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Zorganizuj firmową 
Wigilię w naszym lokalu
Zamów potrawy świąteczne
Zapraszamy na ZESTAWY
LUNCHOWE od 17 zł
oraz obiady dla firm
Sala do 50 osób
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bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

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

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
Kupno - Sprzedaż
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto
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A jAk Św. MikołAj  
nie przyjedzie?

Ja nie wiem, czy Św. Mikołaj 
potrafi ogarnąć współczesność. 
Listy – OK – czytał. Sms-y na-
uczył się odbierać. Ma stronę na 
Facebooku. Teraz go przyuczają 
do Instagrama, przy tweetach 
wiem, że wymiękł (czy ktoś 
kiedyś widział „ćwierknięcie” od 
Santa Clausa?).

Ale w porządku, załóżmy, że 
większość próśb do niego do-
ciera. Święty Mikołaj na pewno 
jest ekologiem (sanie ciągnięte 
przez renifery, prezenty rozdaje 
do ostatniego – nic się nie mar-
nuje. Czy on w takim razie może 
zaakceptować to wszystko, 
co jest napędzane bateriami – 
trzeba je naładować – u nas na 
początku produkcji prądu przede 
wszystkim jest węgiel. Zamknie 
na to oczy? 

Staruszek jednak przeżył 
wiele, więc może i tę rewolu-
cję ogarnie. Ale czy oduczy się 
pytać: byłeś (byłaś) grzeczny? 
Dzisiaj, gdy każde zdanie za-
czyna się od k… i kończy na… 
palancie jeden? Musiałby więc 
pytać retorycznie, a na dyplo-
mację nie ma czasu, bo terminy 
dostaw gonią. 

I w tym momencie dotarło do 
mnie: a jak Św. Mikołaj uzna, że 
tu już nic po nim, i nie przybę-
dzie… O kur….cze, tylko nie 
to! Co nam zostanie ze świata 
(pięknych) bajek?

Tomasz Szymański
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dokończenie na str. 2

JadłodaJnia Caritas przy ul. GroChowskieJ wydaJe 700 posiłków dziennie. wszysCy, którzy tu przyJdą, dostaną 
talerz GorąCeJ zupy i Chleb bez pytania o nazwisko Czy powód dlaCzeGo się tu znaleźli. szCzeGólnie teraz, kiedy 
za oknem zimno, ten Ciepły posiłek Jest po prostu bezCenny.

Najlepsza zupa w mieście

WiĘceJ na str. 3

Kto, co odśNieża
według prognoz, śnieg na dobre ma się pojawić w stycz-
niu, ale atak zimy o tej porze roku może nadejść niespo-
dziewanie. dlatego zapytaliśmy Urząd Miasta, czy służby 
są gotowe na taką ewentualność.
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badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

Bezpłatna gazeta mieszkańców prawej strony wisły, ukazuje się od 1991 r.
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KRONIKA POLICYJNA
nApAd nA LoMBArd

Wczesnym wieczorem dwaj sprawcy, 
używając gazu, napadli na pracownika 
lombardu na Gocławiu. Na miejsce we-
zwano policję i pogotowie ratunkowe. 
Na szczęście pracownikowi nic poważ-
nego się stało, ale łupem napastników 
padło m.in złoto. Sprawcy zbiegli, po-
łudniowopraska policja intensywnie ich  
poszukuje.

AGreSywny BezdoMny
37-letni agresywny bezdomny najpierw 
wybił szybę w jednym z mieszkań i wła-
ścicielce mieszkania groził śmiercią. Po 
chwili zaatakował mężczyznę wchodzą-
cego do klatki schodowej tego samego 
budynku. Dotkliwie go pobił, zabrał 
pieniądze. Policjanci zaczęli poszuki-
wania i wkrótce namierzyli mężczyznę 
o podobnym rysopisie, który na widok 
patrolu zaczął uciekać. Krótki pościg za 
nim zakończył się sukcesem. Napastnik 
został zatrzymany.

nACzeLnik zATrzyMAł  
pijAneGo kierowCę

Naczelnik wydziału prewencji południo-
wopraskiej komendy, nadzorujący cy-
wilnym samochodem pracę patrolową 
swych podkomendnych, zauważył, że 
jadący przed nim oplem kierowca zde-

cydowanie ma problemy z utrzymaniem 
kierunku poruszania się pojazdu. Naczel-
nik wezwał załogę patrolową i wspólnie 
zatrzymali kierowcę do kontroli. Okazało 
się, że miał ponad 2 promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu…

nożeM CHCiAł wyMUSiĆ  
wSpółżyCie

Młody mężczyzna wezwał południowo-
praską policję, ponieważ jego dziewczyna 
została zaatakowana nożem przez sublo-
katora lokalu, w którym mieszkała. Oka-
zał się nim 19-letni obywatel Turcji. Na 
widok policjantów zaczął uciekać, został 
zatrzymany. Okazało się, że chciał skłonić 
dziewczynę do współżycia seksualnego, 
a także groził, że ją i jej narzeczonego 
(jak się o wszystkim dowie) zabije. Został 
aresztowany.

złApAny nA krAdzieży  
perfUM

W jednej z galerii handlowych na Biało-
łęce mieszkaniec Gruzji próbował wy-
nieść ze sklepu 12 flakonów markowych 
perfum o wartości handlowej sięgającej 
blisko 2500 zł. Został zatrzymany przez 
pracownika ochrony i przekazany w ręce 
policjantów. Przedstawiono mu zarzuty, 
za które grozi do 5 lat więzienia.

policja.waw.pl

Dokończenie ze str. 1
Na początek trzy ważne liczby: 3100 

(km dróg), 5 mln (m kw. chodników) 
i 100 mln (zł).

Za działania na najważniejszych dro-
gach, czyli na ulicach, którymi kursują 
autobusy komunikacji miejskiej, dba 
Zarząd Oczyszczania Miasta. 

– ZOM odpowiada za przeciwdzia-
łanie i likwidację śliskości na 1500 km 
ulic. Posypywarki wyjeżdżają na pole-
cenie Zarządu Oczysz-
czania Miasta, który 
całodobowo analizuje 
warunki meteorolo-
giczne oraz prognozy, 
a także rzeczywisty 
stan nawierzchni dróg. 
Do kompleksowych 
działań na ulicach go-
towych jest 170 posy-
pywarek. W przypadku 
bardzo intensywnych 
i długotrwałych opa-
dów śniegu Zarząd 
Oczyszczania Miasta 
wysyła na ulice War-
szawy 306 pługów. Blisko 100 kolejnych 
pojazdów tego typu kierowanych jest 
na ulice gminne przez dzielnice – mówi 
Tomasz Demiańczuk z Wydziału Praso-
wego Urzędu Miasta.

Firmy pracujące na zlecenie ZOM 
są w gotowości od 15 października do 
14 kwietnia. Takie są umowy, jednak 

wszystko zależy od pogody i co za tym 
idzie stanu dróg. Jak podkreśla Miasto, 
wykonawcy otrzymują wynagrodzenie 
za zrealizowane prace, a nie za pół-
roczną gotowość do ich podjęcia.

Co istotne Zarząd Oczyszczania Mia-
sta zleca także utrzymanie wybranych 
chodników, w tym przystanków komu-
nikacji miejskiej, dojść do stacji metra, 
kładek. W sumie jest to 3,4 mln m kw. 
terenów dla pieszych.

– Ponadto ulice (w sumie ok. 1600 
km) i chodniki (w sumie ok. 1,6 mln m 
kw.)podlegające dzielnicom utrzymy-
wane są na zlecenie ich urzędów. Drogi 
rowerowe utrzymywane są zimą na zle-
cenie Zarządu Dróg Miejskich, który 
wyznaczył 141 km tras do oczyszczania 
– wylicza Demiańczuk.

Na sezon zimowy 2019/20 Warszawa 
ma zarezerwowane około 100 mln zł, 
z tego w budżecie Zarządu Oczyszcza-
nia Miasta jest około 80 mln zł. 

Zimy nie widać, ale co, jeśli w pro-
gnozach nagle się ona pojawi? Gdy tylko 
ZOM otrzyma informacje o progno-
zowanej gołoledzi lub śniegu, kieruje 
pługosolarki na punkty startowe, gdzie 
sprzęt pozostaje w gotowości i czeka na 
sygnał do rozpoczęcia działań. W przy-
padku potwierdzenia prognoz, od razu 
rozpoczyna się akcja posypywania.

Nie tylko ZOM odpowiada za odśnie-
żanie w mieście i to 
warto wiedzieć przed 
pierwszym atakiem 
zimy. 

Swoje zadania mają 
także urzędy dzielnic. 
One pilnują porządku 
na drogach gminnych 
i znajdujących się przy 
nich chodnikach (poza 
tymi, które przylegają 
do nieruchomości) 
oraz na miejskich 
parkingach zlokali-
zowanych przy tych 
ulicach.

Śnieg jest też wyzwaniem dla admi-
nistratorów, zarządów osiedli i samych 
właścicieli nieruchomości. To właśnie 
oni są zobowiązani do usuwania błota, 
śniegu czy lodu z chodników wzdłuż 
posesji. Muszą dbać, by nie było ślisko, 
usuwać z dachów śnieg i sople lodu. 

Klara Bartuszek

Kto, co odśNieża

Grafika: UM

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 44 35 555, faks (22) 44 35 570 
urzad@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dn. 27 listopada 2019 r. 

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW NABORU

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE 
M.ST. WARSZAWY

W związku z Uchwałą Nr 65/VIII/2019 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga- 
-Południe m.st. Warszawy oraz nadania jej statutu, po dokonaniu naboru przez 
szkoły ponadpodstawowe oraz naboru otwartego przeprowadzonego przez Urząd 
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ogłasza się listę radnych Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

Maksymilian Bąkowski 1) 
Julia Domańska 2) 
Amelia Fidura3) 
Aleksandra Iwaniuk4) 
Maja Jarecka 5) 
Julia Kochańska6) 
Julia Korniluk 7) 
Przemysław Kowal 8) 
Michał Krogulec 9) 
Mateusz Król 10) 
Amelia Kuźma 11) 
Adam Majewski 12) 
Mikołaj Milczarek-Metzner 13) 

Stanisław Napieraj 14) 
Arewik Owanesjan15) 
Patryk Owczarek 16) 
Marek Pirsztuk 17) 
Patrycja Prusak 18) 
Daniel Puchalski 19) 
Zofia Robińska 20) 
Mariusz Rożniak 21) 
Natalia Skrzat 22) 
Magdalena Szalwa 23) 
Martyna Szczygieł 24) 
Miłosz Warchoł25)  
Monika Zielińska 26) 

Burmistrz
       Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Tomasz Kucharski
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– U nas zawsze jest ruch. 
Niezależnie od pory roku, 
gotowane przez nas zupy je 
kilkaset osób. Oczywiście nie 
ograniczamy ilości wydawa-
nych posiłków, jeśli ktoś chce 
zjeść drugi talerz, to go do-
staje. Do tego jest pieczywo, 
dajemy je też „na wynos” 
– mówi Izabella Choma, która 
od wielu lat kieruje obiektem. 
Tutaj jednak bycie szefem nie 
oznacza siedzenia za biurkiem 
i przerzucania papierów. Iza-
bella razem z innymi obiera 
ziemniaki, kroi marchewkę. 
Zupy nie mogą być byle jakie, 
bo przecież mają dać zastrzyk 
energii głodnym osobom.

– Menu ustalamy z dnia na 
dzień, bo wszystko zależy od 
produktów jakie mamy w danym 
momencie. Gotujemy w dwóch 
kotłach: jeden jest zasilany prą-
dem, drugi gazem i dzięki temu 
mamy pewność, że nawet w przy-
padku awarii takiej, jak wyłącze-

Jadłodajnia Caritas powstała 
25 lat temu i jest pierwszą taką 
placówką otwartą przez Caritas 
diecezji warszawsko-praskiej.  
Przez lata zmieniała swoją sie-
dzibę: zaczęła na Grochowskiej, 
potem była przy ul. Szaserów, 
Lubelskiej, aż w końcu, w po-
łowie tego roku, znalazła swoje 
miejsce przy ul. Grochowskiej 
111/113. Od początku była naj-
większym tego typu miejscem 
w Warszawie.

Najlepsza zupa w mieście
nie prądu, obiad zostanie ugoto-
wany. Zupy są „konkretne”, to 
nie jest woda z kawałkami wa-
rzyw. Od sponsorów dostajemy 
np. szyje drobiowe i to one są 
bazą – tłumaczy i dodaje, że np. 
na grochówkę (do jednego kotła, 
a gotowane są codziennie dwa) 
potrzebne jest: 2 kg marchwi, 
6 kg grochu, worek szyi z drobiu, 
ok. 10 kg makaronu i przyprawy. 
To wszystko sprawia, że zupy 
z jadłodajni mają opinię najlep-
szych w mieście.

Posiłki wydawane są od ponie-
działku do piątku w godz. 11–14. 
Bezdomni mogą też skorzystać 
z ogrzewalni i łaźni, które dzia-
łają przy Grochowskiej od po-
łowy roku.

Ogrzewalnia to dwie sale, od-
dzielne dla pań i panów, w sumie 
dla 50 osób. Tutaj można przyjść 

i posiedzieć, tyle ile się chce. Nie 
jest to jednak noclegownia, bo 
nie ma łóżek. 

Dużym zainteresowaniem 
cieszy się łaźnia. W oddzielnym 
budynku znajdują się cztery 
kabiny prysznicowe przystoso-
wane również dla osób niepeł-
nosprawnych. Dziennie może 
z nich skorzystać nawet 100 

osób. Jest też magazyn odzieży 
i środków czystościowych. 
Łaźnią i magazynem zarządza 
siostra Teresa. To właśnie ona 
pilnuje tego, żeby osoby chcące 
wziąć prysznic były trzeźwe. 
Dopiero po badaniu alkomatem 
można skorzystać z łazienek. 

Co roku w okresie świątecz-
nym potrzebujący dostają dodat-

łaźnią i magazynem zarządza siostra 
Teresa. 

– U nas zawsze  jest  ruch. Niezależnie od pory  roku, gotowane przez nas zupy  je 
kilkaset osób – mówi izabella Choma, która od wielu lat kieruje jadłodajnią. 
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kową pomoc w postaci paczek. 
Zawsze jest ich ok. 1500. W każ-
dej 10–15 artykułów „pierwszej 
potrzeby”, m.in.: pieczywo, her-
bata, konserwy, szampon czy pa-
sta do zębów. W tym roku ode-
brać je będzie można 20 grudnia 
od godz. 9.

W Wigilię natomiast orga-
nizowany jest specjalny świą-
teczny posiłek. 

– 24 grudnia rano odbędzie 
się Wigilia dla ok. 150 osób. To 
duże przedsięwzięcie, dlatego 
będziemy wdzięczni za pomoc 
w jego organizacji. Potrzebujemy 
wolontariuszy, którzy wesprą 
nas w tym dniu – mówi Izabella 
Choma. – Wigilia to szczególny 
dzień dla nas wszystkich. Dla 
bezdomnych też. Dlatego, jeśli 
znajdą się osoby, które gotowe 
są nam pomóc, będziemy bardzo 
wdzięczni. Szczegółowe informa-
cje pod nr tel. 602 792 921.

Nina Miętus

Przez dziewięć dni wolon-
tariusze zbierali produkty 
w wybranych sklepach na te-
renie dzielnicy. Organizatorzy 
– Stowarzyszenie Razem dla 
Białołęki i Społeczność Chrze-
ścijańska Północ – podkreślają, 
że cała akcja nie okazałaby się 
takim sukcesem, gdyby nie po-
moc młodzieży, która bardzo 
aktywnie włączyła się w samą 
zbiórkę i pakowanie paczek. 

Mieszkańcy nie zawiedli. 
Wszyscy, którzy robili zakupy 
w wybranych marketach, do-
kładali produkty do oznako-
wanych koszy. Dlaczego? 

– To wspaniałe uczucie po-
móc w tym przedświątecznym 

okresie osobom, dla których 
życie nie było łaskawe. Dla 
nas wydatek niewielki, a każda 
czekolada czy cukierki mogą 
wywołać uśmiech na twarzach 
dzieci. To jest bezcenne – mówi 
pani Kasia, która już po raz 
trzeci dołączyła do akcji. 

Tegoroczna zbiórka okazała 
się rekordowa. W zeszłym 
roku mieszkańcy podarowali 
ok. 4 tony produktów. W tym 
dużo więcej – ok. 6 ton! 
W czwartek, 5 grudnia paczki 
zostały zawiezione do białołęc-
kich domów dziecka i rozdane 
osobom potrzebującym.   KS
na zdjęciach wolontariusze w jed-
nym ze sklepów.

HojNi mieszKańcy
za nami kolejna edycja akcji wigilijna pomoc Są-
siedzka. Mieszkańcy Białołęki hojnie wsparli zbiórkę 
na rzecz domów dziecka i osób potrzebujących.
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PRAWNIK
RADZI'

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

z LekkiM SerCeM
Grudzień nieodwołalnie budzi 

w nas miły dreszczyk oczekiwania 
na czas świąteczny, prezentowy, 
spotkaniowy, potem szampański: 
Mikołajki, Wigilia, Boże Narodze-
nie, Sylwester… Jak tu się nie 
cieszyć? 

Co prawda od wczesnego dzie-
ciństwa grudzień to ciemne ranki 
i wczesny zmrok (a dzieci tego 
nie lubią), ale też pisanie listów 
do Mikołaja, potem przeszuki-
wanie domowych szaf i innych 
zakamarków, w których rodzice 
zwykli ukrywać zakupione pre-
zenty, wreszcie – choinka w peł-
nym blasku i serce trzepoczące 
w radosnym niepokoju na widok 
kolorowych paczek.

Jednak w miarę przybywania 
nam lat, grudzień nabiera innych 
barw, a dreszczyk przestaje być 
tylko miły: święta, więc niezliczone 
wydatki. Święta, więc spiętrzony 
ogrom prac, od sprzątania i po-
rządków przez zakupy po pieczenie, 
smażenie, gotowanie, a na końcu 
– zmywanie i od początku. A po-
tem jeszcze Sylwester, a więc buty, 
kreacja, fryzjer i manicure… Co 
prawda te rozterki dotyczą głównie 
pań i one rozumieją to najlepiej.

Co zrobić, by dni świąteczne po-
witać z lekkim sercem? Oto kilka 
rad.

1. Najpierw uporządkuj swoje 
myśli. Uwierz, zdążysz ze wszyst-
kim, a w dodatku będziesz w na-
prawdę wyjątkowym, bardzo świą-
tecznym nastroju. Trzeba tylko o to 

zadbać już od dziś. Nic wielkiego, 
wystarczy konsekwencja. Decyzja 
należy tylko do Ciebie!

2. Mierz siły na zamiary: określ 
dokładnie, ile pieniędzy chcesz 
i możesz przeznaczyć na świą-
teczne jedzenie, ile na prezenty. Do 
każdej z kwot dodaj 5–10 proc., na 
wszelki wypadek. 

3. Zrób dwie listy: dokładne menu 
na świąteczny stół, a pod nim wy-
pisane produkty do jego przygoto-
wania (przyda się w sklepie) i druga 
lista, w punktach – to osoby, któ-
rym chcesz zrobić prezenty. W obu 
przypadkach przymierz listy do pla-
nowanych kosztów, ew. wprowadź 
korekty.

4. Oczyść duszę i serce, spokoj-
nie przygotuj się do Wigilii – czasu 
wybaczania, pojednania.

5. Zaplanuj w kalendarzu sprząta-
nie, zakupy, gotowanie, już od dziś: 
bigos, uszka, pasztety, barszcz, 
sernik, makowiec i wiele rzeczy 
można przygotować nawet teraz 
i zamrozić. Działania zacznij już!

6. Prezenty kupuj teraz, a nie tuż 
przed świętami. Wstępuj do skle-
pów przy okazji bycia na mieście. 
W przyszłym roku warto kupować 
je nawet od wakacji! To oszczędzi 
czas i nerwy.

7. W porządk i, gotowanie 
i sprzątanie zaangażuj domowni-
ków, uprzedzając zawczasu kiedy 
oczekujesz pomocy.

8. Na koniec – nie zapracowuj 
się! Przecież będziesz w domu 
oczekiwać na przybycie Nowona-
rodzonego, a nie na Sanepid!

Powodzenia!                          żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Doznałem szkody w wypadku drogowym. Jaki jest 
termin przedawnienia roszczeń w takiej sprawie?

Do przedawnienia roszczeń w takiej sprawie ma 
zastosowanie art. 4421 Kodeksu cywilnego. Przepis ten 
jest przepisem szczególnym w stosunku do ogólnych ter-
minów przedawnienia roszczeń wskazanych w art. 118 
kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z w/w przepisem, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czy-
nem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym 
poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin 
ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wy-
wołujące szkodę.

Termin ten wynosi zatem co do zasady 3 lata i rozpocznie bieg od uzyskania przez 
poszkodowanego wiedzy o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, ale 
także przy uwzględnieniu tego, że poszkodowany wiedzę taką mógł uzyskać przy 
dołożeniu należytej staranności. Jeżeli, zaistnieje taka sytuacja, że poszkodowany 
dowiedział się (mógł się dowiedzieć) o osobie zobowiązanej do naprawienia szko-
dy później niż o samej szkodzie, to ta późniejsza data wyznacza początek biegu 
przedawnienia. 

W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się 
wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się 
o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Z powyższego wynika, że okres 
przedawnienia szkody na osobie nie może ubiec zanim poszkodowany dowie się 
o szkodzie, a co za tym idzie, uzyska faktyczną możliwość wystąpienia z roszczeniem 
odszkodowawczym.

Jednocześnie, inny termin przedawnienia jest przewidziany w sytuacji, gdy szko-
da wynikła ze zbrodni lub występku. Wówczas roszczenie o naprawienie szkody ule-
ga przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez 
względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej 
do jej naprawienia. Warte podkreślenia jest to, że co do zasady nie jest konieczne, 
aby doszło do uprzedniego skazania sprawcy szkody za zbrodnię lub występek. Przy 
braku wyroku skazującego w postępowaniu karnym, sąd cywilny jest uprawniony do 
dokonania własnej oceny, czy popełnione zostało przestępstwo, biorąc pod uwagę 
przesłanki odpowiedzialności karnej za dany czyn.

W końcu, trzeba zaznaczyć, że Kodeks cywilny przewiduje inny termin przedaw-
nienia roszczenia, gdy szkody na osobie doznała osoba małoletnia. Wówczas 
przedawnienie roszczeń takiej osoby o naprawienie szkody nie może skończyć się 
wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.
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NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

 HURT DETAL
Metal-Market

wALeC CzASU
– Witam panie Eustachy, jak zdrówko?
Pan Kazimierz Główka, wyciągnął rękę na po-
witanie. Eustachy Mordziak, kupiec tutejszy, 
prawdziwa ozdoba bazaru na placu Szembeka 
– specjalność bielizna damska – oddał uścisk 
serdecznie, ale pan Kazimierz był zbyt do-
świadczony, żeby nie wyczuć lekkiego drżenia 
ręki. 
– Pite było?
– Wie pan, jak to jest. Zaczęło się niewinnie. 
Z niczego właściwie, ot po maluchu, bo pod 
wieczór zimno już się robi. 
– A potem normalnie?
– Nie dziwi się pan, mam nadzieję. „Andrzejki” 
mają swoje prawa. 
– Znakiem tego wosk też żeście lali?
– A lali, lali… 
– No i co panu się wylało… Znaczy wywró-
żyło? 
– Kobitka.
– To gratuluję! 
– Tylko długie włosy miała. W kok spięte.

– Ładnie!
– Ale tak się moja Krysia czesze. Chłopaki 
mało się nie poskręcali. – Kryśkę se wywróżył, 
śmiali się. 
– Znaczy powód był… Ale żeby na naszym 
bazarze?… 
– To pan jeszcze życia bazarowego nie znasz, 
panie Kaziu. Pan sobie sprawy nie zdaje, do 
czego klienci są zdolni. Zwłaszcza na warzyw-
niaku. Nieraz widziałem, jak gość pomidory 
na straganie wymacał, jeden po drugim, i na 
koniec żadnego nie kupił!… Często człowiek 
innego wyjścia nie ma, jak dać w czajnik, żeby 
psychicznie się wyluzować. 
– Zielony się pan zrobił jakiś… Panie Eustachy? 
Dobrze się pan czuje? Śniadanie pan jadł?
– Jadłem.
– Bo widzi pan – ze śniadaniem na kacu jest 
jak z przeszczepem. Może się nie przyjąć… 
– Spokojnie. Aż tak źle nie jest. Powiedziałbym 
– mało komfortowo – owszem, ale bez prze-
sady.
– To „Milionerów” pan nie oglądał?
– Ja i milionerzy? Ja, panie Kaziu tylko han-

dluję stanikami, właścicielem Triumpha nie 
jestem.
– O programie telewizyjnym mówię. Taki quiz 
– ludzie odpowiadają na różne pytania i na 
końcu mogą wygrać milion.
– No, nie, nie oglądałem.
– Młody chłopak był. Studiował, pracował jako 
kucharz, kelner – na kuchni też się zna. Ogólnie 
wykształcony. Zapytali go, który z prezydentów 
USA był wybierany na prezydenta cztery razy: 
Roosevelt, Reagan, Clinton, Obama. Wydawa-
ło mi się, że nawet analfabeta domyśliłby się, 
że chodzi o Roosevelta, prezydenta okresu II 
wojny światowej. Tymczasem, w świecie tego 
chłopaka nie ma aż tak pożółkłych kart. Dziw-
ne to, panie Eustachy.
– Wcale nie dziwne. Po prostu skojarzenia lu-
dzi nie wychodzą poza horyzont zakreślony ich 
własnym doświadczeniem. 
– To zupełnie jak z tą parą na balu. 

Chłopak podchodzi do dziewczyny: 
– Czy mogę cię prosić do walca?
– Zgłupiałeś? To już nie miałeś czym przyje-
chać!                                               Szaser
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W sobotę, 23 listopada, wio-
dącym wydarzeniem obchodów 
był III Bieg Olszynki Grochow-
skiej. Jednak przed sportowo- 
-rekreacyjną rywalizacją odbyła 
się oficjalna część uroczystości, 
w której bardzo silnie reprezen-
towana była Praga-Południe. Pod 
Olszynką stawiło się prawie całe 
dzielnicowe prezydium rady, 
czyli przewodniczący Marcin 
Kluś wraz z zastępcami Bożeną 
Manarczyk i Bogdanem Jezior-
skim. Razem z szefostwem rady 
Pragi Południe w obchodach 

uczestniczyli rajcy: Irena Bar-
tosińska, Katarzyna Olszewska, 
Anna Dębińska-Żytkiewicz, 
Michał Wieremiejczyk i Sylwe-
ster Nowak. Przedstawicielem 
Rembertowa był tego dnia wi-
ceprzewodniczący rady Marek 
Jarzęcki.

Nie zabrakło oficjalnych wy-
stąpień i składania kwiatów 
przed Mogiłą Powstańczą. 

– Oddajmy hołd i wspomnijmy 
nie tylko podchorążych, którzy 
w nocy z 29 na 30 listopada 
wzniecili Powstanie Listopa-

pod olszyNKą
przez dwa dni przy powstańczej Mogile w lasach ol-
szynki Grochowskiej odbywały się uroczystości z oka-
zji 189. rocznicy wybuchu powstania Listopadowego. 
przenikliwy chłód nie przeszkodził w uczczeniu pamięci 
poległych tu bohaterów.

dowe, ale również tych, dzięki 
którym możemy dziś stać przed 
Powstańczą Mogiłą, mówić w ję-
zyku polskim i wracać pamięcią 
do minionych dni… – mówił Ka-
rol Kowalczyk, wiceburmistrz 
Pragi Południe. W uroczysto-
ściach wzięła udział duża grupa 
młodzieży szkolnej, seniorów 
i kombatantów. Jednym z gości 
uroczystości był kpt. Feliks Waś-
kiewicz, legenda walk o wolną 
Polskę.

W III Biegu Olszynki Gro-
chowskiej na dystansach 10 km, 
5 km oraz kilkusetmetrowych 
biegach dla najmłodszych ry-
walizowało w sumie ponad 800 
zawodników. 

– Mimo przenikliwego chłodu 
atmosfera była gorąca i pełna 
napięcia, głównie za sprawą 
rywalizacji wspaniałych biega-
czy – mówi „Mieszkańcowi” 

Agnieszka Piskorska, nauczy-
cielka z Pragi Południe, dla której 
bieganie stało się pasją. – Wielu 
z nas osiągnęło życiowy czas 
na swoich dystansach i w kate-
goriach wiekowych, a organi-
zatorzy zapewnili uczestnikom 
gorącą herbatę i świetną gro-
chówkę oraz prawdziwie pikni-
kowy klimat.

W niedzielę kontynuowano 
uroczystości. Najpierw w ko-
ściele pw. św. Wacława przy ul. 
Korkowej odbyła się uroczysta 
msza święta. Po niej, na tere-
nie rembertowskiego osiedla 
Kawęczyn-Wygoda, u zbiegu 
ul. Chełmżyńskiej i Traczy, 
tam gdzie ma początek Aleja 
Chwały, została odegrana 
„Warszawianka” i wszyscy 
przemaszerowali przed Po-
mnik Poległych w Bitwie pod 
Grochowem. 

Przy Powstańczej Mogile list 
od Andrzeja Dudy, Prezydenta 
RP, odczytała Grażyna Igna-
czak-Bandych, Dyrektor Ge-
neralny Kancelarii Prezydenta 
RP, a Łukasz Kudlicki, szef 
Gabinetu Politycznego Ministra 
Obrony Narodowej, odczytał 
list od ministra Mariusza Błasz-
czaka. W swoim przemówieniu 
Agnieszka Kądeja, burmistrz 
Rembertowa, sporo miejsca 
poświęciła na przypomnienie 
postaci legendarnego ks. Wa-
cława Karłowicza. Zarząd Pragi 
Południe reprezentowany był 
tego dnia przez wiceburmistrz 
Izabelę Szostak-Smith. Nie za-
brakło również południowopra-
skich seniorów.

Oficjalną część obchodów 
zakończyło składanie wieńców 
i wiązanek. Po kilku latach „roz-
łamu” w celebrowaniu rocznic 

pod Olszynką Grochowską miło 
znów widzieć, że mimo różnic 
poglądowych Polacy są w sta-
nie wspólnie świętować. Przy-
kładem tego był skład delegacji 
Rady Warszawy złożony z rad-
nego Pawła Lecha z Platformy 
Obywatelskiej oraz radnego 
Dariusza Lasockiego z Prawa 
i Sprawiedliwości.

Obchody 189. rocznicy wybu-
chu Powstania Listopadowego 
zakończyła wiązanka pieśni 
patriotycznych oraz degustacja 
wojskowej grochówki… Orga-
nizatorami tegorocznych uro-
czystości byli: Rady i Zarządy 
Dzielnic Praga-Południe i Rem-
bertów, proboszczowie parafii 
pw. Świętego Wacława i Naj-
czystszego Serca Maryi, Krąg 
Pamięci Narodowej im. Stefana 
Melaka oraz Stowarzyszenie Ol-
szynka Grochowska.            (AS)

Agnieszka Piskorska (po lewej) wraz z innymi zawodnikami.

Rocznicowe obchody przy Powstańczej Mogile.

Od lewej: Bożena Manarczyk, kpt. Feliks Waśkiewicz, Karol Kowalczyk.
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Mieszkańcy uznali, że powodem tej 
sytuacji jest usterka w kanalizacji, do 
której doszło przy okazji prac na mo-
dernizowanej ulicy. Okazało się, że 
przyczyna jest zupełnie inna…

Zaniepokojeni mieszkańcy, pewni, 
że powodem zalania miejsc parkin-
gowych jest jakieś niedopatrzenie lub 
uszkodzenie kanalizacji przy okazji 
prowadzonych prac w ulicy, zgłosili 
problem do MPWiK. Przedsiębiorstwo 
sprawy nie zbagatelizowało.

– W związku z otrzymanym zgłosze-
niem od mieszkańców oraz w trosce o ich 
komfort, przeprowadzono czyszczenie 
odcinka instalacji wewnętrznej, niepo-
zostającej w eksploatacji MPWiK, oraz 
udrożniono odpływ ścieków – mówi 
Marta Pytkowska z MPWiK. 

Na tym jednak nie zakończono ca-
łej sprawy. Służby MPWiK przepro-
wadziły kontrolę w terenie, w trakcie 
której stwierdzono szereg nieprawi-
dłowości wykonawczych. Okazało się, 
że  „do zalania garażu doszło z powodu 
nieprawidłowo i niezgodnie z prawem 
wykonanej instalacji odwodnienia par-
kingu, a jako bezpośrednią przyczynę 
wskazano brak zaworu zwrotnego (lub 
jego wadliwą pracę) zabezpieczającego 
obiekt przed takim zdarzeniem”. O wy-
nikach kontroli i obowiązku montażu 
takiego zabezpieczenia, został poin-
formowany konserwator budynku, 
któremu nakazano doprowadzenie od-
wodnienia do porządku.

– Zwracamy także uwagę, że w tym 
rejonie są prowadzone prace drogowe 

– w przypadku niewłaściwego zabezpie-
czenia studni kanalizacyjnej mogą się 
do nich przedostawać obce materiały, 
jak gruz czy asfalt, powodując niedroż-
ność sieci kanalizacyjnej – mówi Marta 
Pytkowska. Rzeczniczka przypomina 
też, że zaobserwowane przypadki nie-
drożności kanalizacji należy w pierw-
szej kolejności zgłaszać do administra-
torów, zarządców budynków, którzy 
po stwierdzeniu przyczyny wystąpie-
nia niedrożności, mogą się następnie 
skontaktować z pogotowiem kanali-
zacyjnym MPWiK. – Zapewniamy, 
że wszystkie zgłoszenia spotykają się 
z odpowiednią reakcją Spółki, jak to 
miało miejsce m.in. w przypadku z ul. 
Głębockiej 94 – podkreśla MPWiK.

Wiktoria Czupurek

zalaNe garaże przy głębocKiej

w dwa tygodnie po zakończeniu prac na ul. Głębockiej,  w pod-
ziemnych parkingach bloków nr 94 i 96 pojawiła się woda, a do-
okoła zaczął roznosić się nieprzyjemny zapach.

warto wiedzieć: MPWiK eksploatuje na terenie 
Warszawy i okolicznych gmin ponad 4200 km 
sieci kanalizacyjnej. Do codziennych obowiąz-
ków służb Przedsiębiorstwa należy zapewnienie 
drożności oraz niezakłóconego odbioru i trans-
portu ścieków. Dlatego pracownicy Spółki 
stałe kontrolują pracę układu, z wykorzysta-
niem nowoczesnego sprzętu do monitoringu, 
oraz czyszczą ponad 800 km kanałów i ponad 
30 tys. wpustów. Co istotne, identyczne obo-
wiązki w zakresie utrzymania instalacji we-
wnętrznych należą do zarządców, właścicieli 
i administratorów budynków. Nieprawidłowa 
eksploatacja rur kanalizacyjnych może być 
przyczyną ich zatykania i prowadzić nawet do 
zalewania pomieszczeń przez ścieki.

Ma 9 lat i pochodzi z Białołęki. 
Nazywa się Wojtek Pielecki. Miał 
szczęście, bo jego dziadek, też Woj-
tek o tym samym nazwisku, pracował 
kiedyś w gazecie „Świat Młodych”, 
gdzie rysował Bohdan Butenko 
– znakomity grafik-ilustrator i twórca 
komiksów, a swoje pierwsze kroki 
reporterskie stawiał Sławomir Ma-
linowski – reżyser filmu „Butenko 
pinxit”. Dzięki temu Wojtek znał 
i gazetę, i pana Bohdana.

Film, w którym zagrał Wojtek, zo-
stał właśnie nagrodzony na X Festi-
walu Filmów edukacyjnych nagrodą 
główną – Złotym Kopernikiem. 
Wojtek odbierał tę nagrodę wraz z re-
żyserem. Zabrakło na uroczystości 
tylko głównego bohatera – Bohdana 
Butenko, który zmarł niewiele ponad 
miesiąc temu. Widzowie mieli więc 

szczęście, bo zapis filmu pochodzi 
z ostatnich dni Jego życia i jest pod-
sumowaniem długiej artystycznej 
drogi w służbie dzieciom. Dla Wojtka 
pamiątką na całe życie pozostanie 
– oprócz filmu – wspólne zdjęcie i de-
dykacja na nim dla młodego aktora, 
który film „Butenko pinxit” otwiera 
i kończy, zamykając swoistą klamrą 
– w dialogu z głównym bohaterem 
– jego znakomite dokonania.         wp

gapiszoN z białołęKi 

reżyser Sławomir Malinowski: – Pan Bohdan nauczył mnie 
plastycznej wrażliwości, która pomaga mi w mojej karierze fil-
mowej. A Wojtek w tym filmie spisał się znakomicie, bo uosabiał 
te wszystkie młode pokolenia, dla których Butenko rysował.
joanna pielecka, mama wojtka: – Pan Bohdan mówił o so-
bie, że jest poniekąd uczniem Matejki, bo Matejko wychował 
Mehoffera, ten Szancera, a Szancer jego. No, to Wojtek musiał 
poznać twórczość ich wszystkich. To taki pośredni zysk, ale 
ważny, z udziału w tym filmie. No, a poza tym Wojtek to taki 
sam Gapiszon, jak w książkach Mistrza.
wojtek, pytany o udział w filmie i o własną przyszłość: – Pra-
ca na planie bardzo mi się podobała, ale czy zostanę aktorem, 
to nie wiem. Mam tyle różnych planów. Na razie czytam książki 
ilustrowane przez pana Bohdana. 

od lewej: Sławomir Malinowski, Bohdan Bu-
tenko, wojtek, wojciech pielecki
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Natalia zaczarowała swoim 
głosem wszystkich, wykonując 
piosenkę Ani Wyszkoni „Czy 
ten pan i pani”. Lekki i przy-
jemny utwór do słuchania, ale 
do zaśpiewania już tak prosty 
nie jest, skąd zatem akurat taki 
wybór?

– Lubię tę piosenkę, towarzy-
szy mi od dawna. Śpiewałam ją 
m.in. na koloniach. Długo nad 
wyborem się nie zastanawia-
łam, to było w sumie oczywiste 
– śmieje się dziewczyna.

Laureatka Warsaw Song Fest 
nagrała już płytę ze zwycięską 
piosenką – to część nagrody. 
Drugą jest teledysk. Jaki będzie?

– Nie mam jeszcze w głowie 
scenariusza. Wiem tylko, że wy-
stąpi w nim para starszych ludzi, 
którzy się kochają. Może pani 

Teresa ze swoim mężem? Będę ją 
o to prosić, bo bardzo bym tego 
chciała – tłumaczy Natalia.

Natalka chodzi do I klasy 
technikum hotelarskiego. Szkoła 
ciekawa, jednak nie jest to szczyt 
jej marzeń. Z czym wiąże swoją 
przyszłość? Odpowiedź na to py-
tanie nie mogła być inna: oczy-
wiście ze śpiewaniem! 

Mieliśmy okazję zobaczyć 
fragment konkursowego wy-
stępu Natalii i zapewniamy 
– ma kawał potężnego głosu. 
O jej talencie już wkrótce będą 
mogli przekonać się wszyscy, 
jak zostanie nagrany teledysk. 
Kiedy i gdzie będzie można 
go zobaczyć, poinformu-
jemy w następnych numerach  
„Mieszkańca”.

Alina Gruszka

Śpiewa od zawsze. Już jako 
trzylatka wtórowała dzieciom 
z telewizji trzymając w rączce 
wszystko to, co przypominało 
mikrofon – najczęściej była to 
szczotka do włosów lub pilot. 
Choć ona sama pamięta jako 
pierwszą piosenkę z domowego 
repertuaru „Mam tę moc”, mama 

podkreśla, że wcześniej było ich 
dużo więcej. 

– To było cudowne dziecko 
– śmieje się mama Natalki, Bo-
żena. – Do dzisiaj mam ją przed 
oczami, jak podryguje przed te-
lewizorem ze szczotką do wło-
sów w ściśniętej rączce i śpiewa 
razem z dziećmi piosenki o ka-

mieszKanieC mam tę moc!

natalia Śliwińska z Targówka zaczarowała swoim głosem 
jurorów warsaw Song fest. 16-latka nagrała płytę ze zwy-
cięską piosenką – to część nagrody. drugą będzie teledysk.

czuszkach. Zawsze uśmiech-
nięta, grzeczna, mały aniołek, 
taki przytulasek – rozczula się 
mama, a tata dodaje, że kiedy 
w rodzinie rodzi się dziew-
czynka każdy od razu wie, że 
będzie to córeczka tatusia.

– Jestem bardziej wyrozu-
miały niż mama. Więcej i szyb-
ciej wybaczam – podkreśla tata. 
Marek zaznacza też, że córka 
zawsze może na niego liczyć. 
To on jako ojciec ma być dla 
niej gwarancją poczucia bez-
pieczeństwa i z uśmiechem 
wspomina, jak mała Natalka 
od najmłodszych lat śpiewała. 
– Muzyka była z nami zawsze. 
W domu słuchaliśmy muzyki 
i śpiewaliśmy, jadąc autem też 
śpiewaliśmy. Im była starsza, 
tym częściej powtarzała „tato, 
ale ty fałszujesz” – śmieje się 
Marek.

Obydwoje rodzice podkre-
ślają, że są bardzo dumni ze swo-
jej córki i wcale nie tylko dlatego, 
że śpiewa i potrafi robić to świet-
nie. Z małej księżniczki wyrosła 
mądra i piękna młoda kobieta. 
A do tego utalentowana.

W szkole Natalia wokalny 
talent szlifowała w chórze, 
śpiewała na koloniach. Potem 

w świetlicy „Pod Aniołem”, 
gdzie chodzi na zajęcia. 

– To właśnie w świetlicy przy-
szła do mnie pani Teresa z te-
atru „Raj”, który jest tam na 
piętrze i powiedziała, że mam 
talent i żebym do nich przyszła 
– opowiada Natalka. – Kiedy 
ogłoszono konkurs, do udziału 
w nim zostałyśmy wytypowane 
we trzy. Finalnie pani Teresa 
wybrała mnie. To już był mega 
sukces! – mówi dziewczyna, 
która nawet nie spodziewała się 
wówczas, że to był dopiero wstęp 
do zwycięstwa.

Warsaw Song Fest odbył się 
15 czerwca br. w FabLab przy 
ul. Błękitnej w Wawrze. Uczest-
nicy występowali podzieleni na 
trzy kategorie: dwie wiekowe 
i zespoły muzyczne. Wśród na-
stolatków bezkonkurencyjna 
okazała się Natalia!

– Córka strasznie denerwo-
wała się przed wyjazdem. Ja ra-
zem z nią, a najgorsze, że nie mo-
głam z nią pojechać. Na szczęście 
była z nią niezastąpiona pani 
Teresa. Czy wierzyłyśmy w to, 
że zwycięży? Ja w głębi duszy na 
pewno tak, Natalka nie. To było 
dla niej ogromne zaskoczenie 
– mówi mama.

Założycielką, a obecnie ko-
ordynatorką 4DogS jest Ewa. 
Swoją wielką przygodę z nie-
szczęśliwymi psiakami zaczęła 
w grupie „PsyNiczyje”, potem 

– 10 lat temu – założyła własną. 
Dołączały do niej i wciąż są: 
Beata, Kinga, Asia i Magda. 
Dzisiaj 4DogS jest grupą Mię-
dzynarodowego Ruchu Na 
Rzecz Zwierząt VIVA!, który 
ma swoją siedzibę przy ul. Ka-
węczyńskiej na Pradze Północ. 

Trudno mówić o 4DogS nie 
wspominając o tym, że dookoła 
jest wiele osób, które wspierają 
ich działania – zaprzyjaźnione 
domy tymczasowe czy chętni 
organizujący bazarki, z których 
dochód przeznaczony jest na 
zasilenie skromnego budżetu 
grupy utrzymującej się z wpłat 
dobrych ludzi. Nie ma finanso-
wego wsparcia żadnej firmy, 
organizacji czy instytucji. 

Dziewczyny każdą wolną 
chwilę poświęcają na ratowa-
nie psów, które trafiają do nich 
w różnych okolicznościach.

– Zazwyczaj dzwonią lub pi-
szą do nas ludzie z prośbą o po-
moc: bo pies się błąka, bo jest źle 
traktowany i trzeba go odebrać 

właścicielowi, bo pani zmarła… 
Wielokrotnie też same stają na 
naszej drodze. Wyciągamy też 
biedaków ze schronisk – mor-
downi czy gminnych przecho-
walni – opowiada Beata.

Pies, który zostaje znale-
ziony, trafia do domu tymcza-
sowego. Tam czeka na nowego 
właściciela. W międzyczasie 
zostaje wysterylizowany, wy-
leczony (wiele z nich wymaga 
opieki medycznej). Później jest 
adopcja. Na początek trzeba 

wypełnić ankietę, potem odbyć 
rozmowę telefoniczną. Kolejny 
krok to wizyta przedadopcyjna 
w domu nowego właściciela. 
Jeśli nie ma zastrzeżeń, jedzie 
on zapoznać się z wybranym 
psem. Potem jest podpisanie 
umowy adopcyjnej.

– Nie każdemu oddamy każ-
dego psa. Staramy się dobierać 
domy do potrzeb naszych pod-
opiecznych i na odwrót. Ważne, 
by wspólnie czerpali radość ze 
swojego towarzystwa – mówi 
Beata.

Dziewczyny robią, co mogą, 
ale każda pomoc jest mile wi-
dziana. To, czego najbardziej 

im potrzeba, to domy tymcza-
sowe. Dzięki nim udaje się ra-
tować większą ilość zwierząt. 
Gorąco zachęcają do tej formy 
wsparcia. Zwracają jednocze-
śnie uwagę na to, że tworząc 
dom tymczasowy musimy 
zdawać sobie sprawę, że psy, 
które tam trafiają, nigdy nie 
były niczego nauczone. Decy-
zja o stworzeniu takiego domu 
musi być dobrze przemyślana. 

– Dużym wsparciem jest też 
karma. Często mamy do czy-
nienia ze zwierzętami chorymi 
wymagającymi specjalnego po-
żywienia, więc koszty są dużo 

wyższe. Do tego dochodzi lecze-
nie: wizyty, badania, leki. Choć 
zaprzyjaźnione gabinety nie 
pobierają opłat np. za wizyty, to 
już za leki czy zabiegi zapłacić 
trzeba, a to koszt od kilku do 
kilkunastu tysięcy miesięcznie 
– tłumaczą dziewczyny i do-
dają, że wszyscy, którzy chcą 
wesprzeć ich działania mogą się 
skontaktować na fb 4DogS. NM
na fb jest specjalny, mikołajkowy ba-
zarek – „Bazarek Grupy 4dogS”, na 
którym licytowane są drobiazgi. do-
chód z ich sprzedaży zasili działania 
wolontariuszek.

na ratunek psom

4dogS to pięć dziew-
czyn, które swój wolny 
czas poświęcają na ra-
towanie psów. Bezdom-
ne, pokrzywdzone przez 
los lub ludzi czworonogi, 
dzięki nim dostają szan-
sę na nowy dom i życie.

Ta sprawa to przykład na to, że 
osoby znęcające się nad zwierzę-
tami nie mogą czuć się bezkarne.

Kiedy działacze Pogotowia 
dla zwierząt otrzymali informa-
cję o tym, że jeden z mieszkań-
ców Wawra w bestialski sposób 
uśmiercił swojego kota, od razu 
pojechali we wskazane miejsce. 

Na posesji jednak ciała zwie-
rzęcia nie było. Dopiero w czasie 
przeszukania działki, znaleziono 

je zakopane. Wcześniej zabezpie-
czono linkę, którą prawdopodob-
nie mężczyzna udusił zwierzę. 
Interweniujących nie przekonały 
opowieści o tym, że „kot zaplątał 
się w drut i utknął w płocie, przez 
który zamierzał się przedostać”. 
Martwe zwierzę zostało skiero-
wane na badania. Sekcja zwłok 

potwierdziła, że zostało ono udu-
szone przez człowieka.

– Kot cierpiał bardzo długo. 
Teraz trzeba wymierzyć sprawie-
dliwość. Niestety ta „sprawiedli-
wość” to „tylko” lub „aż” złoże-
nie na mężczyznę zawiadomienia 
o zabiciu kota. Potem trzeba cze-
kać około roku na wyrok. Mamy 
jednak nadzieję, iż sprawca 
otrzyma surową karę – zapowiada 
Pogotowie dla zwierząt.         Sad

miejmy Nadzieję, że Nie uNiKNie Kary
pogotowie dla zwierząt 
nie tylko ratuje zwierzęta, 
ale też dochodzi sprawie-
dliwości – tym razem in-
terweniowało w wawrze.

dyzio

Alan

Harry

Natasza

jumper

iNterweNcje:
¥ 513 569 791

Nie bądŹ 
obojętNy!
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– W przygotowania zaangażowali się 
wszyscy, bardzo dużo zawdzięczamy 
rodzicom, bez nich by się nie udało. To 
rodzice byli lekarzami, zaprosili też fa-
chowców – było dwóch studentów me-
dycyny – mówi dyr. Izabela Łabudzka. 
– W wydarzeniu wzięło udział całe 

przedszkole, dzieci grupami przycho-
dziły do misiowego szpitala. Chodziło 
przede wszystkim o to, by oswoić dzieci 
z „białym fartuchem”, żeby przekonały 
się, że wizyty u lekarzy są potrzebne.

Dzień Pluszowego Misia obcho-
dzony jest 25 listopada, ale przygoto-
wania rozpoczęto już dużo wcześniej. 
Najpierw dzieci z rodzicami wykony-
wały prace plastyczne „Proszę pań-
stwa, oto miś”, teraz można je zoba-
czyć na wystawie w przedszkolu. 

– Zainicjowaliśmy też dzielnicowy 
projekt „Misiowe historie o tym co 
ważne”. Dzieci razem z paniami będą 
pisały opowiadania o emocjach.  
14 placówek potwierdziło udział w tym 
przedsięwzięciu, każda z nich ma opi-
sać jedną z emocji, np. złość czy ra-
dość. To ważne, by nauczyć maluchy 
nazywania emocji, żeby zrozumiały, co 
się z nimi w danej chwili dzieje. Potem 
wszystkie opowiadania wydamy i ksią-
żeczka trafi do przedszkoli – mówi dy-
rektor Łabudzka.                           KaSa

REKLAMA REKLAMA

„Szpital Pluszowego Misia” – ta-
kie akcje powinny na stałe zagościć 
w innych przedszkolach. Wspaniała 
zabawa, która dostarczyła wiele emo-
cji, pozwoliła maluchom poczuć to, 
z czym zmierzają się na co dzień, ale… 
od innej strony.

„Dzień dobry. W czym możemy 
pomóc? Co misiowi dolega? Jak chory 
się nazywa i gdzie mieszka? Kto jest 
jego opiekunem? Poproszę o podanie 
danych, bo muszę założyć kartę zdro-
wia” – panie w rejestracji tego szpitala 
miały ręce pełne roboty. Długa kolejka 
chorych pluszowych pacjentów czekała 
wraz z opiekunami na przyjęcie przez 
lekarzy. A problemy zdrowotne były 
niemałe. Większość misiów bolały 
brzuszki i szczypały oczy. Nie brako-

wało kataru i kaszlu, zdarzały się też 
urazy łapek. Pomoc specjalistów była 
zatem niezbędna. 

Po zarejestrowaniu chorego, tro-
skliwe opiekunki i opiekunowie, tuląc 
maleństwa, udawali się do kolejnych le-
karzy. Potrzebna przecież była diagno-
styka, porada i wdrożenie leczenia.

Część pacjentów wymagała wizyty 
u internisty, miała mierzoną tempe-
raturę, sprawdzane ciśnienie i oglą-
dane gardło. W cięższych przypad-
kach konieczne było nawet zrobienie  
zastrzyków. 

Wszyscy wiemy, że „zwykły” ból 
brzucha może być groźny, więc nie 
wolno go lekceważyć. Dlatego w wielu 
przypadkach nie obyło się bez USG 
czy nawet gastroskopii. Bolące oczy to 

temat dla okulisty, dlatego to ten spe-
cjalista sprawdzał widzenie, natomiast 
ból łapki oznaczał konieczność wizyty 
u ortopedy. Dalej zlecane było prze-
świetlenie, czasem nawet usztywnienie 
łapki. Na koniec wszyscy opiekunowie 
musieli wstąpić do apteki, gdzie na pod-
stawie wypisanych wcześniej 
przez lekarzy recept, wyda-
wane były leki (i cukierki dla 
dzielnych „rodziców”). Misie 
wyzdrowiały, wiele z nich 
wyszło ze szpitala z naklejką 
„Dzielny pacjent”, a ich opie-
kunowie przekonali się, że 
wizyty u lekarzy wcale nie są 
takie straszne! I o to właśnie 
chodziło!

„Szpital Pluszowego Mi-
sia” zorganizowany został 
w ramach obchodów Dnia 
Pluszowego Misia, który 
w przedszkolu przy ul. 
Chrzanowskiego świętowany 
był przez cały tydzień. 

szpital pluszoWego misia

Bezpłatne miejskie żłobki są 
dużym ułatwieniem dla wielu 
rodzin, które płacą podatki 
w Warszawie. Do tej pory nie 
miało znaczenia, czy korzysta-
jące z tej formy opieki dzieci 
są zaszczepione. Od dawna 
jednak trwały dyskusje o tym, 
że maluchy, których rodzice 
są przeciwnikami szczepio-
nek, stanowią zagrożenie dla 

innych dzieci i personelu pla-
cówek. 

Na sesji, która odbyła się 
28 listopada, miejscy radni 
zdecydowali: bezpłatne żłobki 
będą dostępne tylko dla dzieci 
zaszczepionych. Dotyczy to za-
równo placówek publicznych, 
jak i prywatnych, w których 
za miejsca płaci Miasto. Radni 
podkreślali, że skala problemu 

jest duża, bo na 13 tys. dzieci 
oczekujących w kolejce do 
żłobków, aż ok. 2400 nie ma 
obowiązkowych szczepień. 
We wrześniu przeprowadzono 
ankietę, w której zdecydowana 
większość rodziców opowie-
działa się za wprowadzeniem 
takiej zmiany. 

– Rodzice w przeprowadzo-
nej ankiecie (badanie listopad 
2019 r., próba 4,5 tys. respon-
dentów) wskazali, że żłobki 
powinny być dostępne wyłącz-

nie dla dzieci zaszczepionych 
(90 proc. odpowiedzi) – infor-
muje Miasto.

Od nowego roku warunkiem 
uzyskania bezpłatnego miej-
sca w żłobku będzie okazanie 
wpisu w książeczce zdrowia 
o dokonanych szczepieniach. 
W wyjątkowych sytuacjach, 
jeśli dziecko nie może być za-
szczepione, konieczne będzie 
przedstawienie potwierdzającej 
to dokumentacji lekarskiej.  

KS

bez szczepieNia wstęp wzbroNioNy
To już pewne – od stycznia 

2020 r. nieszczepione dzieci nie 
będą mogły korzystać bezpłat-

nie ze stołecznych żłobków.

w przedszkolu nr 51 „Misia Czarodzieja” na Grochowie maluchy już 
wiedzą, że wizyty u lekarzy, badania, a nawet zastrzyki czasem są 
niezbędne, a rodzice z troski o nich decydują się na konieczne, choć 
uciążliwe i nieprzyjemne wizyty czy zabiegi.
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To wyjątkowe miejsce pro-
wadzi Fundacja Św. Jana Jero-
zolimskiego. O tym, że jest wy-
jątkowe najlepiej świadczą jego 
podopieczni, którzy przyjeż-
dżają tu specjalnie z Grochowa 
czy Gocławia. Ponad 20 osób 
spotyka się codziennie, by nie 
dać się samotności, razem spę-
dzać czas i cieszyć się życiem, 
bo przecież tylko od nas samych 
zależy, czy widzimy je w koloro-
wych barwach. 

Klub mieści się w samym sercu 
Saskiej Kępy, w klimatycznym, 
leciwym (ale odnowionym dzięki 
sponsorom) budynku, przy któ-
rym jest duży ogród. To w nim 
latem seniorzy spędzają więk-
szość czasu. My odwiedziliśmy 
Fundację teraz, późną jesienią, 
więc ogród nie jest już najlep-
szym miejscem do spotkań. Te 
odbywają się w kolorowej sali 
z aneksem kuchennym. 

Co zastaliśmy? Grupę rado-
snych ludzi, którzy ćwiczą i tań-
czą razem z opiekunką w rytm 
kowbojskich rytmów. 

Dlaczego tu przychodzą? Bo tu 
mają przyjaciół, tu są wspaniali 
ludzie, tutaj czują się jak w domu. 
Długo by jeszcze wymieniać te 
wszystkie powody, dla których 
ponad 20 osób niemal codzien-
nie, często z wielkim wysiłkiem, 
przebywa spore odległości, by 
dotrzeć do swojego ukochanego 

od członków klubu Seniora przy ul. królowej Aldony 13  
na Saskiej kępie, młodzi ludzie powinni uczyć się tego, 
jak wykorzystywać swój wolny czas. Tutaj nie ma czasu 
na nudę, narzekanie i bezmyślne wpatrywanie się w te-
lefon. jest zabawa, energia i wielka radość. 

klubu. Ćwiczą, tańczą, roz-
wiązują łamigłówki, które, jak 
sami podkreślają, pomagają im 
w gimnastyce umysłowej. Mają 
też zajęcia plastyczne, na których 
tworzą prawdziwe cuda. Bardzo 
chętnie też włączają się w goto-
wanie czy robienie przetworów. 

– Każdy dzień mamy zor-
ganizowany tak, aby seniorzy 
mogli ciekawie spędzić czas, 
porozmawiać, zdobywać wie-
dzę i umiejętności, dzielić się 
swoimi doświadczeniami i zjeść 
zdrowy posiłek – mówi opie-
kun merytoryczny, dyrektor 
Anna Andrzejewska i dodaje, że 
wszystko działa dzięki wielkiej 
pomocy wolontariuszy. – Nasze 
opiekunki to wolontariuszki, one 
prowadzą zajęcia, przygotowują 
posiłki. Mamy wiele planów na 
przyszłość. Choć na ten moment 
są w sferze marzeń, to wierzymy, 
że z pomocą naszych darczyń-
ców i wolontariuszy, niedługo 

uda nam się wprowadzić je w ży-
cie – tłumaczy Anna.

Jej marzeniem jest, by senio-
rzy mieli regularne zajęcia re-
habilitacyjne (do tego potrzeba 
albo zastrzyku finansowego, 
albo eksperta-wolontariusza). 
Ćwiczenia poprawiłyby kondy-
cję podopiecznych i pozwoliłyby 
im dłużej pozostać w dobrej for-
mie. Jest też pomysł poszerzenia 
zajęć, ale do wszystkiego po-
trzebni są ludzie. Ludzie dobrej 
woli, którzy będą chcieli oddać 
swój wolny czas seniorom. 

– Każdy z nas, jeśli będzie 
mu dane, prędzej czy później 
zostanie seniorem. Dlatego, 
zanim dojdziemy do tego etapu 

podaruj swój 
czas seNiorom

w swoim życiu, warto poświęcić 
kilka chwil dla osób starszych. 
One bardzo potrzebują roz-
mowy, opieki, poczucia tego, że 
są ważne – mówi dyrektor. – Ro-
bimy, co możemy, jednak jest nas 
zbyt mało, aby każdemu poświę-
cić wystarczająco dużo czasu.

Fundacja, poza prowadzeniem 
Klubu, zajmuje się też dożywia-

niem ubogich. Posiłki przygo-
towywane i wydawane są dwa 
razy w tygodniu. To również 
udaje się tylko dzięki pracy wo-
lontariuszy. Są cudowni, jednak 
rąk do pracy jest za mało. Jeśli 
macie odrobinę wolnego czasu 
i przynajmniej raz w tygodniu 
możecie poświęcić 4 godziny 
na pomoc w Klubie Seniora czy 
posiłkach dla ubogich skontak-
tujcie się z dyr. Anną Andrze-
jewską: tel. 606 924 959

Dobro powraca, a to zajęcie 
bardzo szybko daje poczucie, 
że faktycznie niesiemy pomoc. 
Już sama nasza obecność w tym 
miejscu będzie bezcenna. 

Klara Bartuszek
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Targówczanie kochają Lasek, bo 
mają tu bogactwo przyrody, znako-
mite trasy spacerowe, place zabaw, 
a nawet… ponad 1000-letnie grodzi-
sko, którego pozostałości można po-
dziwiać w trakcie wycieczki. We dnie 
Lasek tętni życiem wszystkich poko-
leń, a w nocy lepiej tu nie przychodzić, 
bo leśne ostępy sprzyjają występkowi. 

spacer po lasKu… 
…to lekcja przyrody, która od-

bywa się jakby przy okazji. Idziesz 
i widzisz: sosny, brzozy, klony, lipy, 
topole, modrzewie, a nawet niezwy-
kle dekoracyjne dęby czerwone. Na 

uroczysku natomiast rośnie dziki bez, 
czeremcha, jarzębina, głóg, skupiska 
malin i jeżyn. Leśne runo zaś to nie 
tylko mchy i trawy, ale też niecierpek, 
paproć, pokrzywa i nawłoć. Uważny 
cichy obserwator, jeśli tylko ma trochę 
cierpliwości i dobry wzrok, dostrzec 
może sarnę, dzika, kunę albo lisa. A na 
pewno wiewiórkę, sójkę lub dzięcioła. 
Aż się wierzyć nie chce, że to nie ma-
zurskie ostępy, a najprawdziwszy las 
miejski, ciągnący się wzdłuż ulicy 
Kondratowicza między Zaciszem, 
Bródnem a Markami.

Lasek nie jest jednak zupełnie 
dziki. Ma bogatą infrastrukturę „wy-

poczynkową”: ławki, stoliki, utwar-
dzone ścieżki, przy nich śmietniczki. 
A przez ten bogaty drzewostan i nie-
zwykłe runo leśne prowadzi ścieżka 
dydaktyczna „Nauka poszła w las” 
z planszami o tematyce przyrodniczej, 
historycznej, archeologicznej i geogra-
ficznej. 

I właśnie dla wzbogacenia waloru 
edukacyjnego tego miejskiego uroczy-
ska mieszkańcy dzielnicy zdecydowali 
o przeznaczeniu pół miliona złotych 
z budżetu obywatelskiego na mostek 
edukacyjny, który już wprawdzie ist-
nieje, ale jest wąski, co uniemożliwia 
mijanie się na nim większej liczby osób 
z wózkami czy rowerami. Ma więc być 
szerszy i bardziej estetyczny. Chodzi 
też o to, żeby móc się na nim zatrzy-
mać i podziwiać przyrodę bagien, nad 
którymi prowadzi, oraz wdychać tutej-
sze powietrze, znakomicie działające 
na płuca i oskrzela.

Dzieciaki mają poza tym plac za-
baw, który zostanie odnowiony i roz-
budowany za ćwierć miliona złotych 
(to ta druga inwestycja wskazana przez 
obywateli), wzbogacając się o nowe 
huśtawki, dużą piaskownicę, wysoką 
zjeżdżalnię, a także 4 stoły i 8 ławek 
pod dachem. Dzieci będą więc mogły 
się bawić, a rodzice… biesiadować 
przy grillu.

Historia i miłość
Pani Genowefa B…ska (proszę wy-

baczyć, chcę zachować anonimowość!) 
przychodzi tu, gdzie był kiedyś pia-
stowski gród, niemal codziennie, na-
wet jeśli deszcz pada. Przysiądzie so-
bie na pieńku albo na ławeczce nieopo-
dal i wspomina. Tutaj poznała swego 
męża, pięćdziesiąt lat temu. Przyszła 
z klasą, której była wychowawczynią. 
Chciała pokazać dzieciakom pracę 
archeologów badających teren grodzi-
ska. Przyszły mąż był jednym z nich. 
Zaoferował się jako przewodnik, bo 
wiedział więcej niż ona. Uczniowie 
słuchali, a ona wpatrywała się w niego 
i już wiedziała…

On opowiadał, że na pozostało-
ści grodu trafiono z początkiem XX 
wieku… Ona zauważała, że on ma 
takie wyraziste usta… On, że pierw-
sze ślady sięgają IX wieku… Ona, 
że ma prostą sportową sylwetkę… 

On, że gród położony był na wydmie, 
chroniony z trzech stron bagnami… 
Ona, że tak pięknie opowiada… On… 
Ona…

Wspólnie podziwiali później jeszcze 
nie jeden raz resztki wału obronnego, 
za którym miejscowa ludność chroniła 
się przed wrogiem. Wewnątrz grodu 
nie było żadnych zabudowań, bo służył 
jedynie jako schronienie dla ludności 
mieszkającej poza jego obrębem i trud-
niącej się uprawą ziemi, hodowlą bydła 
i ptactwa, kowalstwem i tkactwem.

Mąż pani Genowefy zmarł kilka 
lat temu, ale ona przychodzi tu po 
wspomnienia. Można ją spotkać na 
ścieżkach od strony Codziennej lub 
Głębockiej, bo nimi dochodzi się do 
resztek wałów obronnych. Chętnie też 
opowiada o tym miejscu, bo tyle o nim 
wie od męża…

występNe Noce
Pani Genowefa, tak obyta z La-

skiem Bródnowskim, odradza jednak 
spacery po nocy, a nawet wieczorem. 
Wiele lat temu bowiem, rok po roku 
(2005, 2006), znaleziono tu zwłoki 
dwóch kobiet. Były przed śmiercią 
okrutnie okaleczane i torturowane. Po-
licja wytypowała nawet podejrzanego, 
o ksywie Fryzjer, bo nosił ze sobą no-
życzki, którymi strzygł bezdomnych, 
takie miał „hobby”. Ale badanie DNA 
wykluczyło go z kręgu potencjalnych 
morderców. I śledztwa umorzono; nie 
dało się znaleźć kogokolwiek, kto by 
miał podobny kod genetyczny, jak ten 
z tkanek za paznokciami broniących 
się ofiar.

Skąd pani Genowefa to wie? Space-
rując wokół grodu, spotyka czasami 
emerytowanego policjanta, który… 
wraca na miejsce zbrodni, by raz jesz-
cze, obsesyjnie wręcz, analizować 
znalezione wówczas ślady. Na razie 
bezskutecznie.

* * *
I takie są te występne noce i radosne 

dnie Lasku Bródnowskiego. Te pierw-
sze, na szczęście, odchodzą w zapo-
mnienie, do czego przyczyniają się 
częste patrole policji; te drugie, też na 
szczęście, mają swój coraz ciekawszy 
wymiar, m.in. dzięki miejscowym 
obywatelom i ich budżetowi…
Wojciech Marcicki,          fot. autora

występNe Noce i radosNe dNie 
lasKu bródNowsKiego 

Lasek Bródnowski to wielkie uroczysko Targówka. Ma ponad 134 hektary i dobrą i złą legendę. w tym roku z bu-
dżetu obywatelskiego dzielnicy prawie 20 proc. z 4 milionów złotych trafi właśnie tutaj na dwie inwestycje.

REKLAMA REKLAMA
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z miasta
W najbliższe weekendy: 7 i 8,  

14 i 15 grudnia na Krakowskim 
Przedmieściu stanie świąteczne 
stoisko, a w nim Mikołaj z el-
fami, które pomogą tworzyć lu-
krowe ozdoby na pierniczkach. 
Będzie można wysłać napisane 
własnoręcznie życzenia do ro-
dziny i przyjaciół. Warszawa 
dołączy się do życzeń – spe-
cjalnie przygotowane kartki 
pokażą nasze miasto w świą-
tecznej odsłonie. Wszystkie 
zostaną oznaczone okoliczno-
ściowym stemplem.

***
7 grudnia, o godz. 14, odbę-

dzie się sąsiedzka gwiazdka 
przy ul. Paca 40. To okazja 
nie tylko do spotkania przy 
wspólnym stole. Planowane 
są m.in. warsztaty przygoto-
wywania świątecznych ozdób 
i ubieranie choinki. Pojawi się 
specjalny gość – św. Mikołaj. Nie 
zabraknie też kolęd i sąsiedzkich 
rozmów w radosnej atmosferze. 
Mile widziane są przysmaki 
przyniesione na wspólny stół. 

***
Mieszkańcy Wawra mogą 

poczuć klimat świąt Bożego 
Narodzenia już w najbliższą 
sobotę, 7 grudnia. O godz. 14 
w Wawerskim Centrum Kul-
tury przy ul. Żegańskiej 1a,  

planowany jest specjalny kon-
cert, a po nim o godz. 15 wszy-
scy zasiądą do wigilijnego 
stołu. 

***
8 grudnia, o godz. 13 par-

king przed Urzędem Dziel-
nicy Białołęka zamieni się 
w świąteczny plac. W ogrze-
wanej hali na mieszkańców 
będą czekały ciepłe smako-
łyki. Największą atrakcją bę-
dzie 6-metrowa kula śnieżna,  
w której będzie można zrobić 
sobie zdjęcie. Mieszkańców 

odwiedzi Mikołaj, który chęt-
nie będzie pozował do wspól-
nych fotografii. W tym roku 
wspierać go będą szczudlarze, 
kuglarze i ziejący ogniem fakir. 
Nie zabraknie też świątecznych 
kramików. Co jeszcze? Warsz-
taty artystyczne, śpiewanie ko-
lęd, a o godz. 17 start świątecznej 
iluminacji na budynku Urzędu. 

***
Na początku przyszłego roku 

PKP PLK ogłosi przetarg na 
wykonawcę modernizacji linii 
na odcinku Warszawa Wschod-
nia-Warszawa Wawer. Zrezy-
gnowano z dalszej przebudowy 
linii. Wybudowana zostanie 
natomiast stacja PKP Warszawa 
Wiatraczna. Inwestycja ma się 
zakończyć do 2023 roku.     KS

wydarzeNia KulturalNe l wydarzenia 
bezpłatne

CenTrUM proMoCji kULTUry prAGA-połUdnie  
ul. podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl, sekretariat@cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw

l 5.12. godz. 18.00 – Kabaret Literacki: wieczór satyryczno-muzyczny; 7.12. 
godz. 18.00 – Widowisko – partnerstwo dla dzieci Praga-Południe 3.0. Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci Praga-Południe zaprasza; 8.12. godz. 17.00 – „Projekt 
Róża. Porozmawiajmy o kobiecie”: warsztaty, szkolenia, koncerty, wystawy, bę-
dące realnym i praktycznym wsparciem dla kobiet w ich lokalnym środowisku; 
11.12. godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „Szaleństwa i zbrodnie rzymskich 
cesarzy”; 12.12. godz. 18.00 – Biesiada literacka: „Epopeja poetycka z Syberią 
w tle”, spotkanie z poetą i redaktorem Sławomirem Nawrockim, urozmaicone 
obrazami i muzyką; 14.12. godz. 18.00 – Wernisaż wystawy Anny Konikowskiej 
„Kobiety księgi” (sala klubowa); wystawa do 5.01.2020; 15.12. godz. 16.00 
– Salon Literacki: spotkanie „Pożar serca”; o życiu i twórczości Władimira Ma-
jakowskiego; godz. 17.00 – Projekt „Praga Gada”: prezentacja kolejnej części 
komiksu, a zarazem finał projektu.

kLUB kULTUry SeniorA
ul. pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

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

l 5.12. godz. 12.00 – Zacznij pisać– warsztaty literackie; 6.12. godz. 15.00 
– Mikołajki dla dzieci: „Zimowy koncert gordonowski”; 8.12. godz. 16.00 – 
Recital Katarzyny Michalskiej „Grudniowy powiew dźwięków”; 11.12. godz. 
12.00 – Projekt „Stylowe Klimaty”: „Jak stylowo wyglądać na Święta?”; 12.12. 
godz. 12.00 – Porady ogrodnicze; 15.12. godz. 16.00 – Spotkanie Wigilijne: 
„Prawdziwa światłość przyszła na świat”– koncert kolęd; 16.12. godz. 10.15 
– Klub Kobiet Kreatywnych: bożonarodzeniowy łoś, materiały 10 zł; 19.12. 
godz. 12.00 – Kresy dalekie i bliskie. 
Brydż w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 12.00 lub od 12.00 do 14.00 
oprócz 24.12 i 27.12.

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

oŚrodek kULTUry w dzielnicy wesoła m.st. warszawy
Starzyńskiego 21, tel. 22 773-61-88, 22 773-55-99
www.domykultury.waw.pl, www.facebook.com/okwesola/

wesolakultura@domkulturywesola.net
l ośrodek kultury w dzielnicy wesoła
8.12. godz. 16 – „Opowieść wigilijna” przedstawienie dla dzieci w wykonaniu 
Grupy Teatralnej Echo; 13.12. godz. 11.50 – Spotkania z muzyką: koncert 
Filharmonii Narodowej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Dworskie fanfary 
i inne czary”. 
l parking przy Urzędzie dzielnicy wesoła, ul. 1 praskiego pułku 33
14.12. godz. 11.00–17.00 – Świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy: stoiska 
artystów, rękodzielników, twórców ludowych, warsztaty plastyczne dla naj-
młodszych, mi.in. bożonarodzeniowe pocztówki wykonane metodą quillingu 
czy świąteczne zawieszki; występy artystyczne dzieci i młodzieży z terenu 
dzielnicy Wesoła. Najmłodsi będą mogli tego dnia spotkać się również ze Świę-
tym Mikołajem oraz spotkać jego pomocników ze słodkościami. Tradycyjnie 
już odbędzie się loteria świąteczna. Każdy kto zgłosi chęć udziału poprzez 
wrzucenie do świątecznego pojemnika karteczki ze swoim imieniem i nazwi-
skiem będzie miał szansę wygrać, m.in. rękodzieło podarowane przez wystaw-
ców. Kiermasz uświetni koncert Julity Kożuszek. Każdy uczestnik będzie mógł 
również zachować obraz świątecznego kiermaszu dzięki fotobudce. 
l ośrodek działań Twórczych „poGodnA”
5.12. godz. 19.00 – „Wesołe urodziny” wernisaż wystawy Sylwii Ewy Paszko. 
Wystawę można oglądać do 8 stycznia po wcześniejszym umówieniu; 6.12. 
godz. 11.00 – Jak uniknąć problemów w laktacji; 7.12. godz. 11.00 – Dziecia-
ki świata: „Tuwszinbajar-opiekunka reniferów”, warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku 5–10 lat wraz z opiekunami; godz. 18.00 – Wieczór z Sinatrą: koncert 
z przebojami Franka Sinatry w wykonaniu Piotra Wojciechowskiego – wokal 
i Łukasza Skoniecznego – piano; 13.12. godz. 10.50 – Spotkania z muzyką; 
15.12. godz. 16.00 – „Dziadek do orzechów” przedstawienie dla dzieci w wy-
konaniu Teatru Duet; 21.12. godz. 11.00 – „Czarno-białe” warsztaty plastycz-
ne dla dzieci w wieku 5–12 lat.
l Aula Szkoły podstawowej nr 385, ul. klimatyczna 1 w wesołej
29.12. godz. 19.00 – Kolędy przy kominie – koncert zespołu PECTUS. Aula 
Szkoły Podstawowej zamieni się w stary dom w Bogoniowicach, gdzie do-
rastali członkowie Zespołu PECTUS. W tym domu pojawiły się ich pierwsze 
marzenia o wspólnym zespole. Zaprosili do niego przyjaciół i przy ich współ-
udziale stworzyli tradycyjną płytę „Kolędy przy kominie”. 
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www.zlobki.waw.pl

W każdym tygodniu system rekrutacyjny
uzupełniany jest o nowe miejsca. 

Wejdź na www.zlobki.waw.pl
sprawdź dostępne lokalizacje

i zapisz swoje dziecko 

żłobkach!
Mamy wolne

miejsca w warszawskich

żłobkach!

#WarszawaDlaNajmłodszych
WYBIERZ ŻŁOBEK BLISKO DOMU

kLUB kULTUry „GoCłAw” 
ul. Abrahama 10, tel. 22 277-08-10

www.klubgoclaw.pl, biuro@klubgoclaw.pl
www.facebook.com/cpkpp

l 9.12. godz. 18.30 – Michał Sołtan – LOOP! feat. Rafał Dubicki – koncert 
muzyki pop-jazz z elementami rocka i funku; zaproszenia w biurze KKG; 16.12. 
godz. 18.30 – „Razem kolędujmy!” – świąteczny koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu uczestników sekcji KKG „Ty też możesz śpiewać”.
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Wywiad ze znanym piosenka-
rzem:
− Jak wygląda twój dzień?
− Rano otwieram oczy, wycią-
gam flaszkę i piję…
− Ależ nasz wywiad będą oglą-
dać także dzieci. Proponuję za-
miast flaszka mówić na przy-
kład… książka.
− Spoko. Potem wstaję z łóż-
ka, wyciągam książkę i czytam. 
W południe przychodzi nasz ba-
sista ze swoją książką, niestety 

zwykle kolorową i czytamy ją 
razem. Po południu w drodze 
na próbę idziemy do księgarni 
i kupujemy dwie nowe książ-
ki, które czytamy do wieczora. 
A wieczorem idziemy do nasze-
go perkusisty i tam do upadłego 
czytamy jego rękopisy.

***
− No i widzisz, mamy dzisiaj 
piękny dzień… − mówi poważ-
nym głosem mąż do żony.
− Co z tego?
− Jak to? Nie pamiętasz?!!! 
Wczoraj przysięgałaś, że pew-
nego pięknego dnia mnie po-
rzucisz! 

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Orzechy dobrze nam służą, także 
stosowane zewnętrznie. Na przykład 
orzech włoski – można z niego spo-
rządzić świetną płukankę do włosów. 
W tym celu wykorzystujemy albo go-
towy susz z orzechów włoskich, do-
stępny w sklepach zielarskich, albo 
też przygotowujemy susz w domu. 
W tym celu zdobywamy świeże orze-
chy włoskie, następnie oczyszczamy 
je z zielonej łupinki (to ona jest 
naszym surowcem). Owoce suszymy 
na zimę, bądź zjadamy na miejscu 
(orzechy włoskie są bardzo zdrowe, 
pod warunkiem, że drzewo nie rosło 
przy ruchliwych jezdniach i nie jest 
zatrute spalinami). Zielone łupinki 
rozdrabniamy i suszymy, ale nawet te 
całkiem świeże, natychmiast po ob-
raniu, możemy zaparzyć wrzątkiem 
i po kilkunastu minutach, gdy prze-
stygnie, odcedzić i płukać nim włosy 
po myciu, by zyskały piękny brązowy 
kolor, blask i zdrowie. Uwaga! Zarów-
no napar, jak i skorupki podczas obie-
rania, trwale brudzą na ciemnobrązo-
wo dłonie i tkaniny! Lepiej więc robić 
to w rękawiczkach, a do wycierania 
włosów używać albo bardzo ciemne-
go ręcznika albo takiego, którego już 
nie będzie szkoda zniszczyć.

Wesoły Romek

Sezon na orzechy!
Włoskie orzechy: zielone uważano za 
lek na potencję. Orzechowe drewno 
ma piękny, tajemniczy i niepowtarzalny 
wzór, jaki rysują orzechowe słoje, zdo-
bi niejeden antyk, a także kosztowny, 
współczesny mebel.
Dojrzałe orzechy to surowiec do produk-
cji oleju. Bardzo dobrze się przechowują, 
byle w przewiewnym miejscu (lubią za-
pleśnieć). Wzmacniają pamięć pobudza-
jąc też pracę mózgu, zapobiegają nie-
którym nowotworom (kwasy Omega-3, 

antyoksydanty i fitosterole), spożywane 
wraz z posiłkami zapobiegają miażdżycy, 
a w nalewce - leczą niestrawność.
Orzeszki ziemne jadamy od czasów pre-
historycznych, dziś – „solo” lub w formie 
masła orzechowego. Rosną pod ziemią, 
służą nam znakomicie (choć prażone 
i solone obciążają organizm): bogactwo 
białka i witaminy PP (korzystne działa-
nie na układ nerwowy i stan psychicz-
ny), resweratrol (przedłuża życie, najwię-
cej go ma skórka czerwonych winogron), 
koenzym Q - wspomaga pracę serca 
głównie u seniorów. O orzechach lasko-
wych, zwłaszcza w mlecznej czekoladzie, 
nie wspomnę… 

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Krzyżówka Mieszkańca nr 23

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą końcowe hasło.

 Makaron lub tost z orzechami: do maka-
ronu, ugotowanego al dente dodać sos (np. 
z małymi, gotowanymi klopsikami drobiowy-
mi): podsmażony na oliwie, posiekany czosnek 
wymieszać z kilkoma plasterkami bułki obranej 
ze skórki i namoczonej w letnim mleku i odci-
śniętymi, zmiksować z dodatkiem garści spa-
rzonych, obranych z błonki orzechów włoskich, 
oliwy, jeśli sos jest zbyt gęsty i soli oraz białego 
pieprzu. To też pyszny sos do serów pleśnio-
wych na grzance!

 Grzanki z orzechami: świetne na podwie-
czorek, zdrowy i bardzo pożywny. Orzechy wło-
skie posiekać, włożyć na patelnię z odrobinką 
masła (wielkości migdała) i uprażyć, nieustan-
nie mieszając. Gdy lekko rumiane, dodać kilka 
łyżek miodu (pod wpływem ciepła miód staje 
się o wiele rzadszy) i wymieszać. Nakładać na 
grzanki z pieczywa tostowego pełnoziarniste-
go lub żytniego. To też wspaniały dodatek do 
zdrowych jogurtów naturalnych!

 Kurczak w orzechach: rozbite na płasko 
filety lekko osolić i po godzinie panierować 
w rozbełtanym jajku a następnie w mieszaninie 
posiekanych na drobno i uprażonych na suchej 
patelni orzechów włoskich i bułki tartej z do-
datkiem odrobiny tartego parmezanu. Sma-
żyć w dużej ilości oleju lub oliwy, na średnim 

ogniu, po 3–5 minut z każdej strony, podawać 
posypane siekaną natką (może być suszona), 
z ziemniakami z wody i sałatą.

 Ryba na orzechowo: filety, np. z dorsza, 
ułożyć w naczyniu żaroodpornym, obficie skro-
pić świeżą cytryną, osolić, polać oliwą, zapiekać 
przez 20–25 minut w nagrzanym piekarniku. 
Pół szklanki siekanych migdałów i tyle samo 
siekanych orzechów zrumienić powoli, miesza-
jąc, na suchej patelni, dodać łyżkę masła i 2 łyż-
ki miodu. Gdy miód wmiesza się w siekaninę, 
wlać 1/2 szklanki słodkiej śmietanki, mieszając 
zagotować i wykładać na upieczoną rybę.

 Orzechy w cukrze: łuskane orzechy goto-
wać 2–3 minuty (bez soli!), dobrze odcedzić,  
a gdy są lekko wilgotne – obtoczyć w cukrze 
pudrze i rozłożyć pojedynczą warstwą do wy-
schnięcia. Gdy suche, smażyć 2–3 minuty na 
rozgrzanym oleju, ponownie odsączyć na pa-
pierowych ręcznikach i ostudzić, rozłożone po-
jedynczą warstwą. 

Orzechowo…

Fot. Pixabay

Rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji w terminie 7 dni od daty  
ukazania się gazety. Do wygrania książka. Rozwiązanie krzyżówki nr 21/2019  
– „Kura nie pieje”. Książkę wylosował p. Stanisław Rumak.  
Po odbiór zapraszamy do redakcji do 13.12.2019 r.

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Decyzja podjęta w najbliższych dniach będzie miała ważny wpływ na twoje dalsze plany. Trzymaj 
też rękę na pulsie i nie przeocz okazji do powiększenia majątku. W życiu osobistym często wy-
bierasz najtrudniejszą drogę, a potem rozkładasz ręce z bezsilności. Pomyśl o jakimś spotkaniu 
z sympatyczną osobą.
Wspaniała forma psychiczna, która towarzyszy ci od kilku tygodni, będzie utrzymywać się na-
dal. W sprawach zawodowych zniecierpliwienie i pewna nerwowość mogą okazać się twoim 
wrogiem. Więc staraj się uważać na to, co mówisz i powstrzymaj swój temperament. Zachowaj 
ostrożność w sprawach sercowych, abyś nie stracił szans u ukochanej osoby. 
Gdybyś tylko mógł, chciałbyś troszkę poleniuchować. Niestety, w ciągu najbliższych tygodni 
czeka cię sporo pracy. W sprawach zawodowych warto zadbać o swoje interesy. Wiele się nato-
miast wyjaśni w sprawach sercowych. Jeśli nie musisz, nie wybieraj się w daleką podróż.
Teraz są dobre dni na odnoszenie sukcesów. Trwa dobra passa w pracy, a każdy twój pomysł 
może stać się źródłem satysfakcji w przyszłości. Zadbaj o swój wypoczynek, chwile relaksu są 
jak najbardziej wskazane. Dyskusje, jakie prowadzisz ze swoim partnerem, mogą zakończyć się 
harmonijnym kompromisem. Unikaj jednak drażliwych tematów. 
Trwa teraz dosyć trudny okres dla spraw zawodowych. Będzie to sprawa przejściowa. Nie 
podejmuj teraz ważnych decyzji życiowych, zwłaszcza w finansach. U Lwów, które pozostają 
w stałych związkach, uczucie może rozkwitnąć na nowo.
W najbliższym czasie twoje zalety zostaną docenione. Zwłaszcza umiejętność oszczędzania 
i zamiłowanie do porządku. Realistyczne podejście do wielu spraw zapewni ci świetny rozwój, 
zwłaszcza w sprawach finansowych. Przezorność nakazuje, abyś trochę odpoczął.
Umocnisz swoją pozycję w sprawach zawodowych, co nie pozostanie bez skutku dla twoich 
finansów. Nastąpi też przypływ animuszu i sił witalnych. Mimo jesienno-zimowej aury, wybierz 
się na długi spacer w sympatycznym towarzystwie.
Teraz powinieneś dużo czasu poświęcić sprawom zawodowym. Musisz nadrobić zaległości. 
Powstrzymaj się od wydawania pieniędzy i ogranicz luksusowe zachcianki. Po pewnym czasie 
wyniki mile cię zaskoczą. Masz natomiast dobrą passę w sprawach sercowych i tutaj możesz 
liczyć na sukces. 
Dosyć trudny okres na zajęcie się sprawami zawodowymi, tak jak chciałbyś to zrobić. W spra-
wach sercowych odczuwasz pewien niedosyt, możesz poczuć się zagubiony. Gwiazdy radzą 
więcej zdecydowania i posłuchania od czasu do czasu tego, co mówią inni.
Potrzebny ci jest teraz spokój, a wszystko pójdzie jak po maśle. To, co wydawało się trudne, 
okaże się sprawą do rozwiązania. W sprawach miłosnych i domowych czekają cię same radosne 
chwile. Nie martw się sprawami finansowymi, tutaj nie będzie tak źle. Teraz zadbaj o siebie.
W ciągu najbliższych dni ukażesz najbardziej romantyczną stronę swojego charakteru. Zbliżające 
się świąteczne dni nastrajają cię bardzo optymistycznie do świata i ludzi. Ze wszystkimi sprawami 
poradzisz sobie bez większych problemów. Warto zacząć spełniać swoje najskrytsze marzenia.
Nadchodzą dla ciebie dobre dni. Możesz odczuć przypływ dobrych uczuć, intuicji i energii, która 
sprawi, że na wiele spraw spojrzysz z dystansu. W sprawach uczuć musisz wykazać więcej 
zdecydowania, bo inaczej wspaniała okazja do nawiązania ciekawej znajomości może ci przejść 
koło nosa. Merlin
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n Lodówki, pralki, telewizory – 
naprawa. Tel. 694-825-760

n Lodówki.  
Tel. 604-910-643

n nAprAwA MASzyn  
do SzyCiA. dojAzd GrATiS.  
TeL. 508-081-808

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

n pAneLe, UkłAdAnie.  
TeL. 504-618-888

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

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

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

n SToLArz – SzAfy, zABUdowy, 
GArderoBy i pAwLACze.  
TeL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

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

USłUGi – Budowlane

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

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

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

n Elektrotechnik – instalacje,  
kuchnie z gwarancją.  
Tel. 502-443-826

n eLekTryCzne inSTALACje 
nowe, wyMiAnA – UprAwnie-
niA. TeL. 504-618-888

n GAz, HydrAULikA.  
nAprAwy, MonTAż,  
przeróBki – 24 H. TAnio.  
TeL. 22 610-88-27,  
604-798-744

n HydrAULiCzne inSTALACje, 
reMonTy. TeL. 504-618-888

n Hydrauliczne Tel. 570-317-166

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

n Hydrauliczne. Tel. 601-948-528

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

n HydrAULik.  
TeL. 502-031-257

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

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

n kominiarz. Tel. 660-799-638

n Lodówek nAprAwA.  
TeL. 22 842-97-06, 602-272-464

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

USłUGi

n A A Tani Serwis komputerów, 
Laptopów, dojazd 0 zł.  
Tel. 504-617-837

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

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

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

n AnTeny, TeLewizory  
– nAprAwA. TeL. 602-216-943

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

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

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

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

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

prAwne

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

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

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

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

różne

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

SprzedAM

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

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

TowArzySkie

n Pan dla dojrzałych pań.  
Tel. 577-864-525

TrAnSporT

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

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

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

NastępNe wydaNie 18.12.2019

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl
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POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

tel. 870-68-95
601 305 779; 601 99 59 59

Pełen zakres usług w kraju i zagranicą
Własna kaplica w Wawrze ul. Widoczna 6

Siedziba firmy: Warszawa Grochów
ul. Grenadierów 34 tel./fax 22 810 94 80

Nasza oferta w internecie
www.gojscy.pl; e-mail: info@gojscy.pl

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

Marek Gójski
firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

REKLAMA REKLAMA

AUTo-MoTo – kupię

n Każdy cały, uszkodzony, klasyki. 
Tel. 696-800-500

kUpię

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

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

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

MedyCzne

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

nAUkA

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

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

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

nierUCHoMoŚCi – kupię

n kUpię BezpoŚrednio 
MieSzkAnie zA GoTówkę. 
TeL. 881-761-967

n kUpię MieSzkAnie  
BezpoŚrednio zA GoTówkę  
TeL. 512-941-393

nierUCHoMoŚCi – Mam do 
wynajęcia

n 2 pokoje 38 m kw., Gocław.  
Tel. 601-258-241, 503-434-453

nierUCHoMoŚCi – Sprzedam

n Garaż róg Garwolińskiej  
i Szklanych Domów.  
Tel. 501-15-45-15

prACA

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

USłUGi – komputerowe

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

USłUGi – porządkowe

n APranie dywanów, mebli tapicero-
wanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

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

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

USłUGi – remontowe

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

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

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

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

n MALowAnie, TApeTowAnie. 
GłowACki. TeL. 504-618-888

n oknA – nAprAwy,  
doSzCzeLnieniA.  
TeL. 787-793-700

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

n reMonTy koMpLekSowo. 
GłowACki. TeL. 504-618-888

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

wypoCzynek

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

04-062 Warszawa, ul. Grenadierów 10  tel. 22 813-43-83, 500-004-843
e-mail: marketing@mieszkaniec.pl  www.mieszkaniec.pl

BIURO REKLAMY

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

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
    

 
renowację tapicerki i stolarki 
mebli stylowych i współczesnych

 

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

 

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

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

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

www.redom.pl

POSIADAMY WYBÓR TKANIN
I TRANSPORT

 
   skup  sprzeda¿

   
 sim-locki

    akcesoria

    naprawy

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

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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl
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Leki przeciwbólowe przy-
noszą ulgę, jednak nie rozpra-
wiają się z problemem, a jedy-
nie go „maskują”. Większość 
bolesnych dolegliwości można 
zlikwidować dzięki terapii. Za-
nim zatem sięgniemy po kolejne 
tabletki przeciwbólowe, warto 
wybrać się do fizjoterapeuty, 
osteopaty. On zacznie od po-
znania przyczyny dolegliwości, 
dopiero później rozpocznie le-
czenie.

– Ból na przykład barku może 
wynikać ze stanu zapalnego, 
z zaburzenia prawidłowego 
funkcjonowania powięzi. Po-
wód tego bólu fizjoterapeuta 
może znaleźć także na przykład 
w kręgosłupie lub – choć laikowi 
trudno w to uwierzyć – w chorym 
czy uszkodzonym żołądku lub in-
nych narządach wewnętrznych! 
Lek przeciwbólowy niczego nie 
analizuje, nie szuka, po prostu 
skuteczniej lub nie usuwa ból 

i na tym koniec – mówi Andrzej 
Jędrzejewski z Centrum Bora-
med. – Wiele osób woli wziąć 
tabletkę, by nie tracić czasu, 
odsuwając myśl, że ból to ja-
sny sygnał: dzieje się z tobą coś 
niedobrego! Ignorowanie tego 
może prowadzić do naprawdę 
poważnych konsekwencji. Za-
chęcam do zmiany podejścia do 
własnego organizmu. Terapie 
manualne, to nie jest jakiś re-
likt przeszłości, przeciwnie! 
Rozwijają się, unowocześniają.

Najlepszym przykładem jest 
terapia FDM. Co to takiego? 
Fascial Distortion Model, 
czyli model odkształceń po-
więziowych. To terapia stwo-
rzona przez amerykańskiego 
lekarza Stephena Philipa, 
który poszukiwał sposobów 
na szybkie i efektowne lecze-
nie bólu u żołnierzy. 

W swoich badaniach lekarz 
skupił się na zakłóceniach 
powięziowych i tak zwanych 
punktach spustowych. Mó-
wiąc bardzo prosto – połączył 
ortopedię z osteopatią. Szybko 
FDM zyskało uznanie nie tylko 
w armii, ale też u sportowców, 

bo leczenie kontuzji tą metodą 
jest dużo szybsze. Te, które 
np. wymagają przynajmniej 
dziesięciodniowej terapii, już 
po dwóch zabiegach metodą 
FDM pozwalają wrócić do 
pełnej aktywności.

Oczywiście zanim oste-
opata zdecyduje się na rodzaj 
terapii, najpierw przeprowa-
dza dokładny wywiad. 

– Podczas wywiadu tera-
peuta stosujący metodę FDM 
obserwuje pacjenta, zwraca-
jąc uwagę na to, w jaki sposób 
opisuje on ból, skupiając się nie 
tylko na słowach, lecz i na mo-
wie ciała, która, jak się okazuje, 
potrafi „dopowiedzieć” bardzo 
wiele o dolegliwości – mówi fi-
zjoterapeuta i dodaje, że FDM 
sprawdza się nie tylko w bólach 
w obrębie układu ruchu, ale 
również przy dolegliwościach 
układu trzewnego. Mało tego 
– wiele niepoddających się te-
rapiom chorób, w tym nawet 
różnego pochodzenia bóle 
chroniczne, ustępuje przy za-
stosowaniu metody FDM, do-
tyczy to również problemów 
po starych urazach. 

Metoda jest skuteczna, ale jej 
stosowanie bywa bolesne, bo 
mówiąc obrazowo: trzeba od-
kleić powięź i skleić powięź.

– Gdy pacjent podczas tera-
pii nie może wytrzymać, robimy 
przerwę, lecz warto kilka chwil 
pocierpieć, by usunąć niemal 
natychmiast ból – podkreśla 
Andrzej Jędrzejewski. – Mia-
łem pacjenta, który pięć lat 
po urazie zaczął cierpieć na 

dokuczliwy ból. Lekarze szu-
kali przyczyn w kręgosłupie, 
w narządach wewnętrznych 
i leczono go w tym kierunku. 
Zdecydował się na terapię 
FDM, którą w tym przypadku 
połączyłem z suchym igłowa-
niem. Pomogło bardzo szybko 
i, ku zaskoczeniu pacjenta, 
problem minął. Mnie to nie 
zaskoczyło, bo takiego efektu 
oczekiwałem.

* USŁU GI
* Narożniki wg wymiarów klienta     
* Ma te ria ły obi cio we
Warszawa, ul. Krypska 52/54

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

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

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

TAPICER
REKLAMA REKLAMA

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

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

Tel. 22 612 00 03
PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –2 do +3

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  

   


 soczewki do pracy biurowej
 soczewki fotochromowe

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

półpaścu,
  cukrzycy),
 w chorobach nowotworowych (w różnych stadiach choroby),
  w  w schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze 

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne) 
 jak też i po operacjach.

NIE MUSI  BOLEĆ !

   
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

BADANIE WZROKU
WARSZAWA

profesjonalne
badanie wzroku

przez optometrystę

proMoCjA
tylko 60 zł
rejestracja 

€ 534 044 333
warszawa, 

ul. Majdańska 9
pon.-pt. 10-18

www.badaniewzrokuwarszawa.pl

UwAGA! 
zapisy na  

bezpłatne konsultacje  
do Andrzeja jędrzejewskiego 

5-18.12.2019 
tel. 22 250 15 77

Liczba miejsc ograniczona
Świadczeniodawca wskazuje  
specjalistów do konsultacji  
i decyduje o ilości miejsc.

Boramed Centrum  
Medyczne

ul. Bora-komorowskiego 21 
lok. 307 

(wejście w pasażu handlowym) 
tel. 22 250 15 77

Boramed  
reHABiLiTACjA

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

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Puls medyCzny
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

Ognisko TKKF „Olszynka Grochowska”
ul. Osowska 15, tel. 22 610-65-23

zaprasza codziennie 
w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i dorosłych
 challange  turnieje

PRZYJMUJEMY ZAPISY 
NA ABONAMENTY 

NA SEZON ZIMOWY!

K    RTY TENISOWE

www.tenis-olszynka.pl

terapia zamiast tabletKi
Co robimy w chwili, kiedy ból utrudnia nam życie? naj-
częściej sięgamy po tabletkę. nie zastanawiamy się 
nad tym, że każda z nich to jakieś działania uboczne, 
w mniejszym czy większym stopniu wpływające nieko-
rzystnie m.in. na żołądek, nerki albo wątrobę. 

*** Zdjęcie vouchera nie upoważnia do jego realizacji. 
Voucher można zakupić wyłącznie w przychodni Boramed przy ulicy  
Bora-Komorowskiego 21 lok. 307 lub Boramed przy ul. Fieldorfa 10 lok. 315.

Nasze produkty znajdziesz w sklepch:

Bakalie 
na Twoje Święta 1049

zł

749

zł
2199

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

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

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

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

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

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

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

sklepy stacjonarne:

MIKOŁAJKI TUŻ TUŻ

sklep internetowy: www.pragaunited.pl

cena

5 wzorów
damskie i męskie

od S do XXXL
2 kolory
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