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MaMuty DWa
Naprawdę doceniam, jak 

dawne, nieruchawe molochy 
potrafiły przystosować się do 
pędzącego, elektronicznego 
świata. Podziwiam np. aplika-
cje bankowe, które naprawdę 
pozwalają na działania z każde-
go zakątka świata, bez skuchy 
i bez opóźnienia. Doceniam, 
jak zmieniła się komunikacja 
miejska w Warszawie – kiedyś 
jeżdżąca według sobie znanej 
tylko logiki, a teraz człowiek 
idzie na przystanek tramwajo-
wy, patrzy, że „9” ma być za 
trzy minuty. I będzie.

Dwa mamuty jednak trzy-
mają się mocno. Uznam, że 
przeskoczyliśmy do współ-
czesności, gdy poczta nauczy 
się dostarczać listy polecone 
wtedy, gdy mieszkańcy są 
w domach (bo teraz wyłącznie 
sprowadza się to do wystawia-
nia awiz), a szpitale przestaną 
wzywać na planowane zabiegi 
wszystkich na 8.00, choć wia-
domo, że ostatni pacjent będzie 
przyjęty około 16… 

Obie te instytucje w dalszym 
ciągu chyba są przekonane, że 
są dobrem niezbędnym i na-
wet nie próbują się zmieniać. 
Dlaczego? Głównie dlatego, że 
trzeba by było stoczyć walkę ze 
stylem myślenia zatrudnionych 
tam pracowników i silnymi 
związkami zawodowymi (do 
których nie mam nic i błogo-
sławię, że są), pokazując zalety 
nowych rozwiązań. A tego ro-
bić nikomu się nie chce.

Więc jest jak jest. 
Tomasz Szymański

W zWiązku z groźbami ataku nuklearnego, jakie padają ze strony rosji i toczącą się Wojną 
W ukrainie, Wielu polakóW zastanaWia się, co zrobić W sytuacji zagrożenia nuklearnego. 
skąd Wziąć tabletki z jodem i kto może je zażyć? Czytaj Na StR. 3
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32. Bieg Niepodległości
11 listopada w Warszawie odbędzie 
się największe święto biegowe roku. 
Na Bieg Niepodległości zapisało się już 
7,5 tys. osób. Organizatorzy zaprezento-
wali symboliczny medal, który otrzyma-
ją na mecie wszyscy uczestnicy biegu. dokończenie nA STR. 2

WARTO pRZECZYTAĆ  str. 4
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KRoNiKA policYJNA
kRADŁ ALkOHOL, TRAfI DO SąDU DLA NIELETNICH

16-latek został przyłapany na kradzieży markowego alko-
holu w dyskoncie przy ulicy Łabiszyńskiej na Targówku. 
Według ustaleń policji, nastolatek aż trzykrotnie wynosił 
ze sklepu alkohol. Łączna wartość skradzionego przez 
niego trunku wyniosła blisko 850 zł. Chłopiec został prze-
kazany pod opiekę ojca, ale będzie sądzony za przestęp-
stwo, które popełnił.

ŁOWCY pEDOfILI W AkCJI
Policjanci z Wawra aresztowali 30-latka podejrzanego 
o kontakty seksualne z osobami poniżej 15. roku ży-
cia i nakłanianie ich do udziału w sesjach zdjęciowych 
o charakterze pornograficznym. Mężczyznę namierzyła 
i schwytała grupa, zwana łowcami pedofili. Na wniosek 
prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 
zatrzymanego areszt tymczasowy.

BÓJkA Z UŻYCIEm NOŻA
9 października przed godziną 8 rano na przystanku tram-
wajowym na rondzie Waszyngtona 26-letni mężczyzna 
zaatakował nożem dwóch innych mężczyzn, raniąc 
jednego z nich. Jak się okazało, cała trójka wszczęła 
awanturę w tramwaju linii 9. Policja bada okoliczności 
zajścia. 

pOpEŁNIŁA WYkROCZENIA, USŁYSZAŁA ZARZUT
Podczas rutynowego patrolu, policjanci zauważyli młodą 
kobietę, przechodzącą przez ulicę w niedozwolonym 
miejscu na Pradze Północ. Mundurowi wylegitymowali 
ją i sprawdzili w policyjnym systemie. Okazało się, że 
poszukuje ją białołęcka policja, ponieważ jest podejrzana 
o kradzież zdrapek o wartości prawie 3600 zł. Kobieta 
została zatrzymana i usłyszała zarzut. 

Źródło: komenda Stołecznej policji, Straż miejska
REKLAMA REKLAMA

   Aparaty słuchowe    Ostrobramska 126/u2    04-026 Warszawa
www.akademiasłyszenia.pl    tel. 517 224 111

Zadbaj o swój komfort u lekarZa 

W placówkach medycznych nadal 
funkcjonuje obowiązek noszenia ma-
seczek. Zachowanie dystansu między-
ludzkiego pozostało z nami i wielu oso-
bom weszło w nawyk. 

Wszystkie czynności zapobiegawcze, 
odnoszące się do rozprzestrzeniania 
wirusów, sprzyjają naszej ludzkości, 
jednak dla osób z wadą słuchu są pew-
nego rodzaju przeszkodą. 
 Maseczki, które zakrywają usta, sta-
nowią problem i wyzwanie dla osób, 

posiadających wadę słuchu. Tacy pa-
cjenci nie mogą wspomagać się odczy-
tywaniem mowy z ruchu warg. 
 Dystans społeczny oddala źródło 
dźwięku, jakim jest mowa, przez co sto-
pień zrozumienia mowy spada.

Akademię Słyszenia odwiedziła nie-
dawno nasza pacjentka, która opowie-
działa nam historię wizyty u lekarza 
swojej mamy. Ważne w tym wszystkim 
jest to, że mama ma problem ze słu-
chem. W trakcie wizyty pacjentka usły-

szała inną diagnozę choroby na którą 
cierpi, niż powinna. Dlaczego tak się sta-
ło? Cała sytuacja została spowodowana 
problemem ze słuchem pacjentki, obo-
wiązującymi maseczkami, które mieli 
na twarzy pacjentka oraz lekarz oraz złą 
akustyką gabinetu lekarskiego. Z po-
wodu zakrycia ust maseczką, utworze-
niem bezpiecznej odległości pomiędzy 
pacjentką a lekarzem oraz echem pa-
nującym w gabinecie, pacjentka przez 
tydzień była przekonana, że jest chora 
na coś, na co w rzeczywistości chora nie 
jest. Sytuacja wywołała u pacjentki stres. 
Sprawą zainteresowała się rodzina pa-
cjentki, która po kilku dniach postano-
wiła skontaktować się z lekarzem i dopy-
tać o to, co dalej można zrobić w związku 
z diagnozą. W trakcie rozmowy okazało 
się, co tak naprawdę dolega pacjentce 
i że diagnoza nie była tak poważna, jak 
się pacjentce wydawało po wyjściu z ga-
binetu lekarskiego. 

Zaistniała sytuacja jest bardzo nie-
bezpieczna. Apelujemy o to, by każda 
osoba, która zauważy, że ma kontakt 
z osobą z wadą słuchu, postarała się 
przeprowadzać dialogi w taki sposób, 

aby niedosłyszący rozmówca zrozumiał 
sedno sprawy. 

Rozwiązaniem dla osób cierpiących 
na niedosłuch są aparaty słuchowe, któ-
re znacznie ułatwiają zrozumienie mowy 
w trudnym otoczeniu oraz pomagają 
zmniejszyć szanse na złe zrozumienie 
diagnozy czy zalecenia lekarskiego. 

Jest to ogromnie ważne dla zdrowia 
fizycznego, ale jeszcze ważniejsze dla 
zdrowia psychicznego. Wprowadzenie 
w błąd przez niezrozumienie jest nie-
potrzebne, a przede wszystkim powo-
duje u pacjenta ogromny stres.

Jeżeli obecnie nie przysługuje Ci 
dofinansowanie z NFZ, a chcesz kupić 

aparat słuchowy, skorzystaj  
z promocji aparatów sprzedawanych  

bez dofinansowania NFZ. 
Zadzwoń 517 224 111

JAk uZyskAć 
dOFiNANsOWANie? 
ZAdZWOŃ 
517 224 111

Dokończenie ze str. 1
Bieg Niepodległości jest 

rozgrywany na dystansie 
10 km. To ostatni akcent 
Warszawskiej Triady Bie-
gowej „Zabiegaj o pamięć”, 
wcześniej odbył się Bieg 
Powstania Warszawskiego 
i Bieg Konstytucji 3 Maja. 

MedAl z oRłeM
– Medal tegorocznego 

Biegu Niepodległości jest 
wyjątkowo symboliczny. 

Orzeł w koronie, który bierze 
pod skrzydła nasz kraj – to 
piękny symbol. Niech ten 
bieg pozwoli nam spojrzeć 
na polskie sprawy z reflek-
sją, odwagą i szeroką per-
spektywą – mówi wicepre-
zydent Warszawy Renata 
Kaznowska.

– Bieganie wróciło do 
warszawskiego krajobrazu. 
Spodziewamy się, że 11 listo-
pada zobaczymy największy 
w Warszawie a może i całej 
Polsce, bieg na wspólnym, 
jednym dystansie od czasów 
pandemii. Spodziewamy się 
też, że Bieg Niepodległości 
będzie w tym dniu najbar-

dziej pozytywnym i entuzja-
stycznym zgromadzeniem 
świątecznym – mówi szef 
imprezy Marek Tronina.

#świętuJęNABiegowo
Na zawody zgłosiło się już 

7,5 tys. osób. Zapisy trwają 
na stronie internetowej biegu 
do 10 listopada. Będzie też 
możliwość zapisu w biu-
rze zawodów, które będzie 
czynne przed biegiem od 
8 do 10 listopada w godz. 
12:00–20:00 w CH Westfield 
Arkadia. 

Bieg wystartuje o godz. 
11.11 ze skrzyżowania alei 
Jana Pawła II i ulicy Stawki. 

Zawodniczki i zawodnicy 
pobiegną w stronę centrum, 
przebiegną po estakadach 
nad al. Jerozolimskimi, dalej 
ul. Chałubińskiego i Al. Nie-
podległości, zawrócą przy 
SGH i drugą nitką al. Nie-
podległości, Chałubińskiego 
i al. Jana Pawła II dotrą do 
mety przy Stawkach.

Organizatorzy zachęcają 
do dzielenia się w social 
mediach zdjęciami po biegu 
– z hasztagiem #świętuję-
nabiegowo. Ma to pokazy-
wać, jak radosne jest święto 
odzyskania niepodległości 
oraz promować sportowe 
nawyki.                             uM

32. Bieg Niepodległości

W ra mach ka mpa -
nii w dniach 5.11, 19.11 
i 3.12.2022 r. na wybranych 
stacjach kontroli pojaz-
dów kierowcy będą mogli 
bezpłatnie sprawdzić stan 
i ustawienie świateł w po-
jazdach. 

Należy pamiętać, że 
dla bezpieczeństwa jazdy 
ważny jest stan wszystkich 

elementów oświetlenia: ża-
rówek, lamp oraz ustawie-
nie świateł. 

Jeśli oświetlenie pojazdu 
jest wadliwe, to w złych 
warunkach atmosferycz-
nych i przy niedostatecznej 
widoczności, wzrasta praw-
dopodobieństwo wypadku 
drogowego. Sprawne, pra-
widłowo wyregulowane 

twoJe świAtłA – NAsze Bezpieczeństwo
policja prowadzi kampanię „Twoje Światła – Na-
sze Bezpieczeństwo”. ma ona na celu uświado-
mienie kierującym wpływu jakości i stanu oświe-
tlenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

światła pozwalają kierowcy 
wcześniej dostrzec prze-
szkodę bądź pieszego poru-
szającego się jezdnią lub po-
boczem. Ma to szczególne 
znaczenie w warunkach 
jesienno-zimowych.           AG
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W akcji bierze udział 
ponad 1300 stacji 

diagnostycznych w całej 
Polsce.  

Wykaz na naszej stronie  
www.mieszkaniec.pl
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ŚWIATŁA USTAWIONE
ZA NISkO

możesz nie zauważyć 
pieszych oraz przeszkód 

na drodze

ŚWIATŁA USTAWIONE
ZA WYSOkO

Ryzykujesz 
oślepieniem

innych kierowców

ŚWIATŁA USTAWIONE
pRAWIDŁOWO

Zwiększasz bezpieczeństwo 
Twoje i innych uczestników 

ruchu drogowego
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– W jakiej sytuacji należy 
przyjąć tabletkę z jodkiem 
potasu? Czy jod daje 100-pro- 
centową ochronę?

– Zastosowanie doustne 
jodu (zażycie tabletki z jod-
kiem potasu) ma sens i uza-
sadnienie wtedy i tylko 
wtedy, gdy istnieje realne 
zagrożenie, które stanowi 
radioaktywny izotop tego 
pierwiastka. Mówiąc wprost 
– jest zalecane w przypadku 
awarii elektrowni jądrowej 
i/lub uwolnienia radioak-
tywnego jodu. Nie ma żad-
nych przesłanek ku temu, by 
przyjmować jodek potasu 
profilaktycznie, a wręcz 
może to być niebezpieczne 
dla zdrowia i życia.

W sytuacji zagrożenia 
jądrowego osoby przebywa-
jące na terenie zagrożonym 
powinny przyjąć preparaty 
jodku potasu, które zawierają 
duże stężenie stabilnego jodu. 
Takie postępowanie pozwala 
zablokować wchłanianie ra-

dioaktywnej substancji przez 
tarczycę. Jodek potasu należy 
przyjąć doustnie natychmiast 
po otrzymaniu informacji od 
odpowiednich służb i ogło-
szeniu stanu zagrożenia nu-
klearnego. Najlepiej w ciągu 
2 godzin od momentu ekspo-
zycji na radioaktywne pro-
mieniowanie, ale ustalono, że 
przyjęcie leku w ciągu 8 go-
dzin również wykazuje dzia-
łanie korzystne i ochronne 
dla zdrowia. Biologiczna 
dostępność jodku, czyli 
możliwość jego pozyskania 
przez organizm z preparatu, 
wynosi 100 proc.

Sam jod nie chroni w ża-
den sposób, nie stanowi 
„bariery ochronnej” przed 
promieniowaniem, nato-
miast znacząco zmniejsza 
kumulację radioaktywnego 
izotopu w tarczycy, a co za 
tym idzie, istotą takiego po-
stępowania jest zminimali-
zowanie ryzyka nowotworu 
tarczycy w przyszłości.

– Czy tabletki z jodkiem po-
tasu są bezpieczne dla wszyst-
kich grup wiekowych? kto nie 
powinien ich przyjmować?

– Potencjalne korzyści 
z zastosowania jodku potasu 
w sytuacji zagrożenia nu-
klearnego odniosą wybrane 
grupy osób, w tym dzieci 
i młodzież, kobiety ciężarne 
i karmiące piersią, osoby do 
40. roku życia. U seniorów 
jodochwytność tarczycy 
ulega znaczącemu zmniej-
szeniu, zatem nie ma wska-
zań do takiej prewencji.

Według WHO podawanie 
jodku potasu podczas ska-
żenia u osób po 60. roku nie 

jest zalecane ze względu na 
wyższe ryzyko działań nie-
pożądanych w stosunku do 
potencjalnych korzyści. Do 
„zablokowania” tarczycy 
konieczne jest przyjęcie wy-
sokiej dawki jodku potasu 
(zgodnie z opracowanymi 
i ustalonymi zaleceniami), 
która może wywołać dzia-
łania niepożądane, np. ze 
strony układu sercowo-na-
czyniowego, mogą wystąpić 
zaburzenia żołądkowo-je-
litowe oraz objawy reakcji 
alergicznej. Z uwagi na ry-
zyko zaburzeń rytmu serca, 
a nawet zatrzymania krąże-
nia(!), które jest szczególnie 

wysokie w przypadku osób 
starszych, seniorom nie za-
leca się stosowania jodku 
potasu. 

Również osoby z  nad-
czynnością tarczycy, uczu-
lone na jodek potasu, z zapa-
leniem naczyń i  z chorobą 
Duhringa nie powinny stoso-
wać jodku potasu [zalecana 
jest konsultacja z lekarzem 
– przyp. red].

– Jakie dawki jodku potasu 
należy przyjąć?

– Ustalone przez WHO 
dawkowanie jodku potasu 
dla dorosłych (w tym dla 
kobiet w ciąży i karmiących 
piersią) oraz młodzieży 

po 12. roku życia wynosi 
100 mg, dla dzieci od 3. do 
12. roku życia wynosi 50 mg, 
dla dzieci od 1. miesiąca ży-
cia do 3. roku życia wynosi 
25 mg, dla noworodków 
– 12,5 mg.

– Czy w sytuacji zagrożenia 
nuklearnego musimy przyjmo-
wać tabletki? może wystarczy 
odpowiednia dieta?

– Jod występuje naturalnie 
w wielu produktach spożyw-
czych, ale jego ilość w sytu-
acji zagrożenia nuklearnego, 
jest zdecydowanie niewy-
starczająca. 

– Dziękuję za rozmowę
Oktawia michałowska

Na pytania dotyczące przyjmowania jodku potasu 
odpowiada „mieszkańcowi” dr katarzyna kowalcze, 
adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu, Wydział 
Nauk medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

JAk WYGLąDA DYSTRYBUCJA JODkU pOTASU
9 października br. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinfor-
mował, że na terenie województwa mazowieckiego utwo-
rzonych zostało 1648 punktów dystrybucji, a odpowiednia 
liczba tabletek została zabezpieczona. Poinformowano tak-
że o tym, że aktualnie zagrożenie radiacyjne nie występuje, 
a sytuacja związana z wojną w Ukrainie jest na bieżąco mo-
nitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.
– Jodek potasu powinien być przyjmowany zgodnie ze 
wskazaniami medycznymi, ponieważ jest to lek, który 
może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczni-
czymi, a także wywoływać działania niepożądane. Każdy, 
kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować 
się z lekarzem pierwszego kontaktu – powiedział Dyrektor 
Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie Tomasz Sławatyniec. 
Gdyby doszło do zagrożenia, tabletki będą znajdować się 
w szkołach, przedszkolach, aptekach, Publicznych Zakła-
dach Opieki Zdrowotnej, urzędach gmin i dzielnic, remizach 
strażackich.

Jodek potasu 60 –

Dr katarzyna kowalcze
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WYpOmINkI 
– Dzień dobry! Eustachy Mordziak głośnym 
powitaniem z daleka potwierdzał zbliżające-
mu się panu Kazimierzowi Główce, emery-
towi, który na bazarze zwykł robić zakupy, 
że czeka na niego i zaprasza. Lokal pana 
Eustachego nie był zbyt wytworny – ot, 
stragan z damską bielizną, ale w niczym to 
panom nie przeszkadzało.
– „Listopad dla Polaków” niebezpieczna 
pora…
– Słucham?
– Taki cytat. Z Wyspiańskiego. Z „Nocy 
Listopadowej” konkretnie. O Powstaniu 
Listopadowym. I jak to u Wyspiańskiego 
– co zdanie, to sentencja. 
– O tym powstaniu to nas w szkole uczyli. 
Ale niewiele pamiętam. Podobno gdzieś tu 
w okolicy się toczyło?
– A tak. W lasku za torami do Otwocka. 
Znaczy żadnych torów wtedy nie było, ale 
lasek był. 

– I jakiś pałacyk podobno, gdzie sztab się 
mieścił.
– Pałacyk stoi do dziś. Szkoła muzyczna 
tam jest. Przy Kwatery Głównej. Ale że 
tam sztab powstańczy był to legenda. 
– Niemniej o powstańcach pamiętać nale-
ży. To jednak nasza historia jest. 
– Jasne, że należy. Ale chciałoby się, że-
byśmy pamiętali nie tylko o heroicznych 
i na ogół tragicznych zrywach, lecz przy-
najmniej w równym stopniu o tych, którzy 
mozolnie, dzień po dniu zapisywali bardzo 
pożyteczne, choć mniej eksponowane 
karty historii. 
– A kogo takiego mamy, panie Kaziu? 
– Choćby księdza Jana Sztukę. Teraz jest 
czas wspomnień, to wspomnijmy go.
– Modlił się? A co ksiądz ma robić?
– No właśnie ten akurat robił bardzo dużo. 
Kościół na pl. Szembeka to jego dzieło. 
Od kościoła drewnianego do obecnego. 
Na plebanii było kino dla parafian, scena 
teatralna, to było wręcz centrum kulturalne 
dla tutejszej okolicy. W Powstaniu War-

szawskim pomagał powstańcom, a na ko-
niec, żeby nie zostawić parafian samych, 
dołączył do aresztowanych i dobrowolnie 
wyjechał z nimi na roboty do Niemiec. 
Po powrocie odbudował spalony kościół, 
a parafia znów była centrum działalności 
społeczno-kulturalnej. To był naprawdę 
niesamowity facet.
– Znał go pan, panie Kaziu?
– Pamiętam jak przez mgłę. Dobrze żył 
nawet z tymi, którzy w kościele raczej się 
nie pojawiali. Jak mój tatuś na przykład. 
Nie wiem, czy ksiądz Sztuka liczył, że 
w końcu nawróci grzesznika, ale z rzadka, 
bo z rzadka wpadał do nas.
– Co go tak w tatusiu za przeproszeniem 
pociągało?
– Tatuś birbant był – bardzo dowcipny, 
oczytany, towarzyski. Miło było wypić 
z nim po kieliszeczku. Na swój sposób 
lubili się. Ksiądz Sztuka i mój tatuś, to 
pewien styl, dziś już niestety zapomniany. 
Dlatego ich wspominam, czy – ze wzglę-
du na porę roku – „wypominam”.  Szaser

REKLAMA REKLAMA

Czytelnicy pytają  
– adwokat Wojciech Lipka 
odpowiada

PRAWNIK
RADZI'CO TY pOWIESZ!

Nie każdy umie się zachować 
podczas przyjęcia z najwyższej 
półki, z mnóstwem dań, sztuć-
ców, gości. Problem może spra-
wić choćby to, z której strony na-
lewają nam napoje, a z której na-
kładają dania? Kiedy kelner pod-
chodzi z prawej, kiedy z lewej? 
Warto wiedzieć, by nieostrożnym 
ruchem (np. poprawiając włosy) 
nie wytrącić mu tacy!

Na szczęście wyżyny sa-
voir vivre’u nie są nam aż tak 
potrzebne. Ot, wystarczy pro-
sta kindersztuba: jeść nożem 
i widelcem, nie siorbać, być 
uprzejmym (proszę – dziękuję 
– przepraszam), nie wycierać 
nosa w rękaw itp. Zwykle sobie 
z tym radzimy. Chcemy być do-

brze postrzegani przez innych 
i nie przynosić sobie wstydu. 
Ważną częścią wizerunku jest 
też to, jak mówimy, jaki poziom 
kultury osobistej widzą inni, gdy 
mają z nami kontakt.

Nie chodzi mi o gwarę, np. 
warszawską czy regionalizmy, 
ale o różne potworki i kaleki języ-
kowe. Na niektóre nawet przesta-
liśmy zwracać uwagę, szkoda.

„Z tego miejsca chciał-
bym podziękować…” Z tego? 
A z tamtego? I o co chodzi 
z tym „chciałbym powiedzieć, 
chciałbym podziękować”? Nie 
prościej zwyczajnie „dziękuję”? 
Chcesz, to po prostu dziękuj! 

Albo na bazarze czy w skle-
pie: pani da kilo jabłek. Lepiej 
i uprzejmiej „Proszę o ser” czy 
„Dla mnie żeberka”. „Pani się 
przesunie” – proszę się prze-

sunąć. Czy u lekarza „pani się 
rozbierze”, zamiast proszę się 
rozebrać.

Słynne „na dzień dzisiejszy”, 
zamiast po prostu – dziś. Jest 
tego więcej: pińcet, wczorej, 
włanczać, weszłem. Niektórzy 
tak mówią. Szkoda, że nie pró-
bują tego napisać i zobaczyć, co 
mówią.

Inna grupa, to ten pomarańcz 
– prawidłowo, gdy o kolorze, 
a nie o owocu! Owoc, to poma-
rańcza. Podobnie, jak nie „ten 
winogron” (to już do niczego 
nie jest podobne), tylko to wi-
nogrono. Gdyby było inaczej, to 
liczba mnoga od ten pomarańcz 
brzmiałaby tych pomarańczów, 
tych winogronów.

Koślawe „wziąść” kojarzy się 
ze słowem kraść. Prawidłowo 
– wziąć, kojarzone z brać, a nie 

kraść, ale też nie „wziełem” 
tylko wziąłem.

Celowo nie poruszam lawiny 
błędów, które popełniamy pi-
sząc. Ale mówić możemy bar-
dziej po polsku…

Mało jest dziś ludzi, którzy nie 
ukończyli szkoły podstawowej, 
choć po II wojnie analfabetyzm 
w Polsce był masowy. Tymcza-
sem dziś mamy to, co mamy. Nie 
chodzi tylko o polszczyznę mó-
wioną, ale i o pisaną, która cza-
sem kaleczy oczy w SMS-ach 
czy w internecie. Niezłą lekturą 
są też niektóre pisma kierowane 
do urzędów.

W sumie chodzi o rzeczy 
proste, zwyczajne, codzienne. 
O szacunek do siebie, do ośmiu 
lat podstawówki, o nasz ojczysty 
język. Bez drobnych, lecz kom-
promitujących wpadek.         żu

Kobiecym oKiem

co tam panie na pradze...

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

Siostra, z którą nie utrzymuję kontaktu, 
bez mojej zgody pochowała swojego męża 
w naszym grobie rodzinnym. O fakcie tym 

nie zostałem też poinformowany przez zarząd cmentarza. Czy takie 
działanie było prawidłowe i czy mogę coś jeszcze zrobić? 

W polskim systemie prawnym prawo do grobu wynika ze stosunku cywil-
noprawnego, wykreowanego przez zawarcie umowy o wykupienie miejsca na 
cmentarzu. 

Z chwilą pochowania w grobie zwłok ludzkich prawo do dysponowania 
miejscem pochówku przysługuje wszystkim osobom bliskim zmarłego, przy 
czym każda z tych osób jest współuprawniona i ma z pozostałymi równe pra-
wa. Powyższe nie oznacza jednak, że osoby te stają się stroną umowy zawartej 
z zarządem cmentarza, ale dokonanie kolejnego pochówku nie powinno się 
odbyć bez ich zgody. 

Przyjmuje się, że omawiane prawo przysługuje w pierwszej kolejności 
osobom, które same grób ten urządziły lub dla których został on urządzony, 
a w braku porozumienia osób uprawnionych zastosowanie mają w drodze 
analogii przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności rzeczy w częściach 
ułamkowych. Ponadto każda z osób, która uważa, że jej interes może być 
w przyszłości zagrożony ma prawo wystąpić do sądu z żądaniem ustalenia 
komu przysługuje prawo do grobu.

Zauważyć należy, że nabyte przez złożenie w trybie art. 7 ust. 2 ustawy 
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (dalej: CmenU) 
zastrzeżenia i dokonanie opłaty za pochowanie zwłok prawo nie daje swobo-
dy decyzji dotyczącej osoby, która może być w danym grobie pochowana. 

Osoba, której prawo w postaci dobra osobistego tj. kultu pamięci osoby zmar-
łej zostało naruszone poprzez pochowanie bez jej zgody innej osoby może wy-
stąpić na drogę sądową i domagać się ochrony przewidzianej w art. 23 i 24 k.c. 

W ramach tego postępowania można żądać m.in. żeby osoba, która do-
puściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego 
skutków, w tym także nakazania przeniesienia zwłok pochowanej osoby do 
innego grobu. 

Przepisy ustawy CmenU nie nakładają na zarząd cmentarza obowiązku 
ustalania kręgu osób współuprawnionych do rozporządzenia miejscem po-
chówku i powiadomienia ich o zamiarze zawarcia kolejnej umowy o pocho-
wanie w danym grobie innego zmarłego, jak też o zawarciu takiej umowy.

Przyjmuje się, że pochowanie zwłok osoby trzeciej bez zgody osoby 
współuprawnionej stanowi naruszenie prawa tej osoby, nawet wówczas gdy 
pochówku dokonano na podstawie umowy zawartej z zarządem cmentarza 
przez osobę uprawnioną do pochowania zwłok.

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, 
spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości 

oraz roszczeniach z „umów frankowych”.

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 150 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

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

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

warto 
przeczytać!

Agnieszka Dydycz Nigdy nie będę wyższa. 
Ale mogę być szczęśliwsza! 
Wspaniała, pogodna opowieść, która dodaje 
odwagi w mądry dojrzały sposób!
Małgorzata jest wyrozumiałą żoną, wspierającą 
przyjaciółką i córką, mamą dorosłych dzieci. 
Rytm życia wyznacza jej joga, niedzielne 
obiady u matki i kolejne tomy przygód pani 
prokurator. Bo Małgorzata jest pisarką i fantazji 
jej nie brakuje, ale nawet ona nie wymyśliłaby 
historii, której staje się bohaterką. Ona i motyle 
w brzuchu? Czy w jej wieku to możliwe? Oczywiście, że tak, bo 
szczęście, na szczęście, można odnaleźć w każdym wieku, ale… jest 
jeden warunek. Trzeba sobie na nie pozwolić! A skoro Małgorzacie 
się udało, może nam też się uda?
Drogie Panie, czytając tę książkę, pomyślcie także o sobie. To opowieść 
dla nas i o nas, o naszych lękach i marzeniach, i o tym, jakie chcemy 
być dla wszystkich dobre, aż z tej dobroci zapominamy o sobie! 
A przecież nasze życie też może być jak film, w którym same piszemy 
sobie scenariusz i gramy główną rolę. I choć zdarzy się, że ktoś nam 
czasem przeszkodzi lub zacznie stroić fochy – nic to, damy sobie radę! 
Nie warto narzekać na to, czego nie mamy i płakać nad tym, czego nie 
możemy zmienić. Jesteśmy, jakie jesteśmy i już! Gorąco polecam: i żyć 
szczęśliwie, i książkę! Marysia Winiarska

Silver oficyna wydawnicza wydaje książki o dojrzałych bohaterach, 
pełne prawdziwych historii, pisanych dużym wygodnym drukiem.
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RADA mIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Gabriela Szustek (klub Radnych koalicja Obywa-
telska) zapytała na jakim etapie jest przebudowa 

i rewitalizacja Ośrodka „Namysłowska” na pradze północ. 
Radnej odpowiedział zastępca prezydenta Warszawy – Tomasz 
Bratek: (...) Wstępny harmonogram zakłada w 2023 r. przygoto-
wanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie 
konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie kon-
cepcji modernizacji Skweru Sportów Miejskich, pływalni krytej oraz 
basenu zewnętrznego Ośrodka Namysłowska. Kolejny etap w la-
tach 2024–2025 przewiduje opracowanie dokumentacji projekto-
wej oraz uzyskania pozwolenia na budowę Skweru Sportów Miej-
skich i budynku pływalni z zapleczem oraz niezbędną infrastruktu-
rą. Etap wykonania robót budowlanych zaplanowany jest na lata  
2026–2027, a szacunkowa wartość realizacji to 67 mln zł brutto. 

Zapraszamy na przegląd interpelacji radnych m.st. Warszawy oraz rajców wszystkich prawobrzeżnych 
dzielnic. Sprawdzamy, o co pytają i co chcą zrobić dla mieszkańców wybrani przez nich przedstawiciele 
samorządu terytorialnego. przedstawiamy pokrótce po jednej interpelacji z dzielnicy. 

RAdNi pYtAJą,  
uRzędNicY odpowiAdAJą

BIAŁOŁękA
Radna mariola Olszewska 
(klub Radnych Razem dla 
Białołęki) w swojej interpe-
lacji zwróciła się z prośbą 

o ułożenie czterech progów zwalniających 
na ul. Waligóry, co pozwoliłoby zwiększyć 
bezpieczeństwo na tej arterii. 
Progi zwalniające, będące elementami bezpie-
czeństwa ruchu, służą do fizycznego wymusze-
nia ograniczenia prędkości pojazdów i co do 
zasady można je stosować w miejscach, gdzie 
ze względów bezpieczeństwa konieczne jest 
skuteczne ograniczenie prędkości pojazdów. 
(...) Mając na względzie powyższe uwarun-
kowania, a także charakterystykę omawianej 
ulicy (chodnik oddalony od jezdni na znacznej 
długości drogi, jak i odcinkowe ograniczenie 
prędkości do 30 lub 40 km/h), informuję, że 
nie planujemy montażu progów zwalniających 
na ul. Waligóry – przekazała Anna Majchrzak, 
zastępca burmistrza Białołęki. 

pRAGA-pÓŁNOC
Radny niezrzeszony mariusz Borowski poprosił o in-
formację, ilu pediatrów pracuje w przychodni przy 
ul. Otwockiej 1, gdyż zgodnie z sugestiami miesz-
kańców brakuje w placówce lekarzy tej specjalizacji. 

Rajcy odpowiedział Paweł Chęciński, Dyrektor Samodzielnego 
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warsza-
wa Praga-Północ: (…) konsultacje pediatryczne prowadzi pięciu 
(okresowo sześciu – lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny 
rodzinnej) lekarzy, tj. troje pediatrów i dwoje specjalistów medy-
cyny rodzinnej. Zapisy prowadzone są na bieżąco. Ze względu na 
obserwowaną sezonowość i nasilenie infekcji w okresie jesienno-
zimowym pacjenci naszego SZPZLO przyjmowani są we wszystkich 
placówkach, w których dostępne są konsultacje pediatryczne. 

WESOŁA 
Grażyna Bany, przewodnicząca klubu Radnych – Razem dla We-
sołej w swojej interpelacji zapytała o możliwość usprawnienia 
przejazdów samochodami w taki sposób, aby nie tworzyły się 
kilometrowe korki na ulicy praskiego pułku i nie truły mieszkań-
ców spalinami. 

Długie korki w godzinach szczytu spowodowane są wstrzymywaniem ruchu na zapo-
rach przejazdu kolejowego na ul. 1 Praskiego Pułku oraz przebudową tunelu w Sule-
jówku. Sytuacja poprawi się prawdopodobnie po wybudowaniu tunelu w Sulejówku. 
W obecnej sytuacji urząd dzielnicy nie widzi możliwości usprawnienia ruchu – poin-
formował Krzysztof Kacprzak, zastępca burmistrza Wesołej. 

WAWER
Radna Anna Ojer (klub Radnych Wawerska Ini-
cjatywa Samorządowa) zawnioskowała o częst-
sze kursowanie autobusów linii 319. 
Radnej odpowiedziała Renata Wiśniewska, Dyrektor 

Administracyjno-Organizacyjnego Zarządu Transportu Miejskiego: 
Od czasu uruchomienia linii 319 ZTM stale monitoruje frekwencję 
w pojazdach tej linii. (...) Wobec niewielkiego wykorzystania linii 
319 nawet w godzinach szczytu, kiedy liczba osób korzystających 
z Warszawskiego Transportu Publicznego jest największa, należy 
przewidywać, że poza tymi godzinami oraz w czasie weekendów 
zainteresowanie pasażerów linią 319 byłoby jeszcze mniejsze. 
Dlatego zdaniem ZTM wydłużenie okresu kursowania linii 319 jest 
bezzasadne. (...) Obecnie nie planujemy rozszerzenia kursowania 
linii o weekendy i godziny pozaszczytowe. 

REmBERTÓW
Józef melak (niezrzeszony) zgłosił problem zwią-
zany z pojawieniem się na obszarze osiedla kawę-
czyn-Wygoda dużej ilości dzików, które dokonują 
zniszczeń zieleni m.in. na terenie Alei Chwały. 
W związku ze zbliżającymi się obchodami kolejnej 

rocznicy powstania Listopadowego radny prosi o uprzątnięcie 
zniszczeń i podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo 
mieszkańcom tej części Rembertowa. 
W nawiązaniu do części interpelacji dotyczącej zniszczeń ziele-
ni wzdłuż ulicy Tarczy informuję, że odtworzenie zieleni zostało 
zlecone firmie zewnętrznej zajmującej się konserwacją zieleni na 
terenie dzielnicy Rembertów. Jednocześnie informuję, że w dniu  
11 października br. zwróciłem się do Lasów Miejskich – War-
szawa o zorganizowanie nęciska oraz o odłowienie lub odstrzał 
dzików w okolicach rezerwatu Olszynki Grochowskiej – napisał 
w odpowiedzi na interpelację Aleksander Lesiński, zastępca bur-
mistrza Rembertowa. 

TARGÓWEk
kamil maciejczuk z klubu Radnych „mieszkańcy 
Bródna, Targówka i Zacisza” zwrócił się z proś-
bą o doświetlenie nowo powstałego muralu na 
budynku Szkoły podstawowej nr 377 im. mjr. 

H. Dobrzańskiego „Hubala” przy ul. Trockiej 4. 
Została rozpoczęta procedura mająca na celu przesunięcie do-
datkowych środków finansowych do budżetu placówki w celu za-
kupu i montażu oświetlenia muralu – poinformowała Małgorzata 
Kwiatkowska, burmistrz Targówka. 

pRAGA-pOŁUDNIE
marek Borkowski (klub Radnych prawo i Sprawiedliwość) chciał 
się dowiedzieć, kiedy zostanie wyremontowane miasteczko ruchu 
drogowego przy ul. Olszynki Grochowskiej. 

Remont miasteczka ruchu drogowego był przedmiotem projektu z budżetu oby-
watelskiego na 2023 rok. Niestety projekt nie został wybrany przez mieszkańców 
Gocławka. Obecnie brak jest środków na kompleksowy remont obiektu miasteczka 
ruchu drogowego, prace naprawcze są realizowane z budżetu na utrzymanie obiek-
tów sportowych w dzielnicy – wyjaśnił Adam Cieciura, zastępca burmistrza dzielnicy 
Praga-Południe. 
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ZAUŁKI HISTORII INSTYTUT WETERYNARYJNY
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Instytut Weterynaryjny, 
jako wyższa uczelnia kształ-
cąca weterynarzy, został 
utworzony w Warszawie 
w 1889 roku. Był trzecią po 
Politechnice i Uniwersytecie 
uczelnią wyższą w Warsza-
wie. Po kilku latach podjęto 
decyzję o wybudowaniu 
nowej siedziby uczelni przy 
wschodniej granicy miasta 
– przy szosie Grochow-
skiej, na granicy Kamionka 
i Grochowa. Wybór nie był 
przypadkowy. Tuż obok, 
w miejscu obecnego parku, 
znajdował się wielki targ 
koński. Na Pragę trafiały też 
tysiące sztuk krów i wołów 
pędzonych ze wschodu Kró-
lestwa Polskiego i Ukrainy. 
Pod koniec XIX w. prawo-
brzeżna Warszawa była waż-
nym centrum handlu końmi 
i zwierzętami rzeźnymi oraz 
przemysłu mięsnego i zapo-
trzebowanie na weterynarzy 
bardzo rosło. Umieszczenie 
uczelni obok największego 
targu końskiego było poży-
teczne dla obu stron. 

Teren Instytutu zajął 
prawie kwadratowy plac 
o powierzchni 5 mórg, 
czyli ponad 2,5 hektara. 

Wybudowano na nim sie-
dem budynków. Na wprost 
głównej bramy, w centrum, 
wzniesiono dwupiętrowy 
gmach główny. Po obu jego 
stronach, na rogach posesji 
od strony ul. Grochowskiej 
stanęły dwa budynki jed-
nopiętrowe, jeden dla kli-
niki chirurgicznej, drugi 
dla kliniki terapeutycznej. 
Za budynkiem głównym 
wzniesiono kolejne trzy 
budowle: zakład anatomii 
prawidłowej, zakład anato-
mii patologicznej z labora-
torium bakteriologicznym 
oraz kuźnię z mieszkaniem 
dla wykładowcy kucia koni 
i salami wykładowymi. Za 
kuźnią znajdował się jesz-
cze mały parterowy skład 
węgla i drzewa. Teren 
ogrodzono płotem z drew-
nianych sztachet. Wejścia 
były dwa – główne od Gro-
chowskiej i boczne od ulicy  
Terespolskiej. 

Tak w gmachu głów-
nym, jak i w pozostałych 
pięt rowych budynkach 
schody były marmurowe, 
a posadzki w zależności od 
potrzeb z terakoty, asfaltu 
lub drewniane. Oświetlenie 

było gazowe, a ogrzewanie 
zapewniała „dostateczna 
ilości pieców”. Najwięk-
szy kłopot był z wodą. Nie 
doprowadzono miejskiego 
wodociągu, więc tymcza-
sowo zbudowano „wodociąg 
miejscowy” zaopatrujący 
w wodę tylko kliniki chirur-
giczną i terapeutyczną oraz 
mieszkanie dyrektora i toa-
lety w gmachu głównym. 

Kadrę Instytutu stanowiło 
14 wykładowców, asystent, 
laborant i służba pomocnicza. 
W większości byli to Rosja-
nie. Na początku XX wieku 
studiowało tu około dwustu 

pieRwszA uczelNiA wYższA  
NA pRAwYM BRzegu wisłY

Zespół budynków Instytutu Weterynaryjnego, pierwszej wyższej uczelni w pra-
wobrzeżnej Warszawie, został wybudowany w latach 1898–1900 na polach 
pamiętnej bitwy grochowskiej 1831 r. według projektu Władimira pokrowskie-
go. Nieopodal, przy ulicy Terespolskiej, został wzniesiony pomnik poświęcony 
carskim żołnierzom poległym w tej bitwie, a zniszczony po opuszczeniu przez 
Rosjan Warszawy podczas I wojny światowej. 

studentów, z których tylko 
około jedną czwartą stanowili 
Polacy. Studia trwały cztery 
lata i kosztowały 50 rubli 
rocznie – dwa razy mniej niż 
w pozostałych uczelniach. 
W tym czasie na sąsiednim 
targowisku wół kosztował 
od 70 do 100 rubli. 

W sierpniu 1915 r., tuż 
przed wkroczeniem Niem-
ców do Warszawy, Instytut 
Weterynaryjny ewakuowano 
w głąb Rosji. 

Po odzyskaniu niepodle-
głości przez Polskę budynki 
przy Grochowskiej 77 (obec-
nie nr 272) przejął Uniwersy-
tet Warszawski. Początkowo 

działało w nim studium 
weterynaryjne, przekształ-
cone w 1927 r. w Wydział 
Weterynaryjny Uniwersy-
tetu Józefa Piłsudskiego. 
Wykładała tu jedna z dwóch 

Budynek główny Instytutu Weterynaryjnego – pocztówka z ok. 1910 roku. po lewej 
stronie widać fragment gmachu kliniki anatomii prawidłowej i szczyt carskiego 
obelisku upamiętniającego bitwę grochowską.

Budynek gmachu kliniki anatomii prawidłowej sfotografowany od strony gmachu głównego ok. 1902 roku. 
Doskonale widać stojący przy ul. pomnikowej (obecnie Terespolskiej) carski obelisk bitwy grochowskiej 
1831 roku. 

kobiet, które otrzymały ty-
tuł profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego w okresie 
1918–1939. Irena Maternow-
ska od 1937 r. prowadziła 
katedrę nauki o środkach 
spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego. 

Po wojnie, w 1952 r., 
kompleks budynków objęła 

Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego, która 
zajmowała je aż do przepro-
wadzki do nowego kampusu 
w 2005 r. Opuszczony teren 
kilka lat później odkupiło 

miasto Warszawa i przezna-
czyło go na siedzibę orkie-
stry Sinfonia Varsovia. 

W 2008 r. kompleks bu-
dynków Instytutu Weteryna-
ryjnego wpisano do rejestru 
zabytków, a dwa lata później 
rozpisano konkurs na projekt 
nowej siedziby orkiestry. 
Projekt zakładał m.in. wy-
budowanie sali koncertowej 
na 1800 miejsc przy zacho-
waniu zabytkowego układu 
urbanistycznego. Konkurs 
wygrała austriacka pracow-
nia Thomas Pucher z Gratzu. 
Budynek miał powstać do 
2016 r., ale ciągle brakowało 
pieniędzy. Koncerty odby-
wały się w prowizorycznym 
namiocie postawionym za 
budynkiem głównym. Prace 
ruszyły ponownie w 2018 r., 
inwestycję umieszczono 
w ramach projektu Zinte-
growanego Programu Re-
witalizacji m.st. Warszawy. 
W grudniu 2021 r. ogłoszono 
przetarg na pierwszy etap re-
alizacji projektu. 

Sala koncertowa ma być 
gotowa do końca 2026 roku. 

krzysztof Gutowski

REKLAMA REKLAMA

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 au
to

ra

które łączą ludzi

Koszulki kupisz w sklepie
www.pragaunited.pl

Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu

Redakcja „Mieszkaniec”
ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa
pn.-pt. 10.00-16.00, tel. 604-77-55-98

39 zł
00

Lubisz Pragę? 
Pokaż to!

4 5 WZORÓW 
damskie i męskie

4 rozmiary od S do XXXL
4 2 KOLORY - czarny i biały



7

REKLAMA REKLAMA

świAtełKA pAMięci
W ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnaliśmy także Ich…
2021
 22.10. Ryszard filipski (87 l.) – aktor i reżyser filmowy i te-

atralny, mjr Henryk „Hubal” Dobrzański z filmu Hubal.
 24.10. krzysztof kiersznowski (71 l.) – aktor filmowy, tele-

wizyjny i teatralny.
 31.10. Andrzej Zaorski (79 l.) – aktor, satyryk, twórca radio-

wy (60 minut na godzinę) i telewizyjny (m.in. Gallux 
Show, Studio Gama). 

 16.11.  kamil Durczok (53 l.) – dziennikarz, prezenter telewi-
zyjny i radiowy oraz publicysta.

 8.12. Antoni Gucwiński (89 l.) – wieloletni dyrektor wro-
cławskiego ogrodu zoologicznego, wspólnie z żoną 
prowadził program przyrodniczy „Z kamerą wśród 
zwierząt”.

 8.12. Sylwester Chęciński (91 l.) – reżyser filmowy i sce-
narzysta, m.in. autor kultowej trylogii o Pawlakach 
i Kargulach. 

 14.12. Tadeusz Ross (83 l.) – aktor, scenarzysta, satyryk, były 
poseł i europoseł Platformy Obywatelskiej, a ostatnio 
radny Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy. 

 21.12. Żora korolyov (34 l.) – ukraińsko-polski tancerz, 
choreograf, przedsiębiorca i aktor.

2022
 4.01. Andrzej Nowak (62 l.) – wybitny gitarzysta, kompo-

zytor, producent muzyczny i założyciel zespołu TSA.
 19.01. Antonina Girycz-Dzienisiewicz (82 l.) – aktorka, hra-

bina Lubecka w serialu Bulionerzy. 
 22.01. Barbara krafftówna (93 l.) – aktorka, piosenkarka 

i artystka kabaretowa. 
  Janina Traczykówna (92 l.) – aktorka teatralna, fil-

mowa i telewizyjna, Michasia Ostrzeńska w Nocach 
i dniach. 

 3.02. Maria Nurowska (78 l.) – powieściopisarka i nowe-
listka. 

z mIasta
sAsKA KępA Bez stRefY 
płAtNego pARKowANiA
Na ostatniej sesji Rady 

m.st. Warszawy radni przy-
jęli uchwałę w sprawie roz-
patrzenia petycji dotyczącej 
niewprowadzania strefy płat-
nego parkowania na Saskiej 
Kępie. Część mieszkańców 
oraz dzielnicowych radnych 
nie zgadzają się z zapro-
ponowanymi przez Zarząd 
Dróg Miejskich zmianami. 
W głosowaniu wzięło udział 
56 radnych, z czego 28 było 
za przyjęciem uchwały, 
9 było przeciw, a 19 wstrzy-
mało się od głosu. Oznacza 
to, że w tym roku zmian do-
tyczących parkowania w tej 
części Pragi Południe nie bę-
dzie. Niewykluczone, że te-
mat ten wróci w zmienionej 
formie w kolejnych latach, 
bowiem zarówno radni, jak 
i mieszkańcy chcą uporząd-
kowania parkowania na tere-
nie Saskiej Kępy. Zaznaczają 
jednocześnie, że sposób i ro-

dzaj w jaki powinno to być 
dokonane, powinien być wy-
pracowany przez wszystkie 
zainteresowane strony. 

chiRuRgiA dziecięcA  
NA BiAłołęce 

Warszawski Szpital dla 
Dzieci uruchomił na Biało-
łęce filię oddziału chirurgii 
dziecięcej. W placówce od-
bywają się już zabiegi oto-
laryngologiczne. Z czasem 
zakres zabiegów chirurgii 
dziecięcej będzie rozsze-
rzany. 

W ramach działalności 
chirurgicznej w placówce 
przy ul. Przykoszarowej 16 
będą wykonywane m.in.: 
operacje kamicy pęche-
rzyka żółciowego, usunięcie 
śledziony, a także laserowe 
operacje torbieli pilonidal-
nych, operacje plastyczne 
(np. odstające uszy, usunię-
cie znamion i zmian skór-
nych) oraz zabiegi opera-
cyjne urologiczne.

zgłoś NAJlepszego 
spoRtowcA wARszAwY
Do 15 listopada br. można 

zgłaszać kandydatki i kan-
dydatów do Plebiscytu na 
Najlepszych Sportowców 
Warszawy 2022 roku, spo-
śród których Kapituła wy-
łoni zwycięzców w katego-
riach: Najlepszy Sportowiec 
Roku, Najlepszy Sportowiec 
Niepełnosprawny Roku 
i Trener Roku. Formularze 
zgłoszeniowe można zna-
leźć na stronie internetowej 
Plebiscytu na Najlepszych 
Sportowców Warszawy.

Kandydatów do tytułu 
można zgłaszać pocztą tra-
dycyjną lub osobiście (Biuro 
Sportu i Rekreacji: pl. Defi-
lad 1, pok. 1123, 00-901 War-
szawa) lub pocztą elektro-
niczną (plebiscyt@um.war-
szawa.pl).

Na początku przyszłego 
roku odbędzie się głosowanie 
internautów na Najpopular-
niejszego Sportowca Roku.

Um, mk
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teRMiNAl NA gocłAwiu 
pełeN KultuRY

Terminal Kultury Gocław 
przy ul. Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego 24 już działa. 
W nowej placówce będą 
odbywać się m.in. koncerty 
i przedstawienia oraz zajęcia 
artystyczne, językowe, mu-
zyczne, ruchowe i rękodziel-
nicze dla mieszkańców ze 
wszystkich grup wiekowych. 

Budynek Terminalu Kul-
tury Gocław ma około 6 tys. 
m2 powierzchni i mieszczą 
się w nim: wielofunkcyjna 
sala widowiskowa, po-
mieszczenia Europejskiego 
Centrum Uniwersytetów 
Drugiego i Trzeciego Wieku, 
dwie wypożyczalnie ksią-
żek, czytelnie i sala kompu-
terowa, sale do zajęć i warsz-
tatów, a nawet szklarnie. Do 
dyspozycji odwiedzających 
będzie także ogród zimowy 
i taras na dachu.

Koszt inwestycji wyniósł 
niemal 40 mln zł.
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„mieszkaniec” rozmawia ze Stanisławem Banasiu-
kiem, aktorem i mieszkańcem Wesołej.

MIESZKANIEC w wesołeJ dRzew Jest więceJ Niż ludzi
zastępcze. Zresztą cóż to jest 
dwadzieścia kilometrów. To 
żadna odległość. Cieszę się, 
że mieszkam w tej najstar-
szej, historycznej części 
Wesołej. Inne jej osiedla, 
takie jak Stara Miłosna, wy-
rastały na moich oczach, ale 
niespecjalnie podobał mi się 
pomysł wstawiania bloko-
wisk w środek lasu.

– po studiach aktorskich 
występował pan w teatrach 
wrocławskich…

– Szkołę teatralną ukoń-
czyłem w Warszawie. Pano-
wało wówczas przekonanie, 
że zaraz po studiach trzeba 
grać jak najwięcej dużych, 
głównych ról, a to może 
młodemu absolwentowi za-
pewnić teatr pozawarszaw-
ski. Jechałem do Wrocławia 
w przekonaniu, że będę tam 
grał przez rok. Trafiłem do 
Teatru Polskiego, do dyrek-
tora Piotra Paradowskiego. 
Teatr Polski we Wrocławiu 
obchodził wtedy jubile-
usz 40-lecia i dyrektor z tej 
okazji postanowił wesprzeć 
zespół młodymi aktorskimi 
siłami, a szkoła aktorska we 
Wrocławiu jeszcze wtedy nie 
istniała. Z Teatrem Polskim 
współpracowali wybitni 
reżyserzy, tacy jak Henryk 

Tomaszewski czy Tadeusz 
Minc. Warunki dla młodego 
absolwenta były wręcz wy-
marzone. 

– A co pana skłoniło, by zo-
stawić Wrocław i przenieść się 
do Warszawy?

– Jak mówiłem – jechałem 
do Wrocławia z myślą, że 
spędzę tam rok. Spędziłem 
w końcu osiem lat – cztery 
w Teatrze Polskim i cztery 
w Teatrze Współczesnym 
u Kazimierza Brauna. Wy-
jeżdżaliśmy z wieloma 
spektaklami na Zachód – do 
Irlandii, do Hiszpanii, do 
Grecji, do Niemiec – także 
w czasie stanu wojennego, 
co było ewenementem. 
A do Warszawy wróciłem, 
bo jednak „wiadoma rzecz 
– stolica, a Warszawa da się 
lubić”. Tu zawsze dzieje się 
najwięcej, także dla aktorów. 
Dostałem angaż w Teatrze 
Narodowym, co było moim 
marzeniem. Do tego właśnie 
kończyła się budowa mojego 
domu w Wesołej, budowa, 
w której oczywiście wspie-
rała mnie rodzina. 

– Cieszy się pan, że pana 
syn mateusz poszedł w pana 
ślady?

– Cieszę się, ale uczciwie 
powiem, że nie popychałem 

go w tym kierunku. To jego 
własny, osobisty i przemy-
ślany wybór. Syn jest w tej 
chwili na fali, udało mu się 
świetnie odnaleźć na trud-
nym rynku filmowym i te-
lewizyjnym. Chętnie bym 
opowiedział co syn pora-
bia, ale… sam nie do końca 
wiem, dlatego że dziś udział 
w wielu projektach wiąże 
się z podpisaniem klauzuli 
poufności.

– pana także wciąż można 
zobaczyć w nowych rolach 
filmowych, serialowych, ale 
i teatralnych.

– Zapraszam publiczność 
do Domu Kultury Świt przy 
ul. Wysockiego na przedsta-
wienie muzyczne w reżyse-
rii Marysi Seweryn zatytu-
łowane „Edith i Marlene”. 
Niestety jest pewien kłopot. 
Siedmioro aktorów, troje mu-
zyków, znakomita scenogra-
fia i kostiumy, a to kosztuje, 
dlatego bilety muszą koszto-
wać aż 120 złotych. Wiem, 
że jest inf lacja i portfele 
widzów bardzo się „odchu-
dziły”. Trochę się martwię 
o ten spektakl, jak długo 
damy go radę grać w tej sy-
tuacji. Cały czas związany 
jestem z Teatrem Capitol, 
w którym gram w spektaklu 

„Alibi od zaraz”, oraz w pro-
jektach „Tuwim” i „Brze-
chwa”. A przygotowuję rolę 
w komedii „Lepsza” Jerzego 
Szczudlika w Teatrze Miej-
skim w Lesznie. Bardzo 
mnie cieszy farsa polskiego 
autora, bo dotychczas w na-
szym teatrze graliśmy farsy 
albo francuskie, albo angiel-
skie. Reżyseruje Dariusz 
Taraszkiewicz, a grają: Ewa 
Kuklińska, Tatiana Sosna-
Sarno i ja.

– Na koniec wróćmy jesz-
cze do Wesołej. Czy jest w tej 
dzielnicy coś, co pana irytuje? 
Co by pan chciał zmienić?

– Nie mam do Wesołej 
żadnych pretensji, natomiast 
mam jedno życzenie – żeby 
prężniej rozwijała się tu sieć 
dróg rowerowych. Chyba 
każdy mieszkaniec Wesołej 
wie, jak bardzo fajnie jeź-
dzi się rowerem po zakupy. 
Można wyskoczyć po bu-
łeczki, po chleb i masełko 
bez odpalania samochodu, 
trucia powietrza i martwie-
nia się o parkowanie. Wesoła 
jest bezpieczna, komfortowa, 
są tu świetne relacje towa-
rzyskie, sąsiedzkie. Mam 
w Wesołej wszystko, czego 
mi potrzeba do życia.

Rozmawiał Rafał Dajbor

– Od jak dawna jest pan 
mieszkańcem Wesołej?

– Mieszkam tu od 1983 
roku, jeszcze od czasów, 
w których Wesoła nie była 
dzielnicą Warszawy, tylko 
osobnym miasteczkiem. 

– Nie przeszkadza panu, że 
Wesoła leży niemal dwadzie-
ścia kilometrów od centrum 
Warszawy?

– To nie wada, ale walor 
Wesołej. W Wesołej drzew 

jest więcej niż ludzi, niż 
samochodów, więcej niż 
zanieczyszczających po-
wietrze kominów. Dzięki 
Szybkiej Kolei Miejskiej 
i wspólnemu biletowi z Ko-
lejami Mazowieckimi do-
jazd do centrum Warszawy 
jest szybki. Teraz co prawda, 
z powodu budowy tunelu 
pod torami w Sulejówku, 
są pewne utrudnienia, ale 
sprawnie kursują autobusy 

BiAłołęKA pRAgA-połudNie

Na początku września br. 
rozpoczęła się przebudowa 
wiaduktu na ulicy Marywil-
skiej na odcinku między uli-
cami Smugową i Kupiecką. 
Prace remontowe zaplano-
wano tak, by całkowicie nie 
wyłączać wiaduktu z ruchu 
kołowego – przejazd odby-
wał się wahadłowo. W pią-
tek 21 października br. 
wykonawca rozpoczął wy-
burzanie zachodniej połowy 
wiaduktu, a w sobotę doszło 
do niekontrolowanego prze-
mieszczenia podpory. Wsku-
tek tego dźwigary płyty wia-
duktu stały się niestabilne.

zAMKNiętY wiAduKt 
NA MARYwilsKieJ

Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego zde-
cydował, że pozbawiony so-
lidnego oparcia wiadukt nie 
może być użytkowany i po-
zostanie wyłączony z ruchu.

Oznacza to zmiany tras 
autobusów linii 176 i N64 
oraz uruchomienie linii za-
stępczej Z76 i dodatkowych 
kursów linii 133 na zmienio-
nej trasie.                             JpN

Pod koniec sierpnia straż-
nicy otrzymali zgłoszenie 
o powstającym śmietnisku 
na jednej z posesji przy ul. 
Obarowskiej. O sytuacji 
powiadomili zaniepokojeni 
mieszkańcy okolicznych 
bloków. 

– Funkcjonariusze skon-
trolowali teren i stwier-
dzili, że pewien mężczyzna 

gromadzi tam różnego ro-
dzaju odpady. Były wśród 
nich elementy ubrań, nie-
sprawne sprzęty AGD, ma-
teriały budowlane, butelki, 
puszki – czyli wszystko, 
co powinno znaleźć się na 
śmietniku, a nie tuż przed 
oknami lokatorów sąsia-
dującego z posesją bloku 
– informuje Straż Miejska. 

Wiadukt na marywilskiej jest zamknięty do odwo-
łania. Zarząd Dróg miejskich nie podał daty po-
nownego włączenia go do ruchu kołowego.
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śMietNisKo NA gRochowie
Na terenie jednej z posesji na Grochowie pewien 
mężczyzna postanowił gromadzić różnego rodza-
ju śmieci. Rozrastające się śmietnisko zaczęło 
przeszkadzać okolicznym mieszkańcom, którzy 
powiadomili Straż miejską. 

Funkcjonariusze poznali 
także przyczynę gromadze-
nia różnych przedmiotów. 

– Podczas kontroli straż-
nicy ujawnili, że mężczyzna 
ogarnięty zbieracką pasją 
nie był wcale właścicielem 
tej działki. Przyznał, że wy-
glądała na opuszczoną i po-
zbawioną właściciela, więc 
uznał, że może tam robić, co 
mu się podoba. Kontrolerzy 
ze Straży Miejskiej wydali 
mu polecenie uprzątnięcia 
działki i usunięcia z niej 
zgromadzonych odpadów 
– zaznaczają strażnicy. 

W październiku funkcjo-
nariusze postanowili skon-
trolować posesję i sprawdzić, 
czy mężczyzna zastosował 
się do wskazanych zaleceń. 
Okazało się, że działka jest 
już uprzątnięta, a miesz-
kańcy pobliskich bloków 
mogą odetchnąć z ulgą. mk

Więcej o zmianach 
w komunikacji miejskiej 
informujemy na naszej 

stronie www.mieszkaniec.pl
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Linia 311 ma stosunkowo 
krótką trasę. Prowadzi 
z Gocławia na Kamionek 
i ma zaledwie dwadzieścia 
przystanków. Autobusy jeż-
dżą co około pół godziny, 
a mieszkańcy mogą dotrzeć 
nimi do ważnych instytucji 
na terenie Pragi Południe, 
ale jedynie w dni powsze-
dnie. Dlaczego? 

– Autobusy linii 311 nie 
kursują w weekendy, gdyż 
jest to linia, której głównym 
zadaniem jest zapewnienie 
bezpośredniego połącze-
nia do Urzędu Dzielnicy 
Praga-Południe, Sądu Re-
jonowego dla Warszawy 
Praga Południe i ZUS-u, 
które to instytucje funkcjo-
nują w dni powszednie. Jej 

311 tYlKo w tYgodNiu
mieszkanka pragi południe postanowiła z pomo-
cą naszej redakcji wyjaśnić, dlaczego autobusy 
linii 311, które mają swoją pętle przy kościele 
św. Rity z Cascii przy ul. Żupniczej 27, kursują 
tylko w dni robocze. Ona i jej sąsiedzi chcieliby 
dojeżdżać tą linią na niedzielne msze. 

trasa niemal na całej dłu-
gości pokrywa się z trasami 
innych linii, bo 311 uzupeł-
nia je właśnie w dojeździe 
do tych instytucji – mówi 
Tomasz Kunert, rzecznik 
prasowy Zarządu Trans-
portu Miejskiego. – Obecnie 
odległość od pętli Kamionek 
obsługiwanej przez linię 311 
do najbliższych przystan-
ków obsługiwanych przez 
linie kursujące we wszystkie 
dni tygodnia – Tor Kolarski, 
linie: 102, 123, 173 – wynosi 
tylko około 250 metrów. Po 
wybudowaniu przedłuże-
nia ulicy Żupniczej do po-

łączenia z Podskarbińską 
planujemy skierować linie 
102 i 123 ulicami Żupniczą 
i Podskarbińską, poprawia-
jąc obsługę osiedli budowa-
nych w rejonie zbiegu obu 
tych ulic – dodaje Tomasz 
Kunert. 

Oznacza to, że linia 311 nie 
będzie kursowała w week-
endy.                             marcin kalicki
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świAtełKA pAMięci

n

 4.02. Jerzy Osiatyński (81 l.) – ekonomista i polityk, pro-
fesor nauk ekonomicznych, poseł na Sejm, minister 
finansów (1992–1993), członek Rady Polityki Pie-
niężnej (2013–2019).

 7.02. Zbigniew Namysłowski (83 l.) – saksofonista jazzo-
wy, kompozytor i aranżer. 

 14.02 Daniel passent (83 l.) – dziennikarz i publicysta, wie-
loletni felietonista tygodnika „Polityka”, a także pisarz, 
tłumacz, satyryk i dyplomata. W latach 1997–2002 
ambasador RP w Chile.

 18.02. Witold paszt (68 l.) – piosenkarz, założyciel i wokali-
sta zespołu Vox.

 4.03. Tadeusz Borowski (80 l.) – aktor warszawskiego  
Teatru Ateneum.

 19.03. marian Zembala (72 l.) – lekarz, kardiochirurg, 
profesor nauk medycznych, w 2001 jako pierwszy 
w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce, w 2015 
minister zdrowia, poseł na Sejm VIII kadencji. Kawaler 
Orderu Orła Białego.

 7.04. Ludwik Dorn (67 l.) – były wicepremier i marszałek 
Sejmu, poseł III, IV, V, VI i VII kadencji. 

 18.04. Andrzej korzyński, pseud. „Andrzej Spol (82 l.) 
– kompozytor, aranżer i pianista, członek Polskiej 
Akademii Filmowej. Twórca hitów m.in. Żółte kalenda-
rze, Domek bez adresu, Mydełko Fa oraz muzyki do 
filmów m.in. Akademia pana Kleksa, Kochaj albo rzuć, 
Człowiek z marmuru.

 20.04. Erwina Ryś-ferens (67 l.) – wybitna polska łyżwiarka.
 15.05. Ignacy Gogolewski (91 l.) –  aktor teatralny, filmowy 

i telewizyjny (Antek Boryna w serialu Chłopi), a także 
reżyser i scenarzysta.

 15.05. Jerzy Trela (80 l.) – aktor teatralny, filmowy i telewi-
zyjny, profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie, jeden ze współtwórców Kra-
kowskiego Teatru Scena STU, poseł na Sejm PRL.

 26.05. Andrew fletcher (61 l.) – brytyjski muzyk, współ-
twórca grupy Depeche Mode.

 28.05. Bo Hopkins (84 l.) – amerykański aktor i producent 
telewizyjny i filmowy, gwiazdor znany m.in. z Dynastii 
czy Aniołków Charliego.

 7.06. Wojciech „fazi” Radke (49 l.) – gitarzysta bluesowy. 
 8.08. Olivia Newton-John (73 l.) – australijsko-brytyjska 

piosenkarka, autorka tekstów i aktorka. 
 22.08. piotr Szkudelski (66 l.) – muzyk, perkusista, członek 

zespołu Perfect w latach 1980–2020.
 30.08. michaił Gorbaczow (91 l.) – były prezydent ZSRR, 

laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1990.
 6.09. kazimierz mazur (74 l.) – aktor filmowy, teatralny 

i dubbingowy, Tomaszek Niechcic w Nocach i dniach, 
Marciniak w Plebanii, Tomasz Wiśniewski w Barwach 
szczęścia.

 8.09. Elżbieta II (94 l.) – królowa Zjednoczonego Króle-
stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii 
Windsorów. 

  piotr marczewski (84 l.) – kompozytor, pianista, dyry-
gent, autor ścieżki dźwiękowej m.in. do filmów Rzecz-
pospolita babska, Kariera Nikodema Dyzmy, Znachor.

 21.09. Tomasz Wołek (75 l.) – dziennikarz, publicysta po-
lityczny i komentator sportowy, działacz opozycji 
w okresie PRL.

 23.09. franciszek pieczka (94 l.) – aktor teatralny, filmowy 
i dubbingowy. Kawaler Orderu Orła Białego

 28.09. Coolio (59 l.) – amerykański raper, kompozytor i aktor.
 3.10. Jerzy Urban (89 l.) – dziennikarz, publicysta, satyryk, 

pisarz i polityk. W latach 1990–2022 redaktor naczel-
ny tygodnika „NIE”.

16.10.  Józef Ćwiertnia (86 l.) – reżyser i scenarzysta filmów 
animowanych, takich jak Reksio, Przygody Bolka 
i Lolka, Bolek i Lolek wyruszają w świat.

17.10.  Zdzisław Tobiasz (96 l.) – aktor teatralny, telewizyjny, 
radiowy i filmowy, reżyser teatralny. Użyczył głosu po-
staci Soamesa Forsyte’a w polskiej wersji językowej 
serialu BBC Two Saga rodu Forsyte’ów (TVP 1970). 
Stał się rozpoznawalny dzięki roli majora Wołczyka 
w serialu kryminalnym 07 zgłoś się.

REKLAMAREKLAMA

pRAgA-półNoc

Praska arteria ma zostać 
uporządkowana, zabytkowa 
kostka znajdująca się na ulicy 
pozostanie, a ruch w okolicy 
skrzyżowania z ulicą Radzy-
mińską zostanie uspokojony. 
W rejonie zajezdni tramwa-
jowej ma powstać Muzeum 
Komunikacji Miejskiej.

– Ważnym elementem kon-
cepcji jest uporządkowanie 
ruchu na skrzyżowaniu ulicy 
Kawęczyńskiej z Radzymiń-

ską. Zmieni się układ skrzy-
żowania, dzięki czemu uspo-
kojony zostanie ruch w tym 
rejonie, co będzie wpływało 
na przepływ samochodów 
na całej długości Praskiego 
Traktu Książęcego. Kolej-
nym zaproponowanym roz-
wiązaniem, które ma wpły-
nąć na zmniejszenie ruchu 
kołowego jest przeniesienie 
ścieżki rowerowej z połu-
dniowej na północną część 

ulicy Kawęczyńskiej, a tym 
samym przejazd dla rowerów 
przez skrzyżowanie zapro-
ponowany został po stronie 
ulicy Ząbkowskiej – infor-
mują prascy urzędnicy.

Duże zmiany przejdzie 
również bazar znajdujący 
się przy ul. Kawęczyńskiej. 
Wejście będzie miało czer-
woną posadzkę, a przed ba-
zarem będzie więcej miejsc 
parkingowych. Pojawią się 

duże zMiANY NA KAwęczYńsKieJ
Na ostatniej wrześniowej sesji Rady 
Dzielnicy praga-północ radni i miesz-
kańcy mieli okazję zobaczyć przygotowa-
ną przez projektantów kolejną odsłonę 
koncepcji praskiego Traktu książęcego. 
tym razem zaprezentowano zmiany do-
tyczące ulicy kawęczyńskiej.

także elementy małej archi-
tektury.

– Bazar będzie dostępny 
dla mieszkańców z dwóch 
stron – od ulicy Kawęczyń-
skiej i od ulicy Radzymiń-
skiej i będzie miał prze-
lotowy charakter dzięki 
poprowadzeniu przejścia 
przez jego środek i rozloko-
waniu zadaszonych miejsc 
dla sprzedających po dwóch 
stronach przejścia. Pomiesz-
czenia dla wystawców będą 
dostosowane tak, aby mogli 
świadczyć swoje usługi za-
równo w porze letniej, jak 
i jesienno-zimowej – zapew-
niają przedstawiciele Urzędu 
Dzielnicy Praga-Północ.

Na bazarze przy ul. Ka-
węczyńskiej pojawią się 
również nasadzenia niskiej 
roślinności.               mk
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Ma trzy miesiące, jest spokojną 
i grzeczną suczką. Będzie waży-
ła ok. 10 kg. Została uratowana 
po wyrzuceniu jej z samochodu. 
Teraz jest zdrowa, zaszczepiona 
i zabezpieczona przeciwko pa-
sożytom. Ta urocza dziewczyna 
będzie najwierniejszą przyja-
ciółką na czterech 
łapach. 

Psy przebywają w przytulisku k. Warszawy. 
W sprawie adopcji skontaktuj się: tel. 605 585 603

  
 





  


 
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

Psygarnij miłość na czterech łapach 
Wspólnie szukamy odpowiedzialnych opiekunów dla 
psiaków z przytuliska pod Warszawą. To bezdom-
niaki, które zostały porzucone lub uratowane z trud-
nych warunków życiowych. każdy z nich najbardziej 
na świecie marzy, aby dołączyć do opiekuna, który 
obdarzy go miłością do końca życia. 

Krzyżówka Mieszkańca nr 20

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą końcowe hasło.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

To wspaniała idealna sunia, ma 
ok. 2 lat, waży 13 kg. Obecnie 
przebywa w przytulisku, gdzie 
trafiła z warunków łańcuchowych 
ze szczeniakami, które już mają 
opiekunów. Jest spokojna, łagod-
na, cierpliwa, czuła, przystosowu-
je się do sytuacji. Neutralnie za-
chowuje się wobec innych psów, 
nie jest amatorką szczekania. 

Kto pokocha tę przemiłą małą 
suczkę o imieniu FIGA. Jest 
spokojna, grzeczna, dostoso-
wuje się do sytuacji, ma dobre 
relacje z innymi pieskami. Ma 
ok. 2 lata, waży 7 kg. Jest zdro-
wa, wykastrowana, zaszczepio-
na, zabezpieczona przeciwko 
pasożytom. Czyli gotowa do 
adopcji do domu pełnego tro-
ski i miłości. 

figa

żelka

pola

We wszystkich istotnych dla Ciebie dziedzinach życia mogą się zacząć pozytywne 
zmiany. Jesień niekoniecznie musi być Twoją ulubioną porą roku, ale to nie znaczy, że 
tej jesieni nie spotka Cię nic miłego. Daj sobie szansę. 
Spróbuj nie upierać się za bardzo przy swoim zdaniu, ucz się sztuki kompromisu, nawet 
jeśli będziesz miał rację, staraj się trzymać język za zębami. Przekonasz się, jak to się 
przyda w przyszłości w relacjach zawodowych i sprawach damsko-męskich. 
Odżywiaj się bardziej racjonalnie, pamiętaj że bardzo ważne jest zjedzenie śniadania, 
o którym zdarza Ci się zapominać. W sprawach związanych z domem staraj się zacho-
wać dystans, wszystko z czasem się ułoży, musisz tylko nie ulegać emocjom.  
Jeżeli chcesz, aby Twoje plany się udały sprawdź wiarygodność partnerów w intere-
sach i realnie oszacuj swoje szanse powodzenia. W listopadzie mogą Cię czekać ważne 
decyzje zawodowe, może potrzebna będzie pomoc prawnika.  
W pracy sporo spraw będzie wymagało Twojego osobistego zainteresowania i przypil-
nowania. Postaraj się nadrobić wszelkie zaległości w życiu prywatnym, aby potem nie 
sprawić komuś z bliskich przykrości z powodu braku czasu. 
Jesień może wnieść sporo energii w Twoje działania, ale zachowaj przytomność umy-
słu i wykorzystaj swoją szansę. Pomoże Ci w tym intuicja i zdrowy rozsądek. Dzięki nim 
zobaczysz wiele spraw w odpowiednich proporcjach i z właściwej perspektywy. 
Więcej czasu poświęć odpoczynkowi, weekendy postaraj się spędzać aktywnie, a za-
hartujesz organizm przed nadchodzącymi chłodami. W sprawach zawodowych posta-
raj się działać rozważnie i bez niepotrzebnej nadgorliwości. 
Bądź bardziej cierpliwy i zadbaj o partnera i jego potrzeby. Postaraj się przemyśleć 
wszystkie złe i dobre relacje w waszym związku, nie wdawaj się w dyskusje na drażliwe 
tematy, schowaj dumę do kieszeni i spokojnie porozmawiaj.  
Nowe wyzwania i zadania mogą na chwilę wywołać niepokój, ale szybko się przeko-
nasz, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Przed Tobą być może jesienna miłość, 
obiekt Twoich westchnień może pojawić się niespodziewanie, ale też szybko zniknąć.  
Właśnie nadeszła pora, w której jesteś bardziej podatny na stresy. Uważaj na siebie 
i ostrożnie prowadź samochód. Zadbaj o swój dobry nastrój, bo spotkasz kogoś, kto 
zwróci na Ciebie uwagę. Potrzeba Ci więcej wiary w siebie. 
Nie bój się śmiałych i oryginalnych rozwiązań. Twoją mocną stroną jest nieograniczona 
wyobraźnia. Początek listopada okaże się ważny dla spraw sercowych, poznasz kogoś 
interesującego, kto rozgrzeje Twoje serce w chłodne wieczory. 
Zamiast narzekać na brak pieniędzy, pomyśl jak je zdobyć. Spróbuj wejść w spółkę ze 
Skorpionem, bo on może mieć pomysły, a Ty intuicję i pewną ostrożność w działaniu. Nie 
spychaj na drugi plan spraw uczuciowych, które są niezbędne Rybie jak woda.   Merlin 

ZajrZyjmy do kuchni

✓Z ryżem. Ryż wrzuć na patelnię, na 
oliwę rozgrzaną z ząbkiem czosnku, na 
średni gaz. Mieszając smaż, aż się zeszkli. 
Dodaj tyle rosołu (lub rozpuszczonej kost-
ki rosołowej), by płyn przykrył ryż i powoli 
podgrzewaj, aż wsiąknie. Wówczas dodaj 
pokrojoną w kosteczkę kolorową paprykę, 
cebulkę, kawałki gotowanego kurczaka 
czy innego mięsa z poprzedniego obia-
du, dolej jeszcze płynu (gdy smak ryżu 
jest dobry, może to być woda), wymie-
szaj, przykryj. Możesz wsypać przyprawy, 
w grupach do wyboru: kurkuma-curry-
imbir, albo tymianek-pieprz-lubczyk, albo 
papryka-bazylia-koncentrat pomidorowy. 
Podgrzewaj przez 10 minut tak, by płyn 
został wchłonięty. Dodaj małą puszkę 
zielonego groszku i małą puszkę kukury-
dzy. Wymieszaj, po 1–2 minutach wyłącz 
gaz i pozostaw przykryte jeszcze na klika 
minut. Podając, możesz posypać tartym 
serem. 
✓ Z makaronem sojowym i rybą. Po-
krojone w plastry pieczarki podsmaż na 
patelni z drobno krojoną cebulą, aż woda 
odparuje i ładnie się zeszkli. Wówczas do-
daj filety rybne bez ości (chodzi o rybę 
typu morszczuk, dorsz itp.), biały kawałek 
pora w cienkich plasterkach i świeżo mie-

lony, czarny 
pieprz. Smaż 
około 3 mi-
nuty, ciągle 
mieszając. Dopraw sosem sojowym, dołóż 
pędy (albo kawałki) bambusa z puszki. 
Dodaj makaron sojowy, wymieszaj, po 
minucie wyłącz gaz i pozostaw przykryte 
na kilka minut. Podając, koniecznie posyp 
świeżym szczypiorkiem. 
✓Z ziemniakami. Ziemniaki obierz, po-
krój w grube plasterki. Podobnie – cebu-
lę i pieczarki. W żaroodpornym garnku 
podsmaż pieczarki z 1/3 cebuli, solą i pie-
przem, po czym wyłóż je na osobną miskę, 
a gdy ostygną, zalej gęstą śmietaną. W tym 
czasie garnek po smażeniu (bez mycia!) 
wyłóż warstwą ziemniaków, na to warstwa 
wędzonej wędliny krojonej w paseczki 
(kiełbasa, szynka, bekon itp.), surowa ce-
bula w plastrach, szczypta soli i maleńka 
(!) szczypta cukru tak na sam czubek noża, 
na to sos pieczarkowy i znowu ziemniaki 
i kolejne warstwy. Na wierzchu powinny 
być ziemniaki posolone i posypane tartym 
serem. Zapiekać do zrumienienia. Uwaga! 
Zamiast wędliny można użyć pozostałości 
pieczeni i innych mięs, a nawet domowych 
pasztetów. 

Zapraszamy do przesyłania swoich przepisów 
redakcja@mieszkaniec.pl

Jesień to dobra pora na dania jednogarnkowe, ta-
kie do zjedzenia oraz odgrzewania na drugi dzień, 
gdy będą jeszcze pyszniejsze. 
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AUTO-mOTO – kupię
n Autoskup Szybko Gotówka. 
Tel. 517-971-140

n Części Fiat 125p i inne auta 
PRL-u: Fiat 126 p, Syrena, 
Warszawa. Tel. 503-401-501

n kupujemy auta za gotówkę. 
tel. 512-699-699

n RENAULT, pEUGEOT.   
TEL. 603-603-505

DAm pRACę
n Agroturystyka zatrudni pra-
cowników fizycznych, kobiety 
i mężczyźni, zakwaterowanie, 
etat, okolice Sulejówka.  
Tel. 660-795-386

kUpIę
n Antyki, obrazy, meble, książ-
ki, pocztówki, szable, bagnety, 
odznaczenia. Tel. 601-336-063

n Książki, plakaty.  
Tel. 501-285-268.  
Antykwariat ul. Inżynierska 1.

n Kupię książki płyty winylowe. 
Dojazd do klienta.  
Tel. 798-631-511

mEDYCZNE
n Esperal – odtrucia, gabinet 
i dom. Tel. 503-126-416

mOTORYZACJA
n mOBILNY SERWIS kLI-
mATYZACJI, OZONOWANIE 
SAmOCHODÓW.  
TEL. 505-166-166

n Pomoc drogowa.  
Tel. 513-606-666

n Skup aut wszystkich.  
Tel. 503-401-501

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

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

n Transport – przeprowadzki 
– samochód o wymiarach 
3,9 dł./2,0 wys. – kontener, kraj, 
zagranica, konkurencyjne ceny. 
Tel. 502-904-708

n Transport osób – Peugeot 
Traveller 8-osobowy komfort 
(7+kierowca) – kraj, zagranica 
– wycieczki, imprezy okoliczno-
ściowe i inne – tylko z kierowcą, 
bez możliwości wynajmu 
pojazdu. Tel. 502-904-708

n Wywóz gruzu i mebli po 
remoncie. tel. 503-157-991

USŁUGI
n AGD – LODÓWkI, pRALkI, 
ZmYWARkI – NApRAWA.  
TEL. 694-825-760

n AGD, ANTENY, TELEWIZORY 
– NApRAWA.  
TEL. 602-216-943

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

n Dezynfekcja instalacji wenty-
lacyjno-klimatyzacyjnych.  
Tel. 502-904-708

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

n Domofony, naprawa pralek, 
instalacje elektryczne.  
tel. 601-93-68-05
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Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
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n Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu, komórki 
i TV. Osoby starsze – promocja! 
Student. Tel. 533-404-404

NIERUCHOmOŚCI  
– kupię

n Kupię garaż murowany.  
Tel. 502-565-048

n Skup nieruchomości 
– mieszkania do remontu 
i działki budowlane również do 
przekształcenia – zadłużone itp. 
szybka transakcja tylko bezpo-
średnio – agencjom dziękuję; 
płatność gotówką, Warszawa 
i okolice – Marki, Radzymin 
itp. Proszę o kontakt w godz. 
8.00–17.00. Tel. 502-904-708

NIERUCHOmOŚCI  
– mam do wynajęcia

n Kwatery pracownicze, pokoje 
1-, 2-, 3-osobowe. Okuniew, ul. 
1 Maja 42. Tel. 604-113-140

NIERUCHOmOŚCI 
– Sprzedam

n Hotel Pracowniczy, 
1200 m kw. użytkowych, działka 
1400 m kw., Okuniew k. Sule-
jówka. Tel. 660-795-386

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

n Doradca Podatkowy – kon-
trole 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, spad-
kowe, rozwody. Wawer-Anin 
ul. Ukośna. Tel. 22 613-04-30, 
603-807-481

RÓŻNE

n OpIEkA NAD GROBAmI 
W WARSZAWIE – TANIO 
I SOLIDNIE.  
TEL. 500-336-607

n Zabiorę książki, gazety. Nie-
odpłatnie. Tel. 796-371-666

SpRZEDAm

n Brama szer. 3 m, słupki 
narożne z odkosami. Siatka 
ocynkowana wys. 1 m dł 35 m. 
Tel. 501-178-039

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

n Wężownicę b. solidną, pow. 
grzewcza 140 m kw., pompę 
Grundfos, używane.  
Tel. 501-178-039

n Wózek inwalidzki aktywny 
GTM młodzieżowy szerokość 
33 cm. Tel. 606-893-175

TOWARZYSkIE

n Poznam pana do 70 lat.  
Tel. 506-856-622

TRANSpORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, 
gałęzi, itp. Rozbiórki, wyburza-
nie ścian, skuwanie glazury, 
posadzek, wycinanie drzew. 
Porządkowanie piwnic, garaży, 
działek. Załadunek. Tanio.  
Tel. 721-002-710

n przeprowadzki i magazyno-
wanie 24h/7. Wywóz i utyliza-
cja zbędnych mebli, przedmio-
tów z mieszkań i piwnic.  
tel. 607-66-33-30

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

22/214 06 31
500 290 360
EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa
ul. Palisadowa 15

22/214 06 3122/214 06 31
500 290 360500 290 360
EKSPOZYCJA
Wólka Węglowa
ul. Palisadowa 15

RATY

NAGROBKI
już od 3999 zł

Zakład Pogrzebowy
TeMidA

CAŁOdOBOWO
Warszawa  

ul. Strzelecka 21/25
tel. 533-133-485

509-993-750
www.temidawarszawa.pl

n GAZ, HYDRAULIkA. 
NApRAWY, mONTAŻ, 
pRZERÓBkI – 24 H. TANIO.  
TEL. 22 610-88-27,  
604-798-744

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

n HYDRAULIk SOLIDNIE, 
USŁUGI GAZOWE.  
TEL. 888-329-094

n HYDRAULIk.  
TEL. 502-031-257

n Hydraulik. Tel. 601-948-528

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

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

n LODÓWEk NApRAWA.  
TEL. 602-272-464

n NApRAWA mASZYN DO 
SZYCIA. DOJAZD GRATIS. 
TEL. 508-081-808

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

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

n Rolety, żaluzje, verticale, ro-
lety antywłamaniowe – produk-
cja, naprawa. Tel. 602-228-874

n STOLARZ – SZAfY, ZABU-
DOWY, GARDEROBY I pAWLA-
CZE. TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Żaluzje, verticale, rolety, 
moskitiery – naprawy, pranie 
verticali. Tel. 608-477-422

USŁUGI – Budowlane
n Rolety. Tel. 514-165-445

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUGI – komputerowe
n AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł.  
Tel. 506-480-505

USŁUGI – porządkowe
n AAAPranie dywanów, mebli 
tapicerowanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

n mycie okien, pranie dy-
wanów i mebli tapicerowa-
nych. Tel. 796-371-666

n Sprzątanie po remontach 
mieszkań. Tel. 796-371-666

USŁUGI – Remontowe
n Abc Malowanie, kafelki itp. 
remonty małe i duże.  
Tel. 509-306-279

n Malowanie gładź tapetowa-
nie. Tel. 602-221-711

n malowanie, remonty, mon-
taż paneli, wymiana armatury. 
tel. 665-879-100

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

n OkNA – NApRAWY, 
DOSZCZELNIENIA.  
TEL. 787-793-700

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

n Złota rączka. Hydraulik.  
Tel. 606-181-588

OKULARY TYLKO 99 ZŁ
Oprawa + soczewki+ robocizna 

(sph. od – 4.0 do +4.0 dpr.) 

HURTOWNIA OPTYCZNA 
OPTA SUN

Warszawa, ul. Majdańska 7
Tel. 22 612 00 03

Rejestracja u optometrysty 
¥ 534 044 333

BADANIE WZROKU

TYLKO 89 zł
PRZEZ SPECJALISTĘ – OPTOMETRYSTĘ

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

Refundacja recept na okulary

USŁUGI WYDAWNICZE 
WYDAWCY GAZETY

redakcja@mieszkaniec.pl 
 22 813 43 83, 604 77 55 98

Chcesz wydać gazetę, książkę, folder, ulotkę, ale nie wiesz, jak to zrobić?  
Zadzwoń lub napisz, czego potrzebujesz! 

przeprowadzimy Cię przez pełen proces wydawniczy. 

Oferujemy: projekt l skład komputerowy l opracowanie graficzne i typograficzne 
l obróbkę zdjęć l redakcję l korektę otrzymanego tekstu l przygotowanie tekstu 

w oparciu o dostarczone materiały l druk l kolportaż ulotek, folderów, gazet.



12

REKLAMA REKLAMA

ZAReJesTRuJ siĘ i OBieRZ 5% RABATU  

NA PieRWsZe ZAkuPy Z dOsTAWĄ

Promocje obowiązują w dniach 27.10-10.11.2022 r.

ZRÓB ZAkuPy  

PRZeZ iNTeRNeT

WEJDŹ NA STRONĘ

www.dhtonline.pl

29 99
PLN

39 99
PLN

25 99
PLN

25 99
PLN

SzyNka 

na kraJalnicę 
JBB

1 kg 

SzyNka NaturaLNa 

Bez foSforaNów 
DuDa

1 kg

kiEłbasa 

krakowSka 

ParzoNa 

sOkOłÓW
1 kg

DOSTAWA 
NAWET  

W 4 gODZinY

PaSztet 

z Boczkiem

sOkOłÓW 
1 kg 


