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Pierwsza tura i… dobrze 
Ocenianie wyborów na podstawie 

wstępnych wyników może być ryzy-
kowne, ale jest poniedziałek, ostatni 
dzień na napisanie komentarza… Co 
jest pewne? Że w Warszawie nastąpi-
ło wzmożenie i ludzie nie tyle poszli, 
co pomknęli do urn. Runęła teza, że 
nie interesujemy się polityką. Jak ktoś 
nadmiernie szarżuje, to suweren rusza 
z foteli i bije po rękach.

Wyrazistość sporu i brak (jak 
się przez pewien czas wydawało) 
oczywistego faworyta do zwycięstwa 
sprawiły, że dwaj główni kandydaci 
musieli składać bardzo konkretne 
propozycje. One będą teraz zwycięz-
cy twardo przypominane i rozliczane. 
To wyzwanie nie tylko dla prezydenta, 
ale także dla popierających go partii: 
przed walką o następną kadencję po-
jawią pytania o wybudowane żłobki, 
o system transportowy, o pakiet dla 
emerytów, o zazielenienie Warszawy 
itp. itd. Jak prezydent zostanie sam 
ze swoimi obietnicami, to przegra za 
kilka lat sromotnie.

Bieg do urn pokazał, jak w wielu 
punktach stolicy komisje wyborcze 
nie były do niego przygotowane. Fre-
kwencja przekraczająca 60 proc jest 
duża, ale przecież nie nadzwyczajna. 
A i tak przekroczyła ona pułap kom-
petencji organizacyjnych. Kolejki, 
brak pokierowania ruchem, wydawa-
nie podwójnych kart (sam dostałem  
5 zamiast 4), kłopoty z rejestracją przez 
internet pokazały, że radzimy sobie, gdy 
postawimy na pospolite ruszenie. 

A na koniec. Bardzo się cieszę, że 
załatwiliśmy sprawę w pierwszej run-
dzie. Nie wiem jak Państwo, ale ja już 
miałem serdecznie dość tej kampanii. 
Była za inwazyjna. Ale – z drugiej stro-
ny – to dlatego udało się ją zamknąć 
w pierwszym rozdaniu. Bo przerodziła 
się w plebiscyt.

 Tomasz Szymański

dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów  
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. 22 673-08-01  
lub wizytę w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.

   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 14 zł  
   Zadzwoń, zamów i odbierz
  


   

  

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18 
 (wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

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

A ZNAJDŹ NAS N

Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl 

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

Centrum Kredytowe 
urokredyt 

• Sfinansujesz potrzeby Twojej firmy

• Otrzymasz kredyt bez zaświadczeń

U NAS  

• Otrzymasz szybką gotówkę bez BIK

• Obniżysz ratę

ul. Targowa 35
Warszawa

tel. 730 050 051

Nie masz
 zdolności kredytowej

  - pomożemy w każdej
     sytuacji !!!

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

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
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Promocyjna cena 
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Szwedzka 37

czynne 9-20

 leczenie w narkozie

Tel. 22 818 07 91 
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STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

STACJA KONTROLI  
POJAZDÓW 

do 3,5 t DMC 
ul. Korkowa 77 (przy rondzie) 

Zapraszamy 
pon.-pt. 7-20 
sobota 8-16

www.stacjastacja.pl
 22 613-13-00 
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Światełka  
naszej pamięci

Wspomnijmy Tych, których pożegnaliśmy od ostat-
niego Święta Zmarłych.            Czytaj na str. 3,5,7,9

WOLFROCK
hodowla owczarków staroniemieckich 

zarejestrowana w PFK

Przyjmujemy rezerwacje 
na szczenięta na 2019 rok.

+ 48 785 359 774 
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waRszawa wYBRała!

Rafał tRzaskowski
nowYm pRezYdentem stolicY!
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KRONIKA POLICYJNA
Wyładował wściekłość  

na samochodzie
O 4 nad ranem 24-letni 

Marek D. wracał z wieczo-
ru kawalerskiego. Trzeźwy 
nie był… A na dodatek ze-
złościł się na swojego ko-
legę. Efekt? Wybita szyba 
i uszkodzone wycieraczki 
w zaparkowanym volkswa-
genie, na którym wyładował 
złość. Wszystko zarejestro-
wały kamery monitoringu, 
a interweniowali policjanci 
z Rembertowa.

Wpadł  
z narkotykami

Dzielnicowi z Wawra od-
wiedzili podejrzane miesz-
kanie. Już w progu wyczuli 
zapach marihuany. Na miej-
scu było dwóch mężczyzn. 
Jeden z nich miał w kieszeni 
zawiniątka z suszem i skręta 
przygotowanego do palenia. 
W słoiku znaleźli większe ilo-
ści suszu. 20-letniemu Grze-
gorzowi W. postawiono zarzut 
posiadania narkotyków.

Złodziej  
samochodów z USA
Południowoprascy poli-

cjanci starali się rozwikłać 
sprawę kradzieży land rove-
ra. Trop wiódł do 27-letniego 
obywatela USA, często 
przebywającego w Polsce. 
Policjanci poczekali na jego 
przyjazd. I zatrzymali go, gdy 
wracał z Włoch… skradzio-
nym (tym razem) peugeotem. 
Został aresztowany w hotelu, 

w którym się zatrzymał. Oba 
auta odzyskano.

Groził  
wybuchem bomby
Na numer 112 zadzwonił 

mężczyzna i poinformował, 
że w jednej z restauracji na 
terenie Wawra podłożona jest 
bomba, groził jej detonacją. 
Po kilku godzinach policjan-
ci z komisariatu przy ulicy 
Mrówczej zatrzymali 33- 
-letniego Karola K., w prze-
szłości już karanego. Zagro-
żenie eksplozją miało być 
formą zemsty za wyrzucenie 
z pracy. Wcześniej groził tak-
że zemstą pracownikom tego 
lokalu.

Dwa razy  
pijany w aucie

44-letni Mariusz N. został 
w nocy zatrzymany w mer-
cedesie, którym kierował po 
pijanemu i spowodował koli-
zję. We krwi miał 2 promile 
alkoholu. Policjanci odebrali 
mu prawo jazdy, oczywiście 
wysadzili też z samochodu. 
Tyle że… po kilku godzi-
nach pan Mariusz ponownie 
wsiadł do mercedesa. Teraz 
już bez prawa jazdy, jechał 
na tyle niepewnie, że zwró-
ciło to uwagę patrolu. Został 
ponownie zatrzymany. Wów-
czas miał we krwi już „tyl-
ko” 1,4 promile. Policjantom 
wyjaśniał, że chciał jedynie 
„przestawić” auto w inne 
miejsce. 

policja.pl

REWITAL
Centrum Zdrowia

Centrum Nowoczesnej  
Rehabilitacji zaprasza  

na promocyjne zabiegi:
	terapia manualna, masaż lecz-

niczy
	terapie fizykalne (laseroterapia, 

ultradźwięki, elektroterapia)
	terapia ZPPM (zmiennym pulsa-

cyjnym polem magnetycznym)
	oraz diagnostyka układu krąże-

nia w kierunku zwężenia tętnic 
obwodowych ABI.

Zabiegi oRaZ badaNia wykoNywaNe  
są profesjonalnymi urządzeniami medycznymi.

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

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

Za nami pierwsze samorzą-
dowe wybory przeprowadzone 
według zmienionej ordynacji. 
Najważniejszym novum jest 
chyba to, że obecna kadencja 
będzie trwała rok dłużej niż do-
tychczas, czyli aż 5 lat.

Ku ogólnemu zaskoczeniu, 
bo wbrew wszelkim wcze-
śniejszym sondażom, Rafał 
Trzaskowski zwyciężył w wy-
ścigu do stołecznego Ratusza 
wynikiem na tyle wysokim 
(56,67%), że nie będzie do-
grywki w postaci drugiej tury 
z kandydatem prawicy Patry-
kiem Jakim (28,53%). 

– Dziękuję warszawiakom 
za kredyt zaufania, teraz przede 
mną czas bardzo ciężkiej pracy 
– mówił po ogłoszeniu wstęp-
nych wyników prezydent elekt. 
W powyborczy poniedziałek 
Rafał Trzaskowski udał się na 
ulice stolicy i częstował miesz-
kańców kawą i pączkami.

Wszyscy zainteresowani 
wynikami wyborów analizują, 
co wpłynęło na tak wysokie po-
parcie, jakie uzyskał prezydent 
elekt. Z rozmów z mieszkańca-
mi wynika, że ich preferencje 
wyborcze utrwaliły się w ostat-
nim przedwyborczym tygodniu 
na tyle mocno, że zdecydowali 
się pójść do urn. Wpływ na te 
decyzje miała „duża polityka”, 
a szczególnie nagłośnienie moż-
liwego POLEXIT-u, ogłoszenie 
decyzji Trybunału Sprawiedli-

wości UE w sprawie sądów 
oraz niefortunna wypowiedź, 
że „jak wygra Trzaskowski, to 
Warszawa dostanie mniej kasy 
z budżetu państwa na inwesty-
cje”. A warszawiacy bardzo nie 
lubią, gdy politycy uderzają 
w takie tony… Trzeba jednak 
zaznaczyć, że wynik Patryka 
Jakiego jest najlepszym wyni-
kiem, jaki od lat w Warszawie 
osiągnęła prawica. 

Powyższe kwestie wyjątko-
wo mocno spolaryzowały wy-
borców wokół dwóch głównych 
kandydatów, czego efektem są 
bardzo niskie wyniki pozosta-
łej dwunastki pretendentów do 
fotela w stołecznym Ratuszu. 
Choć kilku z nich miało real-
ną szansę na trzecie miejsce 
przy naprawdę dobrym wyni-
ku. Ostatecznie Jan Śpiewak 
i Marek Jakubiak uzyskali po 
2,99% głosów, a Justyna Glu-
sman 2,32%  Powyżej 1% gło-
sów otrzymali jeszcze: Janusz 
Korwin-Mikke, Andrzej  Ro-
zenek i Jacek Wojciechowicz. 
Ten ostatni startował z bardzo 
dużym poparciem, a jednak 
zakończył wybory z wynikiem 
jednoprocentowym. Tego pro-
gu nie przekroczyli pozostali 
kandydaci.

Rada Warszawy kolejną 
kadencję pozostanie w rękach 
Platformy Obywatelskiej, a do-
kładniej Koalicji Obywatelskiej 
– PO i .Nowoczesna będą miały 

40 rajców, a Prawo i Sprawie-
dliwość 19. Lewicową wisienką 
na samorządowym torcie będzie 
radna Monika Jaruzelska. 

– Gratulujemy zwycię-
stwa, nie będziemy wsadzać 
przysłowiowego kija w szpry-
chy, ale będziemy sprawdzać 
i rozliczać nowego prezydenta 
z wyborczych obietnic, jakie 
składał w dzielnicach prawo-
brzeżnej Warszawy – mówi 
„Mieszkańcowi” Dariusz La-
socki z PiS, świeżo wybrany 
radny Miasta.

W Sejmiku Mazowsza 
zwyciężył PiS, który zdobył  
24 mandaty. Jednak najpraw-
dopodobniej rządzić będzie 
koalicja złożona z radnych PO 
i .Nowoczesnej (18 mandatów) 
i PSL (8 mandatów). 

– Ten bardzo dobry wynik 
w sejmiku zapewniła nam War-
szawa, gdzie wzięliśmy 10 man-
datów – mówi wieloletni radny 
Mazowsza Tomasz Kucharski 
(PO), burmistrz Pragi Południe, 
który cieszy się, że w tych wy-
borach osiągnął swój najlepszy 
wynik w historii. – Na samej 
Pradze Południe głosowało na 
mnie prawie 22 tysiące miesz-
kańców!  

Prawdopodobnie w sejmi-
ku (bo akurat wyniki do tego 
organu podajemy przed ogło-
szeniem PKW) znalazło się 
miejsce dla jednego radnego 
niezależnego. W radach dziel-
nic nie doszło do jakichś wiel-
kich rewolucji. Znaczna część 
nowo wybranych radnych, to 
samorządowcy, których znamy 
od lat. Szczegółowe wyniki wy-

borów publikujemy na naszym 
portalu www.mieszkaniec.pl

Wielkim wygranym tych 
wyborów zapewne jest po-
czucie odpowiedzialności za 
lokalne ojczyzny. Najwyższa 
od 1989 r. frekwencja, która 
sięgnęła prawie 55% może być 
zapowiedzią, że coraz bardziej 
stajemy się świadomym społe-
czeństwem demokratycznym. 
Niemniej, tak wysoka frekwen-
cja powodowała wiele pertur-
bacji. Zdarzało się, że wyborcy 
stali po pół godziny w kolejce 
do głosowania. W części lokali 
wyborczych, szczególnie tych 
o niezbyt dużych rozmiarach, 
tłok był tak duży, że nie było 
mowy o zachowaniu tajności 
oddawania głosów.

Znowelizowana ordynacja 
wyborcza także generowała 
problemy – podział na dwie ko-
misje wyborcze spowodował, 
że ludzi do obsłużenia głoso-
wania było zbyt mało. Niektó-
re z komisji kończyły pracę po 
dobie od rozpoczęcia. Istnieje 
obawa, że zmęczenie i ogromny 
wysiłek, jaki włożyli w pracę, 
spowoduje, że przy następnych 
wyborach te osoby do komisji 
już się nie zgłoszą. I pojawi się 
kolejny problem…

 Adam Rosiński 

wYBoRY na chłodno
Warszawa wybrała samorządowych przedstawicie-
li aż czterech organów. Prezydentem stolicy został 
Rafał Trzaskowski z koalicji Platformy Obywatel-
skiej i .Nowoczesnej.

Koalicja 
Obywatelska
Platforma 

Obywatelska
i .Nowoczesna:
40 mandatów

Prawo 
i Sprawiedliwość:

19 mandatów

SLD Lewica Razem:
1 mandat
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W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy także Ich…
 2017
 29.10 Władysław Kowalski (81 l.), aktor filmowy i teatralny, 

związany z warszawskimi teatrami Ateneum, Powszech-
nym, Dramatycznym; Jerzy z serialu Kolumbowie. 

 5.11 Roman Bratny, właśc. Roman Mularczyk (96 l.), pro-
zaik, poeta, publicysta i scenarzysta filmowy, autor m.in. 
powieści Kolumbowie. Rocznik 20 o Armii Krajowej i jej 
młodych żołnierzach. 

 6.11 Marek Frąckowiak (67 l.), aktor teatralny, filmowy i te-
lewizyjny, znany m.in. z ról w Alternatywach 4, Polskie 
drogi czy Ranczo.

 8.11 Janusz Kłosiński (97 l), aktor i reżyser filmowy oraz te-
atralny; Czernousow w serialu Czterej pancerni i pies, 
zbójnik Kuśmider w Janosiku i dyrektor Wardowski 
w Czterdziestolatku. 

 13.11 Alina Maria Janowska-Zabłocka (94 l.), jedna z najbar-
dziej popularnych aktorek teatralnych, filmowych i tele-
wizyjnych; debiutowała w 1946 r. w Zakazanych piosen-
kach; Irena w Wojnie domowej, Eleonora Gabriel w Zło-
topolskich. 

 17.11 Wiesław Wiatrak (84 l.), konstruktor i wynalazca, 
w 1980 r. zaprojektował samochód koncepcyjny FSM 
106 Beskid, który z przyczyn ekonomiczno-politycznych 
nie wszedł do masowej produkcji.

 18.11 Malcolm Young (64 l.), australijski gitarzysta, członek 
i założyciel zespołu AC/DC.

 20.11 Janusz Marek Wójcik (64 l.), piłkarz, trener polskiej re-
prezentacji olimpijskiej w piłce nożnej mężczyzn, z któ-
rą zdobył srebrny medal igrzysk w Barcelonie; poseł na 
Sejm V kadencji. 

 23.11 Agnieszka Paszkowska (57 l.), aktorka teatralna i filmo-
wa; m.in. siostra Felicja w serialu Plebania, matka Gabry-
si w M jak miłość.

 2.12 Maciej Kijowski (82 l.), operator filmowy, autor zdjęć do 
ponad 50 filmów i seriali m.in. Komedii małżeńskiej, Dia-
bła, Dwóch ludzi z szafą.

 6.12 Johnny Hallyday (74 l.), francuski piosenkarz, kompozy-
tor i aktor; ikona francuskiej piosenki, uważany za francu-
skiego Elvisa Presleya. 

 18.12 Leszek Aleksander Moczulski (79 l.), jeden z najbar-
dziej znanych poetów polskich, autor tomików wierszy 
i tekstów piosenek wykonywanych m.in. przez Skaldów 
i Marka Grechutę. 

Światełka pamięci

WIELKIE PODZIĘKOWANIA
dla Pana Senatora Marka Borowskiego  

za uratowanie sklepu spożywczego,  
który miał być zlikwidowany w tym roku  

po 30 latach działalności – składają wdzięczni klienci  
– mieszkańcy wraz z właścicielem i pracownikiem.
W tej sprawie 1500 osób/mieszkańców napisało petycję do władz, 

prosząc o pozostawienie tego potrzebnego sklepu. Starania powyższe 
poparł Pan Senator Marek Borowski, który pomógł nam, tak jak to 

zrobił już nieraz w innych trudnych, wręcz beznadziejnych, sprawach.
Grzegorz Treugut

Właściciel sklepu spożywczego 
przy ul. Dwernickiego 20A/Mycielskiego w Warszawie

Mieszkańców od dawna 
straszy zdegradowany obszar 
w obrębie ul. Podskarbińskiej, 
Mińskiej i Stanisławowskiej. 
Dyskusja nad jego przyszło-
ścią trwa od lat. Nasiliła się 
w ostatnich miesiącach, gdyż 
prawomocny i wykonalny stał 
się wyrok sądu o wydanie Mia-
stu nieruchomości, która znaj-
dowała się w faktycznym wła-
daniu KS Orzeł Warszawa.

Władze Pragi Południe zor-
ganizowały w dzielnicowym 
ośrodku sportu konferencję, na 
której m.in. przedstawiły stan 
faktyczny przejmowania tzw. 
terenów Orła. Część działek, 

choćby stadion lekkoatletyczny, 
już zostało przejętych. Stadion 
„opieczętowano” biało-czer-
woną taśmą i informacją, że 
jest w zarządzie Dzielnicy oraz 
zakazem wstępu. Rządzący 
przedstawili też propozycję, że 
ZGN podpisze porozumienie 
z OSIR-em i na mocy tego do-
kumentu trenujący w Orle spor-
towcy będą mogli korzystać ze 
stadionu. 

W minioną sobotę zezwo-
lono, aby na obiekcie odbyła 
się Ogólnopolska Spartakiada 
Lekkoatletyczna Dzieci Nie-
dowidzących i Niewidomych 
(na zdjęciu). Paulina Radlak, 

wicedyrektor ZGN Praga-Połu-
dnie, zapowiada, że już w tym 
tygodniu na bieżnię będą mogli 
wejść lekkoatleci Orła.

Zarząd Pragi Południe 
przedstawił też plany doty-
czące zdewastowanej części 
terenów Orła. Raczej nie jest 
brana pod uwagę reaktywacja 
Toru Kolarskiego. Głównymi 
przyczynami są zbyt wysokie 
koszty potencjalnej renowacji, 
duże koszty utrzymania oraz 

możliwość korzystania z tego 
typu obiektu przez relatywnie 
mniejszą liczbę mieszkańców 
niż przy innych funkcjach re-
kreacyjno-sportowych. 

– Kierunek zmian nadadzą 
mieszkańcy w czasie konsultacji 
społecznych, które zorganizuje-
my – deklaruje Tomasz Kuchar-
ski, burmistrz Pragi Południe. 
– Ale cały ten teren chcemy 
przeznaczyć na ogólnodostępny 
sport i rekreację.

Oczywiście, zostanie za-
chowana zabytkowa hala (na 
zdjęciu) autorstwa znakomitego 
architekta Macieja Nowickiego. 
Obiekt ten obecnie zajmowany 
jest przez Kościół Chrześcijań-
ski w Warszawie Słowo Życia. 

– Prowadzimy tu działal-
ność religijną i prospołeczną. 
Dbamy o halę – mówił pastor 
Maksymilian Pyra i wpuścił 
do środka kilka osób na reko-
nesans. Na prośbę pastora nie 
publikujemy zdjęć z wnętrza 
hali, ale jej stan i zagospodaro-
wanie nie jawi się tak różowo, 
jak opisuje duchowny. 

Samorząd cały czas stara 
się przejąć kontrolę nad tym 
obiektem.                                 ar

Lekkoatletyczny stadion KS Orzeł Warszawa jest 
„oplombowany” zabezpieczającą taśmą. Po dru-
giej stronie ul. Podskarbińskiej stoi zniszczona za-
bytkowa hala i zdegradowany Tor Kolarski „Nowe 
Dynasy”. Jaka przyszłość czeka te tereny?

„oRzeł” wRaca do BazY…
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

      
       

 

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

Światełka pamięci

– Witam, panie Kazimierzu. Wesoło było, ale się skończyło… 
– Uśmiechnięty od ucha do ucha Eustachy Mordziak, kupiec 
bieliźniany z bazaru na pl. Szembeka nawiązywał wyraźnie do 
emocji, które zajmowały w ostatnich tygodniach wszystkich 
i o każdej porze… Pan Kazimierz Główka, jak zwykle jednak, 
wykazywał dystans do bieżących wydarzeń, zwłaszcza politycz-
nych. Wynikiem wyborów był wszakże nieco zdziwiony.
– Szczerze powiem, że spodziewałem się drugiej tury. 
– No tak, ale z drugą turą jest jak nie przymierzając z drugą 
flaszką – to już nie to samo, co za pierwszym razem. Już nie ra-
duje duszy świeżością, nie pobudza wyobraźni nowymi lądami, 
do których dziarsko zmierzamy… Pierwsza flaszka ma smak na-
pitku bogów, a druga, to już nie tyle ambrozja, co kolizja rozu-
mu z możliwościami organizmu. Na ogół za drugą idzie trzecia 
i na koniec kłopoty, z których ból głowy i ogólne wysuszenie, to 
najmniejsze zło, które nas może spotkać.  
– Zwracam jednak uwagę, że o wyborach rozmawiamy. Po nich 
też głowa boli, ale inaczej, jakby. 
– Zwłaszcza chłopaków z Opola.
– Opole się panu nie podoba?
– Opole podoba mi się bardzo. Festiwal i w ogóle. Raz tam 
nawet byłem – świetne naleśniki smażyli nad Odrą. 
– I pańskim zdaniem powinni przenieść tę smażalnię do War-
szawy? Wyobraża pan sobie, panie Eustachy setę pod naleśniki 
z dżemem?  
– Fakt. Z trudem. Właściwie wcale. Chyba bym od razu poje-
chał do Rygi. 
– A z „flakamy” po warszawsku?
– Niech pan przestanie, bo aż mnie w dołku ściska z ochoty…
– Tu są inne smaki jednak, panie Eustachy. Inne smaki. 

– Lud szczęśliwie przeciął te dylematy już za pierwszym podej-
ściem. 
– Tylko, co to teraz z tego wszystkiego będzie?
– Raczej, czego nie będzie? Jutro nie będzie trzeciej, a pojutrze 
czwartej linii metra, nie będzie nowej dzielnicy, nowych miesz-
kań, nic nie będzie… 
– Oj tam, oj tam. Tak się tylko mówi w kampanii.
– Owszem, ale jednak z gęby cholewy robić nie należy, bo lu-
dzie tego nie lubią. Weź pan tego Rozenka, co to był najlepszym 
kandydatem, jakiego SLD na świat kiedykolwiek wydał, a który 
półtora procent dostał.
– Faktycznie – marniutko. 
– Marniutko? Panie Eustachy to kompromitacja jest jak stąd na 
księżyc. To on – jako Ruch Palikota – cztery lata temu 4 proc. 
dostał! A teraz…
– Półtora procent, to nawet mniej niż pani Ogórek.
– A tak się z niej naśmiewał. Walił w SLD jak w bęben, że ją 
wystawili. 
– A myśli pan, że Trzaskowski coś zrobi? Moim zdaniem wygrał 
i nic się nie zmieni za bardzo. 
– Zobaczymy. Na razie zapowiedział, że na pewno podtrzyma 
komisję reprywatyzacyjną, bo siuchty wyjaśnić trzeba. 
– No, ale Jaki już to robi. 
– Tylko skrzętnie pomija reprywatyzacje za prezydentury Lecha 
Kaczyńskiego. Dotychczasowa pani prezydent publicznie wyliczy-
ła ich bodaj 14 – takich, kiedy za zgodą byłego prezydenta War-
szawy sprzedano kamienice z lokatorami. Jaki to omijał szerokim 
łukiem, a Trzaskowski zapowiedział, że nie będzie wyjątków. 
– Powiem tak: wybory będą teraz ciurkiem, jedne po drugich. 
Niejednego politycznego pogrzebu możemy być świadkami. 
– To już na czarno trzeba się ubierać? 
– Jedni ubiorą się na czarno, drudzy wezmą baloniki w ręce 
i ruszą w tany. Polityka, panie Eustachy, polityka…       Szaser

Co tam panie na Pradze...

i po balu, panno lalu

Kobiecym okiem

Nie do wiary, jak często zwy-
kłe sytuacje nas testują, spraw-
dzają, jacy jesteśmy naprawdę.

Był październik, a za oknem 
sierpniowe „ponad dwadzie-
ścia” i słońce. Balkon otwar-
ty, na obszernym podwórku 
lamentuje wniebogłosy jakiś 
kilkulatek. Pani, która z nim 
jest (mama? babcia? niania?) 
nie reaguje. Malec krzyczy, pła-
cze, wrzeszczy nieprzerwanie. 

Spróbujcie w takiej sytu-
acji zwrócić uwagę – awantura 
gotowa. Zresztą, komu i na co 
zwracać uwagę, skoro osoba 
opiekująca się dzieckiem słyszy 
to równie dobrze jak wy i naj-
wyraźniej nie będzie robić z tym 
nic. Paręset osób w okolicznych 
mieszkaniach od blisko pół go-
dziny musi znosić ten rozpacz-
liwy atak decybeli. Cóż, życie.

Może dziecko ma jakieś za-
burzenia osobowości, może ma 
je opiekunka, może malec to 
po prostu zaprawiony w boju 
histeryk, który wszystko wymu-
sza wrzaskiem? Trudno powie-
dzieć. Lepiej się nie wtrącać 
i udawać, że nic się nie dzieje. 

Inna sytuacja – Warszawa, 
prawy brzeg, sierpniowa noc 
ze spadającymi gwiazdami. Na 
trawniku leży na plecach czło-
wiek i gapi się w niebo. Mijając 
go, prawie każdy z nielicznych 
o tej porze przechodniów ko-
mentuje to na swój sposób, choć 
ten człowiek nie przeszkadza in-
nym wcale, po prostu sobie leży 
i patrzy. Bo lubi. Może balkon 
ma za mały, by stamtąd patrzeć 
w gwiazdy? Może warto usza-
nować go, niechże sobie leży…

Przed nami czas odwiedzin 
bliskich nam zmarłych na wie-
lu cmentarzach. Wymaga to 
czasem dość dalekiej podróży. 

Nikt nie lubi tłumów przeci-
skających się przez cmentarne 
bramy, przepychających się 
w alejkach, szarpiących wiel-

kie siaty ze zniczami i kwiatami. 
Niektórzy w tej trudnej sytuacji 
odnoszą się do innych z wyrozu-
miałością, cierpliwie, bo pamię-
tają, że każdy z nich tu przybył 
w dowód pamięci i miłości do 

kogoś, z kim już nie porozma-
wia, kogo już nie uściśnie, nie 
przytuli. Pamięta, że w nie-
mal każdym z tych serc scho-
wana jest jedna lub wiele łez. 

Ale są i tacy, którzy pchają 
się bezceremonialnie, by ten 
obowiązek (trzeba, inaczej – co 
ludzie powiedzą?) mieć z gło-
wy. Mają twarze złe i zacięte 
lub przeciwnie – bardzo głośno 
i wśród wybuchów śmiechu kon-
wersują, przekrzykując się no-
winami. Na piersi malutki york, 
bo cóż taki piesek szkodzi? Że 
załatwi się między czyimiś gro-
bami? No, ale przecież on siu-
sia tylko troszkę. Ale przecież to 
cmentarz, a nie parkowa alejka!

Z szacunkiem dla zmar-
łych, z wyrozumiałością dla 
innych, spróbujmy wszyscy 
przejść przez te dni w zadumie, 
na jaką zasługują. Mimo że na 
co dzień jesteśmy bardzo różni. 

                                  żu

co ty na to?

 Leczymy : 
 bóle i zapalenia stawów 
 ostrogi piętowe 
 stany po operacjach 

 i urazach 
 obrzęki limfatyczne 
 stany po udarach      

 i porażeniach 
 dyskopatie 
 napięcie i przykurcze 

mięśni 

REHABILITACJA-KOBIELSKA 
Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej 

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

 ORTOPEDA TRAUMATOLOG 120,- 

FIZYKOTERAPIA 
 ŚWIATŁOLECZNICTWO  SOLLUX 8,- 
 LASEROTERAPIA 

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

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

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

Nie masz skierowania?  
Nie wiesz jaki zabieg wybrać?  

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

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

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

 18.12 Bogusław Sygulski (60 l.), szachista, mistrz międzyna-
rodowy od 1988 r. 

 2018
 2.01 Małgorzata Bocheńska (69 l.), dziennikarka i publi-

cystka; red. nacz. Redakcji Społeczno-Politycznej TVP; 
W 2001 zainaugurowała akcję „Dnia Dobrej Wiadomo-
ści” ustanowionego na 8 września. 

 7.01 France Gall (71 l.), francuska piosenkarka, zwyciężczyni 
konkursu Eurowizji 1965. W 1987 nagrała dedykowaną 
Elli Fitzgerald piosenkę Ella, elle l’a, która stała się prze-
bojem dyskotek i doczekała wielu coverów.

 14.01 Józef Kałużny (78 l.), okulista, profesor medycyny 
w zakresie chorób oczu; jako pierwszy w Polsce wykonał 
wszczepienie soczewek tylnokomorowych po usunięciu 
zaćmy (1985).

 18.01 ksiądz prałat Wojciech Zdziebłowski (69 l.), proboszcz 
Parafii św. Patryka na Gocławiu.

 21.01 Lidia Ostałowska (64 l.), dziennikarka, reportażystka, 
pisarka, działaczka społeczna; nominowana do Nagrody 
Literackiej Nike 2012 za Farby wodne. 

 27.01 Feodor Ingvar Kamprad (92 l.), szwedzki przemysło-
wiec, założyciel i wieloletni prezes Ikei. 

 29.01 Marek Wisła (61 l.), kajakarz-kanadyjkarz, olimpijczyk 
z Moskwy 1980.

 30.01 Tomasz Mackiewicz (43 l.), pseud. Czapkins, Czapa, hi-
malaista, laureat Kolosa 2008, zmarł na Nanga Parbat. 

 1.02 Wojciech Jerzy Wójcik (75 l.), reżyser filmowy i tele-
wizyjny, scenarzysta; twórca filmów fabularnych Karate 
po polsku, Trójkąt bermudzki oraz seriali Ekstradycja 
i Sfora. 

 4.02 Wojciech Pokora (84 l.), aktor teatralny i filmowy, pe-
dagog, artysta kabaretowy oraz reżyser teatralny; znany 
z takich filmów jak Poszukiwany, poszukiwana, Brunet 
wieczorową porą, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz czy 
Alternatywy 4.

 7.02 Mieczysław Święcicki (82 l.), piosenkarz oraz aktor, 
członek i współzałożyciel kabaretu literackiego „Piwnica 
pod Baranami”. 

 8.02 Jakub Erol (77 l.), grafik, autor plakatów, zaliczany do 
tzw. polskiej szkoły plakatu. 

 9.02 Henryk Władysław Niedźwiedzki (85 l.), bokser, medali-
sta olimpijski. 

 14.02 Antoni Krauze (78 l.), reżyser i scenarzysta; twórca fil-
mów fabularnych oraz realizator licznych obrazów krót-
kometrażowych. 

 20.02 Agnieszka Kotulanka, właściwie Agnieszka Sas- 
-Uhrynowska z domu Kotuła (62 l.), aktorka filmowa 
i teatralna, wykonawczyni piosenki aktorskiej. Najwięk-
szą popularność przyniosła jej rola Krystyny Lubicz, żony 
Pawła Lubicza w serialu telewizyjnym Klan.

 23.02 Lewis Gilbert (98 l.), brytyjski reżyser, producent i sce-
narzysta, aktor dziecięcy; twórca trzech filmów o przygo-
dach Jamesa Bonda. 

 4.03 Grażyna Staniszewska (82 l.), aktorka, niezapomniana 
Danusia Jurandówna z Krzyżaków.
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bezpłatne

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

CENTRUM PROMOCJI KULTURY  
PRAGA-POŁUDNIE  

ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw
sekretariat@cpk.art.pl

l 26.10. godz. 19.00 – Praski Blues; 27.10. godz. godz. 11.00 – Pokaz 
naukowy „Brzuch – drugi mózg?”; godz. 17.00 – Salon Literacki: „Polska 
literatura międzywojnia wobec niepodległości 1918 roku”; 28.10. godz. 
12.00 – Warsztaty dla dzieci w wieku 5-12 lat z rodzicami: English Game 
meetings! Colouring time in English; 31.10. godz. 17.00 – Spotkania ze 
sztuką: „Ars moriendi. Śmierć w sztuce”; godz. 19.00 – Klub Mola Książ-
kowego; 7.11. godz. 17.00 – Wykład „Niepodległość w sztuce”. Zapro-
szenie na wystawę w MNW „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”.

PROM KULTURY SASKA KĘPA
ul. Brukselska 23 
tel. 22 277-08-03

www.promkultury.pl
www.facebook.com/PROMkultury

bilety@promkultury.pl

l 26.10. godz. 10.00 – II edycja warszawskiego konkursu poezji 
i piosenki irlandzkiej „Irish Soul”. Przesłuchania finałowe i rozdanie 
nagród; 30.10. godz. 19.00 – Wieczór promujący książkę ,,Emilia 
Krakowska. Aktorzyca”; 5.11. godz. 19.00 – Nieturyści – spotkania 
z tymi, którzy podróżują po swojemu: Ewa Świderska – o Chinach, 
Ujgurach i podróży rowerem przez Jedwabny Szlak; 6.11. godz. 19.00 
– Cały ten jazz! MEET! Andrzej Dąbrowski.

OŚRODEK KULTURY w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Starzyńskiego 21

tel. 22 773-61-88, 22 773-55-99
www.domykultury.waw.pl 

www.facebook.com/okwesola/
wesolakultura@domkulturywesola.net

l 27.10. godz.17.00 – „Agnieszka i nie tylko” koncert piosenek 
Agnieszki Osieckiej wykonaniu Julity Kożuszek;
Klub „Kościusz-
kowca” 1. War-
szawskiej Bry-
gady Pancernej 
„Kościuszkowca”, 
Plac Wojska 
Polskiego 129 – 
VI Festiwal Pieśni 
Żołnierskich i Pa-
triotycznych „Jak 
długo w sercach 
naszych”: 3.11. 
– przesłuchania; 
10.11. godz. 
17.00 – koncert 
laureatów oraz 
występ z progra-
mem patriotycz-
nym folkowego 
zespołu „Redlin” 
z Jastrzębia 
Zdroju.

OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA” – WESOŁA
28.10. godz. 16.00 – Przedstawienie dla dzieci „Księżniczka Rosa 
i Klimek” w wykonaniu Teatru Katarynka; 30.10. godz. 20.00 – TERAZ 
IMPRO! Otwarta Próba Pogodnej Grupy Teatralnej; 3.11. godz. 11.00 – 
Historia sztuki dla dzieci: „W fabryce wojowników”. Warsztaty plastyczne 
dla dzieci w wieku 4-7 lat wraz z opiekunami; 4.11. godz. 17.00 – „Brazylia 
– Rio i Amazonia” pokaz lajdów i opowieści z podróży Marka Łasisza;

REKLAMA REKLAMA

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

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

biuro@klubgoclaw.pl

l 5.11. godz. 19.00 – „Bułat Okudżawa – najpiękniejsze pieśni 
i ballady” – koncert w wykonaniu muzyków zespołu Piramidy, oparty 
na twórczości wybitnego rosyjskiego barda.

W najbliższą sobotę, 27 
października br. warszawiacy 
wraz ze swoimi psami przejdą 
ulicami Starego Miasta. Marsz 
Kundelków rozpocznie się 
o godz. 12.00 przy ul. Nowy 
Świat, tuż obok pomnika Ko-
pernika. Uczestnicy przejdą 
Krakowskim Przedmieściem 
w stronę Multimedialnego Parku 
Fontann, gdzie do godz. 15.00 
będą otwarte specjalne stoiska. 
Mieszkańcy będą mogli bezpłat-
nie zaczipować swoje zwierzę-
ta.. Na miejscu będą mogli także 
wygrawerować adresatkę dla psa 
lub kota, za symboliczną kwotę 
15 zł. Zebrane pieniądze zosta-
ną przekazane na rzecz Schro-
niska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Warszawie. 

***
Od 6 do 21 października 

trwał CodeWeek – Europejski 

Tydzień Kodowania. W ramach 
tego wydarzenia w śródmiej-
skiej SP nr 75 odbył się finał 
polskiej części pobytu zagra-
nicznych grup, które biorą 
udział w projekcie Erasmus+ 
E-M@TI-ON.  Finał polegał 
m.in. na „oswajaniu” kodowa-
nia. A jak się okazuje kodowa-
nie jest powszechne w naszym 
życiu. Uczniowie podstawówki 
pokazywali i wyjaśniali, choćby 
w jaki sposób, poprzez użycie 
konkretnego algorytmu, ułożyć 
kostkę Rubika czy jak zbudo-
wać, zaprogramować i urucho-
mić roboty złożone z klocków 
LEGO (WeDo i Mindstroms). 

W wydarzeniu uczestniczy-
ły grupy z Bragi (Portugalia), 
Pireusu (Grecja), Collado Vil-
lalba (Hiszpania), Monachium 

(Niemcy) i Visby (Szwecja). 
Więcej o WeekCode na naszym 
portalu www.mieszkaniec.pl.

***

W sobotę 20 październi-
ka br. w podziemiach Katedry 
Warszawsko-Praskiej odbyły 
się rodzinne warsztaty poświę-
cone słynnym mieszkańcom 
Pragi. Na dzieci i rodziców cze-
kała moc atrakcji. Można było 
budować, szyfrować, rozwią-
zywać zagadki, uczestniczyć 
w eksperymentach naukowych, 
zaprojektować własne osiedle, 
mówić gwarą, a nawet rapować 
o praskich pyzach. Warsztaty 
zorganizowała Fundacja Edu & 
More w ramach projektu „Pano-
wie i Panie. Oto prażanie!”. 

***

Zakończył się trwający 
ponad rok remont tzw. linii ob-
wodowej, czyli trasy od stacji 
Warszawa Zachodnia do stacji 
Warszawa Gdańska. Wyremon-
towane zostały tory, przystanki, 
sieć trakcyjna oraz zbudowano 
nowe wiadukty nad ulicami 
Obozową, Górczewską, Wolską 
i M. Kasprzaka.

Zmieniły się nazwy przy-
stanków. Dotychczasowy przy-
stanek Warszawa Kasprzaka 
będzie nazywał się Warszawa 
Wola, a Warszawa Koło – War-
szawa Młynów, tak jak budo-
wana w pobliżu stacja metra. 

Na południe od ulicy Obozo-
wej powstał nowy przystanek 
Warszawa Koło. Można się tu 
wygodnie przesiąść do pociągu 
z tramwajów jeżdżących Obozo-
wą, np. z Bemowa.   ab, ar, um

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

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

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

l 25.10. godz. 12.00 – Kresy dalekie i bliskie: „Lipsze u nas 
w Kołomyi!”; 28.10. godz. 16.00 – Recital Marka Majewskiego „Że 
Tobie się jeszcze chce”; 5.11. godz. 12.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: 
„Chaplin. Narodziny legendy”; 7.11. godz. 12.00 – Podróże w nieznane: 
„Uzbekistan-magia orientalnych zabytków”. Brydż w każdy wtorek 
i piątek od 10.00 do 12.00 lub od 12.00-14.00.

l sala koncertowa: 30.10. godz. 18.00 – Spotkanie podróżnicze: 
„Indonezja. Po drugiej stronie raju”; 6.11. godz. 18.00 – Spektakl 
„Miłość Marszałka”.

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

tel. 22 618 41 51
www.dkpraga.pl

www.facebook.com/tupraga
sekretariat@dkpraga.pl
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REKLAMA REKLAMA

ul. Zwycięzców 35 
Gabinet 518 553 887 

www.akademia-aie.pl

ZaprasZa 
na Zabiegi

ZaprasZaMY! Zespół akademii a&e

 Zabieg PRX Rewitalizacja skóry bez igieł  
i bez złuszczania – idealne rozwiązanie  

dla wymagających, nie wymaga rekonwalescencji, 
utrzymuje idealną formę i kondycję skóry

 Yellow Peel – sposób na płytkie zmarszczki,  
zmiany trądzikowe, przebarwienia po wakacjach,
 Rose De Mer naturalny peeling na bazie ziół, alg 

i koralowców, alternatywa dla peelingów chemicznych

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

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

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

Tel. 22 612-53-88
0-691-75-50-50

TAPICER

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

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)

Światełka pamięci

Zaczynamy od największej 
ciekawostki (w skali całego 
miasta, nie tylko tej dzielnicy) 
– Cmentarza Choleryczne-
go. Owiany tajemnicą, praw-
dopodobnie z powodu miej-
sca, w którym się znajduje. 
Otoczony ze wszystkich stron 
nasypami kolejowymi na gra-
nicy Pragi Północ i Targówka 
w pobliżu ulic Odrowąża i Sta-
rzyńskiego, w miejscu, w któ-
rym tory kolejowe układają się 
w trójkąt.

Tam w latach 70-tych XIX 
wieku chowano zmarłe ofiary 
epidemii cholery. Cmentarzy-
sko wówczas celowo utworzo-
no poza granicami Warszawy. 
W latach 1872-1873 pogrzeba-
no tam ok. 500 osób. 

Spoczynek znalazło tu 
także siedmiu żołnierzy tzw. 
„bałwochwalców” – inno-
wierców wyznawców religii 
pogańskich pochowanych tu 
w latach 1876-1882 z rozka-
zu władz wojskowych. Od lat 
mówi się o budowie przejścia 
podziemnego w nasypie. Na 
razie jednak cmentarz jest 
prawdopodobnie najbardziej 
ukrytą nekropolią w Europie. 

Nie istnieje na wielu mapach 
Warszawy.

Tuż obok, bo po drugiej 
stronie ulicy, znajduje się 
Cmentarz Żydowski. Założo-
no go w 1780 r. Ostatni pochó-
wek miał tu miejsce w 1940 r. 
Niestety, później cmentarz uległ 
dewastacji. Część z macew 
użyto jako materiał budowlany, 
np. w parku Jana Szypowskie-
go „Leśnika” na Grochowie do 
zbudowania pergoli, a w ogro-
dzie zoologicznym utworzono 
z nich krawężniki. 

Teren nekropolii został 
zalesiony. Pośrodku cmenta-
rza znajduje się ułożone z na-
grobków lapidarium. W lutym 
2018 r. w jednym z budynków 
przy bramie cmentarza otwarto 
wystawę poświęconą zwycza-
jom pogrzebowym w kulturze 
żydowskiej. 

Najbardziej okazałym 
i znanym cmentarzem pra-
wobrzeżnej Warszawy jest 
Cmentarz Bródnowski (kie-
dyś Bródzieński). To nekropo-
lia, która zasługuje na bliższe 
poznanie. Już same rozmiary 
czynią ją wyjątkową – obsza-
rowo jest to trzeci na świecie 

cmentarz (114 ha), a jak twier-
dzą jego władze – pierwszy pod 
względem liczby pochowanych  
(1 mln 800 tys.). 

Jego powstanie datuje się na 
20 listopada 1884 r. Wówczas 
poświęcono teren pod nowy 
stołeczny cmentarz (właśnie 
wtedy zabrakło już miejsc na 
Cmentarzu Kamionkowskim). 
Już następnego dnia odbył się 
pierwszy pochówek – rocznej 
Marysi Skibiniewskiej – jej 
grób istnieje do dnia dzisiej-
szego (44G-VI-1). 

Początkowo grzebano tu 
biedniejszych warszawiaków. 
Gdy zapełnił się najpopular-
niejszy cmentarz Warszawy 
– Powązki, to właśnie Bródno 
stało się miejscem wiecznego 
spoczynku ludzi z całego mia-
sta, być może za sprawą kard. 
Aleksandra Kakowskiego, któ-
rego grób znajduje się nieopo-
dal głównej bramy od ul. św. 
Wincentego.

Przez 134 lata swojego ist-
nienia pochowano tu wielu za-
służonych mieszkańców mia-
sta, m.in: Mieczysława Fogga, 
Romana Dmowskiego, Łucję 
Prus, Tony’ego Halika... 

Cmentarz stał się także 
świadkiem potajemnych po-
chówków ofiar terroru komu-

nistycznego, zamordowanych 
m.in w więzieniu na Rakowiec-
kiej. Znajdziemy tu też m.in. 
grób Henryka Niewiadomskie-
go ps. „Dziad” – jednego z naj-
bardziej znanych gangsterów, 
twórcę gangu wołomińskiego, 
a także grób Macieja Tahiro 
Michaela – jeden z wielu na-
grobków romskich na cmen-
tarzu, ale na pewno jedyny tak 
przyciągający uwagę – postać 

zmarłego na grobie ma złoty 
sygnet i łańcuch. Na nagrob-
ku jest też prawdopodobnie 
ulubiony samochód zmarłego 
– Mercedes, który przyozdo-
biony jest w złotą obwolutę.

Zaraz po prawej stronie od 
głównej bramy dostrzec moż-
na piękną budowlę – drewnia-
ny kościół św. Wincentego. 
Powstał w 1888 r. Do jego bu-
dowy użyto rozebranych rusz-
towań pozostałych z remontu 
Kolumny Zygmunta.                 KS

Cmentarze prawobrzeżnej Warszawy są pełne hi-
storycznych nagrobków. W przeddzień Wszystkich 
Świętych, razem z Markiem Grabowskim prowa-
dzącym „Miasto Fenix – spacery po Warszawie” 
zabieramy Was na Bródno.

histoRia na cmentaRzU

Kościół pw. św. Wincentego a Paulo. 

Grób Romana Dmowskiego.

 6.03 Piotr Janczerski, właśc. Piotr Janik (80 l.), wokalista 
m.in. zespołów Niebiesko-Czarni i No To Co, autor tek-
stów piosenek, aktor, scenarzysta i reżyser.

 14.03 Elżbieta Słoboda (59 l.), aktorka, wykładowca w War-
szawskiej Szkole Filmowej; znana z seriali I kto tu rządzi 
oraz Samo życie.

 14.03 Stephen William Hawking (76 l.), brytyjski astrofizyk, 
kosmolog, fizyk; najdłużej żyjący chory na stwardnienie 
zanikowe boczne; mimo ciężkiego paraliżu, posługując 
się komputerowym syntezatorem mowy, stał się uoso-
bieniem intelektualnego geniuszu ostatnich dekad.

 24.03 Lys Assia (94 l.), szwajcarska wokalistka, zwyciężczyni 
1. Konkursu Piosenki Eurowizji w 1956. 

 6.04 Antoni Pszoniak (87 l.), aktor filmowy i teatralny; brat 
Wojciecha Pszoniaka.

 17.04 Barbara Pierce Bush (93 l.), druga dama USA w latach 
1981-1989 i pierwsza dama USA w latach 1989-1993; 
małżonka 43. wiceprezydenta oraz 41. prezydenta USA 
George’a H.W. Busha. Matka 43. prezydenta USA Geor-
ge’a W. Busha. 

 21.04 Jeff Butcher (43 l.), kanadyjski tłumacz i dziennikarz za-
mieszkały w Polsce; aktor amator znany z roli Jerry’ego 
Smitha z serialu Ranczo oraz filmu Ranczo Wilkowyje. 

 1.05 Wanda Wiłkomirska (89 l.), skrzypaczka i pedagog, so-
listka Filharmonii Narodowej w Warszawie.

 8.05 Marek Nowakowski (72 l.), reżyser m.in. produkcji Noc-
ne graffiti, Ekstradycja 2, Pitbull. Nowe porządki, Pitbull. 
Niebezpieczne kobiety czy Botoks. Reżyserował też se-
riale, m.in. Kryminalnych, Czułość i kłamstwa, Na dobre 
i na złe czy Miłość nad rozlewiskiem.

 26.05 Alan LaVern Bean (86 l.), amerykański astronauta, ko-
mandor United States Navy, czwarty człowiek, który sta-
nął na powierzchni Księżyca (19 listopada 1969). 

 3.06 Robert Maksymilian Brylewski, ps. Afa, Max, Robin 
Goldroker (57 l.), muzyk rockowy i reggae’owy, kom-
pozytor i autor tekstów, gitarzysta i wokalista zespołów 
Armia, Izrael czy Brygada Kryzys,

 7.06 Barbara Marta Wachowicz-Napiórkowska (81 l.), pi-
sarka, reportażystka, autorka biografii wielkich Polaków, 
fotografik, scenarzystka, publicystka. 

 11.06 Roman Kłosowski (89 l.), aktor, filmowy i teatralny, reży-
ser teatralny, pedagog; niezapomniany Maliniak z Czter-
dziestolatka.

 29.06 Irena Kirszenstein-Szewińska (72 l.), najbardziej utytuło-
wana z polskich sportowców i najwybitniejsza lekkoatlet-
ka w historii: stawała na podium na czterech kolejnych 
igrzyskach olimpijskich; specjalizowała się w biegach 
sprinterskich i skoku w dal; czterokrotnie wybierana na 
najlepszego sportowca Polski w plebiscycie „Przeglądu 
Sportowego”; w 1974 agencja prasowa United Press In-
ternational wybrała ją najlepszą sportsmenką na świecie. 
Po zakończeniu kariery działaczka krajowych i między-
narodowych organizacji sportowych; Dama Orderu Orła 
Białego.
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WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych

 
 

  
 

 nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
narożniki, stelaże itd.)

   

 zabudowy z płyt meblowych
i meble uzupełniające

  

 

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

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

www.redom.pl
Posiadamy wybór tkanin 

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

 
   skup  sprzeda¿

    sim-locki
    akcesoria
    naprawy
    CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

Bezpieczna

EKSPRESOWA
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797-705-110*

Maksymalne RRSO 689% 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

OGŁASZA KONKURS OFERT 
na najem na okres 3 lat pomieszczeń 

o łącznej powierzchni 91,19 m2 w obiekcie hali pływalni „WODNIK” 
przy ul. Gen. R. Abrahama 10 w Warszawie,

Organizator konkursu:
OSiR Dz. Pr.-Płd. m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa 

Tel/fax: 022 673-82-00/22 673-82-50.
Dane dotyczące lokali przeznaczonych do najmu wraz z pełną informacją 
dotyczącą zasad przeprowadzenia konkursu oraz regulaminem znajdują 
się na stronie internetowej Organizatora www.osir.waw.pl 
(zakładka BIP-konkursy).                                                     Dyrektor OSiR

St. Patrick’s - szkoła języka 
angielskiego dla dzieci 

i młodzieży zatrudni lektora na 
rok szkolny 2018/2019.  

Bloki zajęć we wtorki i czwartki 
w godz. popołudniowych 

(16.00-20.00) na Gocławiu. 
Chętnie nawiążemy 
współpracę z osobą 

kreatywną, odpowiedzialną, 
lubiącą pracować z dziećmi 

oraz pragnącą rozwijać 
umiejętności pedagogiczne. 

Wyślij CV na adres 
stpatricks@stpatricks.pl  
lub zadzwoń pod numer  

602 531 857.  
Więcej szczegółów na:

Gocław:
ul. Meissnera 1/3

www.stpatricks.pl
St. Patrick's - szkoła językowa

22 448 51 97

Rozpoczęły się zapisy 
na rok szkolny 

2018/2019

Gocław:
ul. Meissnera 1/3

www.stpatricks.pl
St. Patrick's - szkoła językowa

22 448 51 97

Rozpoczęły się zapisy 
na rok szkolny 

2018/2019

ZGŁOŚ SIĘ do projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”

ZACHĘĆ uczniów do udziału w Olimpiadzie

ZDOBĄDŹCIE nagrody dla siebie (np. czytniki e-booków) 

SKONTAKTUJ SIĘ z koordynatorem projektu, 
jego dane kontaktowe znajdziesz na www.zus.pl/edukacja

DOWIEDZ SIĘ więcej o „Lekcjach z ZUS” 
i Olimpiadzie na www.zus.pl/edukacja

YouTube: Elektroniczny ZUS

Facebook: Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach

TRZY LITERY, 
KTÓRE CHRONIĄ 

TWOJE CZTERY

POZNAJ projekt

REKLAMAREKLAMA

– Niech „Mieszkaniec” 
naprawi „doktora Google” – 
w Internecie funkcjonują dwie 
daty Twojego urodzenia 1977 
i 1979 roku. Która jest praw-
dziwa?

– Żadna. Urodziłem się 
w 1987 r. w Kopenhadze, a nie 
w Damaszku, jak jeszcze inny 
wpis mówi [śmieje się]. Rodzi-
na nosiła nazwisko Damaszek, 

ale gdy wyemigrowała do Danii, 
to je skróciła na Dammas. Żeby 
było łatwiej wymawiać.

– Wspomniałeś o rodzinie. 
Mama mieszkała we Wrocła-
wiu i na przełomie lat 60-tych 
i 70-tych, na fali prześladowań 
ludzi pochodzenia żydowskie-
go, wyjechała z Polski?

– To prawda. Wcześniej ro-
dzina mieszkała w Warszawie. 

W każdym razie moja mama 
studiowała we Wrocławiu me-
dycynę i w którymś momencie 
presja ze względu na jej pocho-
dzenie była tak duża – na jej 
ojca i brata również – że zosta-
li zmuszeni do wyjazdu. Tam-
te wydarzenia spowodowały 
u mojej mamy wielką traumę. 
Na tyle silną, że gdy planowa-
łem przyjazd do Polski, to nie 
była zadowolona – bo czemu 
jadę do kraju, z którego ona 
musiała uciekać!

– Ten wątek naszej rozmo-
wy nie jest przypadkowy. Po 
pierwsze wyjaśnia nam dlacze-
go, choć masz polskie korzenie, 
urodziłeś się Danii, a po drugie 
wiąże się z leitmotivem Twoje-
go pierwszego, obsypanego na-
grodami na festiwalach filmu 
– „Kredens”…

– „Kredens” jest filmem 
o mojej drodze do Polski, do 
Wrocławia, w poszukiwaniu 
pozostawionego tutaj rodzin-
nego mebla. To był poniemiecki 
kredens, który przez dziesiątki 
lat stał w mieszkaniu tej kamie-
nicy. Trochę metaforycznie wra-
całem, aby odnaleźć swoje ko-
rzenie. Chciałem poznać ludzi 
z tej kamienicy. Pojawiałem się 
w ich mieszkaniach, trochę jak 
niemówiący po polsku przybysz 
z kosmosu, i pytałem, czy pa-
miętają moją rodzinę i kredens, 
który stał u nas…

– Domyślam się, że po 
chwili wpuszczali Cię do domu 
i zaczynała się głębsza rozmo-

wa… Czyli kredens był tylko 
takim punktem wyjścia?

– Tak, ludzie się otwierali 
i opowiadali różne historie. A ja, 
wtedy jeszcze telefonia komór-
kowa nie była tak powszechna, 
każdego dnia z tej samej budki 
telefonicznej, dzwoniłem do 
mamy, która nie wiedziała, że 
tworzę film, konsultowałem za-
słyszane historie i wyciągałem 
od niej nowe fakty.

– A skąd się wziął sam po-
mysł osadzenia historii wokół 
kredensu?

– Opowiadał mi o tym me-
blu mój wujek. Mówił, że grali 
na nim w cymbergaja. Nie każ-
dy dziś wie na czym polegała ta 
gra…

– W największym skrócie 
brało się monetę i dwie osoby 
stojące po przeciwnych stro-
nach starały się ją przepchnąć 
na stronę przeciwnika za po-
mocą linijki lub grzebienia…

– Tak, tylko wtedy grzebie-
nie były metalowe, co bardzo 
rysowało blat kredensu i za taką 
grę wujek dostawał straszny 
ochrzan. Z drugiej strony, mama 
też mówiła o kredensie, że to był 
najważniejszy mebel w domu. 
Opowiedziałem tę historię, jak 
byłem w Szkole Filmowej An-
drzeja Wajdy i mój nauczyciel, 
Marcel Łoziński, podpowiedział, 
że to dobry motyw, na którym 
można oprzeć większą historię.

– To było dobre wskaza-
nie, bo film został doceniony 
na wielu festiwalach…

– Tak, ale dla mnie najważ-
niejsze, że ten film przemawia 
do młodych Polaków, którzy 
mogą identyfikować się ze mną, 
i dla których historia roku 1968 
jest tak samo nieznana, jak była 
dla mnie wtedy.

– Poznaliśmy się kilka lat 
temu, gdy pracowałeś nad do-
kumentem, który ostatecznie 
nie powstał, o losach Targowi-
ska „Rogatka”. Powiedz mi, 
ile czasu poświęcasz na doku-
ment? Czy często się zdarza, 
że z zebranego materiału nie 
powstaje film?

– Cały czas czekam, aż po-
wstanie nowy bazar, więc na 
razie trzymam wyjątkową doku-
mentację w szufladzie [uśmie-
cha się]. Tworzenie u mnie dłu-
go trwa. „Pomorskie iluzje”,  
5 lat, a ostatni mój film…

– …wtrącę, że mówimy 
o historii nastoletniego Wik-
tora, mieszkańca Wesołej, 
który chodzi do Szkoły Mu-
zycznej na Kawęczyńskiej na 
Pradze Północ. Ten film, któ-
ry wyprodukowałeś razem 
z Józefiną Jarmużewską dla 
Stowarzyszenia Nowe Hory-
zonty, był we wrześniu poka-
zywany w Kinie Praha, w ra-
mach Festiwalu Kino Dzieci. 
To jeden z obrazów projektu 
„199 Little Heroes”, zbioru 
historii niezwykłych dzieci 
z całego świata. Trwa tylko  
11 minut…

– …tak, ale nad tym doku-
mentem pracowałem rok, od 

spotkania z niemiecką autor-
ką projektu Sigrid Klausmann 
i polskim producentem Macie-
jem Jakubczykiem, do premiery 
filmu.  

– Faktycznie, bardzo 
długo. A jeszcze znajdujesz 
miejsce na lokalną działal-
ność prospołeczną. Razem ze 
wspomnianą Józefiną, z którą 
jesteście parą, założyliście Sto-
warzyszenie Praga360.pl…

– Tak, zaangażowaliśmy się 
w obronę praskich rzemieślni-
ków. Takich jak cukiernik, 
Krzysztof Sierski, który blisko 
50 lat działa w tym miejscu, a ma 
je opuścić w związku z przedłu-
żeniem Trasy Świętokrzyskiej. 
Stworzyliśmy Rower Rzemieśl-
niczy, urządziliśmy ogródek 
przy Targowej 18, wcześniej, na 
święta, ustawiliśmy tam choin-
kę… Teraz mamy pomysł, aby 
zrobić kampanię dotyczącą le-
galnego handlu ulicznego.

– Na koniec wróćmy do 
filmu – którą z licznych festi-
walowych nagród cenisz naj-
bardziej?

– Oczywiście nagrody cie-
szą, bo filmów dokumentalnych 
są setki, a tych nagradzanych 
tylko kilka. Ale tak napraw-
dę najbardziej cenię moment, 
kiedy siedzimy po projekcji, 
jak na pokazie w Kinie Praha, 
i widzę, że mama Wiktora, on 
i ich rodzina są bardzo wzru-
szeni. Dla takich chwil warto 
żyć i tworzyć…

Rozmawiał Adam Rosiński

Mieszkańcy

dUńczYk, któRY żYje pRagą

Rozmowa z Jacobem Dammasem – reżyserem po-
chodzenia duńskiego i producentem filmów dokumen-
talnych, potomkiem polskiej emigrantki, aktywistą 
społecznym dzielnic prawobrzeżnej Warszawy, współ-
twórcą Stowarzyszenia Praga360.pl.

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 
	kończyn dolnych (owrzodzenia, polineuropatie np. w cukrzycy) 
	w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby) w fibromylagii 
	w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze mózgu) 
	neuralgią nerwu trójdzielnego 
	oczekujących na leczenie operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, 
chirurgiczne) 	jak też i po operacjach

N I E  M U S I  B O L EĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście
Informacje i zapisy tel. 730 266 030
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n Oprócz samego hotelu na terenie Państwa obiektu 
znajduje się restauracja „NOVA” i to właśnie o niej chcie-
libyśmy dzisiaj porozmawiać. Co powinniśmy wiedzieć 
o tym miejscu?
Nasza restauracja jest doskonałym miejscem zarówno na 
rodzinny obiad, jak i spotkanie biznesowe. Przyrządzamy 
dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Ponadto 
specjalizujemy się w organizacji przyjęć okolicznościo-
wych i konferencji. Dysponujemy dużą salą restauracyjną 
oraz salą bankietową, aranżowaną na potrzeby naszych 
gości.
n Wspomniała Pani o imprezach okolicznościowych. 
Jakiego rodzaju i na ile osób można zorganizować spo-
tkania w Państwa restauracji?
Organizujemy urodziny, chrzciny, komunie, wesela oraz 
konsolacje. Czyli wszystkie imprezy, podczas których 
istotna jest odpowiednia atmosfera oraz smaczne jedze-
nie. Nasz Szef Kuchni na każdą uroczystość przygotowuje 
indywidualne menu zgodnie z upodobaniami naszych go-
ści. W naszej restauracji możemy zorganizować przyjęcie 
nawet dla 120 osób.
n Mają Państwo stałe menu czy może jest ono zmie-
niane?
Karta menu, autorstwa Szefa Kuchni, jest modyfikowana raz 
w roku. Oferuje dużo urozmaiconych dań – każdy z naszych 
Gości znajdzie coś zgodnego z własnymi upodobaniami. Pro-
ponujemy szeroki wybór mięs, ryb i drobiu. Karta menu jest 

dodatkowo uatrakcyjniona dzięki menu sezonowemu. 

Obecnie zachęcamy do skosztowania marynowanego  
w ziołach udźca jagnięcego podanego z grillowanymi 
warzywami i sosem z nutą cynamonu. W kolejnej wkład-
ce zaproponujemy znowu coś naprawdę wyjątkowego!    
Dlatego warto nas odwiedzać i poznawać nowe, niepo-
wtarzalne smaki.
n Kto jest szefem kuchni restauracji „NOVA”?
Szefem Kuchni Restauracji NOVA jest Paweł Biskupski. 
Pierwsze doświadczenie zdobywał we wrocławskich hote-
lach, później 5 lat spędził w Hiszpanii, poszerzając wiedzę 
w wielu restauracjach serwujących tradycyjne dania kuch-
ni śródziemnomorskiej. Lubi odkrywać nowe smaki, łącząc 
tradycyjną kuchnię polską z południowo-europejską. Jest 
laureatem kilku ogólnopolskich konkursów kulinarnych, 
a w wolnym czasie pracuje z młodzieżą, zarażając ich pasją 
do gotowania.
n Ostatnie pytanie na koniec. Jeżeli miałaby Pani polecić 
jedną pozycję z Państwa karty do zjedzenia bez specjal-
nej okazji, będąc po prostu w okolicy, co by to było?
Zdecydowanie pizza przygotowywana na miejscu od podstaw 
ze świeżych włoskich produktów. Mamy grono stałych gości, 
którzy specjalnie odwiedzają nas ze względu na jej niepo-
wtarzalny smak za przystępną cenę. Latem, konsumowana 
na świeżym powietrzu w naszym kameralnym, hotelowym 
ogródku smakuje wyśmienicie! Aby się o tym przekonać 
zapraszam do restauracji NOVA.
n Zapraszam także na naszą stronę internetową 
www.bwfelix.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie 
nasze oferty.

Restauracja „NOVA” – odpowiednia atmosfera oraz smaczne jedzenie
Wywiad z Panią Urszulą Kwiatkowską, dyrektor Hotelu Best Western Felix znaj-
dującego się przy ulicy Omulewskiej 24 na warszawskiej Pradze Południe.

Światełka pamięci

Zanim zaśpiewali laureaci, 
tradycyjnie wystąpiły członki-
nie Teatru N.O.R.A. z Zespołu 
Szkół nr 37 im. Agnieszki Osiec-
kiej, organizatora Przeglądu. 

– „Małgośka” jest szczegól-
ną piosenką i jest nie tylko hym-
nem Saskiej Kępy. Pod koniec 
zeszłego stulecia śp. Eugeniusz 
Śmigowski, który był wtedy wi-
cedyrektorem nowopowstałego 
Liceum nr 96 (XCVI) otrzymał 
zadanie znalezienia dla tego li-
ceum odpowiedniego patrona. 
Myślał, chodził, proponował, 
ale coś zawsze nie pasowało. 
Pewnego ranka, gdy się golił 
z radia popłynęła „Małgośka”, 

on w tym momencie zaciął się 
i pomyślał o Agnieszce Osiec-
kiej jako o patronce tego liceum. 
I tak oto dokładnie dwadzieścia 
lat temu nasze liceum otrzymało 
patrona – takimi słowy przywi-
tał się z publicznością Krzysztof 
Konrad, wieloletni pracownik 
tej placówki i opiekun teatru 
szkolnego N.O.R.A.

W tym roku wystąpiła też 
zeszłoroczna laureatka Złotej 
Agnieszki w kategorii szkoły 
gimnazjalne, a także finalistka 
„The Voice of Kids” i jeszcze 
kilku innych konkursów mu-
zycznych – Karolina Wójtowicz. 
Zaśpiewała trzy piosenki, oczy-

wiście ze słowami Agnieszki 
Osieckiej: „Nie żałuję”, „Niech 
żyje bal”, i hymn Przeglądu, czy-
li utwór „Wielka woda”. 

Jak co roku jury nagrodziło 
najlepszych wykonawców (lista 
poniżej). 

Anna Krzesińska

taką nas Ścieżką popRowadź
Okazuje się, że mimo upływu lat, mieszkańcy nie tylko Pragi Południe, ale i całej Warszawy kochają twór-
czość Agnieszki Osieckiej. I jak co roku tłumnie pojawili się w południowopraskim Domu Kultury PROM na 
Mazowieckim Przeglądzie Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką popro-
wadź 2018”. Koncert odbył się już po raz jedenasty!

LAUREACI SZKÓŁ WARSZAWSKICH:
 Chór Szkolny CLVIII LO im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej Złota Agniesz-
ka w kategorii „Szkoły średnie”; 
  Zuzanna Bomze z XI LO im. Klementyny Hoffmanowej Brązowa 
Agnieszka w kategorii „Szkoły średnie”.
 Sylwia Batóg z XXXV LO im. Bolesława Prusa, Julia Mielniczuk 
z Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota”, Katarzyna Sufczyńska ze 
Społecznego Ogniska Muzycznego im. Aleksandra Kulikowskiego,  
Kamila Sulkowska z Zespołu Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej oraz 
Ewa Szymańska z Zespołu Szkół Nr 21 – wyróżnienia.

Pełna lista laureatów na www.mieszkaniec.pl

 29.06 Andrzej Brzeski (69 l.), aktor teatralny i filmowy, autor, 
kompozytor i wykonawca poezji śpiewanej. 

 23.07 Grzegorz Grzyb (47 l.), polski perkusista, sideman, mu-
zyk sesyjny. Zginął potrącony przez samochód podczas 
jazdy na rowerze w Warszawie

 28.07 Kora, właśc. Olga Aleksandra Sipowicz z domu Ostrow-
ska, primo voto Jackowska (67 l.), piosenkarka rockowa 
i autorka tekstów, w latach 1976–2008 wokalistka zespo-
łu Maanam.

 29.07 Tomasz Ludwik Stańko (76 l.), wybitny trębacz jazzowy, 
kompozytor. 

 12.08 Kazimiera Utrata-Lusztig (86 l.), aktorka filmowa i te-
atralna; pani Stasia z serialu Klan.

 16.08 Konrad Gaca (42 l.), polski przedsiębiorca, publicysta, 
prezenter telewizyjny, promotor zdrowego stylu życia, 
ekspert od odchudzania i promotor walki z otyłością.

 16.08 Aretha Louise Franklin (76 l.), amerykańska piosenkar-
ka soulowa i bluesowa, nazywana „Królową soulu”. Zdo-
była aż 18 nagród Grammy. Była pierwszą kobietą, która 
została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame.

 6.09 Burt Reynolds (82 l.), amerykański aktor teatralny, filmo-
wy i telewizyjny, reżyser, scenarzysta i producent filmo-
wy; słynny Bandyta z filmu Mistrz kierownicy ucieka. 

 1.10 Charles Aznavour (94 l.), francuski kompozytor i pio-
senkarz ormiańskiego pochodzenia, aktor filmowy; nazy-
wany francuskim Frankiem Sinatrą; mówił i śpiewał po 
francusku, angielsku, włosku, neapolitańsku, hiszpańsku, 
niemiecku, rosyjsku, portugalsku i po ormiańsku. 

 15.10 Eugeniusz Kamiński (87 l.), aktor teatralny i filmowy. 

 15.10 Paul Allen (65 l.), jeden z założycieli firmy Microsoft.

 16.10 Bogdan Sawicki (51 l.), dziennikarz radiowej Jedynki, 
a także lektor i prezenter Polskiego Radia oraz Telewizji 
Polskiej; prowadził Agrobiznes w TVP1, Telewizyjny Ku-
rier Warszawski w TVP3, a także w radiowej Jedynce 
Cztery pory roku i Lato z Radiem. 

 20.10  Jerzy Surdel (83 l.), reżyser telewizyjny i filmowy, sce-
narzysta, operator (absolwent PWSTiF w Łodzi), taternik, 
himalaista, podróżnik.
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Gabinet

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32
502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

REKLAMA

wszczepiamy soczewki wewnątrzgałkowe 
acrysof usuwające zaćmę,  

korygujące wzrok oraz astygmatyzm.

 518 05 56 56
 22 693 04 37

 info@ta-medica.pl

 Józefów koło Warszawy
 ul. Piłsudskiego 120A
 www.ta-medica.pl

 Soczewka AcrySof IQ – do dali + filtry UV
i światła niebieskiego – do jazdy samochodem bez okularów
 Soczewka AcrySof IQ CLAREON – soczewka jednoogniskowa nowoŚć!
o niepowtarzalnej przejrzystości, z filtrem światła niebieskiego oraz 
filtrem UV, zapewnia widzenie do dali, idealnie zaprojektowana chroni 
przed PCO (zaćmą wtórną, zmętnieniem torebki tylnej soczewki).
 Soczewka AcrySof IQ Toric – do dali,
korygująca astygmatyzm + filtry UV i światła niebieskiego.
 Soczewka AcrySof IQ ReSTOR – do bliży,
odległości pośredniej (80 cm) i dali – pozwala to całkowicie 
nie nosić okularów + filtry UV i światła niebieskiego.
 Soczewka AcrySof IQ PanOptix – do bliży,
odległości pośredniej (60 cm) i dali – pozwala to całkowicie 
nie nosić okularów + filtry UV i światła niebieskiego.
 Soczewka AcrySof IQ ReSTOR Toric – do bliży, 
odległości pośredniej (80 cm) i dali – pozwala to całkowicie 
nie nosić okularów + korygują astygmatyzm + filtry UV i światła niebieskiego.
 Soczewka AcrySof IQ PanOptix Toric – do bliży,
odległości pośredniej (60 cm) i dali – pozwala to całkowicie
nie nosić okularów + korygująca astygmatyzm + filtry UV i światła niebieskiego.

zaBiegi
UsUnięcia zaćmY

(Bez kolejki)

 Usg gałek ocznych
 wizyty okulistyczne
 drobne zabiegi chirurgii oka

 kapsulotomia 
 laserowa
 (leczenie zaćmy wtórnej)

KORTY
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  challange 

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PPRZYJMUJEMY ZA ISY  
NA ABONAMENTY  

  NA SEZON ZIMOWY!

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna 
 (sph. od -4.0 do  +4.0 dpr.)
Warszawa, ul. Majdańska 7

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 199 zł
„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej

   soczewki fotochromowe 
TRANSITIONS

Pracujemy pon.-pt. 9-19
sobota od 9 do 13

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

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

Wszystko za sprawą „Wy-
twórni Śliczności” spółki 
Zimet, która dwa lata temu 
zadomowiła się przy ul. Za-
mienieckiej 80 w CH „Szem-
beka”. Uczestnikami Festiwalu 
Szycia byli zarówno amatorzy 
technik krawieckich, jak i oso-
by znacznie bardziej zaawan-
sowane.

W programie wydarzenia 
były m.in. warsztaty z obsługi 
maszyn do haftu, szycia worko-
plecaków, projektowania apli-
kacji, patchworkowania czy pi-
kowania z wolnej ręki. Szycie, 
nawet w domowym zaciszu, 
staje się coraz bardziej popu-
larne, więc nie zdziwiło organi-
zatorów Festiwalu bardzo duże 
zainteresowanie imprezą. 

W „Wytwórni Śliczności” 
jest w czym wybierać także 
jeśli chodzi o sprzęt. 

– Stworzyliśmy tu szycioka-
wiarnię (dresowka.pl – przyp. 
red.) oraz największy w Pol-

sce salon maszyn do szycia, 
których mamy ponad 200… 
– mówi Damian F. Mokry, 
prezes spółki Zimet. – W skali 
aglomeracji warszawskiej to 
unikatowe miejsce. 

Znakomicie sprzedawały 
się różnego rodzaju nowo-
czesne maszyny do szycia, 
których współczesny wygląd 
bardziej przypomina wypo-

sażenie statku kosmicznego 
niż starodawne Singery czy 
choćby Łuczniki…

– Spełniłam dziś swoje ma-
rzenie – mówi „Mieszkańcowi” 
przeszczęśliwa Edyta Stankie-
wicz (na zdjęciu obok). – Ku-
piłam maszynę overlock firmy 
Juki. Pierwszą rzeczą, którą na 
niej uszyję będzie sukienka dla 
naszej trzyletniej córeczki. 

Pani Edyta przyjechała 
do „Wytwórni Śliczności” aż 
z Ursusa, co potwierdza słowa 
Pana Damiana, że „pod wzglę-
dem szycia Warszawa jest bia-
łą plamą”.

W jednym z pomieszczeń 
ośmioletnia Zosia (na zdjęciu 
poniżej) prezentuje kolorowy, 
nowy workoplecak. – Bab-
cia mi zrobiła! – podkreśla 
z dumą. 

Widać, że szycie spra-
wia ludziom wiele radości. 
A w „Wytwórni Śliczności” 
tą radością można się nała-
dować – przyjść, kupić ma-
teriał, maszynę i nauczyć 
się szycia. I to przez kolejne 
miesiące, a nie tylko w cza-
sie minionego Festiwalu. AS

szYcie to żYcie!
Ostatni weekend września upłynął na Grochowie 
pod znakiem igły i nici. W CH „Szembeka” odbył 
się Festiwal Szycia, na który przybyli miłośnicy 
wszelkich krawieckich technik z całej Warszawy.

REKLAMAREKLAMA
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– Drzewo rośnie dziś na parkin-
gu, ale kiedyś było prawdopodobnie 
częścią ogrodu, na tyłach kamienic 
przy dawnej ulicy Handlowej (dziś 
Walcowniczej). Cała przedwojen-
na zabudowa spłonęła podczas Bi-
twy Falenickiej, podpalona przez 
Niemców – mówi Jacek Wiśnicki ze 
Stowarzyszenia „Razem dla Waw-
ra” i dodaje, że według relacji nie-
których ze starych mieszkańców, 
do tego drzewa, stojącego pośród 

zgliszczy, Niemcy przywiązywali 
konie polskich ułanów błąkające się 
po bitwie.

„Razem dla Wawra” jakiś czas 
temu uratowało słynną już falenic-
ką sosnę rosnącą przy torach. Teraz 
rozpoczęło starania o zabezpieczenie 
gruszy. Członkowie Stowarzyszenia 
wystąpili do władz dzielnicy o nada-
nie statusu pomnika przyrody.

– Uważamy, że o stare drzewa na-
leży dbać, bo są one częścią tożsamo-

ści miejsca. Status pomnika przyrody, 
oprócz tego, że chroni drzewo przed 
np. przypadkowym podcięciem ko-
rzeni podczas przebudowy parkingu, 
daje też drzewu opiekę dendrologicz-
ną – tłumaczy Wiśnicki. 

Podkreśla też, że ta grusza to 
zdrowe i piękne drzewo, które choć 
niepozorne, znacznie przekracza 
wymagane dla drzew pomnikowych 
tego gatunku wymiary. Ma ponad  
2 metry obwodu w pierśnicy, a zgod-
nie z przepisami drzewo powyżej 150 
cm może być pomnikiem.

Wawerski Urząd Dzielnicy odrzu-
cił wniosek „RdW”. Czym tłumaczo-
na jest odmowa nadania statusu po-
mnika przyrody falenickiej gruszy?

– Drzewo to grusza pospolita. 
Znajduje w pasie drogowym ulicy Fil-

mowej. Nie posiada ono jednak cha-
rakterystycznego dla danego gatunku 
pokroju. Ponadto u podstawy znaj-
duje się ubytek wgłębny. Za pomnik 
przyrody można uznać drzewa wyróż-
niające się osiągniętym wiekiem lub 
rozmiarami spośród drzew i krzewów 
tego samego gatunku występujących 
na obszarze gminy albo osiągające 
rozmiary rzadko spotykane w kraju 
lub regionie – mówi rzecznik wawer-
skiego ratusza, Konrad Rajca. 

Stowarzyszenie nie zamierza 
ustąpić w staraniach o ochronę fale-
nickiej gruszy. Działacze zapowiada-
ją złożenie kolejnego wniosku w tej 
sprawie. Niewykluczone, że będą 
też zbierane podpisy pod petycją 
o nadanie gruszy statusu pomnika 
przyrody.                           Nina Miętus

s.o.s. dla gRUszY
Rosnąca przy falenickim bazarze grusza zwraca uwagę 
przechodniów. Mieszkańcy postanowili zrobić wszystko, by 
uchronić przed zniszczeniem ten wyjątkowy okaz.

Pomnik Wdzięczności Żołnie-
rzom Armii Radzieckiej od ponad 
70 lat stał, najpierw przy, a następ-
nie w Parku Skaryszewskim im. I.J. 
Paderewskiego. Kontrowersje budził 
od zawsze. Tuż po wojnie pomnik 
ustawiono przy wejściu do parku 
od strony ronda Waszyngtona. Tam 
też znajdowały się mogiły blisko 
30 żołnierzy radzieckich. Ten mały 
cmentarz zlikwidowano pod koniec 
lat 60. ubiegłego wieku, a monument 
przeniesiono w głąb głównej alei.

W 2013 r. lokalny Samorząd Ka-
mionka przyjął interpelację w sprawie 
zmiany nazwy pomnika poprzez usu-
nięcie z niej słowa „Wdzięczność”. 
W efekcie dalszych działań organów 

wyższego szczebla monument został 
przemianowany na Pomnik Poległych 
Żołnierzy Armii Czerwonej. Zbu-
rzenie pomnika wydawało się wtedy 
mało realne i rozważano usunięcie go 
z głównej osi widokowej parku, a na-
stępnie ustawienie w znacznie mniej 
eksponowanym miejscu, od strony al. 
Zielenieckiej.

Sytuację zmieniła ustawa deko-
munizacyjna, która m.in. nakazuje 
całkowite usunięcie tego typu obiek-
tów. Rozbiórka rozpoczęła się tydzień 
temu. Pierwotnie miała trwać dwa dni, 
ale się przeciągnęła. Nad demontażem 
pomnika czuwał Zarząd Zieleni m.st. 
Warszawy, który zarządza Parkiem 
Skaryszewskim.

 – Mimo że w przypadku ustawy 
dekomunizacyjnej nie jest potrzebna 
zgoda konserwatora zabytków na tę 
rozbiórkę, to my taką zgodę mamy 
– mówi „Mieszkańcowi” Mariusz 
Burkacki, rzecznik ZZW. – Szukali-
śmy różnych możliwości przekazania 
wartościowych elementów pomnika. 
Część tablic zdecydował się od nas 
wziąć Instytut Pamięci Narodowej, 
który w Podborsku tworzy Muzeum 
Zimnej Wojny. 

Uzyskanie konserwatorskiej 
zgody potwierdza nam Agnieszka 
Żukowska rzecznik Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków i zaznacza, że sam pomnik 
nie był zabytkiem, a tylko znajdował 
się na objętym ochroną konserwator-
ską terenie parku.

Choć znaczna część mieszkań-
ców przyzwyczaiła się do tego monu-
mentu, to przyznać trzeba, że pomnik 

był w Parku Skaryszewskim tworem 
„obcym”, niezaplanowanym przez 
Franciszka Szaniora, twórcę leciwe-
go „Skaryszaka”. 

Kilkudniowy demontaż pomnika 
wzbudzał wiele emocji wśród space-
rowiczów. Dochodziło czasami do 

bardzo ostrych przepychanek słow-
nych i obrzucania się epitetami w sty-
lu „ty komuchu” lub „tu narodowcu” 
– w zależności, czy padały z ust zwo-
lenników pozostawienia, czy usunię-
cia pomnika. W czasie kilku dyskusji 
o mało nie doszło do rękoczynów. ar

W ostatnich dniach spacerujący po Parku Skaryszewskim 
mieli możliwość przyglądania się rozbiórce Pomnika Wdzięcz-
ności Armii Radzieckiej. Demontaż monumentu wzbudzał róż-
ne emocje…

i po wdzięcznoŚci…
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Krzyżówka Mieszkańca nr 20

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

W pewnym ZOO padł goryl. Nie chcąc 
stracić sponsora, dyrekcja postanowiła za-

trudnić kogoś, by w przebraniu urzędował w klatce i uda-
wał goryla. Tak też się stało. Ale pewnego dnia „goryl” na 
wybiegu huśtał się za mocno i nieoczekiwanie wylądował 
w klatce lwa.
– Ratunkuuu!!! Lew!!! – wrzeszczy przerażony przebiera-
niec. – Pomocy!!!
– Zamknij się, idioto – syczy wściekły lew. – Bo jeszcze 
nas obu z roboty wyleją!

***
Chłopak wybiera się na kolację z dziewczyną. Ale jest 
pewien problem…
– Tato, poradź mi – prosi dwudziestolatek. – Co mam po-
wiedzieć, gdy będę musiał iść do WC, ale żeby nie wyjść 
na prostaka?
– To proste: „Zosiu, przepraszam cię, ale teraz muszę 
na moment odejść by uścisnąć kogoś, kogo mam nadzieję 
przedstawić ci po kolacji”.

RADY
CiotKi
AGATY

Jesień, próg zimy, jakakolwiek 
ona będzie. Kilka ważnych przy-
pomnień. 
 Po pierwsze, kleszcze nie 
czyhają na nas tylko w lasach 
i tylko w lecie. Są wszędzie, tak-
że w warszawskich parkach i na 
trawnikach, aktywne i głodne jak 
rok długi, z wyjątkiem okresów, 
gdy temperatura spada poniżej 
7 stopni. Powodują wiele trud-
nych w leczeniu chorób, w tym 
tularemię i boreliozę. Uważajcie 
na siebie.
 Krótki dzień sprzyja rozwi-
janiu się depresji i obniżeniu 
nastroju. Nie zaniedbujmy space-
rów, zwłaszcza w dzień (od czego 
mamy weekendy?), odżywiajmy 
się rozsądnie, zawsze uwzględ-
niając w jadłospisie kiszonki, 
których polska kuchnia ma mnó-
stwo. 
 To czas, gdy pożywienie po-
winno być znacznie bardziej 
energetyczne niż w upały. Po 
spacerze – ciepła herbata z cy-
tryną i miodem dodanymi, gdy 
płyn nie jest już gorący, by tem-
peratura nie zniszczyła witamin 
i dobroczynnych składników.
Aby do wiosny!Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

31 października – Halloween nie jest z Ameryki! Przywieźli 
je tam w XIX wieku Irlandczycy, a na skalę masową 

Amerykanie obchodzą je od 1920 r. Jego źródła tkwią w wierzeniach 
i prastarej tradycji walijskiej, nordyckiej, irlandzkiej. U progu mrocznej, 
ponurej zimy z widmem głodu i śmierci, gdy – jak wierzono – zaświaty 
przenikają do świata żywych, starano się odstraszyć złe moce maskami, 
przebraniami, wrzawą. Dziś Halloween daleko odeszło od swoich korzeni, 
stając się wesołą zabawą. Cukierek albo psikus?!
Z dniem 1 listopada kojarzą się znicze, kwiaty, pamięć o bliskich, którzy 
odeszli. Ale nie tylko ich warto wspomnieć tego dnia. 
1.11.1705 r. król August II Mocny ustanowił Order Orła Białego, najwyższe 
odznaczenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sto lat temu, w 1918 r. powstał 
Związek Harcerstwa Polskiego – kto nie był lub nie chciał być harcerzem? 
W roku 1946 otrzymał święcenia kapłańskie Karol Wojtyła, autorytet dla 
wielu ludzi na całym świecie.

  
 







 






H O R O S K O P

Baran  
m

21.03-21.04
Byk  
n

22.04-21.05
Bliźnięta  
o

22.05-21.06

Rak  
p

22.06-22.07

Lew  
q

23.07-23.08

Panna  
r

24.08-23.09

Waga  
s 

24.09-23.10

Skorpion  
t

24.10-23.11

Strzelec  
u

24.11-22.12

Koziorożec  
v

23.12-20.01

Wodnik  
w

21.01-19.02

Ryby  
x

20.02-20.03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dynie: pomarańczowa Hokkaido 
do pieczenia, makaronowa zastę-
pująca makaron, bo ugotowana 
czy upieczona rozpada się w dłu-
gie „nitki”, podłużna dynia piżmo-
wa z niewielką ilością pestek (moja 
ulubiona) czy dynia zwyczajna. za-
prośmy je do kuchni!

j PuréE NA ZImĘ: dynię wydrąż, pokrój na części, ugotuj na miękko w bardzo ma-
łej ilości wody, obierz ze skórki (Hokkaido nie trzeba obierać). Gdy wystygnie, zmiksuj 
na gładko i zamrażaj w plastikowych pojemnikach lub woreczkach. Można też dynię 
w częściach upiec zamiast gotować i dalej postępować jak z gotowaną. Przyda się do 
sporządzania zup, placków czy ciast.
j mAKArON Z DyNI mAKArONOWEj: dynię makaronową ugotuj w całości, zależnie 
od wielkości 40-60 minut, a gdy jest miękka wyjmij, przekrój na pół i wydrąż. Następnie 
widelcem „wydrapuj” delikatnie ze środka miąższ, który tworzy jakby nitki makaronowe. 
Przygotuj sos: podsmaż na oleju siekaną cebulę i czosnek, dodaj pół łyżeczki cukru, sól, 
pieprz. Gdy całość się leciutko zrumieni, wkrój 3-4 pomidory (bez skórki i drobno po-
krojone). Świetnie robi dodatek mielonej, wędzonej papryki. Podsmażaj szybko miesza-
jąc i gorący sos wyłóż na ciepły „makaron dyniowy”.  Można posypać serem, można też 
podać do tego filet z kurczaka czy smażony filet z dorsza. Udekoruj lekko uprażonymi 
pestkami z dyni.
j PLAcusZKI DyNIOWE: szklankę tartego miąższu dyni wymieszaj z jajkiem,  
1/3 szklanki mąki i mlekiem, by uzyskać konsystencję gęstszą niż na naleśniki. Jeśli do-
dasz paprykę wędzoną, sól i pieprz, ewentualnie parmezan, otrzymasz placki wytrawne. 
Podawaj z kwaśną śmietaną lub gulaszem. Jeśli wolisz na słodko, dodaj ciut soli, cukier 
waniliowy, szczyptę cynamonu i imbiru, kurkumę oraz przyprawę do pierników. Poda-
waj z kwaśną śmietaną, serkiem waniliowym, dżemem czy słodkimi sosami.
j DżEm Z DyNI: obraną i wydrążoną dynię pokrój na małe kawałki i gotuj w mini-
malnej ilości wody. Gdy będzie miękka, dodaj cukier i sok cytrynowy. Odparuj, zmiksuj, 
wkładaj w słoiki. Znakomicie podkręcą smak goździki i cynamon. Dżem o twardej kon-
systencji przyrządzisz ze środkiem żelującym (np. żelfixem) wg przepisu na opakowaniu, 
lecz uprzednio podduś dynię i wystudź.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą końcowe hasło – przysłowie ludowe.

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty  
ukazania się gazety. Do wygrania album „Najsłynniejsze miejsca i budowle świata”.

Rozwiązanie krzyżówki nr 18/2018: „Żywy jak srebro”. Album „Perły Mazowsza” 
wylosował p. Witold Kędziorek. Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem 
tożsamości) do dnia 5.11.2018 r.

1       2       3        4      5       6       7       8     9        10    11     12     13     14    15     16     17 

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

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

tel. 870-68-95
601 305 779; 601 99 59 59
Pełen zakres usług w kraju i zagranicą

Własna kaplica w Wawrze ul. Widoczna 6
Siedziba firmy: Warszawa Grochów

ul. Grenadierów 34 tel/fax 22 810 94 80
Nasza oferta w internecie

www.gojscy.pl; e-mail: info@gojscy.pl

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

Marek Gójski
firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
43 000 egz.

yn aw ol ort noK  przez 
kez ¹iwZ  il ort noK   

ijc ub yrt syD  .ys arP

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - Filia
 ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

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

BIZNES

n Biuro Kredytowe. Pożyczki 
na oświadczenie!!!  
Tel. 577-668-566

DAM PRACĘ

n Firma zatrudni panie do 
sprzątania powierzchni w Galerii 
Szembeka. Tel. 734-483-732 

n St. Patrick’s – szkoła języka 
angielskiego dla dzieci i młodzieży 
zatrudni lektora na rok szkolny 
2018/2019.  
Bloki zajęć we wtorki i czwartki 
w godz. popołudniowych (16.00-
20.00) na Gocławiu. Wyślij CV na 
adres stpatricks@stpatricks.pl  
lub zadzwoń pod numer  
602-531-857.  
Więcej szczegółów na  
www.stpatricks.pl

FINANSE

n Kredyty, pożyczki.  
Tel. 609-545-270

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

n Upadłość konsumencka 
(promocja: emeryci i renciści). 
Tel. 572-583-986

KUPIĘ

n ! Przedmioty z likwidowanych 
mieszkań oraz znaczki, monety, 
książki, pocztówki i meble.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

n Antyki, obrazy, srebra, 
platery, brązy, szable, bagnety, 
odznaczenia. Tel. 601-336-063

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

n Stare motocykle, części, silniki, 
kosze, ramy, koła.  
Tel. 601-709-388

MEDYCZNE

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

NAUKA

n Angielski Korepetycje Matura/
Dorośli. Tel. 690-926-960

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

n Chemia, fizyka, dojazd.  
Tel. 503-410-723

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

n Niemiecki.  
Tel. 692-220-355

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

NIERUCHOMOŚCI – Kupię

n Poszukuję mieszkania do 
kupienia na Saskiej Kępie.  
Tel. 533-340-507

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio 2 przyległe 
do siebie działki budowlane 
z możliwością podziału na  
4 działki w Nowym Koniku  
gm. Halinów.  
Tel. 728-925-966

n Bezpośrednio 4-pokojowe 
mieszkanie 70 m kw.  
do remontu, Gocław.  
Tel. 788-442-084

n Działkę 650 m kw. z domkiem 
letniskowym k. Nieporętu.  
Tel. 695-986-958

PRACA

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

PRAWNE

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

n Adwokat Wojciech Lipka  
przyjmuje już w Kancelarii  
Adwokackiej na Grochowie przy  
ul. Grenadierów 12. Sprawy kar-
ne, cywilne, rodzinne, spadkowe 
(umowy, odszkodowania, roz-
wody, alimenty, nieruchomości, 
inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, 
porady, wszystkie podatki, spadki, 
darowizny, aukcje, nieujawnione 
dochody.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

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

n Problem prawny?  
Tel. 510-206-207

RÓŻNE

n Sprzedam drewno kominkowe. 
Tel. 609-805-821

SPRZEDAM

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

TRANSPORT

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

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

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

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

n Wywóz mebli, gruzu, krzaków, 
zbędnych rzeczy, sprzątanie 
piwnic. Tel. 789-166-542

USŁUGI

n A A TANI SERWIS 
KOMPUTEROWY. DOJAZD 0 ZŁ. 
TEL. 504-617-837

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
NOWE, WYMIANA – 
UPRAWNIENIA. TEL. 504-618-888

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

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

n HYDRAULICZNE INSTALACJE, 
REMONTY. TEL. 504-618-888

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

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

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

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

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

n Ocieplanie domów.  
Tel. 501-441-898

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

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

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

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

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

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

n Glazura, hydraulika.  
Tel. 600-803-027

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

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

n Czyszczenie nagrobków.  
Tel. 664-676-664

n Pranie dywanów.  
Tel. 507-758-250

n Pranie dywanów, mebli  
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

USŁUGI – Remontowe

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

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

n Glazura, malowanie, 
tapetowanie, szpachlowanie, 
remonty kompleksowo – firma 
rodzinna. Tel. 692-885-279 

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

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

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

n OKNA – NAPRAWY, 
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

n REMONTY  
KOMPLEKSOWO. GŁOWACKI. 
TEL. 504-618-888

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

REKLAMA REKLAMA

następne wYdanie 08.11.2018

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel./fax 22 813-43-83, 22 810-64-12
e-mail: redakcja@mieszkaniec.pl  www.mieszkaniec.pl

BIURO REKLAMY

RATY EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa

ul. Palisadowa 15
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WARSZAWA

To stworzona specjalnie 
na potrzeby żołnierzy niezwy-
kle efektywna metoda leczenia 
bólu i kontuzji narządów ruchu 
początkowo przydatna tam, 
gdzie pełna sprawność nieraz 
może ocalić życie. Opracował 
ją Amerykanin, Stephen Philip 
Typaldos, lekarz specjalizujący 
się w medycynie ratunkowej. 
W swoje 35. urodziny, w roku 
1992, przedstawił swoją nie-
zwykłą metodę o nieprawdo-
podobnej skuteczności: Fascial 
Distortion Model, czyli model 
odkształceń powięziowych. Ty-
paldos w swoich poszukiwaniach 
skupił się na zakłóceniach powię-
ziowych i tak zwanych punktach 
spustowych. Mówi się, że połą-
czył ortopedię z osteopatią.

Tę nowatorską metodę, 
której skuteczność wydawała 
się być niemożliwa w świetle 
dotychczas znanych i stosowa-
nych terapii, podchwycił na-
tychmiast sport wyczynowy, 
gdzie zawodnicy bardzo często 
są narażeni na wiele kontu-

zji. Okazało się, że to działa! 
Zawodnik, którego kontuzja 
wymagałaby przynajmniej 
dziesięciodniowej terapii, już 
po dwóch zabiegach wracał do 
pełnej aktywności! 

Jak zawsze w osteopatii, 
najważniejsza jest dokładna 
diagnoza. Podczas wywiadu te-
rapeuta stosujący metodę FDM 
obserwuje pacjenta, zwracając 
uwagę na to, w jaki sposób opisu-
je on ból, skupiając się nie tylko 
na słowach, lecz i na mowie cia-
ła, która, jak się okazuje, potrafi 
„dopowiedzieć” bardzo wiele 
o dolegliwości. 

Dziś już wiadomo, że FDM 
sprawdza się nie tylko w bó-
lach w obrębie układu ruchu, 
ale również przy dolegliwo-
ściach układu trzewnego. Mało 
tego – wiele niepoddających 
się terapiom chorób, w tym 
nawet różnego pochodzenia 
bóle chroniczne, ustępuje przy 
zastosowaniu metody FDM! 
To najszybciej rozwijająca się 
metoda terapeutyczna, zadzi-

wiająca nawet wybitnych profe-
sjonalistów swoją skutecznością 
i prostotą. 

Z tych właśnie powodów 
BORAMED, wiodąca placów-
ka rehabilitacyjna, zaprasza 
na terapię FDM prowadzoną 
przez wszechstronnego tera-
peutę, pana Andrzeja Jędrze-
jewskiego, znakomicie zoriento-
wanego w tej metodzie i wielkie-
go jej entuzjastę. 

– Przyjmuję w BORA- 
MEDzie od niedawna, ale już 
mam swoich pacjentów.  FDM 
to moja specjalność, bo jest to 

szybka i bardzo skuteczna me-
toda leczenia. Diagnostyka, od 
której zawsze się zaczyna, polega 
na słuchaniu pacjenta i uważnym 
obserwowaniu jego mowy ciała 
– mówi Andrzej Jędrzejewski.  
– Dokładny wywiad to nie 
wszystko, pytam też dokładnie 
o ból, umiejscowienie, rodzaj. 
Mówiąc o dolegliwości i pokazu-
jąc miejsce, które boli, terapeucie 
przeszkolonemu w FDM pacjent 
powie o wiele więcej niż osteopa-
cie. Chodzi o to, że FDM pozwa-
la o wiele więcej odczytać, po-
zyskać więcej informacji, a to 
bardzo ułatwia prawidłową 
diagnozę. Bez tego trudno mieć 
pewność, że wybrało się właści-
wą terapię. Bardzo często chodzi 
o dystorsje, czyli uszkodzenia 
powięzi, ale nie tylko.

Autorka niniejszego artyku-
łu ma wieloletni, powypadkowy 
problem z barkiem. Nie mogłam 
się powstrzymać. By sprawdzić 
„jak to działa”, opowiedziałam 
panu Jędrzejewskiemu o moim 
problemie. Zdumiewające: zadał 
kilka dodatkowych pytań, pilnie 
obserwował moją gestykulację, 
gdy opowiadałam o bólu i… 
postawił diagnozę! Trafną! Wie-
dział nawet, że to żadna nowa 
sprawa, lecz problem, z którym 
borykam się od wielu lat. 

– Pokazała mi pani przed 
chwilą cztery rodzaje dystorsji. 
Widać, że to jest bark po starym 
urazie. Metoda FDM pozwala 
w takich przypadkach na szybki  

powrót do zwykłego samopo-
czucia, choć zdaniem wielu 
pacjentów, potrafi być bardzo 
bolesna, bo trzeba – mówiąc 
w uproszczeniu – odkleić po-
więź i skleić powięź. Gdy pa-
cjent podczas terapii nie może 
wytrzymać, robimy przerwę, lecz 
warto kilka chwil pocierpieć, by 
usunąć niemal natychmiast ból – 
podkreśla terapeuta. –  Miałem 
pacjenta, który pięć lat po urazie 
zaczął cierpieć na dokuczliwy 
ból. Lekarze szukali przyczyn 
w kręgosłupie, w narządach we-
wnętrznych i leczono go w tym 
kierunku. Zdecydował się na te-
rapię FDM, którą w tym przy-
padku połączyłem z suchym 
igłowaniem. Pomogło bardzo 
szybko i, ku zaskoczeniu pa-
cjenta, problem minął. Mnie to 
nie zaskoczyło, bo takiego efektu 
oczekiwałem.

Pan Andrzej Jędrzejewski 
jest doświadczonym terapeu-
tą z siedmioletnią praktyką, 
z uprawnieniami do stosowania 
metody FDM, obecnie studiuje 
też osteopatię. 

Jeśli spotkała cię nagła kon-
tuzja lub cierpisz na zadawniony 
ból, z którym inni nie umieją so-
bie poradzić, sprawdź skutecz-
ność metody Fascial Distortion 
Model opracowanej dla tych, 
którzy muszą odzyskać pełną 
sprawność natychmiast, i to bez 
leków: żołnierzy i sportowców 
wyczynowych. Teraz jest do-
stępna i dla ciebie!    AS2018

wojskowe metodY?!
Mnóstwo wynalazków powstało – o czym nie każdy wie – na potrzeby wojska 
i jego wyposażenia. Mikrofalówka, to przypadkowy wynik pracy Percy’ego Spen-
cera nad jednym z elementów radaru. Teflon początkowo, w 1945 roku, był m.in. 
częścią specjalnych pocisków. Modny płaszcz typu trench (po angielsku – okop) 
zaprojektowano na potrzeby żołnierzy. Przykłady można mnożyć, jednak dziś po-
wiemy szerzej tylko o jednym z nich.

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
 25.10– 7.11.2018,  
tel. 22 250 15 77.  

Liczba miejsc ograniczona.  
Świadczeniodawca wskazuje 
fizjoterapeutów do konsultacji  

i decyduje o ilości miejsc.

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
Boramed  

REHABILITACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Andrzej Jędrzejewski

REKLAMAREKLAMA

WIZYTY DOMOWE I SZPITALNE

CENTRUM PODOLOGII – KLINIKA ZDROWEJ STOPY

ul. Słowicza 1, 22 846 07 01          ul. Kobielska 19, 22 610 47 90          al. KEN 51, U13, 22 11 55 262

SPRZEDAŻ
	Obuwia 

zdrowotnego

	Preparatów 

leczniczych

	Apteka 

i sklep 

podologiczny

Od ponad 8 lat zajmujemy się badaniem i leczeniem stopy. Odpowiednio dobrane wkładki ortopedyczne korygują ustawienie stóp, wady postawy, wspierają pracę kolan, bioder i kręgosłupa. Zmniejszają obciążenia oraz działają amortyzująco i przeciwbólowo. 
Niwelują bolesne odciski, modzele, przetarcia, przywracają odpowiednią równowagę, poprawiając komfort długotrwałego stania oraz chodzenia. Działają korygująco w przypadku palców młoteczkowatych, palucha koślawego oraz ostrogi piętowej. Chcąc zapewnić 
Państwu najwyższy standard chodzenia, pracujemy innowacyjnymi metodami, na najnowocześniejszych materiałach oraz na najwyższej jakości sprzęcie renomowanej francuskiej firmy Podiatech Sidas Medical – czołowego lidera ortotyki na świecie. Doskonała 
jakość materiałów, specjalistyczny sprzęt połączony z naszą wiedzą i umiejętnościami sprawiają, że wkładki Sidas przynoszą doskonałe efekty korygująco-lecznicze, jak i profilaktyczne połączone jednocześnie z najwyższym komfortem chodzenia. W naszej pracowni 
wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne dla: osób aktywnych, sportowców, seniorów, młodzieży i dzieci, osób dorosłych, diabetyków, osób z dysfunkcją.

PRACOWNIA INDYWIDUALNA WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

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

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

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  

i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 22 610 60 05 Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

w w w . j a s k r a . o r g

Warszawa ul. Grenadierów 51/59
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4,99
6,99/OP.

Świeże JaJa Ściółkowe L 10 szt.  
invest MicheL

schab ze straganu 
Piecówka z kurczaka kg sokołów

Uniwersalne, udane zakupy

kiełbasa krucha taurus 

19,29
22,99/kg

Pierogi taurus 400 g z sereM, z MięseM 
(cena za 1 kg – 17,48 zł)

szynka ze sPiżarni kg Jbb 

1,75
2,20/szt.

ŚMietana 12%, 18% 180 ML łaciate 
(cena za 1 L – 9,72 zł)

oLiwa 
rusticheLLo  
exta virgin 
niefiLtr. 
250 ML 
(cena za 1 L  
– 67,96 zł)

16,99
21,99/szt.

1,69
1,99/szt.

woda żywiec zdróJ  
0,5 L niegaz. i gaz.   

(cena za 1 L – 3,38 zł)

naPoJe oshee isotonic  
750 ML  

(cena za 1 L – 3,58 zł)

syroP MaLinowy 
500 ML PoLska 

róża  
(cena za 1 L  
– 23,98 zł)

kawa tchibo faMiLy  
2x250 g + kubek   

(cena za 1 kg – 31,98 zł)

Lindor cornet 200 g  
(MiLk, assorted) Lindt 

(cena za 1 kg – 99,95 zł)

sok witaMina c  
z dzikieJ róży 250 g 

eko PoLska róża 
(cena za 1 L – 54,76 zł)

24,99
29,99/kg

17,99
nowoŚĆ

15,79
nowoŚĆ

szynka włoska sokołów

26,79
34,95/kg

9,49
12,79/OP.

łosoŚ cLub 
100 g  
(cena za 1 kg  
– 94,90 zł)

sardynki PortugaLskie  
w oLiwie 120 g  

(cena za 1 kg – 40,75 zł)

4,89
6,30/szt.

18,49
22,99/kg

JogobeLLa 150 g asortyMent zott 
(cena za 1 kg – 9,67 zł)

1,45
1,89/szt.

PaJda z Masarskiego straganu 
nik PoL 

5,39
6,35/szt.

zuPa bondueLLe 400 g: 
z zieLonych warzyw, 

kaLafiorowa, dyniowa 
(cena za 1 kg – 13,48 zł)

surówki na wagę grzeŚkowiak 

2,49
3,39/szt.

kucharek  
200 g PryMat  

(cena za 1 kg – 12,45 zł)

żurawina suszona  
400 g hebar 

(cena za 1 kg – 28,73 zł)

11,49
13,39/OP. 15,99

/szt.

9,99
15,60/szt.

herbata Jones cLassic 
100 tor. 200 g  

(cena za 1 kg – 49,95 zł)

syroP  
kLonowy  

189 ML 
(cena za 1 kg  

– 92,54 zł)

17,49
22,30/szt. 11,99

16,79/szt.

13,69
nowoŚĆ

naPoJe  
veroni 0,4 L  

energy drink  
(cena za 1 L  

– 6,23 zł)

1,29
1,69/szt.

vitaMini 0,3 L  
asortyMent  

tyMbark 
(cena za 1 L  

– 4,30 zł)

naPóJ adez z sokaMi 
owocowyMi 250 ML:  
owsiany, Migdałowy, 

kokosowy 
(cena za 1 L – 11,96 zł)

2,99
/szt.

sok tłoczony z Jabłek 100% 
3 L warwin  

(cena za 1 L – 3,66 zł)

10,99
13,50/szt.

ogrody natury sok 100% 
225 ML: PoMarańcza, 

greJfrut, Jabłko, burak 
Marwit 

(cena za 1 L – 10,45 zł)

2,35
3,49/szt.

ser saLaMi zaMbrów MLekPoL

6,99
8,29/OP.

Oferta ważna od 25.10 – 7.11.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.
Dotyczy sklepów: Universam „Grochów” oraz Społem, Grochowska 252/254

2,69
3,72/szt.

19,99
27,49/szt.

26,99
31,99/kg

2,49
2,99/szt.

 

5,39
6,30/kg


