołać 
u nas określoną reakcję. 

Uwierzyliśmy, że nie mamy 
czasu czytać, uwierzyliśmy, że nie 
mamy kompetencji, by analizować. 
Mamy patrzeć na podsuwane nam 
obrazki i wyciągać wnioski. To jest 
dobre, a to jest złe, ten jest OK, 
a ten nie. Zamiast trzech zdań, wci-
śnijmy np. „uśmiechniętą buźkę”, 
znak, że jesteśmy za. 

W takim świecie nie ma miej-
sca na reakcje pośrednie. W sms-
ie czy tweecie przecież nie poka-
żesz stanów pośrednich, wahań, 
wszystkich niuansów. Nie może 
być „tak”, „ale”… lub „nie, ale”. 
To „ale” nam odcinają, musisz być 
za, albo przeciw.

Ci, co są po środku, czyli jednak 
mają „ale”, stanowią masę, o którą 
trzeba się bić. No bo raz przeważa 
w stronę „tak”, a raz w stronę „nie”, 
w zależności od tego, gdzie było bli-
żej naszemu „ale”.

Dlatego tak szybko zmienia się 
nasza opinia o politykach, gwiaz-
dach. Zdeklarowanych zwolenników 
jest po 20-25 proc. Reszta „lubi” 
warunkowo, w zależności, jak da-
leko jesteśmy z wątpliwościami od 
dwóch brzegowych stacji. 

Ostatnie wydarzenia politycz-
ne w Polsce pokazały to najlepiej. 
Świat politycznych liderów jest 
wyjątkowo chwiejny: wystarczy, że 
przeszarżują i już są w mniejszości. 
I bardzo łatwo, ale i bardzo trudno 
się z niej wydostać…

Tomasz Szymański
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T Lna ZES AWY UNCHOWE  
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 Zadzwoń, zamów i odbierz
  

    

  

 Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18 

 (wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;  

www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

ZNAJDŹ NAS NA 

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

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

Warszawa ul. Świecka 1
tel./fax 22 812-59-74; 602-333-737

pralnia@ekoprogram.waw.pl; www.profesjonalnapralnia.com.pl

Centrum Prania Dywanów i Wykładzin

Metro rośnie…

artYKUŁY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.
pościel Kora 160x200 76 pln

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt.godz.10-19,sob. 9-13

darjo.sklep@gmail.com

STOLARZ
WYRÓB * NAPRAWA * RENOWACJA

MEBLI Z DREWNA
www.meble-wierzbowski.pl

ul. Krypska 29 tel. 502 221 045, 514 074 404

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

Frekwencja Państwa głosowania w IV Edycji Plebiscytu „Zacny Mieszkaniec” miło nas zaskoczyła.  
W chwili zamykania bieżącego numeru zostało oddanych ponad 100 tysięcy głosów! Na Państwa 
prośby zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu głosowania do 30 października. Zasady głosowania 
pozostają bez zmian. Szczegóły na www.mieszkaniec.pl

„ZACnY  MieSZKAnieC”
GŁoSUJeMY DALeJ
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Amator cudzych portfeli
Policjanci z Wawra doszli 

do wniosku, że ostatnich kra-
dzieży w środkach komunika-
cji miejskiej dokonuje praw-
dopodobnie ta sama osoba. 
Wytypowali wcześniej znane-
go już im z tego typu działal-
ności 43-letniego Grzegorza Z. 
Ten jednak rzadko przebywał 
w swoim domu. Wpadł pod-
czas kontroli dokumentów na 
Pradze Północ. Przedstawiono 
mu zarzut kradzieży 4 portfeli 
i 1 złotego łańcuszka.

Ona złodziejka,  
on rozbójnik

Jednym z elementów odpra-
wy przed służbą patrolową poli-
cjantów jest przeglądanie zabez-
pieczonych nagrań monitoringu 
miejskiego i osiedlowego, na 
których zarejestrowano przestęp-
stwa. Na jednej z płyt policjanci 
rozpoznali kobietę, sprawczynię 
kradzieży. Już podczas patrolu 
udali się do niej i ją zatrzyma-
li. W jej mieszkaniu przebywał 
także mężczyzna podejrzewany 
o dokonanie rozboju w Śródmie-
ściu. I on trafił do celi.

Oszukiwała  
„na policjanta”

Policjanci wydziału kry-
minalnego wnikliwie analizują 
wszystkie zgłoszenia dotyczą-
ce oszustw dokonywanych me-
toda na wnuczka czy policjan-
ta. Przypomnijmy ten mecha-
nizm: do starszej z reguły oso-
by dzwoni przestępca i mówi, 
że jest policjantem. Informuje, 
że wkrótce do niego zgłosi się 
złodziej podszywający się pod 
członka rodziny, żeby wydać 
pieniądze, bo sytuacja jest pod 
policyjną kontrolą. 

Tak było i w tym przypadku. 
83-letnia pani złożyła zawiado-
mienie, że została oszukana, 
a pieniądze w kwocie 10 ty-
sięcy złotych wręczyła młodej 
kobiecie, którą będzie w stanie 
rozpoznać. Kryminalni podjęli 
czynności operacyjne, doko-
nali sprawdzeń i ustaleń, które 
w efekcie doprowadziły do za-
trzymania 27-latki. Magdalena 
S. została rozpoznana przez po-
krzywdzoną. Usłyszała zarzut 
pomocnictwa w oszustwie.

Okradł mamę
Pewna kobieta zgłosiła 

kradzież. Z domu zniknęło 600 
złotych, kobieta podejrzewała 
o przywłaszczenie tej kwoty 
swojego syna, który do domu 
„tylko wpada”. Po ustaleniu 
miejsca pobytu 27-letniego 
Radosława K., policjanci za-
trzymali go. Będzie miał po-
stawiony zarzut kradzieży.

Wietnamczyk  
napastnikiem

34-letni handlujący na ba-
zarze Wietnamczyk dokonał 
rozboju. Podszedł do mężczy-
zny, poprosił o papierosa, a gdy 
ten wyjmował paczkę z kiesze-
ni, Wietnamczyk zaczął go bić 
i zabrał mu telefon komórko-
wy. Ofiara zgłosiła fakt pobicia 
na policji, a funkcjonariusze 
zatrzymali sprawcę.

„Wielbiciel”  
rowerów

Marcin B. włamywał się do 
piwnic. Kradł głównie rowery, 
na krótko zatrudnił się w skle-
pie, w którym przywłaszczył 
sobie kartę bankomatową. Po-
licjanci zatrzymali go i posta-
wili mu kilka zarzutów.

(policja.pl)

KRONIKA POLICYJNA

Niedzielna pikieta miesz-
kańców Skaryszewskiej 11 
miała na celu zwrócenie uwagi 
władz samorządowych i opinii 
publicznej na tragiczne skutki 
reprywatyzacji oraz „odzyska-
nie bezprawnie przejętego bu-
dynku”. Akcję mieszkańców 
wsparli radni samorządowej 
opozycji, Komitet Obrony 
Praw Lokatorów oraz Ruch 
Sprawiedliwości Społecznej. 

– Zostaliśmy sprzedani po raz 
trzeci – mówi „Mieszkańcowi” 
Joanna Biesiada, matka dwojga 
małych dzieci. – Nowy właści-
ciel się nie pojawił i nie wiemy 
nawet, komu płacić czynsz. 

To bardzo niebezpieczna sy-
tuacja, gdyż gwałtownie rośnie 
zadłużenie lokatorów. Zresztą, 
na uiszczanie już wcześniej hor-
rendalnie podniesionych opłat 
czynszowych i tak nie wszyst-
kich mieszkańców jest stać.

– Jestem załamana – zwie-
rza się naszemu reporterowi 
inna lokatorka Skaryszewskiej 
11, Urszula Staniszewska.  
– Już poprzedni czynsz wzrósł 
mi o 240 procent! To tragedia! 
Ja nie mam z czego płacić… 

Mieszkańcy uważają, że ich 
budynek został zreprywatyzo-
wany niezgodnie z przepisami. 

– Złożyliśmy w tej sprawie 
zawiadomienie do prokuratu-
ry, ale ta odmówiła wszczę-
cia postępowania – wyjaśnia 
Waldemar Szewczyk. – Po 

interwencji w ministerstwie 
sprawiedliwości prokuratura 
jednak podjęła postępowanie. 
A chodzi o to, że budynek od-
dano, bez przeprowadzenia 
spraw spadkowych, osobie, 
która, jak wynika z hipoteki, 
miała w nim jedynie pięć pro-
cent udziału.

– Władze dzielnicy nie po-
magają ludziom, którzy znaj-
dują się w takiej sytuacji, jak 
lokatorzy ze Skaryszewskiej 11 
– mówi radny Dariusz Lasocki. 
– A podobnych sytuacji mamy 
na Pradze-Południe ok. 400. 

Jerzy Gierszewski z połu-
dniowopraskiego Ratusza wy-
jaśniał, że „Dzielnica nie jest 
decyzyjna w żadnej ze spraw 
reprywatyzacyjnych”. Dodał 
też, iż kilku mieszkańcom 
tego budynku już zapropono-
wano inne lokale.

Lokatorzy zreprywatyzo-
wanych budynków oczekują 
wsparcia od samorządu. Ocze-
kują nie tylko innych lokali, 
ale także zmiany przepisów 

prawa oraz utworzenia fun-
duszu odszkodowawczego 
dla lokatorów skrzywdzonych 
przez dziką reprywatyzację. 

– Skoro były miliony dla 
pani Marzeny K., były miliar-
dy dla oszustów, to muszą się 
znaleźć pieniądze przeznaczo-
ne na taki fundusz! – apelował 
Piotr Ikonowicz.

Na wtorkowej sesji rady 
Pragi-Południe mówiono m.in. 
o zwrotach nieruchomości 
w tej dzielnicy. Na posiedzenie 
zostali zaproszeni mieszkańcy 
i przedstawiciele Urzędu m.st. 
Warszawy. 

Po rozpoczęciu obrad 
z czterdziestominutowym 
opóźnieniem i dojściu do spra-
wy reprywatyzacji, dyrektor 
Damian Poznański ze stołecz-
nego biura prawnego mówił, że 
na Pradze-Południe jest złożo-
nych 430 wniosków, a toczy się 
213 postępowań zwrotowych.

Wiceburmistrz Piotr Żbi-
kowski zwracał uwagę, że od 
niedawna funkcjonuje tzw. 
mała ustawa reprywatyzacyj-
na, dzięki której można zabez-
pieczyć przed zwrotami szko-
ły i przedszkola. 

Do sytuacji lokatorów 
roszczeniowych odnosił się 
wiceburmistrz Adam Cieciura: 
– W latach 2007-2016 zwró-
ciło się do nas o lokale 265 
osób, 46 wniosków jest jeszcze 
rozpatrywanych. 

Burmistrz Tomasz Ku-
charski mówił, że te liczby 
wskazują, z jak wielkim wy-
zwaniem zmaga się dziel-
nica. Niejako przy okazji, 
wiceprzewodniczący Rady 
Karol Kowalczyk mówił 
o konieczności zablokowa-
nia zwrotów terenów boisk 
przy podstawówce nr 120 
i liceach Herberta i Wy-
spiańskiego. 

– Wróćmy do tematu  
– apelował radny Sławomir 
Kalinowski. – Oddawane są 
budynki, a nie są zabezpie-
czane byty mieszkańców tych 
budynków! 

Niestety, do chwili wysła-
nia tego materiału do druku 
mieszkańcy nie zdążyli wypo-
wiedzieć się na sesji…

Adam Rosiński

„LoKAtorZY to nie towAr!”
Lokatorzy zreprywatyzowanych kamienic wy-
chodzą na ulice. W niedzielę, 16 październi-
ka, protestowali mieszkańcy kamienicy przy  
ul. Skaryszewskiej 11, a w miniony wtorek loka-
torzy pojawili się na sesji rady Pragi-Południe.
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Już po raz czwarty mieszkańcy 
Warszawy będą mieli możliwość de-
cydowania, na jakie cele wydatkować 
malutką część publicznych pieniędzy. 
Malutką część, gdyż mówimy o kwo-
tach rzędu od 1 do 2% dzielnicowych 
budżetów. Ale sumując dzielnicowe 
wartości okazuje się, że w skali miasta 
będzie do wydania ponad 60 mln zł.

Podstawową zaletą procesu Budże-
tu Partycypacyjnego jest to, że miesz-
kańcy nie tylko będą głosowali, które 
projekty mają zrealizować władze mia-
sta, ale wcześniej będą także wymyślali 
i tworzyli te projekty. Niezmiernie waż-
nym aspektem jest także nauka – po-
przez proces BP można się dowiedzieć 
„ile kosztuje miasto” i jaką drogę trzeba 
pokonać, aby dana inwestycja została  
zrealizowana.

Choć stołeczny Budżet Partycy-
pacyjny nadal jest dość popularny 
wśród mieszkańców, to zdaje się, że 
spada zainteresowanie chęcią uczest-
niczenia w zespołach ds. Budżetu 
Partycypacyjnego (w każdej dzielni-
cy funkcjonuje taki zespół). Może to 
wynikać z tego, że tak naprawdę rola 
tzw. zwykłych mieszkańców w tych 
zespołach jest właściwie fasadowa. 
Cały dzielnicowy zespół liczy ok. 
25 osób. Wśród tej grupy jest tylko  
6 tzw. zwykłych mieszkańców, zaś po-
zostali członkowie, to przedstawiciele 
dzielnicowych urzędników, organiza-
cji pozarządowych i różnego rodzaju 
radni. 

– W skład tych zespołów powinni 
wchodzić tylko mieszkańcy – komen-
tuje nam, prosząca o anonimowość, 
jedna z uczestniczek zespołu po-
przedniej edycji BP na Pradze-Połu-

dnie. – Urzędnicy, radni, czy organi-
zacje pozarządowe mają możliwość 
wpływania lub decydowania o wy-
datkowaniu publicznych środków na 
inne sposoby niż w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego. Urzędnicy po-
winni tylko weryfikować możliwość 
realizacji poszczególnych projektów 
składanych przez mieszkańców.

 Być może to właśnie jest przyczy-
ną, że choć na inauguracyjnym spotka-
niu w południowopraskim Ratuszu sala 
konferencyjna była prawie pełna, to do 
pracy w zespole zgłosiło się tylko 9 
mieszkańców. A z pięciu zarezerwowa-

nych miejsc dla organizacji pozarządo-
wych aż trzy zostały nieobsadzone.

Nowa edycja BP ruszyła z kilko-
ma istotnymi zmianami. Nie będzie-
my się o wszystkich rozpisywać, ale 
należy zaznaczyć, że w każdej dziel-
nicy może zostać inaczej zdefinio-
wane pojęcie „ogólnodostępności”. 
Ten warunek (aby ze zrealizowanego 
projektu mógł korzystać każdy) wy-
woływał wiele dyskusji. 

Często zdarzało się, że wygry-
wały projekty nie mieszkańców, a de 
facto instytucji, placówek, czy orga-
nizacji (np. szkół, bibliotek). Czy ta 
zmiana wpłynie na dobre? Trudno 
powiedzieć. Czas pokaże. 

Natomiast fatalną noweliza-
cją zasad jest wprowadzenie 10- 
-procentowego progu – jeśli w gło-
sowaniu projekt uzyska niższy pułap, 
a wygra, to i tak nie będzie realizo-
wany. Dlaczego to fatalna zmiana? 
Dlatego, gdyż można teoretycznie 
wyobrazić sobie, że w dzielnicy je-
denaście projektów dostaje po 9% 
głosów, a w takim przypadku żaden 
projekt nie będzie wykonany…

W obecnej edycji BP miesz-
kańcy będą wybierali projekty do 
zrealizowania w 2018 r. Już od 

początku grudnia (do 23 stycznia 
2017 roku) można będzie składać 
wnioski z pomysłami do realizacji 
poprzez proces BP. 

– Mam nadzieję, że wszystkie 
Państwa pomysły, projekty, które 
wymyślicie, będziemy mogli zre-
alizować – mówił na południowo-
praskiej inauguracji procesu wi-
ceburmistrz Jarosław Karcz.   

rosa

rUSZYŁA iV eDYCJA 
W tym miesiącu ruszyła kolejna edycja procesu Budżetu 
Partycypacyjnego. W każdej stołecznej dzielnicy odbyły się 
spotkania inaugurujące BP.

ZniCZe, KwiAtY i nie tYLKo

Cmentarze rozbłyskują miliona-
mi światełek, te w wielkich miastach 
i maleńkich wioskach. Nazajutrz przy-
pada Dzień Zaduszny, wspomnienie 
wszystkich zmarłych, ważne święto 
kościoła katolickiego, w różnych ko-
ściołach obchodzone także w innych 
terminach, na przykład w prawosła-
wiu – w okolicy Wielkanocy.

Łączącą te dwa dni noc, wedle 
prastarych wierzeń, wypełniają szcze-
gólne wydarzenia: po świecie miały 
krążyć dusze czyśćcowe, odwiedza-
jąc miejsca, w których niegdyś żyły. 
Zakazane były śpiewy i uczty, a tak-
że – wychodzenie z domu, by im nie 
przeszkadzać.

Do każdego święta warto się 
przygotować. Nie trzeba czekać z po-
rządkami na grobie bliskich nam osób 
do 1 listopada, wręcz nie wypada 
w dzień wspomnień i modlitwy szo-
rować nagrobka. W tym roku mamy 
mnóstwo czasu!

Przyda się zmiotka, konewka lub 
duża butelka na wodę i szczotka ryżo-
wa, pasta do nagrobków. Dobrze mieć 
ze sobą ręczniki papierowe, rękawiczki 
jednorazowe i plastikową płachtę, by 
osłonić przód ubrania (szorowanie roz-
pryskuje wokół brudną wodę, z chemika-
liami lub bez, także na płaszcz, spodnie 
i buty). Przyda się worek na śmieci czy 
torba jednorazowa, by nie chodzić kil-
ka razy do śmietnika. Warto nie tylko 
zawczasu posprzątać, wyrzucić stare 
kwiaty i znicze, oczyścić płytę i pomnik, 
zamieść wokół (wiem, że to ostatnie jest 
obowiązkiem zarządu cmentarza, ale 
obowiązek sobie, a życie sobie). 

1 i 2 listopada to te dni, kiedy mo-
żemy i powinniśmy wspomnieć tych, 
których już z nami nie ma. Podzię-

kować serdeczną myślą za wszystkie 
dobre chwile, wybaczyć, jeśli jeszcze 
jakieś sprawy są nie do końca zała-
twione, otoczyć modlitwą. 

Ważne, by odwiedzić zmarłych, 
zaplanować podróż być może w kilka 
miejsc, do kilku miejscowości – rok 
2016 daje nam wyjątkową okazję  
– ale też ważne, by pamiętać o ży-
wych. „Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą” – mądre i piękne 
słowa księdza Jana Twardowskiego  
– stały się aż zanadto popularne, omi-
jamy je wzrokiem często bez refleksji. 
Szkoda. Bo ludzie naprawdę odcho-
dzą nagle, często całkiem niespodzie-
wanie i tym boleśniej, im są nam bliż-
si. W tym roku mamy do dyspozycji 
weekend 29/30 października, a wielu 
z nas weźmie wolny dzień w ponie-
działek, co razem z Dniem Wszyst-
kich Świętych daje sporo czasu. 

Dlatego warto – zwłaszcza teraz 
– znaleźć czas na rodzinne spotkanie, 
choćby przy kawie lub – jak to modne  
– na śniadaniu. Posiedzieć, powspomi-
nać, odkurzyć dawne albumy, ale też do-
wiedzieć się, co słychać? Czy jesteście 
zdrowi? Co dobrego zdarzyło się ostat-
nio? W czym możemy wam pomóc? 

Takie rozmowy zbyt często odkła-
damy na potem. Oby nie okazało się, że 
na zbyt późno. Spieszmy się…    (ego)

1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych. W kościele katolic-
kim jest poświęcony pamięci wszystkich chrześcijan, którzy 
zmarli i wstąpili do nieba. To także ważny dzień dla osób, pa-
miętających o swoich bliskich, którzy odeszli.

BUDŻet 
PArtYCYPACYJnY

Sala konferencyjna południowopraskiego Ratusza prawie w całości wypełniła się mieszkań-
cami zainteresowanymi procesem Budżetu Partycypacyjnego. 

LASER – ZABIEGI 
l SZUMY W USZACH

l ZAPALENIE ZATOK

l ZAPALENIE UCHA

OSTATNI ZABIEG GRATIS !!!
(CENA  JEDNEGO ZABIEGU  TYLKO 10,00)

BADANIE SŁUCHU – BEZPŁATNIE !!!
WYPRZEDAŻ APARATÓW SŁUCHOWYCH  
W ATRAKCYJNYCH CENACH !!!
BATERIE DO APARATU SŁUCHOWEGO NA ROK GRATIS !!! 

NAPRAWA I SERWIS WSZYSTKICH APARATÓW SŁUCHOWYCH

WKŁADKI I AKCESORIA DO APARATÓW W PROMOCYJNYCH CENACH

Zapraszamy 
do naszych gabinetów:

od poniedziałku do czwartku od 9:00-17:00 
piątek od 9:00 do 13:00

Warszawa-Gocław
Przychodnia

Ul. Abrahama 16 
gab. 202

Tel.: 22 671 03 44

Warszawa-Rembertów

ul. Chruściela 13
Tel.: 22 256 86 27 
         693 579 640

Pracownia protetyki słuchu



ul. SZPACZA 2     tel. kom. 604-865-473
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

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

BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wymiarów klienta  
* 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. Znanieckiego 8   

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

TAPICER TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

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

Oferujemy:
- pierogi ręcznie robione

- ryby smażone i w galaretach
- wyroby garmażeryjne

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

i wiele innych wyrobów

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

Nasze sklepy firmowe:
n ul. Marysińska 3a
    (róg ul. V Poprzecznej, Anin-Wawer)
n ul. Korkowa 96
    (róg ul. Potockich, Marysin)
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REKLAMA REKLAMA

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować 
na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada.

Który sąd jest właściwy do rozpatrzenia sprawy o rozwód?
Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy mieć na uwadze za-

równo właściwość rzeczową, jak i miejscową sądu. O tej pierwszej 
właściwości stanowi art. 17 pkt. 1) Kodeksu postępowania cywil-
nego, zgodnie z którym, do właściwości sądów okręgowych należą 
sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia 
majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia 
dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o roz-
wiązanie przysposobienia. W związku z tym, że roszczenie o rozwód 
ma charakter niemajątkowy, to właściwym sądem do rozpatrzenia 
tego rodzaju sprawy w I instancji będzie sąd okręgowy. 

Z kolei właściwość miejscowa sądu w sprawie o rozwód wy-
nika z art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym 
powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed 
sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamiesz-
kania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce 
zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wy-
łącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, 
a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. 
Każda z ww. właściwości sądu jest właściwością wyłączną i będzie 
miała zastosowanie dopiero wówczas, gdy odpadnie możliwość 
określenia właściwego sądu według wcześniejszej kolejności.

Mając powyższe na uwadze, należy zaznaczyć, że w pierwszej 
kolejności sądem wyłącznie właściwym w tego rodzaju sprawie 
będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce 
zamieszkania. Należy jednocześnie zauważyć, że sąd ten będzie 
właściwy niezależnie od tego, czy małżonkowie w okręgu danego 
sądu mieli wspólne miejsce zamieszkania, czy też mieszkali od-
dzielnie. Dla wyznaczenia sądu właściwego według tego kryterium 
koniecznym jest jednak, aby choć jedno z małżonków w okręgu 
tym miało jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Za 
zwykły pobyt należy uznać przebywanie w danej miejscowości bez 
zamiaru stałego w niej pobytu. 

Jeżeli małżonkowie nie mieszkali w okręgu tego samego sądu 
lub wprawdzie mieli tam miejsce zamieszkania, ale w dacie wy-
toczenia powództwa żadne z nich już w okręgu tym nie mieszka, 
ani nie przebywa, wówczas wyłącznie właściwy jest sąd miejsca 
zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd 
miejsca zamieszkania powoda. 

Czy taka sama jest właściwość sądu jeśli chodzi o dochodze-
nie alimentów na rzecz dziecka?

Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wy-
roku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga m.in. w jakiej wysoko-
ści każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów 
utrzymania i wychowania dziecka. W postępowaniu o rozwód sąd 
z urzędu orzeka o alimentach i to niezależnie od tego, czy małżon-
kowie zawarli wcześniej umowę co do realizacji obowiązku alimen-
tacyjnego bądź jeden z małżonków dobrowolnie płacił alimenty na 
rzecz dziecka. W tej sytuacji właściwość sądu będzie ta sama.

Jeżeli jednak pozew obejmowałby wyłącznie roszczenie o ali-
menty na rzecz dziecka, wówczas sądem 
właściwym będzie sąd rejonowy, odpo-
wiadający miejscu zamieszkania osoby 
zobowiązanej bądź uprawnionej do ali-
mentów. Wybór w tym zakresie należy do 
osoby występującej z roszczeniem o ali-
menty (powoda). Powyższe wynika z art. 
16, 17 pkt. 4 oraz art. 31 i 32 Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

Kobiecym okiem

Wedle badań CBOS w roku 1993 ledwie 
58% statystycznych Polaków uważało, że 
dba o własne zdrowie, a 38%, że nie. Bada-
nia tegoroczne pokazują, że dba o zdrowie 
85%, a tylko 14% je lekceważy! 

Dokonała się w nas ogromna zmia-
na świadomości i odpowiedzialności. 
Nic w tym dziwnego – dziś mamy o wie-
le lepszy dostęp do informacji o tym, co 
szkodliwe, a co nie. Minął też szał rozma-
itych zupek w proszku i „zagranicznych” 
jogurtów o zdumiewająco długim okresie 
przydatności do spożycia. Internet – ko-
palnia wiedzy – robi swoje także w kwestii 
pompowanych wodą i chemią wędlin czy 
chleba jak wata. 

Pytano też o to, czy zdaniem ankieto-
wanych zdrowy styl życia jest w Polsce po-
pularny. Dwadzieścia trzy lata temu 19% 
dało odpowiedź twierdzącą, a 66% uzna-
ło, że nie jest popularny. Spory odsetek 
nie miał zdania w tej kwestii. We wrześniu 
tego roku wahało się ledwie 5%, a 64% 
uznało, że zdrowy styl życia jest w naszym 
kraju popularny. Co to oznacza?

Przede wszystkim – zmiany w sposobie 
odżywiania się Polaków. Jadamy inaczej, 
mniej tłusto, lżej, zwykle też mniej obficie, 
dzieląc pożywienie na kilka mniejszych 
posiłków dziennie. Mamy o wiele większą 
wiedzę o dietach, ich dobrych i złych stro-
nach. Wiemy dziś wiele o naszym zdrowiu, 
o zagrożeniach płynących z niewłaściwe-

go trybu życia, palenia papierosów, bez-
ruchu przed telewizorem, nadużywania 
alkoholu. 

To zasługa łatwiejszego dostępu do 
wiedzy, ale zwłaszcza – niezliczonych 
kampanii społecznych, edukujących nas 
w niezwykle istotnej dla każdego dziedzi-
nie – zagrożeń naszego zdrowia, a nawet 

życia. Powstały niezliczone kluby fitness, 
sale gimnastyczne, baseny, boiska. Upo-
wszechniła się moda na bieganie i korzy-
stanie z rowerów. Tyle dobrych zmian!

Bardzo ciekawe, jak spojrzymy na dzi-
siejsze realia za kolejnych dwadzieścia 
kilka lat. O czym jeszcze nie pamiętamy? 
Czego jeszcze nie wiemy? Zanieczyszcze-
nia gleby, rzek, powietrza, lecz nie tylko. 

Anglicy opublikowali alarmujące wie-
ści o śmiertelnych nawet skutkach oddy-
chania toksycznym powietrzem. Gdzie? 
W naszych domach i biurach! Chodzi 
o opary farb, lakierów, toksyny wydzie-
lające się z mebli i dywanów, zwłaszcza 
nowych, które powolutku powodują cho-
roby układu oddechowego, alergie i no-
wotwory. To także niektóre składniki ko-
smetyków, dezodorantów, preparatów do 
utrzymania czystości w domu.

Czy jesteśmy bezradni wobec tych 
zagrożeń? Niezupełnie. Warto chronić 
się, nie przesadzając z chemią w domu, 
a także często wietrząc mieszkanie (krótko 
i z szeroko otwartym oknem), spędzając 
jak najwięcej czasu w plenerze, zwłaszcza 
poza miastem.

Dbajmy o siebie i bliskich. Bo warto! 
żu

twoje zdrowie!

– Sam pan się do siebie śmieje, panie Kaziu?… Pan Eustachy 
Mordziak, kupiec bieliźniany z bazaru na Szembeka, był szczerze 
zdziwiony, widząc zbliżającego się pana Główkę. 
Faktycznie, uśmiechnięty od ucha do ucha pan Kazimierz pobły-
skiwał w słońcu garniturem swych całkiem nowych zębów… 
– A, bo przed chwilą kupowałem u znajomego kiszone ogórki. 
I tak gadu, gadu – zeszło na zapowiedziane podwyżki. Słyszał 
pan: prąd, woda, OC… No i ten gość od ogórków – zły, jak osa, 
dowcip mi opowiedział: 
– Wodociągi?
– Tak, słucham?
– Z kranu płynie woda.
– A co ma płynąć?
– Sądząc po rachunku, to burbon, w morde jeża!
Pan Eustachy także nie mógł powstrzymać uśmiechu.
– Tak to już u nas jest – jak człowiek nie ma innego wyjścia, to 
się chociaż pośmieje. Mówią, że dla żadnej władzy nic groźniej-
szego nie ma, jak to, że ludzie zaczynają się z niej śmiać. Podob-
no śmiech zabija każdą.
– Owszem, ale czasem to trwa i trwa… A ile można się śmiać?
– Jakoś to przetrzymamy, panie Kaziu. Na razie nie jest tak źle. Ko-
leżka wrócił właśnie z wypadu w Bieszczady. Z wnuczkami pojechał 
na weekend, bo im obiecał. Opowiada, że mimo jesieni, turystów 
ciągle nie brakuje. Ludzie się bawią, zadowoleni. Podobno słynna 
kolejka bieszczadzka, to całkiem wesoły pociąg jest – woda ognista 
leje się strumieniami, lud rechocze. To samo w Solinie – parkingi 
pełne, na bazarze gęsto od ludzi, jak w Boże Ciało.
– To tam też bazar jest?
– Tak opowiadał – że przed samą tamą, u wrót – że tak powiem 
– Jeziora Solińskiego. No, taki z pamiątkami – baloniki na dru-
ciku, niedźwiedzie bieszczadzkie w korze rżnięte i ogólnie fiutki-

kogutki. Ruch, gwar śmiech – gdzie tam komu w głowie polity-
ka?! A na dodatek nasi jeszcze z Armenią wygrali.
– Ale, po jakich mękach. 
– Wygrali, trzy punkty są! I to się liczy.
– Otóż, nie bardzo, powiem panu, panie Eustachy. Zdaje się, 
że draka z tym meczem jest, tylko telewizory o tym nie mówią, 
żeby obciachu nie było. A poza tym dziennikarze z piłkarzami 
zblatowani są. Na „ty” do siebie mówią i to przed kamerami… 
Ale coś tam śmierdzi.
– To może dlatego Lewandowski po meczu na takim nerwie był?
– Kto wie? W każdym razie prezes Boniek z trenerem Nawałką 
rozmowę mieli. 
– Faktycznie, głupia sprawa. Jakby to była prawda… Bo ten 
narodowy balonik nadmuchany jest niemożebnie. Ludzie osza-
leli, za półbogów mają tych naszych piłkarzy… Ale, o co tak 
detalicznie chodzi?
– Podobno pomiędzy meczem z Danią i z tą Armenią pochlali po 
pokojach. Nie wszyscy, ale kilku tak. 
– Kto, kto?
– Tak wprost, to piszą o rezerwowym bramkarzu…
– Oj, tam! Rezerwowy, to może. I tak wie, że nie zagra.
– Tylko, że jemu się to „zdarza” nie pierwszy już raz i nie za 
pierwszego trenera. No i młodszych chłopaków wciąga.
– A co to oni dzieci, czy zawodowi sportowcy? 
– Widać za mądrzy nie są. W każdym razie, ten, który tak na-
gminnie nie trafiał do bramki, to podobno z powodu kaca…
– Ja cię kręcę. I to mają być czarodzieje naszej narodowej wy-
obraźni? 
– Spokojnie – nie ma co od razu zaczynać z takiej grubej rury. 
Piłka, to tylko piłka. Nawet pośród najbardziej klasowych piłka-
rzy trafi się od czasu do czasu ktoś niewłaściwy.
– Jak w tym dowcipie:
– Pani ma obrączkę na niewłaściwym palcu.
– Bo i trafiłam na niewłaściwego człowieka…   Szaser

Co tam panie na Pradze...
niewłaściwy człowiek na niewłaściwym miejscu 

 
   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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA  SEZON  ZIMOWY!

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

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

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

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

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110
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Cztery płaszczki z węgier-
skiego zoo w Sosto to nowe 
mieszkanki warszawskiego 
ogrodu zoologicznego. Naj-
większa z nich ma blisko 
metr średnicy. W planach jest 
również sprowadzenie samca. 
Ryby chrzęstnoszkieletowe 
w mini oceanarium zastąpiły 
rekina, który został wysłany 
na Węgry. Zbiornik w war-
szawskim ogrodzie, o pojem-
ności 100 tysięcy litrów, był 
już zbyt mały, aby ciągle ro-
snący rekin mógł czuć się 
w nim komfortowo.

***
Zgodnie z zapowiedziami 

Prezydent m.st. Warszawy 
dotychczasowe Biuro Go-
spodarowania Nieruchomo-
ściami zostało rozwiązane. 
Jednocześnie powstało Biuro 
Spraw Dekretowych, które 
swoje działania skoncentruje 
wyłącznie na kwestiach re-
prywatyzacyjnych. Pozostałe 
zadania wykonywane do-
tychczas przez BGN realizo-
wać będzie nowo powołane 
Biuro Mienia Miasta i Skarbu 
Państwa, Zarząd Mienia m.st. 
Warszawy i Zarząd Mienia 
Skarbu Państwa oraz urzę-
dy dzielnic. Powołany zo-
stał również pełnomocnik do 
spraw rozwiązywania proble-

mów lokatorów z budynków 
objętych roszczeniami.

***
Pracownia Badań Społecz-

nych przeprowadziła kolejne 
po 2013 r. badanie jakości 
życia mieszkańców w po-
szczególnych dzielnicach. Jak 
wynika z porównania badań 
wcześniejszych i ostatnich, 
tym razem mieszkańcy za-
uważyli poprawę warunków 
życia w Wawrze.

Ankietę przeprowadzono 
na próbie 500 osób w wieku 
powyżej 15. roku życia. Py-
tano o dostęp do usług, o ko-
munikację, bezpieczeństwo, 
edukację, kulturę, pomoc spo-
łeczną, zdrowie, o władze oraz 
sport i rekreację. 

95 proc. osób odpytywanych 
przez ankieterów przyznało, że 
są zadowoleni z życia w Waw-
rze, w tym 23 proc. orzekło, że 
zadowoleni są zdecydowanie. 

***

Ponad 200 drzew i kil-
kadziesiąt tysięcy krzewów 
pojawi się na ul. Święto-
krzyskiej i pl. Powstańców 
Warszawy jeszcze tej jesieni. 
To efekt głosowania miesz-
kańców w ramach budżetu 
partycypacyjnego. Na pl. 
Powstańców staną również 
uliczne instrumenty mu-
zyczne i dwie trampoliny. 

Zamontowany zostanie też 
system zraszaczy, rozpylają-
cych wodną mgiełkę podczas 
upałów.

***

Na Białołęce sprawdzono 
229 punktów pod kątem sprze-
daży alkoholu osobom nielet-
nim. W miejscach tych poja-
wiali się „tajemniczy klien-
ci” – osoby, które niedawno 
ukończyły 18. rok życia, ale 
ich wygląd budził wątpliwo-
ści co do pełnoletności. W 167 
punktach sprzedawcy wyka-
zali się czujnością i poprosili 
o dowód tożsamości. Nato-
miast w pozostałych punktach 
doszło do próby sprzedaży bez 
żądania okazania stosownego 
dokumentu.

Sprzedawcom, którzy 
zachowali się prawidłowo 
wręczano certyfikaty „Odpo-
wiedzialny sklep/lokal”, na-
tomiast tym nieodpowiedzial-
nym – listy interwencyjne. 

***

25 października zostanie 
otwarta nowa kładka pieszo-

-rowerowa nad wejściem do 
Portu Żerańskiego. Licząca so-
bie blisko 300 metrów długo-
ści konstrukcja nie ma jeszcze 
oficjalnej nazwy. Na stronie 
www.um.warszawa.pl/kladka 
warszawiacy mogą wybierać 
spośród sześciu propozycji:  
1. W zaroślach, 2. Prawobrzeż-
na, 3. Żerańska, 4. Pajęcza,  
5. Z nurtem, 6. Łęgowa.

Nowa kładka pieszo-ro-
werowa powstała wzdłuż 
Wisły nad kanałami do śluzy 
„Żerań”, Kanału Żerańskiego 
i basenu portowego zwanego 
Zimowiskiem. 

***
Artystyczne 

Twarze Waw-
ra to przed-
sięwzięcie 
artystyczno-
edukacyjne 
z okazji obcho-
dów 150. rocznicy powsta-
nia pierwszej gminy Wawer. 
Organizatorzy chcą pokazać 
mieszkańcom dzielnicy, jak 
wiele nieodkrytego potencjału 
drzemie obok nich. Festiwal 
artystyczny ma także w cie-
kawy sposób pokazać histo-
rię dzielnicy. Rodziny, które 
przyjdą w sobotę 22 paździer-
nika na teren Prywatnej Szko-
ły Podstawowej nr 105 przy 
ul. Żwanowieckiej w godzi-
nach 10.00-15.00, będą mo-
gły stworzyć niezwykłe prace 
artystyczne oraz zrobić sobie 
wspólne pamiątkowe zdjęcia.

(ab, um, wsp)
Więcej wiadomości na naszej 
stronie www.mieszkaniec.pl

Z MiAStA ZAProSZeniA DLA MieSZKAŃCÓw
n Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Podskar-
bińska 2 – 20.10. godz. 19.00 – „Czwartek ceramiczny” – dr Alek-
sander T. Bieguński „Moje Indie”; 21.10. godz. 19.30 – wieczór 
muzyczny „Tadeusz Nalepa Tribute. Rozgrzewka: BLUES TIME”; 
22.10. godz. 19.00  
– Teatr HOTELOKO, 
#moiprzyjacieletancza, 
premiera; 23.10. godz. 
16.00 – „Bajkowy kon-
cert” – piosenki z filmów 
Walta Disneya w wyko-
naniu dziewcząt z Grupy 
Wokalnej; 26.10. godz. 
11.00 – „Kto pokona 
smoka” – spektakl i dla 
dzieci w wykonaniu Te-
atru „Itakzagramy”, 
zaproszenia dostępne 
w CPK; 26.10. godz. 17.00 – wykład „Relacje. Mistrz i uczen-
nica, Xawery Dunikowski i Sara Lipska” przedstawi Aleksandra 
Kresowska; 26.10. godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego; 28.10. 
godz. 18.30 – warsztaty taneczne, godz. 20.00 – potańcówka przy 
muzyce zespołu „Warszawska Orkiestra Sentymentalna”; 
n Klub Kultury „Gocław” (filia CPK), ul. Abrahama 10  
– 24.10. godz. 17.15 – wykład „Sztuka plakatu – plakat pol-
ski”; godz. 18.30 – „Ulotne chwile – moja przygoda z akware-
lą” – wernisaż wystawy prac Jadwigi Ziarno. 
n Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 – 22.10. 
godz. 17.00 – Koncert Galowy Mazowieckiego IX Przeglą-
du Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej 
„Taką nas ścieżką poprowadź 2016”; 23.10. – Festiwal Duży 
Format: godz. 15.00 – promocja książek serii „Obecni”: Mi-
rek Szychowiak „Jakie to życie jest krępujące” i Jarosław Trze-
śniewski-Kwiecień „Nadejście”, godz. 16.00 – przegląd filmów 
krótkometrażowych, 
godz. 17.00 – spotkanie 
autorskie z Wojciechem 
Kassem, godz. 18.00 – 
promocja książek laure-
atek 4. Ogólnopolskiego 
Konkursu na Tomik Wierszy „Duży Format” Kariny Stempel 
i Iwony Puchały, godz. 19.00 – premiera książki Rafał Róże-
wicz „Państwo przodem”, godz. 19.45 – koncert; 24.10. godz. 
19.00 – Teresa Drozda przypomina: „Wiesław Michnikowski”; 
28.10. godz. 19.00 – Teatr Twojej Wyobraźni, słuchowisko Te-
atru Polskiego Radia – spotkanie z Markiem Ławrynowiczem. 
n Kościół p.w. Opatrzności Bożej, ul. Ks. Piotra Skargi 2, 
Wesoła – 23.10. godz.16.00 – „Spotkania ze sztuką Jerzego 
Nowosielskiego” – oprowadzanie po kościele i kaplicy 
n Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Starzyńskiego 
21 – 22.10. godz.17.00 – „Alfabet Madagaskaru – egzotycznej 
wyspy na końcu świata” – pokaz slajdów i opowieści z podró-
ży Michała Szulima.
n Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna” – Filia Ośrodka 
Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Jana Pawła II 25 – 22.10. 
godz.13.00-18.00 – „Pogromcy planszówek”; 22.10. godz. 
18.00 – „Harmonia barw i kształtów” – wernisaż wystawy 
prac Ireny Czyżewicz-Cieślak. Wystawa potrwa do 10 listopa-
da 2016 r.; 23.10. godz. 18.00 – „Południowy wiatr” – koncert 
bluesowy Pawła Szymańskiego; 30.10. godz.16.00 – „Podró-
że Profesora Kalafiora – Azja” – przedstawienie dla dzieci 
w wykonaniu Grupy Teatralnej Echo. Obowiązują bezpłatne 
wejściówki, do odbioru od 24 października w Filii Pogodna.
n Dom Kultury „Rembertów”, al. Komandosów 8 – 3-31.10 
godz. 13.00-19.00 – EKO-OGRÓDEK edukacyjny do zwie-
dzania dla dzieci i dorosłych z wieloma gatunkami roślin. zbóż, 
ziół, warzyw i owoców; 22.10. godz. 9.00-18.00 – „W nicość 
śniąca się droga…” – warsztaty artystyczne i filozoficzne z ak-
torami scen warszawskich oraz filozofem, zapisy. 
n Dom Kultury Wygoda, ul. Koniecpolska 14 – 5.09-30.10. 
godz. 14.30-16.00 – „Powstanie styczniowe” – wystawa fo-
tograficzna autorstwa Aleksandra Załęskiego; 22.10. godz. 
12.00 – „Zaczarowany las Jasia i Małgosi” – spektakl teatralny 
dla dzieci w wykonaniu aktorów scen warszawskich.
n Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, ul. Gawędziarzy 8, 
Rembertów – 20.10. godz. 16.30 – Bajkowe czytanki – gło-
śne czytanie bajek dla dzieci; 20.10. godz. 17.00 – Pani Nutka 
– wizyta w Teatrze Wielkim; 24.10. godz. 17.00 – „Kwiaty 
Polskie” – spotkanie poetyckie z Pawłem Wojdą; 25.10. godz. 
17.00 – Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, zapisy; 26.10. 
godz. 17.30 – Dyskusyjny Klub Książki – „Miłość dobrej ko-
biety” Alice Munro; 26.10. godz. 17.00 – „Biblioteka literacko 
i plastycznie” – zajęcia plastyczne w oparciu o tekst literacki. 
n Akademia Sztuki Wojennej, Al. gen. A. Chruściela 
„Montera” 103, Rembertów, sala widowiskowo-konferen-
cyjna im. F. Gągora – 23.10. godz. 18.00 – „Zofia” – spek-
takl inspirowany życiem matek Powstańców Warszawskich, 
występuje Małgorzata Pieńkowska. Bezpłatne wejściówki do 
odbioru w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy od 10.10 od godz. 17.00. 
n Białołęka – 22.10. godz. 10.00 – wycieczka rowerowa śla-
dami węgierskimi: pomnik Laszlo O’svatha (miejsce zbiórki), 
ul. Antalla i Kościół NMP Pięknej Miłości; Białołęcki Ośro-
dek Kultury, ul. van Gogha 1 – godz. 14.00 – pokaz filmu 
„Łapa”, godz. 16.00 – otwarcie wystawy plakatu węgierskie-
go, godz. 16.30 – pokaz filmu „Kontrolerzy”.
Na wszystkie imprezy wstęp jest wolny. Więcej na www.mieszkaniec.pl

REKLAMAREKLAMA

Wsłuchaj się w swój organizm i zastanów się, czy jest sens  
brać kolejną tabletkę przeciwbólową?

Pomyśl, czy nie skorzystać z BEZPŁATNEJ konsultacji u dyplomowanego fizjoterapeuty.

W Gabinecie Rehabilitacji Jana Podstawki, specjaliści z zakresu fizjoterapii ustalą indywidualny 
i kompleksowy program rehabilitacji dla każdego pacjenta w zależności od jego schorzenia.

Program terapeutyczny opieramy na sprawdzonych i skutecznych metodach, takich jak: masaż 
leczniczy kręgosłupa, ćwiczenia indywidualne, zabiegi z fizykoterapii czy fala uderzeniowa (szczególnie 
polecana przy problemach ostrogi piętowej, łokcia tenisisty i doznanych urazów sportowych).

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, wprowadziliśmy nową usługę: komputerową diagnostykę 
stóp stwarzającą możliwość zaprojektowania indywidualnych wkładek ortopedycznych.

Wkładki dopasowane są indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Likwidują przeciążenia powstające  
w stopach, kolanach, i kręgosłupie. Wymuszają prawidłową postawę ciała wspierając działania rehabilitacyjne.

Indywidualne wkładki ortopedyczne – dla kogo?
* Dla dzieci i dorosłych z deformacjami stóp: 

płaskostopie podłużne i poprzeczne, koślawość  
i szpotawość pięty, ostroga piętowa

* Dla sportowców

* Dla osób z grupy ryzyka: diabetycy i reumatycy

* Dla osób, które chcą zapobiegać wadom postawy  
i zapewnić sobie komfort podczas chodzenia i 
stania.

l Cena badania komputerowego stóp: 70 zł     l  Ceny indywidualnie zaprojektowanych wkładek   
              ortopedycznych: od 180 zł

Zadzwoń i umów się na BEZPŁATNĄ konsultację. 
UWAGA! Nie realizujemy zleceń NFZ.

Tel. 22 671 86 20
od poniedziałku do piątku – od 9:00 do 20:00 
ul. Bora-Komorowskiego 12 lok. 87
03-982 Warszawa-Gocław
www.falaudzerzeniowa.waw.pl

Zrobimy wsZystko, 
żebyś wyszedł od nas
s p r a w n i e j s z y

Zielony plac Powstańców – wizualizacja
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Mieszkańcy

Jak sam przyznaje całe 
jego życie koncentruje się wo-
kół ulicy Szaserów. To właśnie 
tam chodził do przedszkola 
i do szkoły podstawowej. Mało 
tego, w dalszym ciągu miesz-
kają tam jego rodzice. On sam 
natomiast kawałek dalej. Tuż 
za Olszynką Grochowską.

– Moim zdaniem Grochów 
jest niedoceniony, a to bar-
dzo zielona dzielnica. Nie ma 
jednak statusu warszawskiej 
sypialni wypoczynkowej, tyl-
ko mordowni, gdzie wyrzyna-
ją ludzi. A tymczasem liczba 
parków jest spora. Do rezer-
watu Olszynka Grochowska 
jest bardzo blisko. Świetnie 
tam można spędzać czas. Po 
trzecie, mam wielki sentyment 
do tego miejsca, bo większość 
moich znajomych z dzieciń-
stwa nadal tu mieszka. Także 
moja rodzina, moja babcia, 
moi rodzice. Dlatego uważam 
Grochów za mój dom rodzinny 
– zdradził dziennikarz.

Jak wyglądała ścieżka ka-
riery pana Marcina? Swoją 
dziennikarską pasję odkrył po 
studiach na wydziale finan-

sów, gdy stwierdził, że siedze-
nie za biurkiem w banku nie 
jest dla niego. Bardzo szybko 
został szefem promocji w wy-
dawnictwie Machina Press. Po 
niespełna roku został redak-
torem naczelnym „Machiny”. 
Pełnił tę funkcję, aż do czasu 
zdjęcia magazynu z rynku. 

Nie czekał jednak długo na 
kolejne, ciekawe propozycje 
zawodowe. Zaczął pisać dla 
„Przekroju”. Artykuły Mar-
cina można było przeczytać 
także w „Gazecie Wyborczej” 
i we „Wprost”.

W telewizji natomiast 
pierwszy raz pojawił się u boku 
Beaty Sadowskiej, gdzie pro-
wadził program „MTV Se-
lect”. Przez jakiś czas praco-
wał w MTV Classic. W tak 
zwanym międzyczasie pisał 
do „Gali” i „Glamour”. Za-
rządzał również czasopismem 
„Film”. 

W każdej pracy był lubiany, 
a jego talent i zapał doceniany. 
Teraz także nie może narze-
kać na nudę. Razem z Dorotą 
Wellman prowadzi codzienne 
wydania „Dzień Dobry TVN”, 
a w duecie z Szymonem Ho-
łownią występuje w kolejnym 
sezonie programu „Mam Ta-
lent”. A oprócz pracy prezen-
tera i dziennikarza, prowadzi 
rożnego rodzaju eventy. 

Swoim doświadczeniem, 
od jakiegoś czasu, dzieli się 

z ludźmi w ramach nowego 
biznesu – agencji mówców 
Powerspeech.pl. Razem z nim 
motywują i doradzają innym 
m.in. Szymon Hołownia, gen. 
Roman Polko czy Krzysztof 
Hołowczyc. Pan Marcin jest 
też autorem kilku książek.

– Jestem jak musująca, po-
marańczowa pastylka, która 
wrzucona do szklanki o do-
wolnym kształcie, wypełnia ją 
swoją barwą. Takim trochę 
telewizyjnym Zeligiem. Potra-
fię się dopasować do każdej 
konwencji, jednocześnie nada-
jąc jej swój styl – powiedział 
o sobie w jednym z wywia-
dów. I patrząc na jego życio-
rys trudno byłoby się z tym 
nie zgodzić. A jeszcze trudniej 
byłoby uwierzyć w to, że pan 
Marcin jest domatorem i in-
trowertykiem, który uwielbia 
„zamykać się w swojej skoru-
pie”. Ale tak w rzeczywistości 
jest.

– Są sytuacje, w których 
chciałbym mieć święty spo-
kój. W pracy muszę być fajny 
na zawołanie. Moją rolą jest 
bycie publicznym kumplem 
na akord. Osobą, którą tak 
naprawdę na co dzień nie za-
wsze mam ochotę być. Nie jest 
też tak, że wychodzę z telewizji 
i nagle znikam z życia publicz-
nego. Często mam więc dużą 
potrzebę ucieczki do swojej 
skorupy – wyznał szczerze.

W tej skorupie dziennikarz 
na szczęście nie zamyka się 
sam. Zawsze czeka na niego 
ukochana żona Marysia. Przez 
wiele lat mieszkała w USA, 
a gdy przyjechała do Polski, 
poznała Marcina i zakochała 
się w nim bez pamięci. Był to 
wystarczający powód, dla któ-
rego została w naszym kraju. 

Para długo czekała z zale-
galizowaniem swojego związ-
ku. Pobrali się dopiero podczas 
wakacji w Portugalii w 2011 
roku. Ceremonia zaślubin 
owiana była tajemnicą. Po 
ślubie ich miłość dalej kwitła. 
A owocem ich uczuć jest cór-
ka Zosia. Dziennikarz stara się 
jednak nie opowiadać o swojej 
rodzinie. Prywatności strzeże 
jak ognia, bo wie, że dla jego 
bliskich będzie to najlepsze 
rozwiązanie.

Pan Marcin uwielbia swoje 
życie i wykorzystuje wszyst-
kie okazje i szanse, jakie zsyła 
mu los. Odkąd pamięta zawsze 
wchodził przez lekko uchylo-
ne drzwi. A gdy była taka po-
trzeba, to nawet je wyważał. 

Do tej pory tak jest. Dzien-
nikarz dąży do celu i łatwo się 
nie poddaje. Nie bez powodu 
zaszedł tak daleko i stał się jed-
ną z najbardziej znanych i lu-
bianych osobowości polskich 
mediów, wzorowym mężem 
i ojcem, a przede wszystkim... 
spełnionym facetem.     (ad)

Marcin ProKoP
Nie mieścił się w wózku, bo zawsze był taki długi. Miał pokój wielkości przedziału 
w pociągu PKP, a jedną z atrakcji było dla niego chodzenie do sąsiedniego bloku 
i jeżdżenie windą na 10 piętro. Marcin Prokop swoje dzieciństwo wspomina 
z wielkim sentymentem. Dziennikarz jest grochowianinem od urodzenia. 
A w chwili obecnej z wyboru. 
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świętowALi, 
śLUBowALi

– To bardzo dobre połącze-
nie, gdyż nie byłoby nauczy-
cieli, gdyby nie było uczniów... 
– uważa pani Ola, pedagog  
z jednej ze śródmiejskich pod-
stawówek. – Uroczyste ślubo-
wanie pierwszaków podnosi 
rangę także naszego święta.

W większości placówek 
odbyła się więc uroczystość, 
w czasie której roczniki klas 
pierwszych ślubowały w asy-
ście szkolnego pocztu sztan-
darowego.

Prezydent Andrzej Duda 
wraz z małżonką Agatą Korn-
hauser-Dudą podkreślali, że 
wychowanie i wykształcenie 

młodych ludzi jest 
najlepszą inwestycją 
i zachęcali, aby ab-
solwenci odwiedzali 
swoich byłych na-
uczycieli. 

W nauczyciel-
skim fachu pra-
cują rzesze ludzi. 
– W roku szkolnym 
2015/16 w woje-
wództwie mazowiec-
kim pracowało łącz-
nie 72 tys. nauczy-
cieli – informuje nas 

Tomasz Kalbarczyk z Urzędu 
Statystycznego w Warszawie. 
W samej stolicy naucza ponad 
39 tysięcy pedagogów. 

Dobrze prezentują się 
statystki dotyczące stopnia 
awansu zawodowego. Ponad 
60% zatrudnionych w War-
szawie, to nauczyciele dyplo-
mowani i mianowani. Jedną 
czwartą pedagogów stanowią 
kontraktowi. Jednak nie wszy-
scy warszawscy nauczyciele 
mogą uczyć. W stołecznym 
Urzędzie Pracy zarejestrowa-
nych jest blisko 400 bezrobot-
nych pedagogów.  

 ar

Tysiące warszawskich pedagogów świętowało 
w ubiegły piątek, 14 października, Dzień Edukacji 
Narodowej. W wielu szkołach święto było połączone 
ze ślubowaniami klas pierwszych.

Dzień Edukacji Narodowej, który jest potocznie nazywany 
Dniem Nauczyciela, upamiętnia rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej w 1773 r. Inicjatorem powołania takiego 
organu, współczesnego odpowiednika ministerstwa oświaty 
i edukacji, był król Stanisław August Poniatowski. Warto nad-
mienić, że KEN był pierwszą w Europie instytucją tego typu.

Ślubowanie w jednej z warszawskich szkół  
w Dniu Edukacji Narodowej

REKLAMA REKLAMA
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  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

ul. Patriotów 237 tel. 615-40-40, tel. 698-684-133  
e-mail: biuro@oknamaro.pl        www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

      Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   
P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

BLACHA!!! 
l PARAPETY ZEWNĘTRZNE STALOWE  

I ALUMINIOWE NA WYMIAR l OBRÓBKI BLACHARSKIE, 
ORYNNOWANIE OCYNKOWANE l OKNA I DRZWI PCV I AL

l KRÓTKIE TERMINY, ATRAKCYJNE CENY,  
l FACHOWE DORADZTWO

ZAPRASZAMY!

ul. Rzeczna 6, 03-794 Warszawa
Tel. 22 812 75 58, Kom. 502 439 109

www.bwparapety.com.pl, biuro@bwparapety.com.pl

Bystrzycka 59, Wawerwww.FitMedica.pl

TERAZ
UMÓW WIZYTĘ 

TEL.: 
575 665 662

SPECJALISTYCZNE 
CENTRUM MEDYCZNE
FitMedica 
WYBITNI SPECJALIŚCI,
NOWOCZESNY SPRZĘT  
DIAGNOSTYCZNY,
DOGODNA LOKALIZACJA.

ortopedia, reumatologia, neurologia, 
podologia, rehabilitacja, fizykoterapia, trening 
sportowy, kardiologia dla dzieci i dorosłych, 
endokrynologia, dietetyka
USG, ECHO serca dla dzieci i dorosłych
Holter ciśnieniowy i Holter-EKG

MAR PLAST

BRAMY garażowe
ROLETY, PARAPETY

WIELGOLAS BRZEZIŃSKI 30A, 05-074 Halinów
tel. 22 760 40 16, e-mail: biuro@okna-marplast.pl

www.okna-marplast.pl
Na hasło „KUPUJ Z MIESZKAŃCEM” dodatkowe RABATY!

Pod miastem najtaniej.
SPRAWDŹ!!!

Na przestrzeni najbliższych kilku 
lat II linia metra wydłuży się o sześć 
stacji i będzie łączyła Wolę z Tar-
gówkiem. 29 września władze War-
szawy podpisały umowę na budowę 
zachodniego odcinka II linii metra 
(na Woli). 

Tymczasem, od sześciu miesięcy, 
trwają już prace budowlane na od-
cinku roboczo nazwanym wschod-
ni-północny, czyli na Pradze-Północ 
i Targówku. Sprawdziliśmy, jak po-
stępują roboty w prawobrzeżnych 
dzielnicach stolicy.

Na Pradze zgodnie z planem
– Prace sukcesywnie posuwają 

się naprzód – mówi „Mieszkańcowi” 
Maciej Czerski ze spółki Metro War-
szawskie. – Teraz na wszystkich trzech 
stacjach budowane są ściany szczeli-
nowe. Najbardziej zaawansowana 
jest stacja C18 i tam powstaje wykop 
wstępny dla komory rozjazdowej. 

Stacja C18, czyli „Trocka”, będzie 
największą inwestycją tego odcinka 
metra. Pozostałe dwie stacje noszą 
robocze nazwy „Szwedzka” (pod ul. 
Strzelecką) i „Targówek” (skrzyżo-
wanie ul. Pratulińskiej i Ossowskie-
go). Po praskiej stronie metro wydłu-
ży się o nieco ponad 3 km. 

TBM-y wejdą za rok
Według fachowców najtrudniej-

szymi etapami budowy metra są tzw. 
korpusy stacji. 

– To jest to, czego w tej chwili nie 
widać, gdyż główna robota polega 
na robieniu wykopów i betonowa-
niu – tłumaczą naszemu reporterowi 
pracownicy na budowie stacji C16 
(„Szwedzka”). 

Samo drążenie tuneli, czyli to, co 
w powszechnym odbiorze stanowi 
esencję metra, ponoć ma przebie-
gać bardzo łatwo. Stacją bazową, od 
której zacznie się drążenie tuneli jest 
„Trocka”. Stąd niemieckie TBM-y 
(maszyny drążeniowe ze specjalnymi 
tarczami) przekopią się przez praskie 
podziemie aż do stacji „Wileńska”. 

Ale ten etap robót szacowany jest 
dopiero na przełom 2017 i 2018 roku.

Problemów niezbyt wiele
Budowa kolejnych odcinków 

metra wiąże się zarówno z utrud-

nieniami komunikacyjnymi, co jest 
oczywiste, ale także z problemami 
kwaterunkowymi. Szczególnie, gdy 
metro ma przebiegać przy starych, 
często liczących ponad 100 lat ka-
mienicach. 

Mieszkańcy Pragi-Północ mogli 
tego doświadczyć, gdy powstawał 
centralny odcinek II linii metra. Przy 
obecnie realizowanym odcinku rów-
nież nie obyło się bez podobnych 
problemów. 

– Po decyzji PINB-u trzeba było 
przeorganizować plac budowy przy 
„Szwedzkiej” ze względu na stan jed-
nej z kamienic i wykwaterować stam-
tąd mieszkańców. Wykonawca sobie 
z tym poradził i ten problem nie wpły-
nął na harmonogram prac – wyjaśnia 
Maciej Czerski.

Po Targówku Gocław?
Koszt rozbudowy (w obie stro-

ny) II linii metra o trzy stacje na 
prawym brzegu i trzy na Woli powi-
nien wynieść ok. 2,2 mld zł. Znaczna 
część tej kwoty zostanie pokryta ze 
środków unijnych, które przyznano 
Warszawie. Przedłużona II linia me-
tra powinna zacząć funkcjonować 
w 2022 r. Z obecnie istniejącej siatki 
połączeń korzysta ponad 600 tys. pa-
sażerów dziennie. 

– A co z metrem na Gocław? – py-
tamy w biurze prasowym Warszaw-
skiego Metra. 

W odpowiedzi słyszymy: – To 
pytanie do inwestora, bo my, jako 
inwestor zastępczy, skupiamy się 
przede wszystkim na rozbudowie  
II linii metra. 

Inwestorem jest m.st. Warszawa 
i według miejskich planów nitką ze 
Stadionu Narodowego przez Dwo-
rzec Wschodni, ul. Mińską, rondo 
Wiatraczna, Ostrobramską i Fieldorfa 
pojedziemy najwcześniej za 15 lat.   

Adam Rosiński

Co ZAMiASt MoStU?

Ten most, choć wciąż pozosta-
je w sferze planów, ma już bardzo 
długą historię. O potrzebie jego 
powstania mówiło się już w latach 
międzywojennych. Wówczas plany 
pokrzyżowała II wojna światowa. 
Potem inwestycję odsuwano w cza-
sie. Nadzieja w mieszkańców wstą-
piła w 2006 roku, kiedy ogłoszono 
przetarg na projekt mostu. 

Cztery lata później miasto wystą-
piło o wydanie decyzji środowisko-
wej, więc wydawało się, że już „za 
chwilę” prace ruszą. W marcu 2011 
roku dokument udało się uzyskać, nie-
stety jego ważność kończy się wraz 
z październikiem tego roku i właśnie 
niedawno miasto ogłosiło zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej – w niej budowy mostu nie ma. 
To oznacza jedno: inwestycja znów 
została odsunięta w czasie. Najwcze-
śniej rozpocznie się w 2024 roku.

Miasto, ku wielkiemu zaskocze-
niu, nagle zaczęło jako priorytety sta-
wiać mniejsze inwestycje, a to ozna-
cza brak szans na poprawę komuni-
kacji pomiędzy Targówkiem a Żoli-
borzem. Ale pojawia się światełko 
w tunelu dla mieszkańców wschod-
niej Białołęki, którzy od lat walczą 
o tramwaj. Teraz w końcu staje się to 
realne. ZTM przedstawił swoją „wi-
zję” komunikacji na Białołęce – jest 
w niej też wymarzony tramwaj we 
wschodniej części dzielnicy. 

Wszystkie zmiany zostaną pod-
dane konsultacjom społecznym, na 
razie wiadomo tylko, że dotkną one 
kilku linii. Trasę zmieni m.in. auto-
bus nr 120, co już teraz budzi zdecy-
dowany sprzeciw. 

– Chcemy skonsultować zapropo-
nowane zmiany linii 120. Teraz 120 
i 132 obsługują ul. Lewandów i ul. 
Oknicką. To jedyne autobusy w tym 

rejonie, a chcą nam zabrać cztery 
przystanki, co pozbawi mieszkańców 
możliwości dojazdu do dworców: 
Wschodniego i Wileńskiego – mówi 
Danuta Zaleska ze Stowarzyszenia 
Razem dla Białołęki.

Zmiany czekają też linie E7 i E9 
oraz 527. Linia 132 pojedzie natomiast 
Głębocką, a 134 będzie miało dłuższą 
trasę z Żerania do Marymontu.

Po latach starań mieszkańców 
jest szansa na połączenie Tarchomi-
na z Zieloną Białołęką. Niestety, taką 
możliwość dostaną tylko mieszkańcy 
osiedla Derby. Ich będzie woziła li-
nia 214 z ul. Światowida. 

– To jednak nie rozwiązuje pro-
blemu. Co z Osiedlem Regaty, co 
z Kobiałką czy Białołęką Dworską? 
Moim zdaniem trasa autobusu po-
winna uwzględniać ulicę Cieślew-
skich. Jest to optymalne rozwiązanie, 
które zaspokoiłoby oczekiwania także 
środkowej części Białołęki. Czekam 
na zapowiadane konsultacje społecz-
ne w tej sprawie, na rzetelną analizę 
potrzeb mieszkańców różnych części 
Zielonej Białołęki – mówi radna Ma-
riola Olszewska.

ZTM „kombinuje z autobusa-
mi”, natomiast Tramwaje Warszaw-
skie zapowiadają połączenie szy-
nowe. Procedury powinny ruszyć 
już w przyszłym roku, a pierwszy 
tramwaj dojechać na Zieloną Biało-
łękę w 2022 roku.    (KS)

Warszawski ratusz znów zaskoczył mieszkańców. Ku wielkiemu 
rozczarowaniu wszystkich ogłoszono przesunięcie w czasie 
budowy mostu Krasińskiego, a kilka dni później zaproponowano 
zmiany w komunikacji na Białołęce.

Niedawno została podpisana umowa na budowę kolejnych 
trzech stacji II linii warszawskiego metra po lewej stronie 
Wisły. A od pół roku trwa rozbudowa metra po stronie pra-
skiej – na Targówku i Pradze-Północ.

Metro rośnie…

Wizualizacja mostu Krasińskiego

Tramwaj to ratunek dla wiecznie  
zakorkowanej wschodniej Białołęki

Plac budowy stacji metra Targówek.

Wejście na budowę stacji metra Szwedzka.
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 19/2016: „Aureola ramola”  
– książkę wylosował p. Jarosław Majewski. Po odbiór zapraszamy do redakcji  
(z dowodem tożsamości) do 28 października 2016 r.Merlin

Baran m
21.03-21.04

Byk n
22.04-21.05

Bliźnięta o
22.05-21.06

Rak p
22.06-22.07

Lew q
23.07-23.08

Panna r
24.08-23.09

Waga s 
24.09-23.10

Skorpion t
24.10-23.11

Strzelec u
24.11-22.12

Koziorożec v
23.12-20.01

Wodnik w
21.01-19.02

Ryby x
20.02-20.03

Twoje niezdecydowanie powoduje, że umyka ci wiele spraw. Teraz los powinien potrakto-
wać cię łaskawie. Pomyśl też o sprawach domowych, które potrzebują twojego wsparcia 
i zainteresowania. Ważne są dobre chęci, a niekoniecznie finanse. Ale jeśli nie musisz, nie 
zaciągaj kredytu, bo możesz mieć kłopoty z jego spłaceniem. 
W najbliższym czasie możesz przeżywać chwile ożywienia, które doprowadzą do zamie-
szania w twoim sercu. Możesz być bardziej wymagający wobec swojego partnera, przed-
stawisz mu konkretne i racjonalne żądania. Taka sytuacja może doprowadzić między wami 
do spięć, więc wymagane będzie częste porozumiewanie się i spora doza tolerancji, aby 
sprawy za bardzo się nie skomplikowały. 
Musisz zmusić się do działania! Postaraj się wyjść z inicjatywą, nie obawiaj się, że coś się 
nie uda. Do odważnych świat należy. Chodzi o twoje nastawienie do spraw uczuciowych. 
Czeka cię teraz sporo zajęć w pracy. Twój zwiększony wysiłek na pewno zostanie zauważony 
i doceniony. Na jesienne smutki najlepsze są spotkania z przyjaciółmi...
Może cię ogarnąć smutek i melancholijne usposobienie do otaczającego świata. Nie masz 
specjalnej chęci do pracy, natomiast chętnie byś gdzieś wyjechał, najchętniej do ciepłych 
krajów, spotkał się z przyjaciółmi. Niestety, rzeczywistość bywa czasami brutalna. Na wy-
poczynek musisz trochę poczekać. Na razie spróbuj zmusić się do wysiłku i jakoś przetrwać 
ten trudny czas.
W tych dniach ważne decyzje odłóż na potem. Nie znaczy to, że ci się nic nie uda, ale 
przygotuj się na mniej spokojne dni. Nieprzewidziany bieg zdarzeń może stać się przyczyną 
całkowitej zmiany staranie ułożonych planów. Nie rozpamiętuj niepowodzeń, zadbaj o kon-
dycję – lekki wysiłek fizyczny to znakomity sposób na odreagowanie stresów. 
Październikowa aura wyraźnie sprzyja twoim uczuciom. Możesz teraz przeżyć wspaniałe 
chwile w towarzystwie sympatycznej osoby. Jeśli masz stałego partnera, czeka was powrót 
gorących uczuć. Nie spodziewaj się w najbliższym czasie przypływu większej gotówki, ale 
wystarczy ci na małe szaleństwa.
Romantyczne marzenia są wspaniałe, ale rzadko się spełniają. Przejściowa fascynacja 
może być również źródłem wielu fantastycznych przeżyć. Kłopoty zaczną się wówczas, gdy 
pomylisz emocje z uczuciami. Dlatego w uczuciach nie podejmuj impulsywnych decyzji. 
Zastanów się czy takiej osoby szukasz. 
W najbliższym czasie nie będzie łatwo pod względem finansowym. Musisz chwilowo za-
cisnąć pasa i przeczekać ten trudny czas. Nie martw się, bo sobie poradzisz. Przy twoim 
zaangażowaniu na pewno wszystko się ułoży i sprawy potoczą się po twojej myśli. Wsparcia 
szukaj u bliskich ci osób, na których życzliwość i pomoc zawsze możesz liczyć.
W twoim sercu zapanuje większy spokój. Ogólnie rzecz biorąc, będzie mniej romantycz-
nie, ale za to bezpieczniej, mądrzej. Pomyślnie będą układały się twoje kontakty z rodziną. 
W pracy możesz mieć sporo zajęć, ale nie powinny one kolidować ze sprawami prywatnymi. 
Koniecznie zadbaj o swoje zdrowie i np. zaszczep się przeciwko grypie. 
Być może będziesz musiał pokonać jakieś problemy, które postawi przed tobą rzeczywistość 
dnia codziennego. Najbliższe dni nie będą lekkie i bez problemów, raczej wręcz przeciwnie. 
Nie przejmuj się, wszystko się ułoży. Ale zastanów się, dlaczego rodzina i znajomi są dla 
ciebie tacy chłodni. Przemyśl swoje zachowanie wobec nich i popraw relacje.
Cieszysz się urokami jesieni, a we wszystkich istotnych dla ciebie dziedzinach życia zaczną 
się pozytywne zmiany. Na razie będą one delikatne, ale wystarczające, abyś zaczął rozglądać 
się za nowymi możliwościami. W sprawach prywatnych też zaświeci słońce. Mimo jesien-
nej aury poczujesz się kwitnąco. 
Zbyt łatwo sugerujesz się cudzymi wypowiedziami, powinieneś mieć więcej zaufania do 
siebie. Twoja szczerość w kontaktach międzyludzkich może być zgubna, ponieważ każdy 
będzie miał dla ciebie dużo dobrych rad. Mogą z tego wyniknąć jedynie kłopoty i pretensje. 
Dlatego skup się tylko na sprawach najważniejszych i trzymaj język na wodzy.

H O R O S K O P Krzyżówka Mieszkańca nr 20

WARto WieDzieć

ŚMieSzKANieC

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

Rozmowa w pracy:
– Marku, jaka jest twoja ulubiona melodia?
– Od kiedy urodził się nam Maciuś – „Cicha 
noc”…

***
– Dzieci – mówi nauczycielka. – Przed nami jutrzejsza  
wizytacja. Zależy mi, byście wypadli jak najlepiej. Dlatego, 
gdy ja zadam wam jakieś pytanie, ci z was, którzy znają 
odpowiedź, podniosą lewą rękę, a ci, którzy jej nie znają  
– prawą!

***
Po powrocie ze szkoły:
– Wiesz, tato, Jacek nie przyniósł dziś do szkoły kapci  
i pani odesłała go do domu. No i mamy świetny pomysł!
– Tak? Ciekawe, jaki?
– Jutro bez kapci przychodzi cała klasa!!!

RADY
CiotKi
AGATY

Podobno tematem zajęła się 
już NASA, ale dziś zajmę się 
nim ja, ciotka Agata. Jakie 
rośliny warto mieć w domu? 
Przede wszystkim takie, któ-
rych nie zamęczymy, zapew-
niając im właściwą pielęgnację 
i podlewanie.
u Jedne wymagają wody co-
dziennie, inne – raz na tydzień 
czy dwa. te trzeba spryskiwać, 
tamte – w żadnym wypadku. te 
kwitną, tamte za to mają pięk-
ne liście. Co wybrać?
u Ważnym kryterium jest ich 
przydatność i użyteczność 
– wiele roślin doniczkowych 
znakomicie oczyszcza po-
wietrze ze wszechobecnych 
toksyn, wyziewów z klejów 
meblowych, farb, dywanów 
i wykładzin, i nie tylko. Pochła-
niając trujące związki (w tym 
Co2), uwalniają tlen i oczysz-
czają powietrze. 
u zwykle nie wymagają nad-
miernej pielęgnacji, a za kilka 
kropelek wody, gdy mają su-
cho, odpłacają znakomicie. 
to m.in. scindapsus, skrzy-
dło kwiat, bambus palmowy 
(osiąga do 3 m wysokości!), 
fikus, paprotka, sansewiera 
czy urocza, doniczkowa ger-
bera lub chryzantema.
u Warto rozważyć rozsądne 
zmiany!

Kto jest lub bywa najszczęśliwszy? To zależy, jakie wyznaczy-
my kryteria badań.  
Zajmujący się „ekonomią szczęścia” naukowcy, prof. Andrew Oswald 
i David Blanchflower, zbadali szczęście, które nie wynika z posia-

danych dóbr. Wnioski są zaskakujące! Najmniej szczęśliwe są osoby w średnim wieku, koło 
czterdziestki – pięćdziesiątki. Średnia z 72 krajów wskazuje, że najmniej szczęśliwi są  
46-latkowie, choć różnice między krajami sięgają 10 lat w obie strony: Szwajcarzy – 35 lat, 
a Ukraińcy – 62 lata!
Najszczęśliwsi są pełni nadziei i marzeń młodzi oraz… starsza część społeczności, która na-
uczyła się już kontrolować swoje emocje, rozwiązywać konflikty, racjonalizować oczekiwa-
nia. Ma też za sobą stresy wynikające z aktywności zawodowej.
Szczęśliwsze, choć dwa razy podatniejsze na depresję, są kobiety. Z obu płci najgorzej mają 
neurotycy. Ekstrawertycy, otwarci na świat i ludzi, są zdecydowanie szczęśliwsi, niż zamknięci 
w sobie introwertycy.
Bezdzietni, a także wykształceni, czują się bardziej szczęśliwi, zwłaszcza z powodu przezna-
czania większych kwot na swoje potrzeby.

Pyszna Józia
Ciekawska

Wesoły Romek

zAJRzYJMY Do KUCHNi
Nie ma to, jak ciepła zupa  
Na chłodNy dzień.

 Grochówka – żółty groch (szklanka) namocz na noc w zimnej 
wodzie, ugotuj do miękkości (ok. 45 min). Włoszczyznę zetrzyj na grubej tarce, dodaj 
do grochu z podsmażonym, krojonymi w kostkę: boczkiem, cebulą i białą częścią pora 
w półplasterkach. Dodaj 3 – 4 krojone w kostkę ziemniaki, sól, pieprz, liść laurowy, 
majeranek i ciut mielonego kminku. Gotuj do miękkości, na koniec dopraw znowu 
majerankiem i natką pietruszki. Zupa ma być gęsta, zawiesista i przepyszna. 

 Kapuśniak – żeberka, najlepiej wędzone (lub zwykłe z dodatkiem wędzonego 
boczku) gotuj około 45 minut. Wyjmij żeberka, dodaj cebulę, marchew i pietruszkę 
pokrojone w drobną kostkę, a po pół godzinie – pokrojoną, odciśniętą kiszoną 
kapustę, mielony kminek, liść laurowy pieprz i siekany czosnek. Gotuj kolejne pół 
godziny. Wrzuć ziemniaki pokrojone w kostkę, obierz mięso z żeberek i dodaj do 
zupy. Dopraw sokiem odciśniętym uprzednio z kapusty. To wszystko!

 Cebulowa – na chudym rosole gotuj pokrojoną w plasterki, zezłoconą na maśle 
cebulę (niektórzy dla koloru dodają wyjmowane potem łupiny). Dopraw od razu 
posiekanym czosnkiem, kurkumą, pieprzem i solą. Także – kieliszkiem białego wina 
lub brandy. Kto chce, może przed podaniem ją zmiksować, ale nie jest to konieczne. 
Do tego – małe grzanki z bułki, posypane serem, lub kostki ścisłego, tłustego sera 
białego.

 Chrzanowa – białe warzywa (seler, pietruszka, biała część pora i dymki,  
2-3 ziemniaki) pokrój w kostkę i podduś na maśle klarowanym (nie mogą się 
zrumienić). Następnie zalej jasnym rosołem i kieliszkiem białego wina, dodaj 3 duże 
łyżki chrzanu i gotuj ok. 30 min. Włóż jeszcze jedną łyżkę (nie łyżeczkę) chrzanu, 
pół szklanki śmietany wymieszanej z płaską łyżką mąki, zmiksuj. Przed podaniem  
(np. z jajem na twardo) „zaciągnij" żółtkiem. Pyszna i zdrowa – drżyjcie, wirusy!

 Cukiniowa – w małej ilości wody gotuj tyle samo pokrojonych białych warzyw 
(jak wyżej), ile cukinii w kostkach. Dodaj sól, biały pieprz, nieco czosnku i słodkiej 
śmietanki lub mleka skondensowanego bez cukru, zmiksuj razem z 1-2 serkami 
topionymi. Boskie! 
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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; 667 051 700

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

 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-053-943

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

ul. Floriańska 2 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

DAM PRACĘ

n Emeryci, renciści, osoby poszu-
kujące pracy w miłej atmosferze, 
czas pracy nienormowany do 
udzielania pożyczek. Szkolenie 
bezpłatne. Nie czekaj.  
Dzwoń 668-681-912.  
Na pewno będziesz zadowolony.

n Firma produkcyjno-handlowa 
zatrudni na umowę zlecenia 
osoby zdolne manualnie przy 
pakowaniu słodyczy i zestawów 
świątecznych oraz do pomocy 
przy flexo i obsługi maszyn paku-
jących. Wymagania: sumienność, 
dokładność i dyspozycyjność 
oraz aktualna książeczka badań 
Sanepidu. Kontakt:  
rekrutacja@slodkieupominki.pl lub  
tel. 22 647-90-00

n Sieć sklepów Delikatesy 
Doroty do placówek na terenie 
Warszawy i okolic poszukuje 
osób na stanowiska:  
KASJER – SPRZEDAWCA. 
Od kandydatów oczekujemy: 
dyspozycyjności, uczciwości, 
posiadania książeczki Sanepid 
(badania na nosicielstwo). Ofe-
rujemy: umowę o pracę, konku-
rencyjne wynagrodzenie, bony 
na święta. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o wysłanie swojego 
cv: rekrutacja@sklepydoroty.pl 
lub o kontakt telefoniczny  
723-477-277

FINANSE

n Chwilówki, pożyczki, kredyty. 
Tel. 533-009-846

n Pożyczka do 25 000 zł.  
Tel. 663-271-508 

n Pożyczki w 24 h (także z komor-
nikiem). Tel. 790-564-948 

KUPIĘ

n A A A Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale. Tel. 516-400-434

n A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, platery. 
Płacę gotówką.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

MEDYCZNE

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

n Masaż – leczniczy, relaksacyjny, 
wyszczuplający. Doświadczenie. 
Dyspozycyjność. Dojazd.  
Tel. 501-106-632

NAUKA

n Angielski, niemiecki – nauczy-
ciel. Tel. 601-20-93-41

n Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.  
Tel. 607-690-614

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

n Nauczycielka matematyki ko-
repetycje. Każdy zakres i poziom. 
Tel. 500-851-375

n Niemiecki.  
Tel. 698-19-48-48, 22 813-43-40 

n Pomoc i nauka w obsłudze kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze – promocja! Student.  
Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI – Kupię

n Kupię bezpośrednio 1 lub  
2 pokojowe, gotówka. 
Tel. 727-643-927

NIERUCHOMOŚCI   –   Mam 
do wynajęcia

n Pawilon handlowy w CH 
Szembeka 30 m kw., samodzielny, 
regały, gorąca woda, toaleta. Super 
miejsce. Tel. 662-143-152

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio nowe bliźniaki 
i dom w Sulejówku.  
Tel. 602-224-161,  
www.domynarataja.pl

n Saska Kępa. Sprzedam tanio 
garaż.  
Tel. 604-843-652, 22 617-64-27

OGRODNICZE

n GRABIENIE LIŚCI.  
TEL. 514-654-634

PRACA

n Opieka/dorywczo/ucz. kl. 
IVsp/emerytowana nauczyciel-
ka/601933166

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

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody. 
Warszawa Gocław.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

n Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

n Kancelaria Prawna, szeroki 
zakres usług. al. Waszyngtona 146 
lok. 212 (wejście jak do Agen-
cji Rynku Rolnego). Kancelaria 
została przeniesiona z Universamu 
Grochów. Tel. 509-959-444,  
www. kancelariaosica.pl 

SPRZEDAM

n Drzewo opałowe pocięte  
– worek 12 zł. Tel. 721-002-710

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

SZUKAM PRACY

n Mycie okien plastikowych.  
Tel. 573-932-765

TRANSPORT

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

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

n Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

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

USŁUGI

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

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

n ANTENY, TELEWIZORY  
– NAPRAWA. TEL. 602-216-943

n Cyklinowanie, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski.  
Tel. 22 872-93-03, 502-920-316

n Cyklinowanie, układanie, lakie-
rowanie, przekładanie parkietów 
– Jan Grzybowski.  
Tel. 22 810-70-88, 609-542-545

n Czad – czujniki – montaż. 
Tel. 608-493-708

n Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, wykładzin, tapicerki.  
Tel. 694-825-760

n Dezynsekcja – skutecznie.  
Tel. 22 642-96-16

n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
Tel. 601-93-68-05

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

n Futra – kożuchy, odzież skórza-
na – usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy, ul. Zamieniec-
ka 63. Tel. 22 610-23-05

n Gaz, hydraulika – 24h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. Tel. 22 610-18-53, 
662-065-292

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

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

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK. TEL. 502-031-257

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

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

n KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM.  
TEL. 606-763-006

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

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

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

n Odbieram zużyty sprzęt agd, 
złom, makulaturę. Sprzątanie 
piwnic i strychów. Wywóz 
mebli. Tel. 22 499-20-62

n PANELE, UKŁADANIE.  
TEL. 504-618-888

n Piece gazowe: przeglądy, 
naprawy. Tel. 608-493-708

n PRALKI NAPRAWIAM – EMERY-
CI 50% TANIEJ.  
TEL. 22 672-95-50, 503-846-135

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

n Rolety antywłamaniowe i napra-
wy. Tel. 602-228-874

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

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

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Zabudowa balkonów, daszki.  
Tel. 514-165-445

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

USŁUGI – Budowlane

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

USŁUGI – Komputerowe

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

n Serwis. Tanio.  
Tel. 602-849-614

USŁUGI – Porządkowe

n Czyszczenie dywanów, mebli 
tapicerowanych, tapicerek samo-
chodowych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n Czyszczenie dywanów, wy-
kładzin, mebli tapicerowanych. 
Osobiście. Tel. 512-247-440

n Pranie dywanów, wykładzin, 
tapicerki meblowej i samochodo-
wej. Tel. 500-753-803

USŁUGI – Remontowe

n Cyklinowanie 3x lakierowanie. 
Układanie. Remonty mieszkań. 
Tanio. Tel. 662-745-557

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

n Glazura, hydraulika, malowanie. 
Tel. 606-181-588

n Glazura, panele, elektryka, 
hydraulika, sufity i ściany GK, mon-
taże, szpachlowanie, malowanie. 
Tel. 692-885-279 

n Glazura, remonty, malowanie 
f-VAT. Tel. 792-43-78-83

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

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

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

n Malowanie, tapetowanie, 
remonty.  
Tel. 501-028-073, 22 612-21-74

n Remonty kompleksowo i solidnie. 
Tel. 501-868-930, 502-218-778 
www.remonty4u.pl

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

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK, GOCŁAW,  
UL. F. ZNANIECKIEGO 8.  
TEL. 22 672-07-75

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

KREDYTY I CHWILÓWKI
WOLSKA 84/86

TEL. 604-220-727, 
600-665-061

Warszawskie Centrum Kredytowe 
działa w zakresie zawierania umów 

kredytu na rzecz i w imieniu firm 

SMS KREDYT, FERRATUM, 
AXCESS, REGITA, VIVUS, TAKTO, 

OPTIMA DIRECT, NET CREDIT, 
AASA, IN CREDIT, ZAPLO, 

PROFICREDIT, HAPI, GWARANT, 
TPW, MIKROKASA, UNILINK 

CASH, PROVIDENT oraz banków 
BPH, ALIOR, SMART, TF BANK.
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Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498-74-80

ul. Korkowa 119/123 
tel. 22 353 42 50

Wojskowy Inst. Med.
ul. Szaserów 128 

(wejście z kl. schodowej)
tel. 22 245 59 93 
tel. 882 190 636

  
 
  

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby na bezpłatne badanie słuchu 
i konsultację protetyka słuchu. Osobom 
niepełnosprawnym proponujemy wizyty 
domowe. Z uwagi na duże zaintereso-
wanie naszymi usługami, prosimy 
o telefoniczne umawianie wizyt.

ul. Dąbrowszczaków 5A
1 piętro, gab. 26 
tel. 22 392 05 67

Około 500 milionów ludzi na 
całym świecie cierpi w wyniku 
ubytku słuchu.

Problem najczęściej doty-
ka osoby starsze, skutecznie 
utrudniając im funkcjonowanie 
w stale pędzącym świecie, prze-
szkadzając w codziennej komu-
nikacji oraz narażając na bolesne 
uczucie wstydu. Ubytki słuchu 
różnią się między sobą, jednak 
zdecydowana ich większość ma 
charakter obuuszny. Większość 
osób nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że jeśli mają ubytek obu-
uszny, a nie decydują się na no-
szenie aparatu lub decydują się 
tylko na zaaparatowanie jednego 
ucha, to następuje deprywacja 

słuchu w obu albo w pozosta-
wionym samemu sobie uchu. 

Deprywacja słuchu polega 
na stopniowym traceniu przez 
mózg umiejętności przetwarza-
nia informacji w wyniku trwałego 
braku pobudzania ucha bodźcem 
akustycznym. Im wcześniej zde-
cydujemy się na noszenie aparatu 
słuchowego na dotkniętym ubyt-
kiem słuchu uchu, tym mniejsze 
ryzyko wystąpienia deprywacji 
słuchu oraz tym większa korzyść 
z noszenia aparatów słuchowych. 
Nosisz aparat, ale…
Masz trudności z rozumieniem 
mowy? 
Masz problem z rozpoznaniem 
kierunku skąd dochodzi dźwięk?

D l a t e g o 
osoby mające 
ubytek słuchu 
w każdym uchu 
powinny nosić 
dwa aparaty 
słuchowe. 
 
 
 

W dwóch aparatach słucho-
wych dźwięki są przyjemniejsze 
do słuchania, nie trzeba się wy-
silać, aby je usłyszeć. W natu-
ralny sposób są odbierane czy-

sto, z odpowiednim poczuciem 
głośności i przestrzenności. 
Uzyskanie takiego efektu z jed-
nym aparatem słuchowym nie 
jest możliwe w przypadku osób 
dotkniętych ubytkiem słuchu 
w obu uszach. Hałas otoczenia 
utrudnia rozumienie mowy. 

Dla osób, które nie słyszą 
oboma uszami tak samo do-
brze, wyodrębnienie poszcze-
gólnych głosów jest trudne. 
Mózg potrzebuje informacji 
z obu uszu, aby skutecznie roz-
różniać dźwięki w trudnych sy-
tuacjach słuchowych, takich jak 
rozmowa w zatłoczonej kawiar-
ni lub w pomieszczeniu, do któ-
rego dobiegają hałasy przejeż-

dżających ulicą pojazdów. Dwa 
aparaty słuchowe pozwalają 
wspomóc naturalną zdolność 
mózgu do „filtrowania” hałasów 
dochodzących z tła.

Mając niedosłuch obu-
uszny nie aparatując uszu lub 
aparatując jedno ucho, drugie 
ucho pozostawiając same so-
bie, narażamy się na zmniej-
szenie komfor tu i satysfakcji 
płynącej z życia. Nienaturalny 
odbiór może wywierać nega-
tywny wpływ na relacje rodzin-
ne. Tak jak w przypadku wady 
wzroku nie nosi się szkiełka na 
jedno oko tylko okulary by do-
brze widzieć, tak w przypadku 
niedosłuchu obuusznego po-
winno nosić się dwa aparaty, 
aby prawidłowo słyszeć.  

(AS)

APARAT SŁUCHOWY – JEDEN CZY DWA?

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

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

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

PRAGAWARSZAWA

BorAMeD: innA JAKość ŻYCiA!
Pan Józef Pęklicki  

z ul. Grochowskiej, emeryt: 
Mniejsza o to, co mi dole-

gało. My, mężczyźni, nie lubimy 
mówić o chorobach, chorować 
ani się leczyć. Koledzy uważa-
li, że w naszym wieku tak musi 
być, wielu z nich ma podobne 
dolegliwości. Ale ja nie chcia-
łem się godzić na taką starość. 
Postanowiłem spróbować. Po-
szedłem do BORAMEDu. Tra-
fiłem bardzo dobrze i dziś nie 
ma śladu po moim krępującym 
problemie! Nie biorę już leków, 
które kosztowały i szkodziły 
mi na wątrobę. Nie dość, że  
w BORAMEDzie fachowo 
pomogli, to jeszcze dostałem 
rabat. Nie miałem pojęcia, że 
takie rzeczy u osób starszych 
można wyleczyć. Powiem o tym 
kolegom, niech nie dziadzieją 
tylko wezmą się za siebie! Teraz 
śmiało wychodzę z domu, cho-
dzę na długie spacery, do kina. 
Chce się żyć!

Barbara Sandach  
z ul. Rozłuckiej, emerytka:

Od kilkudziesięciu lat cho-
ruję na zwyrodnienia stawów. 
Mam dwie endoprotezy bio-
drowe, po jakimś czasie przy-

BORAMED
ul. Bora-Komorowskiego 21, 

lok 307
wejście w pasaż handlowy 

przy Rossmannie
tel. (22) 250-15-77 

czynne: 
pon.-pt. 7.00-21.00

sob. 8.00-14.00
www.boramed.pl

szły kolejne problemy z no-
gami. Po zejściu ze schodów 
(mieszkam na 3 piętrze bez 
windy) w lewej nodze ból był 
tak straszny, że nie mogłam 
ruszyć stopą, musiałam się za-
trzymać i czekać kilka minut, 
aż przejdzie. Wtedy znalazłam 
w „Mieszkańcu” piękny arty-
kuł akurat dla mnie – o tym, 
że w BORAMEDzie potrafią 
pomóc osobom z takimi kło-
potami, jak mój, w dodatku 
z różnymi zniżkami dla osób 
starszych! Przyjemnie, jak 
człowiek choć trochę tej zniżki 
dostanie… Zrobiłam prześwie-
tlenie i postanowiłam spróbo-
wać, bo jak się nie spróbuje, 
to się nie wie: ogórkowa czy 
pomidorowa (śmiech). 

Tak trafiłam do osteopaty, 
pana Mariusza Madeja. Bardzo 
byłam ciekawa, czy ten artykuł 
mówił prawdę, ale już po pierw-
szej wizycie nabrałam do pana 
Mariusza wielkiego zaufania, 
to wspaniały człowiek, kompe-
tentny, cierpliwy, bardzo miły. 
No i bardzo skuteczny! Ulgę od-
czułam natychmiast, a teraz, po 
sześciu spotkaniach, schodzę po 
schodach normalnie, nie mam 
żadnego bólu, jestem przeszczę-
śliwa! Kolana jakby rozluźniły 
się, stopy również, a przedtem 
czułam się tak, jakbym miała 
założony jakiś gips! 

Mariusz Madej,  
osteopata, szef zespołu:
Działanie osteopaty to nie 

to samo, co działanie rehabili-

tanta. Mówiąc obrazowo, reha-
bilitant zajmuje się na przykład 
kolanem, usprawnia je, a ja 
najpierw szukam przyczyny 
dolegliwości, która wcale nie 
musi być oczywista. Ból tego 
samego kolana może mieć źró-
dło w wielu chorobach, a na-
wet w innych stawach. Nauko-

we badania potwierdzają, że 
na przykład sportowcy o wiele 
szybciej wracają do formy po 
osteopatii niż po zwykłej re-
habilitacji. Fizjoterapeuta ma 
sprawdzone, znakomite techni-
ki manualne, zaś osteopatia jest 
o wiele bliższa medycynie, jest 
ukierunkowania na łączenie 
funkcjonowania różnych na-
rządów, w jaki sposób oddzia-
łują na siebie nawzajem. Oste-
opata dąży do zlikwidowania 
przede wszystkim przyczyn, 
a nie tylko objawów, bo jeśli 
nie zadba o przyczynę, to po 
jakimś czasie zwykle objawy 
powracają. A tego nie chcemy. 
To także wiedza, która pozwa-
la na likwidowanie bardzo do-
kuczliwych i trudnych migren 
czy chorób wewnętrznych. 

Konkretnie? Ostatnio mia-
łem pacjenta, który z trudem 
się poruszał i prosił o pomoc 
rehabilitanta. Tu, w BORA-
MEDzie, zleciłem dodatkowe 
badania, które potwierdziły 
moje podejrzenia: siły mię-
śniowe były w porządku, 
problem był umiejscowiony 
w obszarze móżdżku pacjenta, 
którego natychmiast skiero-
wałem do neurologa. Gdyby 
nie to, byłby poddany fizjo-
terapii, a zmiany w móżdżku 
dalej by się rozwijały…

Niewielu jest w Polsce 
osteopatów, bo te studia są 

dość nowe i ogromnie kosz-
towne. Warto się rozwijać, 
nawet mając już dyplom 
w kieszeni. Ale na przykład 
miesięczny kurs wysokospe-
cjalistyczny w Szwajcarii 
kosztuje kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Dbam o to, by moje 
kwalifikacje były najwyższej 
próby i stale aktualizowane. 
Ale każdy w zespole, który tu 
stworzyłem, ma swoje moc-
ne strony i spektrum działań, 
w których jest wyspecjalizo-
wany. Jesteśmy ekipą, która 
świetnie się uzupełnia, może 
zrobić wiele dobrego i robi to 
każdego dnia. Wielu pacjen-
tów jest szczerze zdziwionych 
efektami! 

Nie trzeba godzić się na 
gorszą jakość życia. War-
to spróbować sobie pomóc 
i to w najlepszych z możli-
wych rąk. Póki co – na na-
prawdę korzystnych wa-
runkach finansowych. AS

W naszym cyklu o pozbywaniu się dolegliwości, czasem wstydliwych, lecz do 
których zdążyliśmy się przyzwyczaić (bo w twoim wieku…, bo w ciąży prze-
cież…), kolejne wypowiedzi osób, które zdecydowały się powiedzieć NIE! Nie 
chcę bólu, nie chcę niesprawności, nie chcę tego, co mnie upokarza!!!

Pani Barbara Sandach  
i pan Mariusz Madej

 Nietrzymanie moczu z róż-
nych powodów (wysiłkowe, 
podczas dźwigania, ćwiczeń, 
śmiechu, kaszlu, kichnięcia), 
uczucie silnego parcia na pę-
cherz, wrażenie nie do końca 
opróżnionego pęcherza, częste 
korzystanie z toalety w nocy 
(nykturia), moczenia nocne, 

oddawanie moczu w odstę-
pach krótszych, niż godzinne, 
pęcherz neurogenny, bóle pod-
brzusza, brzucha, odcinka lędź-
wiowego
 Fizjoterapia w ciąży i w po-
łogu, obniżenie narządu rod-
nego, bóle podczas stosunku 
czy badań ginekologicznych

 Zaparcia, nietrzymanie stol-
ca, gazów, brudzenie bielizny
 Choroby kręgosłupa i ukła-
du kostnostawowego, układu 
krążenia, urazy sportowe i kon-
tuzje, stany pooperacyjne
 Migreny, bóle głowy, bóle 
mięśni i stawów, neuralgie 
 Liczne choroby wewnętrzne

BORAMED i tematy tabu: choroby, które się ma i których warto się pozbyć! 
Koniecznie! Nie musisz się na to godzić, w żadnym wieku: 
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Mieszkańcy tego osiedla 
pokazali, że chcieć znaczy 
móc. Ponieważ okazało się, 
że jest wielu chętnych do ko-
pania piłki, zorganizowali so-
bie miejsce – szkolne boisko 
przy ul. Kadetów. Takie były 
początki klubu sportowego 
L.A.S. 

– Klub Sportowy L.A.S. 
to społeczna inicjatywa. 
Działamy od 3 lat, jesteśmy 
prawdopodobnie najszybciej 
rozwijającym się klubem 
w dzielnicy Wawer. Prowa-
dzimy obecnie zajęcia dla 
8 drużyn piłkarskich oraz 

3 grup tenisa stołowego. 
W poprzednim sezonie pro-
wadziliśmy też balet, wcze-
śniej fitness dla dorosłych 
– opowiada Arkadiusz Bicki 
i dodaje, że nazwa klubu nie 
jest przypadkowa. – L.A.S. 
to akronim od Ludzie Ak-
tywni Społecznie, ale też na-
wiązujący do nazwy osiedla  
– dodaje.

Ponieważ chętnych do gry 
w piłkę nie brakuje, szybko 
okazało się, że szkolne bo-
isko jest zbyt małe i ma nie 
najlepszą nawierzchnię. Po-
stanowili działać. Podczas fe-

stynu w ubiegłym roku zaka-
sali rękawy i razem z całymi 
rodzinami wzięli się do pracy. 
Uprzątnęli niezagospodaro-
wany teren przy ul. Łasaka 
i powstał fundament pod bu-
dowę boiska z prawdziwego 
zdarzenia. 

Mieszkańcy zaczęli, po-
mysł podchwyciła dzielnica 
i wsparła inicjatywę. W lip-
cu ogłoszony został przetarg, 
a we wrześniu wyłoniono wy-
konawcę. 

– We wrześniu podpisali-
śmy kontrakt na budowę pro-

fesjonalnego boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią, piłkochwy-
tami, trybunami, oświetleniem 
oraz wiatami stadionowymi. 
Boisko będzie otwarte, będą 
z niego mogli korzystać miesz-
kańcy i lokalny klub. Cieszę 
się, że budujemy je wspólny-
mi siłami z mieszkańcami – 
mówi rzecznik wawerskiego 
ratusza, Konrad Rajca.

Boisko ma być wybudo-
wane jeszcze w tym roku, 
a wiosną wawerscy piłkarze 
z wielką satysfakcją będą 
mogli wyjść na murawę i tym 
samym dać przykład innym 
– od samego narzekania nic 
się nie zmieni. Chcieć – zna-
czy móc, wystarczy zakasać 
rękawy.     

(ks)

ChCieć ZnACZY MÓC
Na osiedlu Las ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie ma porządnego boiska, choć 
amatorów piłki nożnej nie brakuje. Mieszkańcy postanowili nie czekać, aż ktoś 
im pomoże i sami zaczęli budowę. Dziś inicjatywa przerodziła się w prawdziwą 
inwestycję, w której bardzo chętnie bierze też udział urząd dzielnicy.

Wieści z Wawra

Burmistrz  
Łukasz Jeziorski 
odznaczony przez 

harcerzy
Miły gest ze strony wawerskich 

harcerzy.  Burmistrz dzielnicy Wawer 
Łukasz Jeziorski otrzymał Srebrną 
Honorową Odznakę Przyjaciół Har-
cerstwa za wspieranie działalności 
wychowawczej harcerstwa. Odznakę 
wręczył Marcin Świderski – komen-
dant Szczepu „Błękitni”. Serdecznie 
gratulujemy!

„Kolej na wawer”  
i koncert 
ryszarda 

rynkowskiego
To był weekend pełen wra-

żeń w Wawrze. W ramach wy-
darzenia „Kolej na Wawer”, 
odbywającego się w 150-lecie 
Gminy Wawer, przez dziel-
nicę przejechał zabytkowy 
pociąg parowy. Po południu 
tłumy mieszkańców dzielnicy 
bawiły się na pikniku „Wa-
wer – magia różnorodności”, 
podczas którego wystąpił Ry-
szard Rynkowski.

Trasę od Dworca Gdań-
skiego do PKP Falenica i z po-
wrotem pokonały tłumy miesz-
kańców, na których czekały 
występy artystyczne zarówno 
w pociągu, jak i na stacjach  
kolejowych.

Trasę z Falenicy do Mię-
dzylesia pokonała Prezydent 
Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz w towarzystwie 
m.in. burmistrza dzielnicy 
Wawer Łukasza Jeziorskie-
go, zastępcy burmistrza Lesz-
ka Baraniewskiego, dyrektor 

Wawerskiego Centrum Kultury  
Barbary Karniewskiej, a tak-
że radnych dzielnicy i sponso-
rów przejazdu.

Następnie uczestnicy prze-
jazdu, przy akompaniamen-
cie strażackiej orkiestry dętej 
z Żelechowa, przeszli na pik-
nik „Wawer – Magia Różno-
rodności”, który odbywał się 
równocześnie na parkingu przy 
Urzędzie Dzielnicy Wawer.

Piknikowi towarzyszył 
przejazd zabytkowych motocy-
kli i samochodów, a mieszkań-
ców po najatrakcyjniejszych 
miejscach dzielnicy woził za-
bytkowy autobus.

Podczas pikniku odby-
wały się spektakle dla dzieci, 
występy muzyczne i tanecz-
ne utalentowanej wawerskiej 
młodzieży z filii Wawerskie-
go Centrum Kultury. Wystą-

piła także orkiestra strażac-
ka, odbył się turniej wiedzy 
o Wawrze, a także spotkanie 
z poezją z udziałem aktorów: 
Małgorzaty Ostrowskiej-Kró-
likowskiej, Ilony Ostrowskiej 
i Pawła Królikowskiego. Pik-
nikowi towarzyszyła prezen-
tacja piosenek o wawerskich 
osiedlach, ogłoszono także 
wyniki konkursu na ciastko 
wawerskie, którego zwycięzcą 
została cukiernia Meryk. Na 
finał goście słuchali koncertu 
Ryszarda Rynkowskiego

Organizatorem wydarzenia 
„Kolej na Wawer” było Wawer-
skie Centrum Kultury i Urząd 
Dzielnicy Wawer. Sponsorami 
były firmy Mera Pnefal, Ferio 
Wawer, cukiernia Meryk i fir-
ma Gromek.

Budowa zespołu 
szkolno-przedszkolnego 
przy ul. Skalnicowej/Cy-
klamenów rozpoczęta. To 
będzie największa inwe-
stycja w dzielnicy w naj-
bliższych latach.

Pierwszą łopatę na 
placu budowy wbili bur-
mistrz dzielnicy 
Wawer Łukasz 
Jeziorski, zastęp-
ca burmistrza Le-
szek Baraniew-
ski i Waldemar 
Żak, właściciel 
firmy Żak Bu-

downictwo, realizującej 
inwestycję.

Zespół szkolno- 
-przedszkolny dla prawie 
pół tysiąca dzieci, z biblio-
teką multimedialną i salą 
gimnastyczną, będzie go-
towy na rozpoczęcie roku 
szkolnego w 2018 r .

Finał Lotto Poland Bike 
Marathon w wawrze  

LOTTO Poland Bike Marathon 2016 
już na mecie. W Wawrze został rozegrany 

piętnasty i zarazem ostatni etap ósmego 
sezonu cyklu wyścigów amatorów jaz-
dy na rowerach górskich, którego or-
ganizatorem jest były kolarz zawodowy  
Grzegorz Wajs.

 Frekwencja i obsada była znakomita. Bli-
sko 1000 osób stanęło na starcie finałowych 
zawodów pod hasłem „Rowerem po Zdrowie” 
na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdro-
wia Dziecka”. Dodatkowo odbyły się również 
VI Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Mazow-
sza MTB Samorządowców pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego. Finał LOTTO Poland Bike 
Marathon 2016 został zorganizowany przy 
ścisłej współpracy z Dzielnicą Wawer m.st. 
Warszawy. Nagrody w najmłodszej kategorii 
FAN wyścigu wręczył zastępca burmistrza 
dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski.

Budowa zespołu  
szkolno-przedszkolnego  
w nadwiślu rozpoczęta

trAMwAJ  
nA GoCŁAw

O „Tramwaju na Gocław”, 
czy „Tramwaju przez Wi-
słę” pisaliśmy wielokrotnie. 
W najbliższym czasie temat 
powróci do mieszkańców za 
sprawą konsultacji społecz-
nych. Tramwaje Warszawskie 
zamierzają utworzyć punkty 
konsultacyjne, które będą do-
stępne podczas dwóch najbliż-
szych weekendów.

Przypomnijmy, że lobbowa-
na przez Miasto trasa ma biec 
z Gocławia, torem ul. Bora-Ko-
morowskiego, przez Trasę Ła-
zienkowską i ogródki działkowe 
do al. Waszyngtona. 

To bardzo okrężne rozwiąza-
nie, jeśli celem ma być jak naj-
szybsze dotarcie mieszkańców 
Gocławia do centrum Warsza-
wy. Degradacji ulegnie część te-

renów zielonych. Poza tym, jak 
wynika z odpowiedzi na interpe-
lację złożoną przez miejskiego 
radnego Tomasza Kozińskiego, 
część terenów planowanych pod 
tramwajową inwestycję jest ob-
jęta roszczeniami.

Raczej nie jest brany pod 
uwagę alternatywny wariant 
przebiegu torowiska propono-
wany przez środowiska akcji 
„Tramwaj przez Wisłę – nie 
przez działki”. Działacze tej 
inicjatywy już trzeci miesiąc 
czekają na odpowiedź od władz 
Warszawy na petycję podpi-
saną przez blisko 5 tysięcy 
mieszkańców. Zdaniem miej-
skich aktywistów linia tramwa-
jowa z Gocławia do Centrum 
powinna zostać poprowadzo-
na jak najkrótszą trasą.   (ar)

Tramwaj na Gocław znów dzieli mieszkańców Pragi-
Południe. Głównie dlatego, że planowany przebieg 
torowiska jest kontrowersyjny.

Punkty konsultacyjne (otwarte w godz. 9.00-18.00):
l 22.10 – Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2
l 23.10 – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26 
l 05.11 – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26
l 06.11 – Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2
Opinie i uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: 
goclaw@tw.waw.pl 
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oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

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

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

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

REKLAMA REKLAMA

Te wille, jak wójt podaje, są 
w stylu „świdermajer” – pisał 
Konstanty Ildefons Gałczyński 
w wierszu „Wycieczka do Świ-
dra”. I choć dziś niewiele już 
pozostało z dobrze zachowa-
nych drewnianych budynków, 
z charakterystycznymi weran-
dami i kunsztownymi zdobie-
niami wycinanymi w drewnie, 
to wciąż jeszcze w Otwoc-
ku można podziwiać perełki 
w rodzaju XIX-wiecznej willi 
„Lala”, należącej niegdyś do te-
ściów Władysława Reymonta, 
czy też pięknie odrestaurowane-
go dawnego hotelu Polskiego. 

Na wizytę w Otwocku 
warto zaplanować cały dzień, 
aby oprócz miejsc związanych 
z historią, poznać także za-
kątki miasta wyjątkowe pod 
względem przyrodniczym.

Dla wypoczynku i zdrowia
Za ojców-założycieli 

Otwocka są uważani XIX- 
-wieczny rysownik Elwiro Mi-
chał Andriolli – wzięty ilustra-
tor stołecznych pism i publika-
cji książkowych (autor m.in. 

rycin do pierwszego ilustrowa-
nego wydania „Pana Tadeusza” 
z 1882 r.) oraz zmarły w 1924 r. 
lekarz Józef Geisler. 

Pierwszy z nich zwrócił 
uwagę na walory krajobrazowe 

terenów położonych nad Świ-
drem i w latach 80. XIX w. wy-
budował tam pierwszą kolonię 
drewnianych domów, z których 
część wynajmował na lato. 

Drugi docenił specyficzny 
mikroklimat Otwocka i zasły-
nął jako twórca pierwszego 
w Polsce nizinnego sanatorium 
dla cierpiących na choroby 
płuc, które założył w 1890 r. 

Rozwój dzięki kolei
W następnych dziesięcio-

leciach Otwock rozwijał się 
w dwóch kierunkach wyzna-
czonych przez Andriollego 
i Geislera. Wkrótce po zakoń-
czeniu w 1877 r. budowy Ko-
lei Nadwiślańskiej, łączącej 
Mławę z Kowlem, powstała 
stacja kolejowa w Otwocku. 
W okolicy zaczęły wyrastać 
domy letniskowe, zakłady 
lecznicze i pensjonaty. 

Dzięki dobremu połącze-
niu komunikacyjnemu z War-
szawą (w 1914 uruchomiono 
kolejkę wąskotorową z Jabłon-

ny do Karczewa) szybko przy-
bywało letników i kuracjuszy. 
Miejscowość, znana początko-
wo jako Wille Otwockie, szyb-
ko zyskała popularność wśród 

warszawskich elit – zaczęli się 
tu osiedlać przedsiębiorcy, ar-
chitekci, lekarze, oficerowie. 

I to właśnie przedstawiciele 
stołecznej inteligencji (głów-
nie lekarze) założyli w 1912 r.  
Towarzystwo Przyjaciół 
Otwocka, które doprowadziło 
do nadania Otwockowi praw 
miejskich w listopadzie 1916  
roku.

Miasto dwóch kultur
Szczególnie intensywnie 

Otwock rozwijał się w dwu-
dziestoleciu międzywojen-
nym. Miejski samorząd składał 
się wówczas z przedstawicieli 
ludności chrześcijańskiej i ży-
dowskiej. Początkowo zainte-
resowanie Żydów Otwockiem 
było spowodowane wydanym 
im jeszcze przez władze car-
skie zakazem osiedlania się 
i leczenia w innym popular-
nym kurorcie – Nałęczowie. 
Choć w odrodzonej Polsce za-
kaz nie obowiązywał, Otwock 
zdążył już stać się miejscem 
chętnie odwiedzanym przez 
starozakonnych. 

W 1931 roku trzy czwarte 
otwockich domów wypoczyn-
kowych miało żydowskich 
właścicieli. Przed wybuchem 
II wojny światowej w mieście 
mieszkało na stałe 19 tys. osób, 
z czego blisko 75 proc. stano-
wili Żydzi. Niemal dwa razy 
tyle przyjeżdżało do Otwocka 
na wczasy lub w celu podra-
towania zdrowia – wśród nich 
również zdecydowanie prze-
ważała ludność żydowska. 
W Otwocku działały synagogi, 
organizacje żydowskie, kwitły 
drobny handel i rzemiosło. 

Charakter miasta zupełnie 
odmieniła niemiecka okupa-
cja. W Otwocku hitlerowcy 
zorganizowali drugie co do 
wielkości getto w dystryk-
cie warszawskim. W 1942 r. 
wywieźli do obozu zagłady 

w Treblince osiem tysięcy jego 
mieszkańców, a cztery tysiące 
wymordowali na miejscu. 

Próby odbudowania  
świetności

Po wojnie miasto nie od-
zyskało już dawnego blasku. 
Przejęte przez nowe władze 
pensjonaty i wille zostały 
przeznaczone na mieszkania 
komunalne. Lekkie, drewnia-
ne budynki, nieprzystosowane 
do intensywnej, całorocznej 
eksploatacji, szybko ulegały 
degradacji. 

Z powodzeniem natomiast 
nawiązano do przedwojennych 
tradycji uzdrowiskowych. 
Funkcjonowały tu państwo-
we szpitale oraz sanatoria dla 
dzieci i dorosłych, w których 
leczono gruźlicę. Większość 
z nich uległa jednak likwidacji 
w czasie transformacji ustrojo-
wej przełomu lat 80. i 90.

Obecnie do leczniczych 
tradycji Otwocka próbują na-
wiązać inwestorzy prywatni. 
W ich rękach znalazło się kil-
ka wyjątkowo cennych obiek-
tów, jak wybudowane w latach 
1933–1935 Sanatorium Woj-
skowe, w którym od kilku lat 
działa nowoczesne Europej-
skie Centrum Zdrowia, czy 
też rekonstruowany właśnie 
Pensjonat Abrama Gurewicza, 

gdzie ma powstać prywatna 
klinika ortopedyczna. 

Najciekawsze przykła-
dy otwockiej architektury 
najlepiej poznawać kierując 
się wskazówkami zawarty-
mi w przewodniku wydanym 
przez Urząd Miasta Otwocka 
i dostępnym na stronie inter-
netowej www.turystyczny-
otwock.pl. Pokonanie opisa-
nych w nim tras zajmuje od 
2 do 4 godzin, ale warto też 
zarezerwować sobie czas na 
wędrówkę po okolicznych 
sosnowych lasach leżących 
w otulinie Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego. 

Przemysław Bogusz

zaułki historii

ZŁÓŻ wiZYtę StULAtKowi!
100-lecie otwocka

Malownicze, sosnowe lasy i unikalna drewniana architektura – a to wszystko za-
ledwie pół godziny jazdy od ronda Wiatraczna. Podwarszawski Otwock obchodzi 
w tym roku stulecie nadania praw miejskich. Warto go z tej okazji odwiedzić.

XIX-wieczna willa „Lala” (zwana też „Reymontówką”), w której  
w latach 1908–1918 przebywał i tworzył Władysław Reymont

Pensjonat doktora Martyszewskiego przy ul. Kościelnej  
(późniejszy Hotel Polski)

Odnowione pod okiem konserwa-
tora zabytków dawne Sanatorium 
Wojskowe, obecnie Europejskie 
Centrum Zdrowia

Zabytkowy otwocki ratusz

l protezy piersi, bielizna  

i akcesoria dla amazonek

l peruki

l sprzęt stomijny

l cewniki zewnętrzne i wewnętrzne 

l worki do zbiórki moczu

l pieluchomajtki

l sprzęt ortopedyczny

l wypożyczalnia sprzętu

l sprzęt rehabilitacyjny

l skarpety medyczne zdrowotne

l wyroby przeciwżylakowe

sklep 
medyczny

ul. kobielska 6 uH 2 tel. 22/404-22-11
(100 m od szpitala – wejście od ul. Garwolińskiej)

sklepmedyczny@med-serwis.waw.pl
www.med-serwis.waw.pl

Znajdź nas
na Facebooku


