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Czego ChCemy?
Przeglądam wyniki badań 

społecznych i nic mi się nie zga-
dza. Młodzi Polacy są według 
nich konserwatywni… i jedno-
cześnie spada liczba uczęszcza-
jących do kościoła i powołań 
kapłańskich. Coraz mniej też się 
rodzi dzieci i skraca się czas, 
w którym młodzi wytrzymują 
w jednym związku. No to jak?

Coraz większe znaczenie ma 
dla nas ochrona środowiska, 
boimy się skutków zmian klima-
tycznych, ale chcemy wspiera-
nia polskich elektrowni opartych 
na spalaniu węgla. Boimy się 
elektrowni atomowych, jeste-
śmy nieufni wobec wiatrowych, 
jedynie co nam się podoba to 
fotowoltaika…

Nie chcemy emigrantów, ale 
prawie każdy już zatrudnił w cha-
rakterze pomocy, opiekunki, 
sprzątającej, robotnika Ukraińca 
lub Białorusina, uwielbiamy zjeść 
oryginalny kebab, kupić tani ciuch 
u Wietnamczyka, pojechać Ube-
rem (kto siedzi za kierownicą?) 
lub zamówić jedzenie dowożone 
skuterem (kto nim jedzie?).

No i gdzie się nie dotknie, 
sprzeczność za sprzecznością. 
Albo jesteśmy w fazie totalnej 
zmiany pojęć i jeszcze nie mamy 
odwagi właściwie nazwać tego, 
co naprawdę robimy (akceptu-
jemy, tolerujemy) albo… sami 
nie wiemy, czego chcemy. Wy-
daje mi się – szczęśliwie – że to 
pierwsze…

Tomasz Szymański
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Uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej odpowiadają na 
pytanie: Czym jest miłość?

Miłość pochodzi  
ze środka serca

czytaj na str. 3
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KRONIKA POLICYJNA
KRADŁA W CENTRUM 

HANDLOWYM
W centrum handlowym kobieta za-
uważyła młodą złodziejkę, która na 
jej oczach wyciągnęła portmonetkę 
z torebki innej klientki. Powiedziała 
o swym spostrzeżeniu ochronia-
rzom, którzy zatrzymali 19-letnią 
Bułgarkę. Okazało się, że wcze-
śniej ukradła portfel jeszcze innej 
osobie. Gdy przyjechali wezwani 
policjanci, u zatrzymanej zna-
leźli jeszcze ukradzioną saszetkę 
z wózka dziecięcego. Bułgarka zo-
stała przewieziona do aresztu.

UKRADLI 35 TELEfONóW
W jednej z galerii handlowych wła-
mano się do stoiska z telefonami 
komórkowymi – ukradziono 35 
aparatów i gotówkę. Praca ope-
racyjna doprowadziła do wykrycia 
sprawców: para 19-latków, kobieta 
i mężczyzna byli wykonawcami, 
a cztery kolejne osoby zajęły się 
sprzedażą ukradzionych telefonów. 
Wszyscy zostali zatrzymani.

WYKORZYSTAŁ KARTę 
KREDYTOWĄ ZNAJOMEgO

Znajomy okradł znajomego… Do 
południowopraskiej komendy zgło-
sił się mężczyzna, twierdząc, ze 

jego znajomy, bez wiedzy i zgody 
pokrzywdzonego kilkukrotnie użył 
jego numeru karty kredytowej 
w transakcjach. Pokrzywdzony nie 
był tu bez winy – sam mu ten numer 
karty podyktował, jednak w okre-
ślonym celu. A znajomy wykorzy-
stał ją do oszukańczych transakcji. 
Sprawca został zatrzymany.

PIJANY ZA KóŁKIEM
Policjanci zatrzymali do kontroli 
samochód. Od kierowcy czuć było 
alkohol, potem się okazało, że miał 
aż 2,5 promila we krwi. Systemy 
informatyczne policji wykazały, że 
zatrzymany ma dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów (trzykrotnie 
zatrzymano go za jazdę samocho-
dem po pijanemu). Dodatkowo miał 
przy sobie 4 gramy marihuany. Tra-
fił do aresztu.

NARKOTYK W UCHU
Policjanci z Pragi Północ postano-
wili sprawdzić 38-letniego męż-
czyznę, znanego im z akcji anty-
narkotykowych. Mieli nosa – tym 
razem mężczyzna miał przy sobie 
mefedron, zapakowany w alumi-
niową folię i schowany… w uchu. 
Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 
3 lat więzienia.        policja.waw.pl

Jaki dokładnie jest plan dla Kamionka, 
a co już udało się zrobić z listy zawartej 
w dokumentach budżetowych? Poniżej 
aktualna informacja z Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe:
n Lubelska 30/32 – trwa całościowa mo-
dernizacja budynku. Po zakończeniu mo-
dernizacji budynek zostanie w całości prze-
kazany na pracownie artystyczne i siedziby 
instytucji oraz organizacji kulturalnych 
i społecznych.

n Mińska 24, 26 i 28 – zakończono mo-
dernizację budynków, w najbliższym cza-
sie będą przyłączone do sieci ciepłowni-
czej (później remonty wykończeniowe).
n Mińska 30 i Mińska 32/36 – inwesty-
cje zostały wstrzymane z uwagi na nieure-
gulowany stan prawny nieruchomości.
n Skaryszewska 2, 13, 15, Mińska 7 – za-
kończono rewitalizację tych budynków.
n Targowa 12 – rewitalizacja i przyłącze-
nie do sieci ciepłowniczej zostały już wyko-
nane, kończy się remont klatki schodowej.
n Grochowska 354, Głucha 3a, Rybna 9 
– rozpoczęcie modernizacji budynków 
wymaga ich opróżnienia i przeniesienia lo-

katorów do innych mieszkań zastępczych. 
Proces ten jest bardzo czasochłonny i się 
wydłużył. Dopiero po jego zakończeniu 
będzie można przystąpić do dalszych ro-
bót budowlanych.
n  Rybna 8, 10, 24 i 28 oraz Wawer-
ska 19 – trwa proces modernizacji tych 
budynków.
n Drewnicka 2a – modernizacja tech-
nicznie powiązana jest z budynkiem przy 
Rybnej 9 i roboty budowlane będą prowa-
dzone równolegle.                                 NM

rewitalizacja kaMionka
W planach finansowych Pragi Południe 
na ten i następny rok zajmuje sporo 
miejsca rewitalizacja Kamionka.

koronawirus w warszawie?
Wszyscy obawiamy się 
plagi o oficjalnej nazwie 
2019n-CoV, czyli korona-
wirusa…

Wielce prawdopodobne, że 
koronawirus pojawi się w sto-
licy. Czy Warszawa jest gotowa 
na zetknięcie się z nową, zabój-
czą chorobą?

– Wojewódzki Szpital Za-
kaźny podlega nam, ale je-
śli chodzi o bezpieczeństwo, 
to są kompetencje instytucji 
rządowych – wyjaśnia Marta 

Milewska z Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 
Na poziomie naszego rejonu 
taki organem jest wojewoda.  
– Wszystkie mazowieckie służby 
są przygotowane na ewentualne 
wystąpienie wirusa – zapewnia 

Ewa Filipowicz, rzecznik wo-
jewody.

W stołecznym Ratuszu 
znajduje się Plan Zarządzania 
Kryzysowego m.st. Warszawy, 
który określa procedury, o ile 
wojewoda wprowadzi stan za-

grożenia epidemiologicznego 
lub epidemii. – W planie tym jest 
m.in. wykaz podmiotów leczni-
czych, a także innych obiektów 
użyteczności publicznej, które 
mogą zostać przeznaczone do 
leczenia, izolowania lub na kwa-
rantannę – tłumaczy Magdalena 
Łań ze stołecznego magistratu.  
– W Urzędzie Miasta działa cało-
dobowo infolinia pod numerem: 
22 443 77 77. Można poznać za-
sady postępowania w sytuacji za-
istnienia problemu zdrowotnego 
oraz informacje o miejscach 
udzielania adekwatnego do po-
trzeb świadczenia zdrowotnego 
na obszarze Warszawy.            ar
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Miłość jest też chemią, uza-
leżnieniem, a skoro uzależnie-
niem, to i chorobą. Psychiatrzy 
mówią o zawężeniu pola świa-
domości, chwiejności emocjo-
nalnej i upośledzeniu władzy 
umysłowej, które towarzyszą 
człowiekowi w stanie zakocha-
nia. Wówczas mózg produkuje 
substancje chemiczne, które 
wywołują różne skomplikowane 
reakcje chemiczne, a to finalnie 
doprowadza nasz organizm do 
stanu oszołomienia. 

Prób zdefiniowania miłości 
było już wiele. Część z nich 
kończyła się skomplikowanymi 
wywodami naukowymi, a pro-
stej, konkretnej definicji wciąż 
nie ma. Dorośli za bardzo anali-
zują i kombinują, dlatego posta-
nowiliśmy zapytać dzieci o to, 
czym jest miłość. Uczniowie 
pierwszych klas Szkoły Pod-
stawowej nr 163 przy ul. Osiec-
kiej, problemów z odpowiedzią 
nie mieli.

– To się tak dzieje, że najpierw 
kogoś się lubi, potem bardzo 
lubi. W końcu kocha, on nas 
kocha, pobieramy się i żyjemy 
razem. Aż do śmierci – mówi 
z przekonaniem Ada z klasy Id. 
Wtóruje jej Teodor podkreśla-
jąc, że to oczywiste: miłość to 
mąż i żona, a Marcin zauważa, 
że trzeba też mieć obrączki.

– Miłość jest wtedy, jak ktoś 
jest dla ciebie ważny i bliski 
– tłumaczą Szymon i Krzyś. 

– Wtedy się bardzo za kimś tę-
skni – zauważa Jula.

Wszyscy zgodnie mówią 
o przytulaniu, spędzaniu czasu 
razem i podkreślają, że miłość 
to przede wszystkim rodzina. 

Nieco dokładniej wytłuma-
czył nam całą sprawę Kuba z Ia.

– Miłość pochodzi ze środka 
serca. Po prostu kocha się od we-
wnątrz. Jest koleżanka i kolega, 
a potem się do siebie zbliżają 
– wyjaśnił Jakub, a jego kole-
żanka z klasy, Kira, stanowczo 
stwierdziła, że miłość to szano-
wanie drugiej osoby. Natomiast 
Amina zauważyła, że to uczu-
cie, które daje radość. Piękne, 
romantyczne, ale nie tylko.

– Jest po to, żeby było więcej 
ludzi na świecie – tłumaczy 
Oskar. 

– Ludzie się kochają, żeby 
stworzyć kolejnego człowieka – 
mówi Michał.

Pierwszoklasiści doskonale 
wiedzą czym jest miłość i cze-
kają na walentynki. Będą je 
świętować z osobami, które ko-
chają, ale, jak mówi Lena z kl. Ie, 
byłoby fajnie, żeby być miłym 
dla wszystkich: dla sąsiadów, 
kolegów, a nawet bezdomnych. 
Co prawda większość klasy 
tego zdania nie podziela, bo nie 
wyobraża sobie przytulasów 
ze złodziejami czy innymi złymi 
ludźmi, ale całusy dla najbliż-
szych 14 lutego są obowiązkowe 
w każdym domu. 

Miłość pochodzi  
ze środka serca

Miłość to relacja między osobami, które chcą dobra dru-
giej osoby. Są one gotowe do poświęceń oraz wykazują 
ogromną chęć do pozostania ze sobą na zawsze. 

REKLAMAREKLAMA

Będą laurki, czekoladki, dużo 
buziaków. Wszystkie oczywiście 
dla mam, chociaż niespodzianki 
szykują się też dla tatusiów, ro-
dzeństwa i… ukochanych.

– Naszykuję laurkę dla mamy 
i taty, a siostrze oddam moją 
maskotkę jednorożca – zapo-
wiada Michał, który ma większy 
plan, bo walentynkowa niespo-
dzianka będzie też dla dziad-
ków. – Pojadę do nich i pomogę 
im zbierać jajka od kur, a potem 
z babcią będę gotować.

Nikodem zapowiada, że 
w tym specjalnym dniu przytuli 
Lenę, Iga nie zdradzi sekretu 
o swoim ukochanym, podob-
nie jak Tytus, który zasłania 

się tajemnicą, a na specjalne, 
walentynkowe laurki i buziaki 
zasługuje też ukochana przez 
uczniów pani Magda.

Rozmowa z dziećmi na temat 
miłości to temat niewyczerpany, 
jednak wszystkie mniej i bar-
dziej pomysłowe wypowiedzi 

można podsumować w dwóch 
słowach: rodzina i przytulanie. 
Czy może być lepsza definicja 
miłości?                               KaSa

Walentynki – święto zakochanych obchodzone 14 lutego. 
Nazwa pochodzi od św. Walentego, patrona zakochanych 
(w USA, Anglii i w Polsce, bo od dawna na całym świecie 
uznawano go za opiekuna osób ciężko chorych, przede 
wszystkim psychicznie). Walentynki w Polsce obchodzone są 
dopiero od lat 90. XX w. Są bardzo popularnym, ale i komer-
cyjnym świętem, dlatego mają wielu amatorów i zagorzałych 
przeciwników. Część polskiego społeczeństwa krytykuje ob-
chodzenie święta zakochanych jako przejaw amerykanizacji 
wypierający rodzime tradycje. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej próbują zdefiniować miłość.
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oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła
 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

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

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

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

Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

CO SŁYCHAĆ?
Rozmaicie. Zależy, gdzie się 

ucho przyłoży. 
Badania z grudnia 2019 roku, 

jakie przeprowadziło CBOS, odsła-
niają ciekawe rzeczy. Choć narze-
kamy na mnóstwo rzeczy (mąż/
żona, praca, zdrowie), oto odpo-
wiedzi na pytanie „Czy mógł(a)by 
Pan(i) powiedzieć, jaki był, najogól-
niej rzecz biorąc, rok 2019”.

Aż 73 proc. ankietowanych było 
„na plus”, oceniając miniony rok po-
zytywnie, choć tylko 12 proc. wy-
brało ocenę najwyższą, a 44 proc. 
oceniło go jako dobry. Przed rokiem 
odpowiedzi były nieco inne: bardzo 
dobrą notę dało 9 proc., dobrą 
41 proc., a dość dobrą 19 proc. 
Razem rok 2018 oceniło pozytyw-

nie 69 proc. ankietowanych. Czyli 
idzie ku dobremu!

Rok 2019, podobnie jak 2018, 
nie zadowolił 10 proc. responden-
tów, lecz w różnym stopniu. Jako 
bardzo zły ocenił go 1 proc., zły 
– 5 proc., a raczej zły – 4 proc. 
W 2019 r. bardzo niezadowolonych 
było dwukrotnie więcej, po prostu 
niezadowolonych – 2 proc., a raczej 
niezadowolonych – 5 proc., czyli 
o 1 proc. więcej niż uprzednio.

Czy w Polsce aż trzem czwartym 
spośród nas żyje się lepiej, czy tylko 
coraz mniejsze emocje towarzyszą 
ocenie naszej codzienności? A jeśli 
tak, to kogo jest najwięcej w grupie 
„na tak”, a kogo w grupie „na nie”? 
Kto w ciągu roku zmienił zdanie?

Warto o tym podyskutować. 
Jaka część zadowolonych cieszy 

się głównie dlatego, że pobiera 
słynne 500+? Ilu z nich poczuło się 
zmotywowanych tym dodatkiem 
by powiększyć rodzinę? Mniej niż 
oczekiwano i ciągle rodzi się za mało 
dzieci w naszym kraju. Może poczu-
cie stabilizacji i rosnące zadowolenie 
i tu odniesie korzystny skutek… 

Jaki procent zadowolonych, to 
ludzie młodzi, aktywni zawodowo, 
a jaki – emeryci korzystający dziś 
z lat swojej pracy? Pomijając osoby 
wiecznie niezadowolone, zwłasz-
cza z nieuchronnego upływu czasu, 
emerytom (choć nie wszystkim) 
nie żyje się najgorzej. Można robić 
zakupy w drogich sklepach, ale 
można i niedrogo, za to mogąc ku-
pić na przykład tylko dwa plasterki 
wybranego rodzaju szynki lub trzy 
– sera. Kiedyś było to niemożliwe. 

Dziś jest wiele miejsc, które oferują 
darmowe atrakcje, umilające cie-
kawe spędzanie czasu za darmo 
lub za niewielką opłatą. Kiedyś 
pozostawało siedzenie w domu, 
wizyty u znajomych lub kino. Może 
ktoś to docenia.

Dziś młodzi są inni, bo żyją w zu-
pełnie innych warunkach. Dziś ko-
niecznie trzeba mieć markowe ciu-
chy, samochód, mieszkanie, a wia-
domo – życie z kredytami pokonało 
niejednego… Z kredytami, bo wiele 
osób MUSI mieć wszystko tu, teraz, 
już, natychmiast! A pensja – jak to 
pensja, wiadomo. Zdumiewająco 
wiele osób aktywnych zawodowo 
ciężko, naprawdę ciężko pracuje, by 
mieć dobra wszelakie i móc spędzać 
urlop w ciepłych krajach, wzbudza-
jąc zazdrość znajomych na fb.     żu

Kobiecym okiem

Co tam panie na Pradze...

Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony. Czy w ramach 
odwołania, sąd może nakazać pracodawcy przy-
wrócenie mnie do pracy wykonywanej przed wy-
powiedzeniem takiej umowy?

Co do zasady tak. Zgodnie z art. 45 §1 Kodeksu pracy, 
w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę za-

wartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiada-
niu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezsku-
teczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu 
pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Zatem orzeczenie sądu przywracające pracownika do pracy może zostać wy-
dane stosownie do żądania pracownika i w sytuacji, gdy upłynął już okres wypo-
wiedzenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia 
u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że sąd pracy może nie uwzględnić żądania pra-

cownika przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest 
niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. 
Ocena roszczenia pracownika o przywrócenie do pracy powinna uwzględniać ta-
kie okoliczności, jak: rodzaj przyczyny rozwiązania stosunku pracy („ciężkie” czy 
„zwykłe” naruszenie obowiązków pracowniczych, przyczyny niezwiązane z osobą 
pracownika itp.), podstawa orzeczenia o przywróceniu do pracy (bezzasadność 
zarzutów czy też naruszenie przez pracodawcę wymagań formalnych obowiązu-
jących przy rozwiązywaniu umów o pracę), skutki mogące wyniknąć dla jednej lub 
drugiej strony z przywrócenia pracownika do pracy lub z zasądzenia na jego rzecz 
odszkodowania (konieczność ponownego rozwiązania przez pracodawcę stosunku 
pracy, zwolnienia dobrze pracujących pracowników, możliwość odrodzenia się sy-
tuacji konfliktowej w zakładzie pracy, pozbawienie pracownika okresu zatrudnie-
nia wymaganego do nabycia pewnych uprawnień itp.

Ograniczeń dla pracowników zawartych w powyższym akapicie, nie stosuje się 
do pracowników objętych ochroną przedemerytalną, pracownic w okresie ciąży, 
oraz do sytuacji zawartych w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pra-
cowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że 
uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z przy-
czyn ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takim przypadku sąd pracy 
orzeka o odszkodowaniu.

gENIUS LOCI
– O, pan znowu u nas! Zapraszam…
Eustachy Mordziak wskazał na taborecik, na 
którym, w cieniu jego straganu z damską bie-
lizną, pan Kazimierz Główka, emeryt i kolega 
pana Eustachego, lubił odpoczywać. 
– Dzięki, dzięki. Co tam, panie Eustachy? Jak 
sprawy? Bo ostatnio, to markotny pan był. 
– Gdyby nie nasz Peruwiańczyk, co nam od 
rana do nocy muzykę z płyt, którymi handluje, 
puszcza, to powiem panu nuda byłaby niemo-
żebna. 
– No, ale zima nie zamiaruje w tym roku do 
nas zawitać, znakiem tego, panie Eustachy 
i wiosnę będziemy mieli wcześniej. A jak wio-
sna, to nowe życie, jednak. 
– Tak, ale to się jeszcze może zmienić. W koń-
cu kiedyś przymrozić musi. 
– Zobaczymy… A poza marnym handlem, to 
chyba nie ma pan już jakichś większych zmar-
twień? 

– Większych nie, ale moja Krysia, to jest spe-
cjalistka od zmartwień wynajdywania. Teraz 
na ten przykład martwi się Brexitem.
– A co państwo mają do Brexitu?
– Tak ogólnie ona się martwi. Patriotycznie, że 
tak powiem. Że rodakom będzie teraz trudniej. 
Tyle tam młodzieży na studiach, tyle ludzi pra-
cę tam znalazło… A jak im powiedzą: thank 
you, poszoł won!? 
– Przesada…
– Przesada? Już raz tak nas kiedyś potrak-
towali. Zapomniał pan, jak naszych żołnierzy 
w 45-tym z defilady zwycięstwa pogonili? Na-
wet lotników, co im tyłek uratowali. 
– Było, minęło. Teraz inne czasy.
– Czasy może inne, ale Anglicy tacy sami. 
– Nawet, gdyby trudniej trochę by było, to 
Polska i tak na tym Brexicie panie Eustachy 
zyska.
– Jakim cudem!?
– No, tak! Jak studenci nie będą mogli studio-
wać na Oxfordzie, to znajdą miejsce w naszych 

uczelniach: w Siedlcach, w Koszalinie, w No-
wym Sączu. U nas teraz, gdzie nie spojrzysz, 
to uniwersytet. I wykładowcy pracę będą mieli 
i młodzież dyplomy dostanie… Pielęgniarki 
wrócą, lekarze. Wszystkim się od razu po-
prawi. I co najważniejsze – ducha z dala od 
ojczyzny nie rozmienią na drobne. 
– Jakiego znów ducha? Co pan opowiada?
– To jest coś takiego, co tylko my mamy. Nie 
do podrobienia. Jakby tu panu wytłumaczyć? 
O, może tak – rzecz dzieje się w gabinecie le-
karskim. Wizyta dobiega końca, lekarz instru-
uje pacjenta, jak ma zażywać lekarstwo:
– To jest antybiotyk. Proszę łykać co 8 godzin 
przez tydzień… 
W odpowiedzi słyszy:
we Francji: Merci docteur; w Anglii: Thanks 
a lot; we Włoszech: Grazie dottore; w Niem-
czech: Danke doctor; w Hiszpanii: Gracias…
A w Polsce: Panie doktorze, a czy mogę spo-
żywać alkohol? 

Szaser

 Elektryka
 Hydraulika
 Łazienki
 Naprawy
 

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

 Malowanie
 Projektowanie
 Remonty
 Tapetowanie

PODZIęKOWANIE
W imieniu swoim i mojej Rodziny, dziękuję Redakcji 

Czasopisma „MIESZKANIEC”, Panom Prezesom, Radzie 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa”, 

sąsiadom i kolegom Eugeniusza za wsparcie i zaangażowanie 
w organizację uroczystości pogrzebowej mojego Męża.

ELŻBIETA gRZEBIELISZEWSKA

zapraszaMy do współpracy:

 dziennikarzy lokalnych,

 studentów poszukujących  
praktyki zawodowej, 

 specjalistów ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

aplikuj: redakcja@mieszkaniec.pl 
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z Miasta
Jeszcze w lutym samochody 

pojadą wyremontowanym wia-
duktem mostu Poniatowskiego. 
Zabytkowy, ceglany wiadukt, 
który umożliwia zjazd z mostu 
na Wisłostradę po lewej stronie 
Wisły lub wjazd na trasę w kie-
runku centrum, ma ponad 100 
lat i konieczna była jego grun-
towna naprawa.

***
Do końca marca trwa akcja 

„Ciepło z natury”. Wystarczy, 
że na dzień przed wyznaczonym 
w harmonogramie terminem 

odbioru odpadów wielkogaba-
rytowych zostawimy drzewko 
w miejscu zbiórki. Przekazane 
ścięte choinki staną się wyso-
koenergetyczną zieloną energią, 
wykorzystywaną do produk-
cji prądu. W tej odsłonie akcji 
zebrano już 346 ton choinek. 
Operatorzy wciąż dostarczają 
kolejne kilogramy drzewek, co 
pozwala szacować, że być może 
uda się pobić zeszłoroczny re-
kord – 1400 ton iglaków. 

***

Do 21 lutego będą zmiany 
w funkcjonowaniu parkingu 
Parkuj i Jedź przy stacji War-
szawa Stadion. Parking podzie-
lony jest na dwie strefy. Pierw-
sza z nich znajduje się wzdłuż 
nasypu kolejowego i ta część 
cały czas funkcjonuje na zasa-
dach P+R. Druga strefa znaj-
duje się po przeciwnej stronie  
ul. R. Siwca, częściowo na 
żwirku. Parkowanie w tym 
miejscu do 21 lutego, decyzją 

operatora PGE Narodowego, 
jest płatne przez cały dzień.

***
Rozpoczęły się prace moder-

nizacyjne na części miejskiej 
bazaru Różyckiego. Będą re-
alizowane w dwóch etapach, 
tak aby handel mógł być prowa-
dzony bez utrudnień. Pierwszy 
etap obejmie część  znajdującą 
się za Muzeum Pragi. W ramach 
drugiego etapu powstanie m.in. 
zielony skwerek i plac zabaw 
z piaskownicą, huśtawką i li-
nearium. Na zmodernizowanej 
części znajdą się 44 pawilony 
handlowe oraz ogólnodostępna 
toaleta. Wszystkie prace po-
winny zakończyć się w grudniu 
2020 r. Całkowity koszt inwe-
stycji to 5,8 mln zł.                KS

Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia
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wydarzenia kulturalne l wydarzenia 
bezpłatne

CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAgA-POŁUDNIE  
ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl, sekretariat@cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw

l 13.02. godz. 18.30 – Spotkanie literackie: Bogdan Bartnicki i Jego „sło-
wa w pasiakach” (w nawiązaniu do 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.); 
16.02. godz. 18.00 – Koncert Abdullaha Abadiego, wirtuoza gry na dutarze, 
tradycyjnym perskim instrumencie; zaproszenia w CPK; 19.02. godz. 17.00 
– Spotkania ze sztuką: „Rodzina Beksińskich”; 23.02. godz. 16.00 – Salon 
literacki: promocja książki Andrzeja Gronczewskiego „Dłonie czasu”; 26.02. 
godz. 11.00 –„Baśniotworzenie z Braćmi Grimm” – bajka improwizowana 
z udziałem dzieci w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”; zaproszenia w sekreta-
riacie CPK; godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „Antropofagia czyli kanibalizm 
– fakty, mity i wyobrażenia”; godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego; 28.02. 
godz. 19.00 – PRASKI BLUES.

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48

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

l 13.02. godz. 12.00 – Porady ogrodnicze; 16.02. godz. 16.00 – Koncert 
Andrzeja Zagdańskiego: „Opera i operetka, najpiękniejsze pieśni”; 20.02. godz. 
12.00 – Kresy dalekie i bliskie: „Muza na Kresach” – film i kinematografia 
na Ziemiach Wschodnich II RP; 23.02. godz. 16.00 – Koncert Juliana Mere 
„Moi mistrzowie czyli piosenki czeladnika”; 24.02. godz. 12.00 – Klub Kobiet 
Kreatywnych: stroiki wiosenne. Zapisy do 20.02. pod nr tel. 22 277 08 48. Ma-
teriały: 10 zł; 26.02. godz. 13.00 – Inscenizacja dzieci z Przedszkola nr 425 
z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Piekł dziadek babkę”. 
Brydż w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 14.00. 
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniorów (PCWS): na konsultacje obowiązują zapi-
sy telefoniczne pod numerem 720-997-027 w poniedziałki i środy w godz. 16:00-
-17:00, we wtorki w godz. 14:00–16:00 oraz w czwartki w godz. 12:00-14:00.

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

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

l 17.02. godz. 18.00 – „Spod powiek” – wernisaż zbiorowej wystawy malar-
stwa artystów tworzących w Galerii Piecowej przy Emilii Plater, wystawa czyn-
na do 15 marca; 17.02. godz. 18.30 – Pomysł na podróż: „Kanada – Kolumbia 
Brytyjska”; 29.02. godz. 15.30 – „Narzeczona dla księcia”– autorski spektakl 
komediowy dla dzieci i młodzieży w wykonaniu grupy teatralnej z Ogniska Ur-
synów; zaproszenia w biurze KKG od 24 lutego od godz. 9.00.

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
22.02. godz. 16.00 – „Karpaty Wschodnie. Wędrówki w górach Ukrainy i Ru-
munii” opowiada Jakub Czajkowski – geograf i podróżnik.
l Ośrodek Działań Twórczych „POgODNA”
23.02. godz. 16.00 – „Niebrzydkie kaczątko i magiczna szafa” przedstawienie 
dla dzieci w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie; 27.02. godz. 19.00 – „Dużo 
barw – jedna pasja” wystawa zbiorowa pracowni SURREAL. 

l 15.02. godz. 18.00 – Koncert „Idź swoją drogą” – piosenki Jonasza Kofty; 
19.02. godz. 16.00 – Gościnnie w Tłuszczu – koncert walentynkowy w wyko-
naniu solistów UTW DK Zacisze. Miejsce: Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1; 22.02. – Kulig w Puszczy Kampinoskiej w ra-
mach Klubu Podróżnika; 23.02. – XVII Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów 
Seniora, na prezentacje wstęp wolny; 26.02. godz. 11.00 – Spotkanie Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 – Zacisze; 29.02. godz. 18.00 
– Koncert: Grażyna Łobaszewska – największe przeboje; zaproszenia. 

DOM KULTURY „ZACISZE” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Blokowa 1, tel. 22 679 84 69, 22 743 87 10
www.zacisze.waw.pl, sekretariat@zacisze.waw.pl

www.facebook.com/dkzacisze/

DOM SPOTKAń Z HISTORIą,  
ul. Karowa 20, tel. 22 255 05 00 

www.dsh.waw.pl
www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria

l Wydarzenia towarzyszące wystawie „Polskie bieguny. Himalaje ’74 i An-
tarktyda ’77 na fotografiach Mirka Wiśniewskiego” prezentowanej do końca 
lutego 2020: 23.02. godz. 12.30 – „Pingwiniątka i białe misie” warsztaty dla 
dzieci; godz. 16.00 – „Być kobietą w Himalajach” spotkanie z Agnieszką Bie-
lecką i Elizą Kubarską; 25.02. godz. 18.00 – „Raj pod lodowcem” spotkanie 
z Mikołajem Golachowskim.

REKLAMA REKLAMA
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Kopalnia – sklep charytatywny przy ul. Białostockiej 9, 
w którym znajdziemy książki, ubrania, sztućce, zabawki, me-
ble – nie sposób wymienić wszystko to, co można tu kupić.

Przekraczając próg tego 
sklepu, wchodzimy do innego 
świata – miejsca, które ma wy-
jątkowy klimat i duszę. Dresz-
czyk emocji i jednocześnie 
zachwytu – odczucia, które tu 
towarzyszą, są wręcz trudne do 
opisania. 

Nie będzie przesadą, jeśli 
stwierdzimy, że w Kopalni jest 
większy wybór cennych staroci 
niż w niejednym antykwariacie, 
a markowych ciuchów może po-
zazdrościć wiele ciuchlandów. 
Mnóstwo bibelotów, zabawek, 
nawet nieco „pokracznych”, ta-

kich jak plastikowe lalki z cza-
sów PRL-u, a wśród tego całego 
galimatiasu są prawdziwe perły, 
jak Biuletyn Informacyjny 
z pierwszego dnia wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. 

Ludzie przynoszą tu wszystko 
– to, co jest niepotrzebne 
i szkoda wyrzucić – i wiedzą, że 
rzeczy oddane w ręce Agnieszki 
i Waldka w „cudowny sposób” 
zamieniają się w pomoc dla naj-

bardziej potrzebujących. Taka 
właśnie jest idea tego miejsca. 

Kopalnia to sklep charyta-
tywny. Nie pierwszy w War-
szawie, ale to wciąż mało znana 
forma działalności niosącej 
pomoc. Może dlatego, że od 
osób w nią zaangażowanych 
wymaga wielkiej wytrwałości, 
cierpliwości i wiary w to, że to 
co robią ma głęboki sens, bo 
pracy jest mnóstwo, chociaż za-

sada jest prosta: 
mieszkańcy od-
dają do sklepu, 
który działa na 
potrzeby Fun-
dacji Salomon (założonej przez 
Agnieszkę i Waldka), niepo-
trzebne rzeczy, a Fundacja prze-
kazuje je m.in. do Domów Sa-
motnej Matki, Sióstr Misjona-
rek pomagającym bezdomnym 
i ubogim, do Środowiskowych 
Domów Samopomocy oraz dla 
osób niepełnosprawnych, pogo-
rzelców i ubogich na Ukrainie, 
czyli wszędzie tam, gdzie po-
moc jest najbardziej potrzebna. 
Reszta rzeczy zostaje w sklepie 
i jest sprzedawana. Pieniądze 
przeznaczane są na pokrycie 
kosztów utrzymania lokalu. 

– Nasz sklep funkcjonuje  
1,5 roku. Wszystko robimy sami. 
Pracujemy ciężko, bo kochamy 
to miejsce, te starocie i ludzi, 
a wielu z nich trzeba pomóc. 
Dzisiaj my możemy to zrobić, 
jutro może ktoś będzie mógł 
pomóc nam. Życie jest nieprze-
widywalne – mówią Agnieszka 
i Waldek i przechodzą w drugi 
koniec sklepu, wołając… Ste-
fana. Słychać tupanie, które 
przyspiesza na szurnięcie nogą 
i hasło „no szybciutko, chodź”, 
po chwili spod stołu wycho-
dzi… żółw! I w tym momencie 

nasze wyobra-
żenie o żół-
wiach legło 
w gr uzach. 
Powolne, nie-

rozumne (pomijając bajkowe, 
wojownicze ninja) – tak naj-
częściej widzimy te zwierzęta. 
Tymczasem Stefan jest wyjąt-
kowym okazem – posłuszny 
i rozumny żółw. Członek ekipy 
Kopalni. Kochają go wszyscy.

– Poszedł z nami na Sylwe-
stra. My wróciliśmy o 4 nad 
ranem, Stefan po ośmiu dniach, 
tak zabalował – śmieje się Wal-
dek i wyjaśnia, że znajomi po-
kochali ich małego przyjaciela 
i nie chcieli się z nim rozstać, 
więc zabawił u nich na dłużej. 

Stefana przyniosła do sklepu 
jedna z klientek i nieśmiało zapy-
tała, czy może go oddać. – Przy-
garnęliśmy malucha, mieliśmy 
oddać go do adopcji, ale szybko 
podbił nasze serca i jest człon-
kiem rodziny już od roku.

Właściciele planują rozwijać 
swoją działalność, organizując 
m.in. warsztaty, na których ze 
skrawków materiału będą szyte 
woreczki. Do tego jednak nie-
zbędne jest wsparcie wolonta-
riuszy. Potrzebne są dodatkowe 
ręce i pozytywnie zakręcone 
osoby kochające ludzi i świat.

Klara Bartuszek

miejsce z duszą

kopalnia – sklep charytatywny
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patronat Medialny XV bieg wedla Od lat „Mieszkaniec” funduje puchary dla zwycięzców na dystansie 1,8 km. 
W tym roku bezkonkurencyjny wśród mężczyzn okazał się Karol Wenzel, a naj-
lepszy wynik ze wszystkich pań osiągnęła Lilla florczak. Tradycyjnie już puchary 
zwycięzcom wręczał Robert Nowosielski, syn założyciela naszej gazety.

Za nami jubileuszowa, 15. edycja Biegu Wedla  – trasy 
w malowniczym terenie, alejkami parku Skaryszewskie-
go, wiele kategorii biegowych, wyjątkowe medale. 

Swoją trasę miały również dzieci, które musiały pokonać dystans 250 m.

Coraz popularniejszą dyscypliną jest Nordic Walking.

Nasze reprezentantki – Helenka i Oliwia (pierwsza i druga z prawej).

Podobnie jak rok temu, za-
wodnicy mieli do wyboru dwa 
dłuższe dystanse: 5,4 km (trzy 
pętle główną aleją parku) i 9 km 
(pięć pętli). Jedna pętla główną 
alejką, czyli 1,8 km to dystans 
dla młodzieży poniżej 15. roku 
życia.

Wielkie emocje co roku bu-
dzi rywalizacja najmłodszych 
zawodników do 7 lat. Dla nich 
przygotowana była trasa 250 m. 
I w tej kategorii mieliśmy swoje 
reprezentantki: Oliwię i He-
lenkę.

Poza biegami głównymi od-
były się też konkurencje towa-
rzyszące: Nordic Walking 5 km 
po alejkach parku oraz po raz 

piąty w historii O-run (Orien-
teering-run).

Zwycięzcą biegów głównych 
na dystansach 9 i 5,4 km wśród 
mężczyzn został Wojciech Ko-
peć. Najlepsze z pań były od-
powiednio: Anna Szyszka oraz 
Iwona Wicha.

Warto przypomnieć, że Bieg 
Wedla uczestniczy w Lidze Fe-
stiwalu Biegów. Jego organiza-
torami są: Oddział PTTK War-
szawa Praga im. Z. Glogera, 
Fundacja Trzy Kroki, a partne-
rem tytularnym firma Wedel.

Nasza fotorelacja na  
www.mieszkaniec.pl.

Zdjęcia: Marek Śliwiński, 
Warszawska Grupa Luka&Maro.
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Facet jedzie na ryby: złoty 
łańcuch, sygnet, zegarek 
wart setki tysięcy, złota 
wędka, kołowrotek 
wysadzany diamentami. 
Raptem… złowił złotą rybkę! 
Chce ją wrzucić do wody, bo 
mała, ale rybka woła: 
− Rybaku! A trzy życzenia?!
− No co ty?!!! Trzy?!!! Dobra, 
mów, się zobaczy, co mogę dla 
ciebie zrobić. 

***
Sala pooperacyjna. Na łóżku 
leży pacjent. Podchodzi do 
niego lekarz i mówi: 
− Proszę pana, operacja się 
udała, wycięliśmy co trzeba, 
wszystko w porządku. Nie 
zaszkodziło nawet to, że 
przed operacją tak się pan 
szarpał, wrzeszczał, wyrywał, 
klął, kopał, gryzł i wyzywał 
personel…
Na to pacjent, słabym głosem: 
− Panie, bo ja tu miałem tylko 
okna umyć…

na luzie
ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Pyszna Józia

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

Sezon na miód trwa cały rok. 
Wiemy, które miody nam smaku-
ją, ale nie zawsze wiemy, na co 
najskuteczniej mogą pomóc. 
n Miód wielokwiatowy jest 
jasny, w odcieniach żółtych i beżo-
wych. Jest ogólnoleczniczy, a jego 
właściwości, zapach, smak i kolor 
zależą od roślin, które brały udział 
w jego komponowaniu. Zawsze jest 
pomocny w zapaleniach gardła, 
przeziębieniach, katarze czy niektó-
rych problemach z sercem. 
n Miód malinowy – złotawo-żółty, 
lekko kwaskowaty, z wyczuwalną nutą 
malinową. Przeciwdziała miażdżycy. 
n Miód gryczany – kolor moc-
nej herbaty aż do brunatnego, po 
skrystalizowaniu kolor brązowy 
lub ciemnobrązowy, gruboziarnisty, 
z cienką warstwą rzadkiego miodu 
na powierzchni. Mocno pachnie gry-
ką, ma wyrazisty smak. Pomaga przy 
katarze, miażdżycy, nadciśnieniu, wy-
czerpaniu– zawiera magnez. 
n Miód lipowy – żółty, po skry-
stalizowaniu ciemnieje. Ma ostry 
smak z lekką goryczką, o bogatym 
zapachu lipy. Działa antyseptycznie, 
uspokajająco, przeciwgorączkowo 
i przeciwkaszlowo. Pomaga też 
w bezsenności.

Wesoły Romek

Miód działa na bakterie Gram-do-
datnie, Gram-ujemne wirusy, grzyby. 
Można go stosować wewnętrznie i np. 
do okładów. Chodzi tylko o porządne 
miody pasieczne, a nie te wiele razy 
podgrzewane i mieszane, czasem pro-
dukowane ze zwykłego cukru zamiast 
naturalnego nektaru. Rozcieńczony 
letnią wodą, jest dwieście razy bardziej 
skuteczny jako „antybiotyk” niż jedzony 
np. łyżeczką.
Apiterapia to leczenie różnych chorób 
produktami pszczelimi. Propolis (kit 
pszczeli) pomaga na czyraki i odleży-

ny, alergie, choroby reumatyczne, uszu 
i oczu oraz układu krążenia, Pierzga 
(naturalnie przetworzony pyłek) to 
pokarm młodych pszczół; wzmacnia 
odporność – zawiera wit. A, B1, B2, B6, 
B12, C, D, E, H, M, P, PP a także potas, 
magnez, wapń, miedź, żelazo, krzem, 
siarka, chlor i mangan.
Mleczko pszczele ma właściwości bakte-
riostatyczne, pomocne w schorzeniach 
układu krążenia, przewodu pokarmowe-
go, skóry i oczu, zaburzeniach przemia-
ny materii, chorobach wieku starczego.
Jad pszczeli leczy, ale potrafi niezwykle 
silnie, gwałtownie uczulać. Apitoksyno-
terapia to leczenie jadem m.in. reuma-
tyzmu. 

ŚMIESZKANIEC RADY CIOTKI AGATY

WARTO WIEDZIEĆ

Ciekawska

Krzyżówka Mieszkańca nr 3

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

 Do kanapek: najsmaczniejszy z bułeczką 
lub prawdziwym, świeżym razowcem: utrzeć 
mocno tę samą ilość miodu i świeżego, do-
brego masła. Kremowa konsystencja długo 
przechowuje się w lodówce! Można stosować 
warianty: dodać 1–2 łyżeczki mocnej kawy albo 
tarte orzechy czy migdały, można poprzestać 
na przyprawach: cynamon, imbir, wanilia.

 Konfitury z miodem: podgrzać miód, aż 
będzie płynny. Wsypać owoce (miękkie, jak 
truskawki czy porzeczki, wypestkowane, jak 
wiśnie czy morele, lub krojone w kostkę, jak 
pomarańcza czy cytryna bez skórki albo np. ra-
barbar) w proporcji 4 części miodu na 5 części 
owoców (proporcje trzeba sobie dobrać, jak się 
lubi). Smażyć powoli, mieszając, aż będzie przy-
jemnie gęstawy. Gorący, natychmiast wkładać 
do słoików i trzymać pod ciepłym kocykiem do 
wystudzenia, ale najpierw na kwadrans odwró-
cić do góry dnem.

 Na obiad: miód podgrzać, wymieszać 
z musztardą w proporcji 1:1. Dodać nieco 
czosnku (odrobinę). Mieszaniną smarować kur-
czaka (co kto woli, ja najbardziej lubię udka), 
uprzednio lekko nasolonego. Odłożyć na kilka 
– kilkanaście godzin do lodówki. Potem sma-
żyć niemal bez tłuszczu lub piec w odkrytej 

brytfannie. Ten sam przepis znakomicie udaje 
się, gdy zamiast musztardy weźmiemy mocny 
koncentrat pomidorowy, ale bez czosnku.

 Szynka miodowa: surową szynkę skropić 
octem jabłkowym lub ryżowym, nasolić, posy-
pać pieprzem, czosnkiem i ziołami. Niech pole-
ży w lodówce kilka godzin. Następnie szybko 
obsmażyć i dusić z niewielką ilością wody, list-
kiem laurowym i zielem angielskim obracając, 
do miękkości. Wyjąć, osączyć, pokroić w plastry 
– obsmażać je na oliwie lub maśle, kładąc na 
każdy łyżeczkę miodu. Obrócić, znowu dodać 
miodu. Podawać z ryżem i sosem spod szynki.

 Podwieczorek: Wyrobić ciasto z równych 
ilościach, np. po 25 dag mąki, pszennej, miodu 
i mąki żytniej oraz 5 całych jaj. Dodać łyżeczkę 
sody, rozwałkować na grubość palca i odstawić 
na 2 godziny. Piec około 45 minut. Podawać 
polane gęstą czekoladą lub z powidłami śliw-
kowymi.

Miód można jeść na śniadanie, obiad i na 
deser. Można go też popijać…

Fot. Pixabay

Rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji w terminie 7 dni od daty  
ukazania się gazety. Do wygrania książka. Rozwiązanie krzyżówki nr 2/2020  
– „Trema zmora aktora”. Książkę wylosował p. Michał Kosma.  
Po odbiór zapraszamy do redakcji do 21.02.2020 r.

  
 





  


 
H O R O S K O P

m Baran
21.03-21.04

n Byk
22.04-21.05

o Bliźnięta
22.05-21.06

p Rak
22.06-22.07

q Lew
23.07-23.08

r Panna  
24.08-23.09

s Waga  
24.09-23.10

t Skorpion  
24.10-23.11

u Strzelec  
24.11-22.12

v Koziorożec  
23.12-20.01

w Wodnik  
21.01-19.02

x Ryby  
20.02-20.03

Pohamuj swoją wybuchowość, bo możesz wiele stracić. Pod względem finansowym nie będzie źle 
– na brak propozycji zarobienia pieniędzy nie będziesz narzekać. W stałych związkach miłość może 
rozkwitnąć na nowo, a samotni mogą liczyć na spotkanie kogoś interesującego. Pomyśl o wzmoc-
nieniu swojego organizmu odpowiednią dietą i ćwiczeniami. 
Gdyby to było możliwe, oddałbyś się miłemu leniuchowaniu bez końca. Ale nie przeciągaj struny… 
Postaraj się o większe zaangażowanie w sprawy domu i rodziny oraz lepsze kontakty z otoczeniem. 
W pracy spróbuj sobie lepiej zorganizować czas. 
Przed tobą dni pełne marzeń i szans na ich spełnienie. Każdy nowy pomysł w sprawach zawodo-
wych spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony przełożonych. Może to być początkiem dla 
dalszych pomysłów i satysfakcji w sprawach dla ciebie ważnych. Nie rozpamiętuj też zanadto tego, 
co było i ciesz się chwilą. 
Niekoniecznie decyzja, którą teraz podejmiesz, kierując się zdrowym rozsądkiem, jest bez sensu. Na 
efekty trzeba będzie po prostu poczekać. Jeśli zamierzasz coś zmienić w swoim życiu czy w miesz-
kaniu lub w domu – zrób to teraz, bo czas po temu jest najlepszy. Daj popis swojej wyobraźni. 
W realizacji niektórych pomysłów przeszkodą może być twój charakter i chęć postawienia na swoim. 
Pamiętaj, że nie zawsze masz rację. Będziesz miał dużo spraw do załatwienia, a także okaże się, że 
twoja pomoc będzie nieunikniona w kilku trudniejszych. Działając powoli i systematycznie uda ci się 
doprowadzić je do końca. 
Chwile niepewności, które mogły ci towarzyszyć od pewnego czasu, niedługo już miną. Wystarczy 
tylko odrobina dystansu i sprawy same się potoczą. Spróbuj szczerze porozmawiać o swoich pro-
blemach z kimś stojącym z boku wydarzeń, a może się okazać, że jego rady pomogą ci i naprowadzą 
na właściwy tor myślenia. 
Twoje problemy zaczynają się powoli rozwiązywać same, wystarczy odrobina spokoju, cierpliwości 
i nadziei. Powinieneś jednak wykazać się większą siłą woli i samozaparciem. W najbliższych tygodniach 
czeka cię parę miłych niespodzianek, w wykonaniu osób, których o to byś wcześniej nie podejrzewał. 
Gra, którą podjąłeś w ostatnim czasie mimo dużego ryzyka – zaczyna procentować, ale zaczekaj 
jednak spokojnie na rozwój wydarzeń. W pracy mogą wystąpić małe zmiany – niekoniecznie na 
lepsze, ale tutaj twoja wyobraźnia będzie miała większe pole do popisu. 
Potrzebny ci teraz będzie optymizm i dlatego postaraj się otaczać ludźmi życzliwymi i przyjaźnie 
nastawionymi. Silne więzi rodzinne mogą ulec nadwyrężeniu, będzie to sygnał, że trzeba zacząć 
działać, aby ratować sytuację. Nie obędzie się też bez trudnych chwil w sprawach zawodowych. 
Nie możesz poddawać się urokowi chwili i pod wpływem emocji podejmować natychmiastowych 
decyzji. Nie słuchaj serca, ale rozumu. W sprawach rodzinnych będziesz mógł liczyć na wsparcie 
ze strony bliskiej ci osoby. 
Sprzyjająca fortuna, życzliwość świata, miłość najbliższych – wszystko to możesz mieć na wyciągnię-
cie ręki. Od ciebie tylko zależy jak wykorzystasz uśmiech losu. Nie daj się jednak oczarować, bo „nie 
zawsze złoto, co się świeci”. Dlatego przyjmij tę dobrą passę z pewną ostrożnością i dystansem. 
Poczujesz przypływ adrenaliny i będziesz miał pełno pomysłów i ciekawych propozycji. Chciałbyś je 
zaprezentować swoim przełożonym, postaraj się to zrobić już niedługo, nie czekaj z tym na ostatnią 
chwilę. Ciągle poszukujesz czegoś nowego, więc zapewne będziesz chciał zmienić pracę… aby 
dalej realizować swoje plany. Uczuciowo może być różnie. Merlin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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ZAMÓW W INTERNECIE:
www.mieszkaniec.pl/reklama/ogloszenia-drobne/ 

następne wydanie 27.02.2020

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 
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POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

tel. 22 870-68-95
601 305 779; 601 99 59 59

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

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

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

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

Marek Gójski
firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

REKLAMA REKLAMA

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

n Hydrauliczne.  
Tel. 601-948-528

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

n Klimatyzacja, wentylacja, oddy-
mianie – montaż, projektowanie, 
serwis 24 h, sprzedaż urządzeń, 
kompleksowa obsługa, doradztwo 
techniczne, szybkie terminy  
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 Lodówki. Tel. 604-910-643

n NAPRAWA MASZYN  
DO SZYCIA. DOJAZD gRATIS. 
TEL. 508-081-808

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 an-
tywłamaniowe – produkcja, naprawa. 
Tel. 602-228-874

n Rozładunek załadunek TIRpalety. 
Tel. 500-608-500

n STOLARZ – SZAfY, ZABUDOWY, 
gARDEROBY I PAWLACZE.  
TEL. 602-126-214

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n 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 de-
kodery 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

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

n ELEKTRYCZNE INSTALACJE 
NOWE, WYMIANA – UPRAWNIENIA. 
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 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, 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

SPRZEDAM

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

SZUKAM PRACY

n Zaopiekuję się rocznym dzieckiem 
4 godziny dziennie. Tel. 513-908-304

TRANSPORT

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

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

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

USŁUgI

n A A Tani Serwis Komputerów, Lap-
topów, dojazd 0 zł. Tel. 504-617-837

INNe

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

KUPIę

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

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

MEDYCZNE

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

NAUKA

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

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

NIERUCHOMOśCI – Kupię

n KUPIę MIESZKANIE  
BEZPOśREDNIO ZA gOTóWKę 
TEL. 512-941-393

n Mieszkanie z długiem, lokatorem 
lub problemem prawnym.  
Tel. 572-257-013

PRACA

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

PRAWNE

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

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

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

USŁUgI – Budowlane

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

n Koparkoładowarka.  
Tel. 500-608-500

n ROLETY.  
TEL. 514-165-445

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

n ZABUDOWA BALKONóW.  
TEL. 514-165-445

USŁUgI – Komputerowe

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

USŁUgI – Porządkowe

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

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

USŁUgI – Remontowe

n Abc Malowanie, kafelki itp. remon-
ty małe i duże. Tel. 509-306-279

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

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

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

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

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

n OKNA – NAPRAWY, DOSZCZEL-
NIENIA. TEL. 787-793-700

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

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

n Remonty, hydraulika, naprawy, 
malowanie, panele. Tel. 504-250-013

n Rolety. Tel. 514-165-445

WYPOCZYNEK

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

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

PrzyjMujeMy rezerwaCje na sezOn 2020
¥ 501-423-667

SPECJALNA OFERTA NA MAJÓWKĘ

KOŁOBrzeG

APARTAMENT AzuRE PREMiuM

APARTAMENT BAłTyCKA

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

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl, www.redom.pl

WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki 

mebli stylowych i współczesnych 
  
 

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

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 800-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

WIĘCEJ INFORMACJI: ZADZWOŃ  Û 22 813-43-83, NAPISZ  reklama@mieszkaniec.pl

PRZEDSIęBIORCO, MASZ ULOTKI REKLAMOWE? CHCESZ, ABY DOTARŁY DO SZEROKIEgO gRONA KLIENTóW? 
Dostarczymy je razem z gazetą  Oferujemy insertowanie ulotek w całości lub części nakładu. Z nami dotrzesz do nowych klientów!
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Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

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

Tel. 22 612 00 03
PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –2 do +3

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  

   


 soczewki do pracy biurowej
 soczewki fotochromowe

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

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

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

NIE MUSI  BOLEĆ !

   
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

BADANIE WZROKU
WARSZAWA

Profesjonalne
badanie wzroku

przez optometrystę

PROMOCJA
tylko 60 zł
Rejestracja 

€ 534 044 333
Warszawa, 

ul. Majdańska 9
pon.-pt. 10-18

www.badaniewzrokuwarszawa.pl

Puls MedyCzny
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

 
tel. 22 810-87-32

502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

MaMMografia czy usg? jak i kiedy badać piersi?
poradnik dojrzałej kobiety

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego o statusie: 

wyodrębniona własność na podstawie 
zbierania ofert

 

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MARYSIN WAWERSKI
0 4 - 5 5 0  W a r s z a w a ,  u l .  B e g o n i i  9      

Bliższe informacje zamieszczono na stronie internetowej www.smmarysin.waw.pl 

 

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MARYSIN WAWERSKI
0 4 - 5 5 0  W a r s z a w a ,  u l .  B e g o n i i  9      

lokal nr 21 przy ul. korkowej 135 c
Powierzchnia użytkowa – 37,50 m kw. (III piętro – bez windy). 

Mieszkanie 2-pokojowe z piwnicą.
Wartość rynkowa lokalu – 171 638,00 zł

Lokal wymaga przeprowadzenia generalnego remontu.

Druki do przetargu do pobrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Begonii 9.
Oferty należy składać do 04.03.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie – pok. nr 4.

Przetarg odbędzie się 05.03.2020 r. o godz. 17:00  
w siedzibie SM „Marysin Wawerski” – pok. nr 9

Lokal można oglądać od 13.02.2020 r. po wcześniejszym zgłoszeniu się  
do Działu Administracji – tel. (22) 812-02–78 wew. 12.

 
   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
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

Dr n. med. Wojciech Majkusiak – spe-
cjalista w dziedzinie położnictwa i gi-
nekologii. Jest lekarzem z wieloletnim 
doświadczeniem, które zdobył pracując 
w klinikach Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Obecnie pomaga 
rozwiązywać problemy medyczne ko-
biet w ramach oddziału położniczo-gi-
nekologicznego Międzyleskiego Szpita-
la Specjalistycznego w Warszawie oraz 
Centrum Medycznego Boramed przy 
ul. Bora Komorowskiego 21.

Regularne badanie piersi to 
najskuteczniejsza metoda walki 
z nowotworami, których wcze-
sne wykrycie daje dużo większą 
szansę na wyleczenie. Oprócz 
częstotliwości, ważny jest także 
odpowiedni dobór rodzaju ba-
dania. O szczegółach opowiada 
specjalista w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii z Centrum 
Medycznego „Boramed”.

Czym jest mammogra-
fia? W jakim wieku wykonać 
pierwszą i jak często powinna 
być powtarzana? Jakie zmiany 
w obrębie piersi są najczęściej 
wykrywane dzięki temu bada-
niu?

Mammografia jest badaniem 
obrazującym morfologię piersi, 
które wykorzystuje promienie 
rentgenowskie. Jest metodą 
o udowodnionej skuteczności 
w redukcji śmiertelności z po-
wodu raka piersi – najczęst-
szego z nowotworów złośliwych 
kobiet. Wynika to z możliwości 
rozpoznawania wczesnych 

zmian dających szansę na cał-
kowite wyleczenie. 

Jako badanie przesiewowe 
powinna być wykonywana co 
2 lata pomiędzy 50. a 69. rokiem 
życia, a także w przypadku wąt-
pliwości po wykonanym bada-
niu palpacyjnym (dotykowym) 
lub badaniu USG.

Jak wygląda standardowe 
postępowanie w przypadku 
wykrycia zmian o znamionach 
nowotworowych?

W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w bada-
niu palpacyjnym, lekarz zleci 
pacjentce badanie obrazowe 
piersi. U kobiet przed 35.–40. 
rokiem życia lub u ciężarnych 
będzie to USG piersi, natomiast 
po 35.–40. roku życia – mam-
mografia.

Jeśli wynik badania obra-
zowego będzie niepokojący, 
lekarz zleci wykonanie biopsji 
gruboigłowej, która ma na celu 
pobranie fragmentu zmiany 
i przekazanie do badania histo-

UWAgA! 
Podczas każdej wizyty 

ginekologicznej  
u dr. Majkusiaka na hasło 

MIESZKANIEC proponujemy 
bezpłatne USg. 

13.02.-27.02.2020 
tel. 22 250 15 77

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

Boramed Centrum  
Medyczne

ul. Bora-Komorowskiego 21 
lok. 307

Boramed REHABILITACJA

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

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl 

Polub nas na facebooku

Wiele kobiet nie wie, czy badać piersi robiąc mammografię, 
czy badanie USg. O wskazania i dokładność obydwu tych 
badań zapytaliśmy eksperta ginekologii z Centrum Medycz-
nego „Boramed” dr. n. med. Wojciecha Majkusiaka.

patologicznego. Ciąża nie sta-
nowi przeciwwskazania do jej 
wykonania. 

Zasadniczym celem biop-
sji jest określenie charakteru 
zmiany (nowotwór łagodny 
lub złośliwy), ocena stopnia 
zaawansowania oraz wykrycie 
ewentualnych receptorów, które 
będą pomocne przy doborze 
metody leczenia. 

Czym różni się mammografia 
od badania USG piersi? Jakie 
jest kryterium wyboru jednego 
lub drugiego badania?

Zarówno mammografia, jak 
i badanie ultrasonograficzne 
piersi, służą do obrazowania 

piersi. Wybór metody zależy 
przede wszystkim od wieku pa-
cjentki. W czasie życia kobiety, 
piersi ulegają ciągłym przemia-
nom: inaczej wygląda budowa 
piersi 20-latki, która ma piersi 
gęste, gruczołowe, inaczej ko-
biety w ciąży, jeszcze inaczej 
wyglądają piersi kobiety kar-
miącej. Inaczej wyglądają też 
piersi w I i II fazie cyklu mie-
siączkowego. 

Pierwsza ciąża jest pewną 
granicą – po niej w piersi, która 
wcześniej była gęsta, gruczo-
łowa, zaczyna się powoli doko-
nywać przebudowa tłuszczowa, 
by około 40. roku życia tkanka 

tłuszczowa zaczęła w piersi do-
minować. 

Mammografia wykorzystuje 
promieniowanie rentgenowskie, 
które doskonale „widzi” tkankę 
tłuszczową. W tkance tłuszczo-
wej mammografia widzi nawet 
drobne zmiany, wielkości kilku 
milimetrów. Obraz w badaniu 
USG powstaje dzięki ultradź-
więkom. Powstawanie obrazu 
jest efektem różnego stopnia 
pochłaniania wiązki ultradź-
więków. Dopóki w piersiach do-
minuje tkanka gruczołowa – to 
jest od wieku młodzieńczego do 
około 40. roku życia – wykonu-
jemy badanie USG.
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Okazuje się, że od września 
ubiegłego roku, kiedy budynek 
został ukończony, trwały w nim 
odbiory. W końcu inwestycja 
uzyskała pozwolenia na użyt-
kowanie i możliwe było roz-
poczęcie procedur związanych 
z uruchomieniem placówki. 

– W połowie stycznia 2020 r. 
zawarta została umowa o współ-
pracy pomiędzy SPZOZ Warsza-
wa-Białołęka a Warszawskim 
Szpitalem dla Dzieci SPZOZ, na 
mocy której szpital zobowiązał 
się do podjęcia na rzecz SPZOZ 
Warszawa-Białołęka działań 
mających na celu sprawne uru-
chomienie działalności leczni-
czej w jednostce organizacyjnej 
z siedzibą przy ul. Przykoszaro-
wej. O postępach w realizacji tej 
umowy będziemy informować 
w terminie późniejszym – mówi 
Magdalena Łań z Wydziału Pra-
sowego Urzędu Miasta.

Warszawski Szpital dla 
Dzieci zajmuje się najmłod-

szymi pacjentami, wygląda 
więc na to, że trzonem bia-
łołęckiej placówki będzie le-
czenie właśnie dzieci i to jest 
dość zaskakująca informacja, 
bo wcześniej brano pod uwagę 
m.in. szpital jednego dnia, czyli 
przychodnię, w której będą 
wykonywane badania diagno-
styczne czy proste zabiegi.

Radna Miasta, Agnieszka 
Borowska, która jako przewod-
nicząca komisji Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia w dzielnicy 
poprzedniej kadencji, starała 
się o utworzenie tej placówki, 
podkreśla, że w założeniach 
od początku było utworzenie 
tu przychodni Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (POZ). Je-
śli to się uda, okoliczni miesz-
kańcy, w różnym wieku, będą 
mieli ułatwiony dostęp do leka-
rzy. To jednak tylko część pla-
nowanej działalności. 

Jest szansa, że przy Przyko-
szarowej powstanie przychod-

ratujMy nasze dzieci!
Wielospecjalistyczna przychodnia, szpital jednego dnia 
– nazwy były różne, a chodzi o jedno: placówkę medycz-
ną przy ul. Przykoszarowej na Białołęce. Wybudowana 
z opóźnieniem, od jakiegoś czasu gotowa, wciąż stoi pu-
sta i ciągle rodzi wiele pytań, a wśród nich najważniej-
sze: co tam będzie? 

ZNIKAJĄCE DZIECI
Pod tym hasłem kryją się 
przerażające statystyki przed-
stawione przez psychiatrów 
na konferencji prasowej 4 lu-
tego br. W ciągu ostatnich 
5 lat liczba samobójstw wśród 
nastolatków wzrosła dwukrot-
nie. W 2018 r. życie odebra-
ło sobie 97 osób poniżej 18. 
roku życia, a to oznacza, że 
było 100–200 razy więcej 
prób samobójczych. 

nia zdrowia psychicznego dla 
dzieci i młodzieży oraz od-
dział dzienny psychiatryczny. 
A w czasach, kiedy coraz więcej 
młodych pacjentów potrzebuje 
pomocy psychiatrów, a z do-
stępem do nich jest ogromny 
problem, to byłby ratunek dla 
wielu osób. I to jest informa-
cja, na którą czekają nie tylko 
rodzice z Białołęki, ale z całej 
Warszawy i okolic.

– Poza POZ, dodatkowo 
w Radzie Miasta zgłosiłam po-
trzebę organizacji w placówce 
opieki psychiatrycznej mło-
dzieży i rodzin. W świetle ostat-
nich badań, pokazujących co-
raz większą liczbę samobójstw 

wśród nastolatków i przepełnio-
nych oddziałów psychiatrycz-
nych dziecięcych, uważam, że to 
ważny priorytet. Placówka bę-
dzie służyć całej Warszawie, ale 
na samej Białołęce jest ponad  
32 tys. młodych osób w wieku 
do 18 lat, więc potrzeba jest 
ogromna – mówi Agnieszka 
Borowska i dodaje, że Biuro Po-
lityki Zdrowotnej informowało 
na komisjach Rady Miasta, że 
po otrzymaniu kontraktu od 
NFZ jest możliwość urucho-
mienia poradni zdrowia psy-
chicznego dla dzieci i oddziału 
dziennego psychiatrii dziecięcej 
właśnie w powstającej na Biało-
łęce przychodni. 

Radna podkreśla, że priory-
tetem Miasta jest współpraca 
z Mazowieckim Oddziałem 

Narodowego Funduszu Zdro-
wia w sprawie możliwości 
finansowania poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych oraz 
oddziałów dziennych dla dzieci 
i młodzieży, które mogłyby 
prowadzić podmioty lecznicze 
należące do Miasta.

– Założenia, na które się 
powołujemy, odwołują się 
do Narodowego Programu 
Zdrowia Psychicznego na lata 
2017–2022. Dyskusje na ten te-
mat rozpoczęły się po 1 kwiet-
nia 2019 roku, kiedy w szpitalu 
klinicznym przy al. Żwirki 
i Wigury 63a zamknięto ostatni 
w Warszawie oddział psychia-
tryczny dla dzieci i młodzieży. 
Dodatkowo sytuacja kadrowa 
lekarzy psychiatrów w War-
szawie jest trudna – rezygnują 

oni z pracy dla NFZ ze względu 
na zbyt duże obłożenie szpitali, 
co przekłada się na większą 
odpowiedzialność związaną 
z koniecznością podejmowania 
trudnych decyzji dotyczących 
przydzielenia miejsc pacjentom 
– dodaje Agnieszka Borowska, 
która wraz z Magdaleną Rogu-
ską zabiega o białołęcką przy-
chodnię w Radzie Miasta.

Na ostateczne decyzje doty-
czące przychodni musimy jesz-
cze chwilę poczekać. Mamy na-
dzieję, że przychodnia na Biało-
łęce będzie zwiastunem dobrych 
zmian w dziecięcej psychiatrii. 
Symbolicznym pierwszym kro-
kiem, za którym pójdą kolejne. 
A to pozwoli ratować dzieci, 
które zostały pozbawione szansy 
na leczenie.  Alina Gruszka

ZAKOCHANI W KOSZULKACH

sklep internetowy: www.pragaunited.pl

39
ZŁ

cena

49zł

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:

5 wzorów
damskie 
i męskie

od S do XXXL
2 kolory
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