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Czarny kir 
na fotoradarach

Odłączone od sieci, zaklejo-
ne czarną taśmą fotoradary Stra-
ży Miejskiej są najdoskonalszym 
symbolem upadku Polski poszat-
kowanej na niepasujące do siebie 
fragmenciki. Bo gdyby rzeczywi-
ście było tak, jak nam wmawiano, 
że radary na skrzyżowaniach są po 
to, by dbać o bezpieczeństwo na 
drogach i są elementem wspólnej 
batalii władz krajowych i samo-
rządowych na rzecz ograniczenia 
liczby wypadków, 1 stycznia urzą-
dzenia przejęłaby policja albo In-
spektorat Transportu Drogowego.

Ale Sejm, odbierając upraw-
nienia Straży Miejskiej, nie za-
dbał, by „miękko” radarowe mie-
nie przejęły inne służby. Jakby 
więc potwierdził potoczną opinię, 
że radary stawiano głównie po to, 
by łupić kierowców i łatać dziury 
w budżetach samorządowych, na 
które przerzuca się nowe zada-
nia, ale nie dofinansowuje się ich 
z budżetu państwa. A że przy oka-
zji poprawiał się stan bezpieczeń-
stwa na drogach, to świetnie. Ale 
nie był to warunek najważniejszy.

I takich niby cwanych rozwią-
zań w naszym systemie prawnym 
państwa jest wiele. Tu się zabie-
rze, tam się uszczknie, a do pokry-
cia strat, stworzy się prawo, które 
pod pretekstem ochrony wyższe-
go celu spowoduje wpływy bu-
dżetowe. Żadna władza nie jest 
uodporniona na te pokusy. Nowa 
np. chce wprowadzić powszech-
ny abonament radiowo-telewizyj-
ny. Nawet dla tych, którzy pro-
gramowo telewizora w domu nie 
mają. Bo nie o telewizję tu chodzi, 
lecz o pieniądze potrzebne na 
finansowanie tej telewizji i odcią-
żenie budżetu, który dzięki temu 
będzie mógł sfinansować inne, 
ważniejsze dla tej władzy cele.

No więc stoją te fotoradary, 
ubrane w czarną folię. Wstrząsną 
ustawodawcą? Złotówki przeciw 
orzechom, że nie!

 Tomasz Szymański
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uWAGA!
  Promocyjna cena 

koron porcelanowych 
na metalu i cyrkonie

Coraz bardziej powszechny monitoring wywołuje wiele 
emocji. Z jednej strony tracimy trochę na prywatności, ale  
z drugiej strony znacznie zyskujemy na bezpieczeństwie…

Oko kamery czuwa…

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 

Jacek Twarowski
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kom. 602 375 462
www.twarowski.net
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w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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   zaprasza stałych jak i nowych 
klientów do swojej nowej siedziby

DAWNE STOISKO 
„ŚWIAT ZŁOTA

„

(na I piętrze, nad sklepem Simply)
ul. Kobielska 23, lokal B 20
czynne pon.-pt. 9.30-19.00; 
sob. 10.00-15.00  

 „EWA GOLD”
ZAPRASZAMY

SKLEP JUBILERSKI

„EWA GOLD”
z I piętra w Universamie

w Galerii Grochów

– Permanentna inwigilacja! – krzyczał 
zamknięty w monitorowanym pomieszcze-
niu Max (Jerzy Stuhr) w „Seksmisji”. Jeste-
śmy nacją szczególnie wrażliwą na wszelkie 
ograniczania wolności i nie dziwne, że ten 

cytat wszedł na stałe do języka potocznego. 
Jednak czasy się zmieniają i obecnie łatwiej 
nam zaakceptować fakt, że jesteśmy obser-
wowani przy świadomości, że zwiększa to 
bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin. czytaj na str. 2

  OKNA  ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

      Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   
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Aresztowany  
za zabójstwo

Policjanci z Pragi Północ 
zatrzymali 41-letniego Artura 
P. Mężczyzna jest podejrzany 
o zabójstwo swojej 23-letniej 
znajomej. Do zdarzenia doszło  
18 grudnia 2015 roku. W jednym 
z domów na terenie Targówka 
znaleziono zwłoki młodej kobie-
ty. Mężczyzna przyznał się do 
zarzucanego mu czynu. 

Wpadł z łupem
Policjanci z Rembertowa za-

trzymali 44-letniego obywatela 
Ukrainy, który po kłótni z kon-
kubiną, także obywatelką Ukra-
iny, zabrał jej torebkę z kartą 
pobytu, 20 złotymi i tabletem. 
Funkcjonariusze odzyskali i za-
bezpieczyli skradzione rzeczy, 
oprócz pieniędzy. Mężczyzna 
w chwili interwencji miał 2,7 
promila alkoholu we krwi.

Ukradli puszkę  
na napiwki

Policjanci zostali wezwa-
ni do jednego z barów, w któ-
rym pracownica ujęła młodego 
mężczyznę. Razem z kolegą, 
który uciekł z łupem… ukradli 
puszkę na napiwki z licznikiem 
wskazującym, że wewnątrz 
jest 1100 zł. 20-latek trafił do 
aresztu. Policjanci znają perso-
nalia drugiego złodzieja, który 
jest poszukiwany.

Pomoc z Kolna
Do komisariatu w Wesołej 

zgłosił się właściciel przedsię-
biorstwa, który powiadomił 
o kradzieży z włamaniem. Męż-
czyzna, którego zatrudniał i po-
zwalał mu nocować w pomiesz-
czeniach firmy zniknął, a wraz 

z nim gotówka z kasetki w kwo-
cie ok. 5500 zł. Kryminalni 
zwrócili się o pomoc do policji 
w Kolnie, skąd pochodził do-
mniemany sprawca. Ci bardzo 
szybko zatrzymali mężczyznę 
i zabezpieczyli skradzioną go-
tówkę. Podejrzany skorzystał 
z prawa dobrowolnego poddania 
się karze. 

 
Odpowie  
za groźby 

34-letni Dariusz G. ukradł 
z firmy, w której pracował, elek-
tronarzędzia o wartości 1000 zł 
i groził właścicielowi pobiciem 
metalową rurą. Twierdził, że zro-
bił to, ponieważ nie otrzymał za-
płaty. Na podstawie złożonego za-
wiadomienia i zeznań świadków 
mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: 
kradzieży i gróźb karalnych.

Kradzież  
figury Maryi

Tuż przed 2.00 w nocy pod 
numer alarmowy zatelefonowała 
kobieta, która powiadomiła, że 
patrząc przez okno zauważyła 
5 młodych osób, które wynoszą 
z terenu jednego z kościołów 
figurę Maryi. Funkcjonariusze, 
skierowani na miejsce zdarze-
nia, już z daleka zobaczyli grupę 
osób. Na widok radiowozu mło-
dzi ludzie odstawili figurę i sta-
nęli z dala od niej… 19-letnie 
Jolanta W. i Izabela Z., 18-letni 
Maciej K., 21-letni Michał D. 
i 25-letni Mateusz K. trafili do 
policyjnych cel. Zgromadzony 
materiał dowodowy pozwolił 
na przedstawienie całej piątce 
zarzutów dokonania wspólnie 
i w porozumieniu kradzieży 
i uszkodzenia mienia.

(toms)

Monitoring powszechny  
i pomocny

Jako mieszkańcy przyzwy-
czailiśmy się już do monitorin-
gu miejskiego. Coraz większa 
jest też świadomość korzyści 
płynących z tego, że jesteśmy 
w stanie zrezygnować z części 
naszego prywatnego życia na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
i porządku. Sprzyjają temu 
m.in. medialne relacje z wyko-
rzystaniem nagrań miejskich 
monitoringów. Co jakiś czas 
dane nam jest obejrzeć w tele-
wizji jak wandale niszczą pu-
bliczne mienie, czy okradają 
zmęczonego życiem (i spoży-
ciem) człowieka śpiącego na 
przystanku. Rekordy odsłon 
w internecie biją filmiki zda-
rzeń komunikacyjnych. – Re-
jestracja zdarzeń, przestępstw 
i wykroczeń, w momencie gdy 
nie ma bezpośrednich świad-
ków zdarzenia, jest bardzo po-
mocna w naszej pracy opera-
cyjnej – mówi „Mieszkańco-
wi” kom. Joanna Węgrzyniak 
z południowopraskiej Komen-
dy Policji. – Zdecydowanie 
ułatwia ustalenie i zatrzyma-
nie sprawców. Oficer Prasowa 
dodaje, że czasem problemem 
jest system zapisu, gdyż róż-

nego rodzaju zestawy pracu-
ją pod różnymi systemami, 
ale chwali współpracę w tym 
zakresie ze spółdzielniami, 
wspólnotami mieszkaniowy-
mi, administracjami i stacjami 
benzynowymi.

Oko potrzebne w windzie
Jeśli przychodzi nam za-

mieszkać w nowym budynku, 
w którym często już jest za-
montowany system kamer, to 
akceptujemy to z założenia. 
I bez wątpienia jest to warto-
ścią dodaną do zakupionego 
mieszkania. Ale coraz więcej 
zarządców i administratorów 
budynków już istniejących 
decyduje się na instalację mo-
nitoringu. – W tym roku planu-
jemy założenie pierwszej w na-
szych zasobach kamery – zdra-
dza Anna Krygier, prezes SM 
„Waszyngtona”. W ostatnich 
latach spółdzielnia wyremon-
towała większą część budyn-
ków. Jednak przy dużej liczbie 
mieszkańców trafiają się osoby, 
które nie dbają ani o estetykę, 
ani o pieniądze spółdzielców 
i po prostu niszczą to, co jest 
dobrem wszystkich. – Mamy 
taki przypadek w budynku przy 
Kinowej 24 – tłumaczy prezes. 

– Winda w tym bloku jest regu-
larnie niszczona. Mieszkańcy 
mówią nam, kto dopuszcza się 
dewastacji, ale nie chcą zezna-
wać na policji. Jak zamontuje-
my kamerę, to będziemy mieli 
niepodważalne dowody i może 
dewastacje się skończą…

Bezpieczniej i ekonomicznie
Takie nadzieje nie są płon-

ne. Potwierdzają to ostatnie 
przykłady z innej południo-
wopraskiej spółdzielni – SBM 
„Grenadierów”, gdzie od pew-
nego czasu sukcesywnie jest 
montowany system monito-
rujący. – Dewastacja jednej 
z wind skończyła się, jak ręką 
odjął, gdy jednemu z miesz-
kańców przedstawiliśmy na-
grania jego wyczynów, których 
dopuszczał się „pod wpły-
wem”… – zdradzają pracow-
nicy spółdzielni. Uciążliwe-
mu lokatorowi nie tylko było 
wstyd, ale także odczuł kon-
sekwencje finansowe – musiał 
pokryć koszty poczynionych 
szkód. – Dzięki monitoringowi 
nie ma włamań do mieszkań, 
a ich wartość rynkowa rośnie 
– uważają spółdzielcy z „Gre-
nadierów”. – Znacznie popra-
wiło się też bezpieczeństwo na 
placykach zabaw dla dzieci 
i parkingach samochodowych. 
Nagrania z osiedlowego mo-
nitoringu są udostępniane 
wyłącznie na wniosek policji 
i prokuratury.

Ubezpieczeniowe wsparcie
Ceny systemów monitoru-

jących ciągle spadają i dlatego 
są one coraz bardziej dostępne. 
Przy kalkulowaniu kosztów 
takiego systemu można nawet 
zyskać finansowego partnera.  

Tak właśnie postąpiła wspo-
mniana SBM „Grenadierów”. 
Z inicjatywy zarządu spółdziel-
ni podpisano umowę z Towa-
rzystwem Ubezpieczeń UNIQA 
S.A. na mocy której, w przecią-
gu trzech lat, sieć osiedlowego 
monitoringu zostanie dofinan-
sowana kwotą 60 000 zł ze środ-
ków ubezpieczeniowego fundu-
szu prewencyjnego. To dobry 
kierunek, bo nie od dziś wiado-
mo, że lepiej ponosić mniejsze 
koszty na prewencję niż później 
łożyć na znacznie wyższe środ-
ki na likwidację szkód…

Kawa u sąsiadki
– Jeśli mam wybierać po-

między bezpieczeństwem mo-
jej rodziny, mojego mieszka-
nia i samochodu, a opcją nie 
nagrywania mnie, jak wracam 
z pracy do domu, to zdecydo-
wanie wybieram to pierwsze… 
– wyznaje nam jeden z miesz-
kańców „okablowanego” bu-
dynku i dodaje żartobliwie. 
– Nawet jeśli będzie mi trud-
niej umówić się z kolegami na 
piwo, czy wpaść do sąsiadki 
na kawę… Paradoksem jest, że 
brak prawnych uregulowań do-
tyczących monitoringu jest tak 
łatwo akceptowalny w naszym 
społeczeństwie. – Wpływają 
do nas prośby o interwencję 
w sprawach monitoringu, ale 
na razie ta kwestia nie docze-
kała się ustawowego uregulo-
wania… – słyszymy w Biurze 
Prasowym Głównego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobo-
wych. Tak więc w chwili obec-
nej bać się monitoringu mogą 
jedynie wandale, złodzieje 
i bandyci, zaś ci, którzy tylko 
„chcą się umówić z sąsiad-
ką na kawę” winni zachować 
tylko większą ostrożność… 
Przed małżonką i sąsiadem.

Adam Rosiński

OKO KAmEry czuWA… KRONIKA POLICYJNA



3

REKLAMA REKLAMA

Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

BADANIA USG  dorośli i dzieci

Rejestracja telefoniczna: (22) 250 15 77
Godziny przyjęć: pon. - pt. 7 - 21,  sobota 8 - 14
www.boramed.pl

STOMATOLOGIA

GINEKOLOGIA
Konsultacje 
ginekologiczne
USG ginekologiczne
Cytologia
Antykoncepcja
Wkładki wewnątrzmaciczne

Kompleksowe 
prowadzenie ciąży
USG 3D/4D, genetyczne
Test PAPP-A, ECHO serca płodu
Certy� kat Londyńskiej Fundacji
Medycyny Płodowej FMF

SPECJALIŚCI

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

m.in. endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda dorośli i dzieci, 
okulista, gastrolog, dermatolog, laryngolog, internista,chirurg, 
urolog, neurolog, reumatolog, hematolog, hepatolog, dietetyk  

Stomatologia 
zachowawcza 
Stomatologia dziecięca

Ortodoncja
Protetyka
Chirurgia Zn
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REHABILITACJA Dorośli Dzieci Niemowlęta

Sobota z Fizjoterapią*

Bezpłatne Porady Fizjoterapeutyczne

20.02 / 05.03
 w godz. od 8 do 16Dorośli Dzieci Niemowlęta

Zadzwoń i zapisz się już dziś

- 20% zniżki przy zakupie pakietu 10 takich samych zabiegów
  Konsultacja � zjoterapeutyczna 0 zł przy wykupie pakietu

SENIORZY (po 65 r.ż.)

PROMOCJA

– Nowy Prezes, Nowy 
Rok… Jakie zmiany w funk-
cjonowaniu Stadionu Naro-
dowego czekają nas w naj-
bliższym czasie?

– Rok 2016 będzie zarów-
no dla nas, jak i dla naszych 
sąsiadów wyjątkowy z uwagi 
na fakt, iż w lipcu na PGE Na-
rodowym odbędzie się szczyt 
przywódców państw NATO. 
Co to oznacza w praktyce? Po 
pierwsze w tym roku na pew-
no odbędzie się mniej dużych 
wydarzeń – jest to bezpośred-
nio związane z długimi przy-
gotowaniami do tego wyda-
rzenia. Niezwykle istotne będą 
też kwestie bezpieczeństwa 
zarówno samego szczytu, ale 
także okolicznych mieszkań-
ców – pamiętajmy, że w szczy-
cie weźmie udział kilkudzie-
sięciu szefów państw i rządów, 
w tym np. prezydent USA. 
Tym bardziej jednym z prio-
rytetów w tym kontekście jest 
dla nas zachowanie dobrych 
relacji i współpraca z sąsiada-
mi PGE Narodowego.

– Obecność i funkcjono-
wanie Stadionu Narodowe-
go wywiera duży wpływ na 
życie mieszkańców prawo-
brzeżnej Warszawy, a szcze-
gólnie na lokalnej społecz-
ności Kamionka, na którym 

to stadion został wybudowa-
ny, pobliskiej Starej Pragi, 
a także nieco dalszej Saskiej 
Kępy. Czy Stadion Narodo-
wy jest dobrym sąsiadem?

– Stadion PGE Narodo-
wy chce być i będzie dobrym 
sąsiadem. Jest to dla nas je-
den z ważniejszych elemen-
tów realizowania naszej misji  

społecznej – misji polegają-
cej na codziennym udostęp-
nianiu przyjaznej przestrzeni 
tym, którzy w sposób aktyw-
ny, przez 365 dni w roku chcą 

spędzać wolny czas. Wszyst-
kich naszych sąsiadów mogę 
zapewnić, iż będziemy konty-
nuowali dialog, którego celem 
jest znalezienie kompromi-
su pomiędzy oczekiwaniami 
mieszkańców bliskiej okolicy 
stadionu a tym, co dzieje się 
w ciągu roku na PGE Narodo-
wym. Przedstawiciele stadionu  

będą dla Państwa dostępni 
i będą brali udział w spotka-
niach z lokalną społecznością. 

– Przyznam, że jako 
mieszkańcy najbliższego  

sąsiedztwa Stadionu Na-
rodowego liczyliśmy na, 
jak to dobrze ująć.., lepszą 
współpracę z zarządzający-
mi obiektem. Z pierwszym 
prezesem NCS-u, Michałem  
Borowskim, nawet oma-
wialiśmy kilka projektów 
skierowanych do lokalnej 
społeczności. Potem ja-

koś wszystko się rozmyło 
i obecnie wielu mieszkań-
ców patrzy na stadion przez 
pryzmat problemów, szcze-
gólnie komunikacyjnych. 

Czy nie uważa Pan, że re-
lacje między mieszkańcami 
a Stadionem Narodowym 
powinny być lepsze?

– Zawsze jest miejsce na 
nowe decyzje i nowe działa-
nia. Dlatego zaproponujemy 
powołanie specjalnej grupy 
roboczej złożonej z przedsta-
wicieli miasta, okolicznych 
dzielnic i stadionu. W ten 
sposób łatwiej będzie dysku-
tować, wymieniać się infor-
macjami oraz podejmować 
wspólne decyzje. Najważ-
niejsza jest regularność spo-
tkań w stałym gronie i konse-
kwencja w działaniu po obu 
stronach. Tylko w ten sposób 
można wypracować rozwią-
zania, które rzeczywiście 
będą miały realny, pozytywny 
wpływ na nasze relacje.

– Wiele imprez i wyda-
rzeń, które odbywają się na 
Stadionie Narodowym i bło-
niach, można znakomicie 
rozpropagować wśród lokal-
nej społeczności za pośred-
nictwem mediów lokalnych. 
Mieszkańców można też in-
formować, dość powszechnie 
i wcześniej, o utrudnieniach 
związanych z tymi impreza-
mi. Czy rozważał Pan moż-
liwość poprawy współpracy 
z lokalnymi mediami?

– Na pewno zintensyfi-
kujemy relacje z mediami 
lokalnymi jako jednym z naj-
ważniejszych kanałów dotar-
cia z informacjami o tym, co 
dokładnie się dzieje na PGE 
Narodowym i jaki wpływ 
nasza aktywność może mieć 
na otoczenie. Wierzę, że 
wszyscy nasi sąsiedzi mogą 
znaleźć w ofercie PGE Naro-
dowego coś dla siebie. I nie 
mam tu na myśli wyłącznie 
tych największych wyda-
rzeń na kilkadziesiąt tysięcy 
osób. Chodzi mi także o kil-
kaset mniejszych projektów, 
które realizujemy na PGE 
Narodowym każdego roku. 
Cieszą się one coraz większą 
popularnością, ale widzimy 
potrzebę lepszego ich wypro-
mowania w naszym bezpo-
średnim sąsiedztwie.

– Dziękuję za rozmowę 
i obietnicę większego otwar-
cia na potrzeby i oczekiwa-
nia lokalnej społeczności…

– Chciałem jeszcze raz 
mocno podkreślić: chcemy 
być dobry sąsiadem. Chcemy 
z Państwem rozmawiać, 
szukać obszarów współpra-
cy, chcemy pracować razem 
z Wami. Dlatego do tej współ-
pracy serdecznie zapraszam.

Rozmawiał Adam Rosiński

WIELKI SĄSIAD
Rozmowa „Mieszkańca” z Jakubem Oparą, nowym Prezesem spółki PL.2012+ 
zarządzającej Stadionem Narodowym.

W ubiegłym miesiącu nastą-
piła zmiana na stanowisku 
prezesa zarządu PL.2012+, 
operatora Stadionu PGE 
Narodowy. Szefem spółki 
zarządzającej Narodową 
Areną został Jakub Marcin 
Opara. Nowy prezes zna-
ny jest naszym Czytelni-
kom, jako radny Sejmiku 
Mazowsza. Wcześniej był 
radnym miasta stołecznego 
Warszawy. Z wykształcenia 

jest historykiem i ekono-
mistą. Związany z admini-
stracją publiczną, centralną 
i samorządową, jest już od 
jedenastu lat. Pełnił m.in. 
funkcję Dyrektora Gabinetu 
Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. Jest autorem 
wielu publikacji o tematyce 
gospodarczej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sekto-
ra energetycznego i polskiej 
armii. Ma 37 lat.
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Kobiecym okiem

…tym rada – chciałoby się 
dokończyć, zapominając o licz-
nych, bardziej i mniej dowcip-
nych przeróbkach tego przy-
słowia: „Czym chata bogata, 
tym na starość trąci” czy „Tym 
chata bogata, co dokradnie 
tata” – to ostatnie często po-
wtarzano zwłaszcza za komuny.

Ale dziś mamy inne czasy – 
„dokradanie” wyszło z mody, 
a ci, którzy mają lepkie łapy, 
o wiele bardziej boją się wpadki. 
Społeczeństwo również zyskuje 
na świadomości, bo czym innym 
było być milicyjnym donosicie-
lem, a czym innym jest dziś chwa-
lebna postawa obywatelska. 

Ludzie mają odwagę wska-
zywać nieprawidłowości, nie 
dopuszczać do zamiatania pod 
dywan, mają prawo rozliczać po 
obywatelsku tych, których rozli-
czać należy – najlepszym przy-
kładem może tu być niesławna, 
fatalna ścieżka rowerowa wzdłuż 
ul. Łukowskiej, o której trąbiła 
(jakże słusznie!) nawet telewizja, 
choć – by być sprawiedliwym – 
po raz pierwszy problem ścieżki 

poruszył publicznie nasz zawsze 
czujny „Mieszkaniec”. Bo ta 
inwestycja to faktycznie wstyd.

Porzekadło „Czym chata 
bogata” w zamyśle jest po-
chwałą słynnej, staropolskiej 

gościnności, która nie zachowu-
je dla gospodarzy „na potem” 
najlepszych kąsków, lecz szczo-
drze dzieli się nimi z gośćmi, 
rada z ich obecności w swoich 
progach. Dziś mało kto prakty-
kuje podobne zasady, o wiele też 

rzadziej, niż kiedyś, zapraszamy 
do domu, bo oferta kawiare-
nek, knajpek, restauracyjek jest 
ogromna. No i dobrze, to często 
przyjemniejsze, niż najpierw go-
dziny przygotowań w pocie czo-
ła, a potem sprzątanie, zmywa-
nie itp. Zwłaszcza, że niektórzy 
i tak obsmarują nas z zapałem 
zaraz po wyjściu… Nie musi-

my już być jak ta pani, która 
zapraszając kogoś zimą (także 
– księdza po kolędzie) zwija-
ła do połowy dywan w swoim 
pięknym salonie, by gość go nie 
zniszczył. Do połowy, bo dalej 
się nie opłacało. Ot, elegancja.

Ale w naszych domach i ro-
dzinach niepostrzeżenie zaszły 
też inne zmiany. W wielu z nich 
pokolenie dziadków, rodziców 
i dzieci (nawet niedużych) każ-
da, nawet banalna rozmowa nie 
obędzie się bez k…, h…, g…, p…, 
odp… się i tym podobnych wyra-
zów, świadczących o prymityw-
nym ubóstwie słownym rozmów-
ców. Kiedyś zdarzało się to tylko 
w środowiskach zdemoralizo-
wanego marginesu społecznego. 
Dziś, za przyzwoleniem i w ślad 
za starszymi pokoleniami, tych 
„przerywników” używają na-
wet dzieci. Dorośli wydziwiają, 
co to za młodzież, narzekają. 
Ale mało kto zwróci młodym 
uwagę – kulturalnie, rzeczowo, 
bez złości. A to naprawdę dzia-
ła, sprawdziłam wielokrotnie. 

A tak przy okazji: art. 141. 
Kodeksu wykroczeń stanowi: 
„Kto w miejscu publicznym 
umieszcza nieprzyzwoite ogło-
szenie, napis lub rysunek albo 
używa słów nieprzyzwoitych, 
podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny do 1500 zło-
tych albo karze nagany”. Taniej 
kosztuje, gdy przyjmiemy man-
dat bez gadania. Gorzej i drożej, 
gdy sprawa idzie do sądu. żu

czym chata bogata…

REKLAMA REKLAMA

– Dzień dobry, panie Eustachy, dzień dobry…
Kazimierz Główka, zobaczywszy z daleka swojego kolegę, kupca 
bieliźnianego z bazaru Szembeka, podszedł do niego z wyciągniętą 
ręką. Pan Eustachy Mordziak był jednak jakiś przygaszony, nie 
ten, co zawsze.
– Dla kogo dobry, dla tego dobry.
– Stało się coś? Markotny pan jakiś.
– Co się stało? Bryndza się stała. Puchy! 
– Faktycznie, flauta.
– Że co, przepraszam?
– Flauta. Znaczy na jeziorze, jak nie ma wiatru i żagiel wisi, jak 
pan wie co, a ja rozumiem – to wtedy jest flauta. Znaczy kompletny 
brak wiatru, ruchu. 
– No, to u nas tak teraz jest – nie przymierzając, oczywiście.
– Ale to dla takiego kupca nie powinno być żadne zaskoczenie. 
Co roku tak jest – na Święta i na Sylwestra wariactwo, a potem 
puchy, że nic tylko wyć z nudów. Dopiero na 8 marca, jako pierwsi 
kwiaciarze odżywają, a reszta na „Krystyny”. 
– Pan, panie Kaziu, jak zawsze tryska optymizmem, a my tu musi-
my przeżyć do tej „Krystyny”.
– Niech pan nie przesadza, panie Eustachy, niech pan nie prze-
sadza. 
– Ja nie przesadzam, ja jestem kupcem. Jak ten gość na przyjęciu 
u państwa Rabinowiczów. Pan domu pyta go: A czy pan, panie 
Kaufman, jest optymistą? – Nie, kupcem.
– No, dobrze, ale poza tym, że jest źle, to jak jest?
– Jeszcze gorzej…
– Pan jest dziś niemożliwy. Dlaczego? Taki sukces w tem Stras-
burgu nasza reprezentantka uzyskała, jak nie przymierzając  

Radwańska w Chinach, gdzie pan się obróci – dobra zmiana, 
a pan, że źle.
– Właśnie dlatego, że ja jestem kupiec i koniunktury na odległość 
wyczuwam.
– I co z tego?
– To z tego, że zaczynam się bać.
– Czego?
– Że jak tak dalej pójdzie, to my na powrót szlabany na granicach 
opuścimy. Zresztą inni też. Już to robią. Po wolnym handlu z całym 
światem tylko wspomnienie zostanie. 
– Niech pan nie przesadza, nie będzie tak źle. Coś z tymi uchodź-
cami muszą zrobić, to fakt, ale żeby przez nich całe nasze życie do 
góry nogami wywracać, to tak nie będzie. Coś wymyślą.
– A ja panu mówię, że kłopoty dopiero przed nami. Skandynawia 
już granice zamyka.
– Nie zamyka, a przymyka. Dla porządku. 
– Co z tego, wystarczy, żeby pierwszy szlaban opadł. Przykład 
i działa i kusi. Przekonasz się pan – Merkelową pogonią i znowu 
na granicach będziemy się ustawiali w kolejce. I powiem panu – 
pan Eustachy ściszył głos i rozejrzał się czujnie dookoła: powiem 
panu, że i my się do tego przyczynimy.
– Pan i ja? Panie Eustachy…
– Ciii!… My nie, ale „Oni” tak… Wspomnisz pan moje słowo.
– Panie Eustachy, z polityką jest jak z handlem, są hossy i bessy. 
To normalne. To pan słyszał: Młody Maurycy pyta tatę, co to jest 
hossa, a co znaczy bessa?
– Jak by ci to, synku, wytłumaczyć? – zastanawia się stary Rot-
shild: – Hossa to ciągle szampan, eleganckie limuzyny, kolacje 
w najdroższych restauracjach i piękne kobiety, a bessa to piwo, 
kolejka podmiejska, jedzenie w McDonaldzie i twoja matka… 
– Sam pani widzi, panie Eustachy, że nawet jak jest bessa, to też da 
się żyć.    

 Szaser 

Co tam panie na Pradze...

FLAutA

PRAWNIK
RADZI'

Listy i maile można kierować 
na adres redakcji.

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada.

Jestem członkiem tzw. małej wspólnoty mieszkaniowej (mniej 
niż 7 lokali mieszkalnych w budynku). Nie ma wyznaczonego za-
rządu, a właściciele lokali nie mogą się porozumieć w bieżących 
sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej. 

Na jakiej podstawie mogę się domagać ustanowienia zarządu 
sądowego dla tej nieruchomości? 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o własności lokali, jeżeli liczba lokali wy-
odrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotych-
czasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieru-
chomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. 

W oparciu o powyższe do zarządu sądowego znajdzie bezpośrednie 
zastosowanie art. 203 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że każdy ze 
współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli 
nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych spra-
wach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwła-
ścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość. 

Wniosek o wyznaczenie zarządcy sądowego może zatem być 
uwzględniony jedynie w trzech sytuacjach:

1. jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli 
w istotnych spawach dotyczących zwykłego zarządu,

2. jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego 
zarządu,

3. jeżeli większość współwłaścicieli krzywdzi mniejszość.
Należy jednak pamiętać, że ingerencja sądu, wyrażająca się w po-

zbawieniu współwłaścicieli prawa zwykłego zarządu poprzez wyzna-
czenie zarządcy sądowego rzeczy wspólnej, powinna być środkiem 
wyjątkowym. Dlatego też należy podzielić argumentację, że tylko stałe 
trudności w wykonywaniu czynności zwykłego zarządu uzasadniają 
ustanowienie zarządcy przez sąd na podstawie wskazanego przepisu.

Sporadyczne kontrowersje pomiędzy współwłaścicielami mogą 
być doraźnie rozwiązywane przez sąd na podstawie przepisów art. 
201-202 k.c. Z przepisów tych wynika, że w przypadku braku kon-
sensusu, każdy ze współwłaścicieli nieruchomości może wystąpić 
do sądu o rozstrzygnięcie lub udzielenie upoważnienia do dokonania 
określonej czynności zwykłego zarządu.

Kto może być takim zarządcą i jakie ma uprawnienia?
Zarządcą może być jeden ze współwłaścicieli bądź osoba trzecia. 

Zarządca jest uprawniony i zobowiązany do dokonywania czynności 
zwykłego zarządu. Działa w imieniu własnym, choć na rachunek współ-
właścicieli. Zarządca taki obowiązany jest do wykonywania czynności 
potrzebnych do prawidłowej gospodarki rzeczą i uprawniony do pobie-
rania z niej dochodów, a po pokryciu wydatków wypłaca pozostałym 
współwłaścicielom nadwyżkę. Wraz z ustanowieniem zarządcy współ-
właściciele tracą uprawnienie do dokonywania czynności zwykłego 
zarządu. Jednak czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, 
zarządca może wykonywać tylko za zgodą stron, a w jej braku – za ze-
zwoleniem sądu, który przed wydaniem postanowienia wysłucha wie-
rzyciela, dłużnika i zarządcę, chyba że zwłoka groziłaby szkodą. 

Od chwili ustanowienia zarządcy współ-
właściciele mogą używać rzeczy tylko o tyle, 
o ile nie przeszkadza to wykonywaniu zarzą-
du. Na wniosek innego współwłaściciela lub 
zarządcy współwłaściciel może być pozba-
wiony używania rzeczy, jeżeli przeszkadza 
zarządcy w wykonywaniu czynności. 

W sprawach wynikających z zarządu, za-
rządca może pozywać i być pozwany.

Mgr Górnicki zaprasza na BEzPŁAtNĄ konsultację, by ustalić możliwość leczenia 
oraz przeciwwskazania. ZAPISY OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU W GODZINACH  

9.00-17.00 TEL. (22) 662-49-07 ORAZ 604-092-007

ul. Koronacyjna 15
tel. (22) 662-49-07

604-092-007

mgr Jakub Górnicki leczy nagłe, ale też i przewlekłe zespoły bólowe, oraz trudne przypadki kliniczne leczone bezskutecznie 
metodami szpitalnymi, sanatoryjnymi lub lekami. Jest wykładowcą w jednej z warszawskich uczelni na wydziale Fizjoterapii 
oraz medycyny Osteopatycznej. uzyskał dyplom osteopaty w Anglii. zabiegi u mgr Górnickiego w ogromnej liczbie przypadków 
zapobiegają operacjom przepuklin kręgosłupa oraz stawów kolan, bioder, ramion, barku.

Techniki zabiegów usprawniają połączenia i zależność od kręgosłupa – układu krwionośnego oraz nerwowego, likwidując różne bóle. 

WSKAzANIAmI DO zABIEGóW u OStEOPAty SĄ mIęDzy INNymI: zaburzenia czucia, drętwienie rąk, drętwienie i bóle nóg, stany pourazowe, 
naciągnięcia, „kolano skoczka”, „łokieć tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle kręgosłupa w każdym odcinku, różnego rodzaju zwichnięcia oraz wiele innych.

OStEOPAtIA, to doskonała i uznana metoda leczenia w systemie medycznym. Efekty są rewelacyjne. Należy mieć badania: RTG lub MR (rezonans magnetyczny), 
ewentualnie badania dotyczące innych chorób.

WAŻNE! Usuwane są również zaburzenia funkcjonalne: układu gastrycznego, urologicznego, oddechowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, zespoły 
bólowe u kobiet w ciąży (bez leków!). Diagnostyka i korekta WAD POSTAWY u dzieci i młodzieży. 

„Dziękuję p. Górnickiemu za zabiegi. Uniknąłem operacji kręgosłupa i bark przestał boleć. Mogę znów grać w tenisa i być aktywny zawodowo”. Marek W. (41 l) Warszawa.
„Mgr Górnicki wyrównał poziom łopatek u mojej 12-letniej córki. Była duża różnica, widoczna krzywizna, która już dawała dolegliwości w oddychaniu i ćwiczeniach szkolnych. 
Gimnastyka, pływanie, fizykoterapia – niewiele pomagały – choć trwało to ponad 4 lata. Bardzo jestem wdzięczna!” Matka.
„Zażywanie leków na bóle kręgosłupa, to wiosłowanie pod prąd! Rujnowanie zdrowia. Nabawiłem się cukrzycy, zniszczyłem wątrobę i nerki! Koszmar! A ból w stawie biodrowym, pieczenie jak 
żelazkiem w plecach i drętwienie rąk – nie ustępowały. Pielęgniarka namówiła mnie na leczenie u p. Górnickiego. I to było moje wybawienie z bólu. Już nie biorę leków, jeżdżę rowerem, 
chodziłem po górach zaraz po zabiegach. To rewelacja!” (Janusz Luboń l. 62).

„W ciąży nie mogłam brać żadnych leków, a ból kręgosłupa był okropny. Pan Górnicki zlikwidował  mi go bez leków”. Marzena L. (l 29) Legionowo.
„Najpierw leczono mnie na nerki – bo ból w odcinku lędźwiowym. Sterty leków, zakazy i nakazy. Potem zabrali się za żołądek, bo bóle chyba od niego. Też niewypał. No to w takim razie na pewno wątroba, bo ból między łopatkami i z prawej strony. Znów badania i leki.  
A jednak to nie wątroba, tylko „chyba” serce. EKG, holter, pobyt w szpital. Istny cyrk. Wreszcie diagnoza kręgosłup! Dowiedziałem się – na szczęście – o mgr Jakubie Górnickim z Naturmedu. Brak mi słów! Jestem wyleczony i wdzięczny!” Zygmunt Rudzki (56 l.).
„Leczyłem się ponad 7 lat na ból kolan i kręgosłupa szyjnego. Bez efektów. Przemysł farmaceutyczny nic nie zyskuje, że ktoś zdrowieje! Zarabia tylko wtedy, gdy ktoś leczy objawy latami. Ale w końcu trafiłem do mgr Górnickiego. To, co uczynił ze mną, graniczy  
z cudem. Bez leków jestem sprawny, bóle kolan, wszystkie inne minęły bez śladu! Dziękuję!” Marian Wadowski (69 l.) z Warszawy.
„Jestem stomatologiem. Praca w jednej pozycji godzinami  –  zniszczyła mi kręgosłup szyjny, piersiowy i bark. Nie mogłem już normalnie funkcjonować, kolega ortopeda groził mi operacją. O lekach wiem sporo, więc też ich unikałem. Pacjentka podpowiedziała mi  
p. Górnickiego. Natychmiast tu przyjechałem. Jestem nim zafascynowany i wdzięczny! Zlikwidował mi problem!” dr Marek Słowiński, Kutno (l.51).

 Ośrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii 

NATURMED
Warszawa-Ursus Osiedle Gołąbki
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Blisko 11 tys. najmłodszych 
warszawiaków będzie mogło 
skorzystać z zajęć organizowa-
nych w feryjnych placówkach 
edukacyjnych. Podczas tego-
rocznej „Zimy w mieście” uru-
chomionych zostanie ich 113,  
o siedem więcej niż w roku ubie-
głym. Udział we wszystkich 
zajęciach jest bezpłatny. Opła-
ta za wyżywienie wynosi 7 zł  
– w tej cenie każdy uczeń 
otrzyma dwa posiłki, w tym je-
den ciepły. Uczniowie w trud-
nej sytuacji materialnej będą 
mogli skorzystać ze zwolnień  
z tej opłaty. 

***
We wtorek 26 stycznia br. 

wybrano nowego przewod-
niczącego Platformy Obywa-
telskiej. Został nim Grzegorz 
Schetyna, który uzyskał 91 
proc. głosów. Był jedynym 
kandydatem na to stanowisko, 
ponieważ już wcześniej wyco-
fali się Borys Budka i Tomasz 
Siemoniak. – Dziękuję za za-
ufanie. Mam tremę, bo po raz 
pierwszy jestem przewodnicza-
cym Platformy Obywatelskiej 
– powiedział Schetyna tuż po 
ogłoszeniu wyników wyborów. 

***
Od kilku dni różne me-

dia donoszą, że Ośrodek dla 
Uchodźców na Targówku 

ma przyjąć 1400 imigrantów. 
Tymczasem według posia-
danych informacji przez or-
ganizacje zajmujące się tym 
problemem, ośrodek ten prze-
znaczony jest wyłącznie dla 
matek z dziećmi i posiada ak-
tualnie… 30 wolnych miejsc. 

***
W niedzielę, 24 stycznia, 

zainaugurowała nadawanie 
internetowa telewizja diecezji 
warszawsko-praskiej Sa   lveTv. 
Inauguracja poprzedzona zo-
stała uroczystą mszą świętą 
w parafii Najczystszego Serca 
Maryi. Eucharystii przewodni-
czył abp Henryk Hoser SAC.

***

Założenia programu oraz 
warunki jego realizacji to 
główne tematy poruszone 
podczas konsultacji społecz-
nych rządowego programu 
„Rodzina 500 plus” w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódz-
kim. Z przedstawicielami 
mazowieckich samorządów, 
ośrodków pomocy społecznej 
i organizacji pozarządowych 
rozmawiali Elżbieta Rafal-
ska, minister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej oraz 
Zdzisław Sipiera, wojewoda 
mazowiecki. W planie budże-
tu wojewody na wypłatę tych 
świadczeń są środki w wys. 
1,9 mld zł. Więcej informacji 
na temat programu na stronie  
www.mpips.gov.pl.

***
W sobotę, 30 stycznia 

2016 r., w hali sportowej przy 
ulicy Siennickiej 40, odbę-
dzie się Towarzyski Turniej 
Szóstek w piłce siatkowej dla 
amatorów. Wydarzenie jest 
pierwszym z sześciu zapla-

nowanych turniejów, które 
odbędą się w ramach obcho-
dów stulecia przyłączenia do 
Warszawy Grochowa, Saskiej 
Kępy i Gocławia. Szczegóło-
we informacje dotyczące tur-
nieju i całego cyklu znaleźć 
można na dedykowanym wy-
darzeniu: www.facebook.com/
events/1714205852153464/

***
Miejskie Centrum Kontak-

tu Warszawa 19115 wrażliwe 
na potrzeby seniorów nie tyl-
ko w Dniu Babci i Dziadka. 
Świadczy o tym przyznany 
certyfikat „Miejsce przyjazne 
seniorom” w kategorii „Miej-
sca szczególne”. Specjalne 
certyfikaty dla warszawskich 
„Miejsc Przyjaznych Senio-
rom” przyznawane są m.in. 
urzędom dzielnic, kinom, te-
atrom, bibliotekom i kawiar-
niom, w których standard 
obsługi starszych osób jest 
wysoki. Miejskie Centrum 
Kontaktu Warszawa 19115 
wykorzystuje nie tylko trady-
cyjne formy komunikacji jak 
telefon, ale również aplikację 
mobilną, stronę internetową, 
czat oraz e-mail. W ten sposób 
warszawiacy mogą skontakto-
wać się z urzędem bez wycho-
dzenia z domu.

***
Prezydent m.st. Warszawy 

podpisała zarządzenie zaka-
zujące organizowania na tere-
nach należących do Miasta ob-
jazdowych przedstawień cyr-
kowych z udziałem zwierząt. 
O powstanie takiej regulacji 
wnioskowały m.in. organiza-
cje pozarządowe broniące ich 
praw. Wykorzystywanie zwie-
rząt do celów rozrywkowych 
wzbudza coraz więcej kontro-
wersji nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie. Osoby prywatne 
oraz organizacje pozarządowe, 
których statutowym celem jest 
ochrona zwierząt, poddają kry-
tyce wszelkie imprezy z udzia-
łem zwierząt, a w szczególno-
ści przedstawienia cyrkowe.

***
Zofia (535) od lat pozosta-

je niekwestionowanym lide-
rem warszawskiego rankingu 
popularności imion. W liczbie 
nadań wyprzedza ona Zuzannę 
(506), która w ubiegłym roku 
była popularniejsza od Julii 
(486). Na kolejnych miejscach 
znalazły się Hanna (441), Ali-
cja (434), Maria (409), Maja 

(405) i Natalia (401). Czoło-
wą dziesiątkę najpopularniej-
szych imion żeńskich zamy-
kają małe warszawianki na 
literę „A”: Aleksandra (371) 
i Amelia (336). Nowo naro-
dzeni warszawiacy to przede 
wszystkim Janowie (677). To 
imię od ponad czterech lat 
pozostaje najchętniej wybie-
ranym. Niezmiennie popular-
ne pozostają również imiona: 
Antoni (558), Jakub (471), 
Aleksander (418) oraz Franci-
szek (411). Na dalszych miej-
scach uplasowali się Adam 
(399), Filip (343), Stanisław 
(334), Szymon (329) oraz  
Mikołaj (320).

***
Rada i Zarząd Dzielni-

cy Praga-Północ zapraszają 
mieszkańców na uroczyste 
spotkanie z okazji 368. rocz-
nicy nadania praw miejskich 
Pradze, które odbędzie się  
10 lutego o godz. 14.00 w auli 
VIII LO im. Władysława IV. 
W programie spotkania m.in. 
prelekcja posła na Sejm RP 
Pawła Lisieckiego pt. „Praga 
– geneza miasta” oraz kon-
cert Ryszarda Makowskiego. 
Wstęp wolny. 

(ab) (bbj) (WSP) (um)

z mIAStA zAPrOSzENIA DLA mIESzKAŃcóW
n Centrum Promocji Kultury dla Pragi-Południe, ul. Pod-
skarbińska 2 – 29.01. godz. 17.00 – koncert kolęd i pastora-
łek chórów Agaty Steczkowskiej, połączony z kolędowaniem 
z zaproszonymi gośćmi, udział wezmą: Chór Dziecięcy Agaty 
Steczkowskiej (dzieci), Chór Agaty Steczkowskiej (dorośli), 
wstęp wolny; 30.01. godz. 19.00 – koncert zespołu KESKE-
SE, który powstał w 2013 roku na Śląsku. Muzycznie oscyluje 
pomiędzy współczesnymi nurtami indie rocka i indie folku, 
z dużą dawką przestrzeni, nietuzinkowymi aranżacjami oraz 
szczyptą nostalgii. Członkami zespołu są: Aleksander Min-
kacz – wokal/gitara, Jakub Szulc – gitara, Bartek Biedrończyk 
– bas, Sławek Plotek – perkusja, Agata Szulc – instrumenty 
perkusyjne, wstęp 5 zł;
n Klub Kultury „Gocław” (filia CPK) ul. Abrahama 10  
– 01.02. godz. 17.00 – karnawałowy bal maskowy dla dzieci 
(od 3 lat) z rodzicami, wstęp – 10 zł (dziecko z opiekunem), 
z kartą warszawiaka – 8 zł; 08.02. godz. 18.00 – wernisaż wy-
stawy obrazów Anny Szcześniak – malarki ziemi łowickiej, 
wstęp wolny; 15.02. godz.19.00 – „Walentynkowy koncert 
swingujący” – Monika Węgiel śpiewa słynne amerykańskie 
standardy jazzowe i niezapomniane polskie piosenki o miło-
ści, wstęp – 10 zł, z kartą warszawiaka – 8 zł; 
n Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 – 28.01. 
godz. 19.00 – „Poruszenie” – wernisaż wystawy rzeźby i ry-
sunku Mateusza Sikory, wystawa do 15.02.br.; 29.01. godz. 
19.00 – „Teatr twojej wyobraźni”: wybrane fragmenty słucho-
wisk Teatru Polskiego Radia z Piotrem Adamczykiem w roli 
głównej oraz spotkanie z bohaterem, wstęp wolny;
n Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 – 29.01. 
godz. 10.00-12.00 – „Piątek z grami planszowymi i kartami. 
Szachy”, wstęp wolny; 12.00-13.00 – „Jan Kobuszewski – ak-
tor komediowy”, wstęp wolny; 17.00-21.00 – bal karnawało-
wy, wstęp 10 zł; 31.01. godz. 16.00-17.00 – kolędy narodów 
świata w wykonaniu zespołu Jugonostalgia, wstęp wolny;
n Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 – 02.02. 
godz. 18.00-20.00 – II koncepcja zagospodarowania i rewita-
lizacji Bazaru Różyckiego – otwarte konsultacje, spotkanie; 
03.02. godz. 17.30-19.30 – debata o rewitalizacji Pragi; 
n Muzeum Warszawy Centrum Interpretacji Zabytku  
ul. Brzozowa 11/13 – 01.02. godz. 18.30-20.00 – wykład 
„Bogactwo i bieda w Warszawie. Bogactwo i bieda – jak je 
określić? Przegląd pojęć na tle historii Warszawy”; 08.02. 
godz.18.30-20.00 – wykład „Warszawa XVIII stulecia – sto-
lica mody, kultury i nauki”, ceny biletów: normalny – 2 zł., 
ulgowy – 1 zł.
n Dom Kultury „Praga” ul. Dąbrowszczaków 2 – 30.01.
godz. 16.00 – „W szampańskim nastroju”, koncert chóru  
TONIKA, wstęp wolny; 01-12.02. – „Zima w mieście”, 
wstęp wolny. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy tel.  
(22) 618-41-51 w. 105, 108; 
n Dom Kultury „Świt” ul. Wysockiego 11 – Bródnowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku: 29.01. godz.12.00-13.30 – se-
minarium P. Głowacki; 30.01. godz. 17.00-23.00 – „Ostatkowy 
Wieczorek Taneczny 50+”; 31.01. godz. 10.00-15.00 – Turniej 
Szachowy; 31.01. godz. 11.00 – 12.00 – Seans bioenergotera-
peutyczny Jerzego Mrugały; 17.02. – wykład „Historia: Pała-
ce Warszawy – bogactwo codzienności”, Radosław Głowacki, 
historyk; godz. 19.00 – Tanie Kino Świt – seanse we wtorki, 
bilety 10 zł! Szczegóły i repertuar www.kinoswit.pl .

 
   skup  sprzeda¿
   sim-locki
   akcesoria
   naprawy
   www.krasphone.pl
 CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311, 
czynne pn.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 333-23-11; 0501 51 66 60

e-mail: sklep@krasphone.pl

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wymiarów klienta  
* Ma te ria ły obi cio we
War sza wa, ul. Kryp ska 52/54 

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

Za kład prze nie sio ny z ul. Znanieckiego 8   

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

TAPICER

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa”
ogłasza przetarg nieograniczony na:

ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 15  
przy ul. Brazylijskiej 24 w Warszawie

Szczegóły na stronie www.miedzynarodowa.waw.pl

REKLAMAREKLAMA

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

Oferujemy:
- pierogi ręcznie robione

- ryby smażone i w galaretach
- wyroby garmażeryjne

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

i wiele innych wyrobów

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

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

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

tel./fax 617-23-33    e-mail: redom@redom.pl
WYKONUJE:

  renowacjê stolarki mebli nowoczesnych  
i stylowych

  renowacjê tapicerki mebli nowoczesnych 
i stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

  posiadamy wybór tkanin i transport
Zapraszamy: w godz. 700-1800,  sob. 900-1400
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REKLAMA REKLAMA

Więcej na stronie internetowej 

www.interdeck.pl

lub pod numerem telefonu 607-059-262

Dla Czytelników „Mieszkańca” 

atrakcyjne promocje

• Mieszkania od 37 m2 do 150 m2 

• Kameralna zabudowa

• Wysoka jakość wykończenia

• Dogodna lokalizacja

Apartamenty Szaserów to idealne miejsce  
do zamieszkania dla Ciebie i Twojej Rodziny!

ul. Szaserów 27/29/31, 04-306 Warszawa

Wyruszyli muzycznym szlakiem
„Piosenka jest dobra na wszystko” – stwierdził przed laty Jeremi Przybora. Połu-
dniowoprascy uczniowie pokazali, że świetnie sprawdza się również w podróży. 
W połowie stycznia 

w Szkole Podstawowej nr 185 
im. UNICEF zaprezentowa-
li się finaliści dzielnicowego 
konkursu piosenki „Z piosen-
ką na szlaku”. Jego cel to od-
krywanie i promowanie mło-
dych talentów wokalnych oraz 
kształtowanie wrażliwości na 
piękno naszego kraju. Każdy 
z występujących zaprezen-
tował jeden utwór związany 
z turystyką – mogły to być 
piosenki harcerskie, obozowe 
oraz szanty. 

– Wszystko to, co jest zwią-
zane z podróżami, wycieczkami 
i spędzaniem wolnego czasu. 
Piosenka musi być związana 
z tematem, więc nie może to być 
utwór np. o kosmosie, bo tam 
jeszcze turystycznie nie podró-
żujemy. Należy też ładnie i czy-
sto zaśpiewać. Konkurs piosen-
ki rządzi się jednak innymi pra-
wami i czasami nie wygrywa 
ten, kto śpiewa najładniej, ale 
ten, kto zrobi największe show 

– podkreślił witając gości pro-
wadzący imprezę Waldemar 
Krukowski, kierownik świetli-
cy w SP nr 185. 

Aby nieco ośmielić uczest-
ników, na początek zaśpiewała 
drużyna harcerska, związana 
ze SP nr 185. Zaraz po niej 
wystąpiło 21 uczniów z 8 po-
łudniowopraskich szkół. Naj-
większą popularnością cieszy-
ły się piosenki „Stokrotka”, 
którą zgromadzeni usłyszeli 
aż czterokrotnie i „Gdzie ta 
keja” (dwukrotne wykonanie). 

Oprócz tego dzieci zaśpiewały 
m.in. takie piosenki jak: „Ser-
ce w plecaku”, „Wędrowiec”, 
„Per pedes”, „Płonie ognisko” 
i parafrazę „Morskich opowie-
ści” – tym razem z mlekiem 
w roli głównej. Oklasków 
oczywiście nie brakowało. 
Świetnie spisał się prowadzą-
cy Waldemar Krukowski, któ-
ry uspokajał stremowanych 
uczestników i rozweselał za-
równo ich jak i publiczność. 

Wszystkim występom 
przyglądało się jury w skład 
którego weszła przedstawi-
cielka „Mieszkańca”. Jurorzy 
oceniali m.in. zgodność pio-
senki z tematyką konkursu, 
jej wykonanie oraz ruch sce-
niczny. W kategorii klas I-II 
pierwsze miejsce zajął Max 
Klary z SP nr 168, drugie ex 
aequo – Weronika Spychal-
ska (zdobyła również nagro-
dę publiczności) z SP nr 120 
i Henryk Popławski z SP nr 
141, a trzecie – Gabriela Mi-
chalak z SP nr 185. Z kolei 
w kategorii klas III pierwsze 
miejsce zajął Maurycy Gon-
tarek z SP nr 141, drugie 
– Irma Medei z SP nr 135, 
a trzecie ex aequo – Szymon 
Kruk z SP nr 255 i Kaja Sko-
limowska z SP nr 135. – Za-
śpiewałam piosenkę „Stokrot-
ka”, gdyż bardzo mi się ona 
podoba. Śpiewać lubię wła-
ściwie „od zawsze”. Starto-
wałam już w kilku konkursach 
i zdobyłam dwie statuetki. 
Gram też na skrzypcach. Chcę 
się rozwijać, a w przyszłości 
zostać profesjonalną piosen-
karką – stwierdziła ośmiolet-
nia Gabrysia Michalak. 

Laureaci zostaną nagro-
dzeni podczas uroczystości 
podsumowania konkursów 
dzielnicowych, która odbę-
dzie się w połowie czerwca. 
Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa nr 185 
na czele z dyrektor Ewą Żo-
chowską oraz dwoma pracow-
nikami: Izabelą Modzelewską 
i Agnieszką Piętko.

Anna Krzesińska

Przyłączony w roku 1952 
do Warszawy, dziś jest jej 
dzielnicą, największą pod 
względem zajmowanej po-
wierzchni. Mało kto wie, że 
teren wawerskiej gminy obej-
mował niegdyś między innymi 
Saską Kępę, Witolin, Gocław, 
Grochów, Kawęczyn i o wiele, 
wiele więcej! Stąd na wysta-
wie rysunków autorstwa Kazi-
mierza Jerzego Nowaka poja-
wiają się także obiekty z tere-
nów, których mieszkańcy dziś 
nie mają pojęcia, że kiedyś ich 
domy stały w Wawrze! 

Wawerczyk – Kazimierz 
Jerzy Nowak, artysta szero-
ko znany z książek, a także 
z grafik, publikowanych jako 
ilustracje historycznych wspo-

mnień o stolicy, znakomicie 
wzbogaconych tekstami Jerze-
go Kasprzyckiego, przyjął za-
proszenie Andrzeja Rukowicza, 
designera i aranżatora wnętrz, 
do wspólnej realizacji finanso-
wanego przez Urząd Dzielnicy 
Wawer projektu, upamiętniają-
cego 150-lecie tej dzielnicy.

Zamysł był taki: wytypo-
wać najciekawsze, czasem już 
chylące się ku upadkowi obiek-
ty architektoniczne, znajdujące 
się w historycznych granicach 
gminy Wawer, przelać je na 
papier utalentowanym piórem 
pana Nowaka, dodać zwię-
zły opis i – wydać w formie 
kalendarza, którego premiera 
odbyła się w styczniu w sie-
dzibie Urzędu Dzielnicy przy  

ul. Żegańskiej 1. Obecni na uro-
czystości mieszkańcy mogli, 
wraz z zaproszonymi gośćmi, 
obejrzeć wystawę grafik ulo-
kowaną na półpiętrach głównej 
klatki schodowej urzędu. 

Wystawa wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie, a zwie-
dzający, nie zwracając uwagi 
na podpisy, komentowali z za-
pałem: „Popatrz, nasza stacja! 
A tu – kościółek! Tamten 
dom, to jest chyba blisko nas, 
w stronę lasu!”. Informacje, 
umieszczone pod fotografiami, 
rozszerzały tę pasjonującą wie-
dzę, zachęcając do spacerów 
i samodzielnego, głębszego po-
znawania Wawra i okolic.

Kalendarz także prezentował 
się znakomicie, w świetnej sza-
cie graficznej i poligraficznej. 

Jak zapewnił „Mieszkańca” 
Radosław Ziółkowski, Naczel-
nik Wydziału Promocji, Kultu-
ry i Sportu w Urzędzie Dziel-
nicy Wawer, wystawę można 
oglądać nie tylko w siedzibie 
urzędu, w godzinach jego 
otwarcia. Po feriach zimowych 
będzie też dostępna na stronie 
internetowej urzędu dzielnicy 
Wawer, w specjalnej zakładce, 
a niebawem – powędruje tak-
że w plener, by cieszyła także 
tych, którzy mieszkają nieco 
dalej od „serca” Wawra. 

„Mieszkaniec” gratulu-
je dostojnego jubileuszu, ale 
także – znakomitego pomysłu 
na jego uczczenie i świetnego 
wykonania. Bardzo zachęca-
my do odwiedzenia wystawy, 
bo jest nie tylko piękna, ale 
i niezwykle ciekawa.  eGo

Wawer – to już 150 lat!
W ramach obchodów 150-lecia Wawra, w Urzędzie Dzielnicy zor-
ganizowano specjalną wystawę, poświęconą historii tych niezwy-
kłych terenów. A historia to nie byle jaka! 
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25 lat „mieszkańca” – jubileuszowy rok!
Zbliżają się wydarzenia uświetniające Srebrny Jubileusz „Mieszkańca”!  
Coraz bliżej dnia naszych 25. urodzin…

– Kiedy w Sylwestra za-
mykałem Universam, sam nie 
wierzyłem, że już po trzech 
tygodniach zacznie on działać 
w nowym miejscu – powiedział 
prezes WSS Społem Praga-Po-
łudnie Bogusław Różycki do 
zmęczonej, ale uśmiechniętej 
załogi i zaproszonych gości. 

Po przecięciu wstęgi wszy-
scy mogli podziwiać budynek 
przy ul. Zagójskiej 7, jego 
ciekawą aranżację i niebanal-
ne rozwiązania. Lokalizacja 
sklepu została wybrana spe-
cjalnie dla klientów Universa-
mu, który potocznie nazywany 
jest „Mini Universamem”. 
Powierzchnia sprzedażowa 
sklepu wynosi ok. 240 m2. Jest 
to sklep ogólnospożywczy, 
samoobsługowy ze stoiska-
mi serwisowymi: mięsnym, 
nabiałowym i alkoholowo-
cukierniczym. Sklep będzie 
się wyróżniał wśród okolicz-
nej konkurencji bogatą ofertą 
produktów świeżej, zdrowej 
żywności i asortymentem pro-
duktów ekologicznych, nie 

tylko spożywczych, ale także 
kosmetyczno-chemicznych.

– Poczekajcie trochę, 
a za dwa lata, może wcześniej, 
wrócicie na Wiatraczną – po-
wiedział prezes Marek Ro-
efler z firmy Dantex, budują-
cej nowy budynek w miejscu 
Universamu. Chociaż wokoło 

trwały jeszcze ostatnie prace, 
to następnego dnia, w piątek 
22 stycznia, wszystko było już 
gotowe na przyjęcie pierw-
szych klientów. – Zgodnie 
z naszą tradycją otwieramy 
nasze placówki tylko w środy 
lub soboty – tu zrobiliśmy wy-
jątek – nie chcemy czekać na 
was, drodzy klienci, ani dnia 
dłużej! – powiedział prezes 
Różycki, zapraszając do zaku-
pu artykułów spożywczych. 

(ab)

Sklep Mini Universam,  
ul. Zagójska 7 zaprasza  

od poniedziałku do piątku  
w godzinach 6.00-21.00,  

w sobotę 7.00-15.00,  
w niedzielę 9.00-17.00.

universam już na zagójskiej

REKLAMA REKLAMA

Mili Czytelnicy, Drodzy 
Mieszkańcy! W ubiegłym roku 
w całym kraju świętowaliśmy 
25-lecie polskiego samorządu. 
„Mieszkaniec”, czasopismo 
społeczno-samorządowe, jest 
właśnie dzieckiem samorząd-
ności. I to dzieckiem niewiele 
młodszym od matki…

Przypomnijmy chronologię 
wydarzeń – w marcu 1990 r. 
Sejm uchwalił ustawę o samo-
rządzie terytorialnym, w maju 
odbyły się pierwsze w pełni 
wolne wybory samorządowe, 
a niecały rok później, 1 kwiet-
nia 1991 r. urodził się samo-
rządowo-społeczny „Mieszka-
niec”. I jesteśmy z Państwem, 

Naszymi Wiernymi Czytelni-
kami, po dziś dzień.

Jak zapowiadaliśmy w po-
przednich numerach ten rok 
upłynie nam przy blasku 
srebrnego Jubileuszu. O rocz-
nicowych działaniach i wyda-
rzeniach będziemy Państwa 
na bieżąco informować, zaś 
w bieżącym wydaniu chcemy 
przedstawić osoby, które po-
mogą nam w organizacji 25-
lecia „Mieszkańca”. 

Oto Komitet Jubileuszu 
25-lecia „Mieszkańca”:

Marek Borowski•	   
– senator Warszawsko-Pra-
ski, parlamentarzysta RP, 
były Marszałek Sejmu RP,

Stanisław Gałązka•	   
– prezes Spółdzielni Bu-
dowlano-Mieszkaniowej 
„Grenadierów”,
Barbara Gebler-Wasiak•	  
– dyrektor Centrum  
Promocji Kultury  
dla Pragi-Południe,
Adam Grzegrzółka•	   
– dyrektor Biura  
Organizacji Urzędu  
m.st. Warszawy,
Ks. Krzysztof Jackowski•	  
– proboszcz Parafii  
Matki Bożej Królowej 
Polskich Męczenników,
Łukasz Jeziorski•	   
– burmistrz Dzielnicy 
Wawer m.st. Warszawy, 

Marcin Kluś•	   
– przewodniczący Rady 
Dzielnicy Praga-Południe,
Tomasz Koziński•	   
– radny m.st. Warszawy,
Tomasz Kucharski•	   
– burmistrz Dzielnicy 
Praga-Południe,
Adam Kwiatkowski•	   
– sekretarz Stanu, Szef 
Gabinetu Prezydenta RP,
Bogusław Różycki•	   
– prezes WSS „Społem” 
Praga Południe,
Andrzej Skowroński•	   
– prezes SABE  
Investments, 
Mirosław Sztyber•	   
– prezes Zarządu CH 
Szembeka,
Sebastian Wierzbicki•	  
– przewodniczący Rady 
Warszawskiej SLD.

A tymczasem trwają pra-
ce nad wyborem finałowej 
„dwudziestki” kandydatów 
plebiscytu „Zacny Mieszka-
niec”. Wszystkie zgłoszone 
przez Państwa kandydatury 
zostały przekazane Kapitule 
Plebiscytu (złożonej głównie 
z laureatów i Komitetu Jubi-
leuszowego). Po przekazaniu 
nam werdyktu Zacnego Jury 
z nazwiskami dwudziestu 
wybranych osób rozpocznie-
my, mówiąc językiem spor-
towym, fazę finałową. Wte-
dy Państwo, mili Czytelnicy, 
będziecie mogli głosować na 
konkretne osoby. Pięcioro 
kandydatów (z największą 
liczbą uzyskanych głosów) 
uhonorujemy tytułem „Zacny 
Mieszkaniec 2016”.  

(ar)

Zacni Mieszkańcy 2011. Od lewej: Wojciech Malajkat, Tomasz Łysiak, Wanda Piotrowska i Ryszard Kalkhoff.
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Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

Sesja, wyniki fatalne. Student pyta kolegę:
– Jak napisać ojcu, że znowu oblałem  
egzamin. 
– Wiesz, napisz mu: „Już po egzaminie.  

U mnie nic nowego”.
***

W aptece:
– Dostanę jakiś skuteczny środek na odchudzanie?
– Tak. Plastry.
– A gdzie się je przykleja?
– Na usta!!!

***
Dwie sarny stoją przy paśniku. 
– Nie mogę doczekać się wiosny.
– Zimno, co?
– Nie. Mam dość tego stołówkowego jedzenia!

***
Mały Szkot prosi:
– Tato, kup mi bilet na karuzelę!
– Daj spokój. Niech ci wystarczy, że Ziemia się kręci!

RADY
CiotKi
AGATY

Nowoczesne środki do sprzą-
tania, czyszczenia i pielęgnacji 
domu kosztują niemało. zanim 
zaczniesz przepłacać, wypró-
buj kolejne, domowe sposoby.
Najpierw – ocet. zwykły, biały. 
Wymieszany z wodą (2 części 
octu, 1 wody) i wlany do spry-
skiwacza, znakomicie usu-
wa kamień z szyb i ścianek 
kabiny prysznicowej, wanny, 
umywalki, wazonów, szkla-
nek. Spryskaj, a po chwili 
czyść. Pozbawioną kamienia 
powierzchnię natychmiast 
spłucz obficie czystą wodą.
zlewozmywak, kuchenkę czy 
piekarnik spróbuj oczyścić 
mieszanką pół na pół zwy-
kłej sody i octu. Nałóż papkę, 
chwilę odczekaj, czyść. 
Gdy przewidujesz intensywne 
gotowanie, na przykład przed 
jakąś uroczystością, by uniknąć 
potem okropnego usuwania za-
pieczonych przypaleń z kuchen-
ki, wyłóż jej powierzchnię (pod 
kratką, zostawiając otwory na 
palniki) folią aluminiową, wywija-
jąc jej brzegi na kształt „koryt-
ka”, by nic nie wyciekło wprost 
na samą kuchenkę. Po wszyst-
kim tylko zwijasz i po prostu 
wyrzucasz folię! 
Sprawdź to.

Lubimy leczyć się sami, co prawda z różnym skutkiem. Nie za-
wadzi wiedzieć o kilku drobiazgach, zwłaszcza gdy korzystamy 
z przepisów opartych na ziołach, które przygotowujemy samo-
dzielnie. Czym jest odwar, czyli wywar lub dekokt? To jeden 

z wyciągów wodnych, najlepiej przygotowywany bezpośrednio przed spożyciem z li-
ści, kory, korzeni itp. Nie sprawdza się przy ziołach zawierających olejki eteryczne! 
Zalecaną ilość ziół zalewamy wodą o temperaturze pokojowej (w żadnym wypadku 
gorącą) i gotujemy bardzo powoli, pod przykryciem, zależnie od ziół od 5 do 30 
min. Nigdy nie używamy garnków aluminiowych! Odwar trzeba pić odcedzony (gdy 
przestygnie – to ważne, bo jeszcze nieco naciąga, choć się nie gotuje), ciepły i bez 
dodatku cukru, słodzików, cytryny czy soków. Napar – tu zioła zalewa się gorącą 
wodą. Nie trzeba go gotować, by nie utracić wrażliwych na wysoką temperaturę 
olejków eterycznych. Gorący napar niektórych ziół można jakiś czas przechowywać 
w termosie, ale najlepiej jednak sporządzać go każdorazowo do spożycia.

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty 
ukazania się gazety. Rozwiązanie krzyżówki nr 24/2015: „Złe nie zginie”. Książkę 
wylosowali p. Aldona i Jan Kaczmarczyk z Warszawy. Po odbiór zapraszamy do 
redakcji (z dowodem tożsamości) do 5 lutego 2016 r.

Krzyżówka Mieszkańca nr 2
Pyszna Józia

Ciekawska

Wesoły Romek

Merlin

zaJrzYJMY do KUCHNi
GoŚCie idĄ ! trUdNo JeSt zNaLeŹć odPo-
WiedNio dUŻo CzaSU Na PrzYGotoWaNia, 
MiĘdzY PraCĄ a WizYtĄ. aLe KaŻdY Ma 
SWoJe SPoSoBY… oto KiLKa PodPoWiedzi:
d Przystawka 1: najpierw usmaż naleśniki piwne: szklankę mąki (około), szklankę 
piwa i jedno jajko wymieszaj starannie, dodając pod koniec odrobinę soli. Usmaż zwy-
czajnie naleśniki, a gdy wystygną, układaj na każdym warstwę pasty, roluj i wkładaj do 
lodówki na cały dzień. A oto pasta: serek ricotta (kto woli chudszy, może wziąć zwykły 
homogenizowany) dopraw nieco solą, dodaj wystudzoną (ale płynną!) żelatynę rozpusz-
czoną w o połowę mniejszej niż wskazał producent ilości wody, do tego rozdrobnionego 
na cząstki wędzonego łososia i świeży, drobny szczypiorek. Gdy zrolowane naleśniki 
porządnie zastygną w lodówce, krój je na dekoracyjne, ukośne plastry i układaj na zim-
nym półmisku. Pycha!

d Przystawka 2: duże, zdrowe pieczarki jednakowej wielkości opłucz, pozbaw ogon-
ków, posól wnętrza, po godzinie ręcznikiem papierowym wytrzyj sok i odłóż je do lodów-
ki. Ogonki posiekaj bardzo drobno z cebulką, dopraw pieprzem i solą, podduś na maśle. 
Dodaj tartej bułki, siekane jajko, natkę, szczypiorek i odłóż w miseczce do lodówki. Na-
zajutrz ułóż kapelusze na blasze, ich wnętrza wypełnij masą, którą uprzednio wymieszaj 
starannie z surowym jajkiem. Gotowe, obtaczaj w tartej bułce i piecz w nagrzanym pie-
karniku około 20 minut (pieczarki powinny być miękkie, ale nie sflaczałe, a farsz zrumie-
niony na wierzchu). 

d Przystawka 3: usmaż bardzo, bardzo cienkie i małe naleśniki – szklanka mąki, 3 jaj-
ka, maślanka lub kefir do uzyskania pożądanej konsystencji ciasta, nieco soli i szczypta 
cukru, wszystko zmiksowane bardzo starannie. Gdy gotowe, zwiń je i pokrój w cienkie 
paski, a paski na kilkucentymetrowe kawałki, włóż do miski. Dodaj kawałki kurczaka 
(najlepiej wędzonego, ale może być też gotowany), ogórka kiszonego krojonego w nie-
duże słupki. Nazajutrz, tuż przed przybyciem gości, uzupełnij ananasem, sałatą lodową 
i sosem z soku ananasowego, sosu sojowego i – do smaku – octu jabłkowego. Wymie-
szaj i gotowe!

d A deser? Proponuję mój ulubiony: świeże owoce (ew. z puszki), wymieszane z ser-
kiem waniliowym. Smacznego!

 

Baran m
21.03-21.04

Byk n
22.04-21.05

Bliźnięta o
22.05-21.06

Rak p
22.06-22.07

Lew q
23.07-23.08

Panna r
24.08-23.09

Waga s 
24.09-23.10

Skorpion t
24.10-23.11

Strzelec u
24.11-22.12

Koziorożec v
23.12-20.01

Wodnik w
21.01-19.02

Ryby x
20.02-20.03

Chwile niepewności, które towarzyszyły ci od pewnego czasu, niedługo już miną. Wystarczy 
tylko odrobina dystansu i sprawy same się potoczą. Spróbuj szczerze porozmawiać z kimś 
stojącym z boku wydarzeń, a jego rady mogą bardzo pomóc. Na początku miesiąca możesz 
się spodziewać długo oczekiwanego przypływu gotówki. Wybierz się na zakupy lub zaplanuj 
wyjazd z ukochaną osobą.
Twoje starania o zachowanie dobrej miny do złej gry zaczynają przynosić efekty. Pewne rzeczy 
same się już wyjaśniły, niektóre węzły musisz rozplątać samodzielnie. Uważaj tylko na finanse, 
bo nieprzemyślany wydatek może na długo zaciążyć na budżecie rodzinnym. Nie podejmuj 
teraz żadnych pochopnych decyzji, których mógłbyś później żałować. W sprawach zawodo-
wych wykaż więcej taktu i staraj się słuchać tego, co mówią inni.
„Wszystko dobre, co się dobrze kończy” – gra, którą podjąłeś, mimo dużego ryzyka, zaczyna 
procentować. Nastrój wydatnie ci się poprawi i będziesz z nadzieją patrzył w przyszłość. Dobry 
czas na działanie! W tych dniach zdaj się na swoją zdolność przewidywania, ale najpierw zaczekaj 
spokojnie na rozwój wydarzeń. W pracy mogą wystąpić małe zmiany – niekoniecznie na lepsze.
Każdy ma wolność wyboru, nie zawsze jednak może wiązać się to z przyjemnościami. Nieko-
niecznie decyzja, którą teraz podejmiesz, kierując się zdrowym rozsądkiem, jest bez szans na 
sukces. Na efekty po prostu trzeba poczekać. Jeśli zamierzasz coś zmienić w swoim życiu lub 
w mieszkaniu – zrób to teraz, bo czas po temu jest najlepszy. Możliwe, że zawrzesz ciekawą 
znajomość, która odmieni twoje życie. Nie przegap więc niczego.
Stres, napięcie, nerwowość, które towarzyszą ci w ostatnich dniach mogą się odbić nieko-
rzystnie na twoim zdrowiu. Postaraj się choć trochę zwolnić tempo i zajmij się własną osobą. 
Nie zwracaj uwagi na osądy innych – twoja intuicja i tak zwycięży. Może warto wyjechać, 
choćby na weekend, za miasto? Zima też może być piękna.

W najbliższych dniach czeka cię dużo pracy. Problemy, które staną na twojej drodze mogą roz-
wiązać się same, pod warunkiem że nie dasz się zwariować. Znajdź trochę czasu na spotkanie 
ze znajomymi, a przynajmniej na małą przerwę od obowiązków i codziennych kłopotów. Wspa-
niałe chwile dla samotnych Panien na znalezienie partnera lub zawarcie nowego związku.

Czyż życie nie potrafi być miłe. Fortuna, życzliwość świata, miłość najbliższych – wszystko 
to masz na wyciągnięcie ręki. Od ciebie tylko zależy jak wykorzystać uśmiech losu. Nie daj 
się jednak oczarować, bo „nie zawsze złoto, co się świeci”. Dlatego przyjmij tę dobrą passę 
z pewną ostrożnością. W sprawach sercowych szykują się małe zawirowania.

Energia teraz cię wprost rozpiera, w pracy kipisz energią, pomysły eksplodują w twojej 
głowie. Zdaj sobie sprawę, że nie wszystko da się zrealizować, a oprócz spraw zawodo-
wych masz jeszcze życie prywatne. Zwróć większą uwagę na najbliższe otoczenie i wy-
korzystaj część pomysłów, aby spędzić z rodziną więcej czasu. Może wybierz się z nimi 
na wycieczkę za miasto?
Problemy innych ludzi zdominowały twoje życie. Nie pozwól, aby przesłoniły ci cały świat. 
W pracy postaraj się wykrzesać z siebie więcej entuzjazmu, bo zaobsorbowany, nie dostrze-
gasz nadchodzących zmian. Uważaj także, aby nie pogrążyć się w chaosie. Staraj się zaplano-
wać swoje zajęcia i obowiązki, by nie tracić niepotrzebnie czasu.

Czy warto było się tak przejmować? Twoje problemy zaczynają się rozwiązywać same, wy-
starczy odrobina spokoju i cierpliwości. Musisz jednak wykazać się silną wolą i samozapar-
ciem, żeby nie dać się omotać czarnym myślom. W najbliższych dniach czeka cię wiele miłych 
niespodzianek ze strony najmniej spodziewanych osób.

Czyżbyś zwątpił w swą dobrą gwiazdę. Już w tym tygodniu wiele spraw zostanie wyjaśnionych 
i to na twoją korzyść. Szykują się jakieś ważne zmiany, musisz jednak trzymać rękę na pulsie. 
Zaniedbania zdrowotne mogą dać o sobie znać, jeśli nie odwiedzisz lekarza.

Czasami lepiej coś przemilczeć, niż robić awantury o byle drobiazg. Twoja wybuchowość ostro 
daje się we znaki współpracownikom i bliskim. Czas najwyższy się opanować – szkoda ner-
wów. W nowym miesiącu możesz być zmuszony do odbycia decydującej rozmowy, podczas 
której spróbuj zachować „zimną krew”. 

H O R O S K O P
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Jubileusz 25-lecia

REKLAMA REKLAMA

Informacja dla Mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sprawie 
doręczania decyzji podatkowych

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zawiadamia, że w dniach 22.01.2016 r. – 29.02.2016 r. od poniedziałku 
do piątku w godzinach 16.00-20.00 i w soboty w godzinach 9.00-20.00 pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, 
zgodnie z upoważnieniem wynikającym z art. 144 Ordynacji podatkowej, będą dostarczać Mieszkańcom Dzielnicy decyzje 
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2016.

Do obowiązków pracowników należy:
– doręczenie przesyłki po uzyskaniu czytelnego podpisu odbiorcy wraz z datą na zwrotnym potwierdzeniu odbioru,
– udzielanie adresatowi informacji dotyczącej doręczanej korespondencji urzędowej oraz miejsc, w których można 

dokonywać bezprowizyjnej wpłaty.

Doręczyciele nie są uprawnieni do pobierania od Mieszkańców opłat z tytułu podatku od nieruchomości jak również 
żadnych opłat z tytułu doręczenia decyzji. 
Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Budżetowo-Księgowego Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
Pani Grażyna Wysocka, tel. 22 44-35-280, gwysocka@pragapld.waw.pl 

Jednocześnie ponownie informuję, że wpłat gotówkowych na rachunki Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
można dokonywać bezprowizyjnie w niżej wymienionych placówkach oraz w kasie Urzędu przy ul. Grochowskiej 274.

Punkty/lokalizacje do przyjmowania wpłat otwartych
l.p. Miejscowość (Dzielnica) Kod Adres

1 Warszawa (Praga-Południe) 04-358 Ulica Grochowska 246

2 Warszawa (Praga-Południe) 03-998 Ulica Generała Romana Abrahama 12

3 Warszawa (Praga-Południe) 03-726 Ulica Jana Zamoyskiego 47a

4 Warszawa (Praga-Południe) 03-900 Ulica Francuska 11 A

5 Warszawa (Praga-Południe) 03-935 Ulica Zwycięzców 46

6 Warszawa (Praga-Południe) 03-979 Ulica Egipska 7

7 Warszawa (Praga-Południe) 04-043 Ulica Ostrzycka 2/4

8 Warszawa (Praga-Południe) 04-340 Ulica Kobielska 17

9 Warszawa (Praga-Południe) 03-996 Ulica Samolotowa 4

10 Warszawa (Praga-Południe) 03-996 Ulica Szkoły Orląt 4

11 Warszawa (Praga-Południe) 03-912 Aleja Jerzego Waszyngtona 26

12 Warszawa (Praga-Południe) 04-141 Plac Piotra Szembeka 1

13 Warszawa (Praga-Południe) 04-141 Ulica Łukowska 2a

14 Warszawa (Praga-Południe) 04-186 Ulica Grochowska 23/31

15 Warszawa (Praga-Południe) 04-026 Aleja Stanów Zjednoczonych 51

16 Warszawa (Praga-Południe) 04-026 Ulica Majdańska 13

KORTY 
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  challange 
  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PPRZYJMUJEMY ZA ISY  

NA ABONAMENTY  
NA  SEZON  ZIMOWY!

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

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  
i sprzeda¿ opon   
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 610 60 05

+ ZATRuDnię pRACoWniKóW 

do nowo otwartego 

sklepu spożywczego przy  

ul. Dwernickiego.

) 22 813-01-85

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

OGŁASZA KONKURS OFERT
na najem na okres 3 lat
pomieszczenia o powierzchni 160 m2 w pływalni 
„WODNIK” przy ul. Abrahama 10 w Warszawie,

Organizator konkursu:
 OSiR Dz. Pr.-Płd. m.st. Warszawy,  
 ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
 Tel/fax: 22 870 13 27.

Dane dotyczące lokalu przeznaczonego  
do najmu wraz z pełną informacją dotyczącą zasad 
przeprowadzenia konkursu oraz regulaminem 
znajdują się na stronie internetowej Organizatora 
www.osir.waw.pl (zakładka BIP-Konkursy).

             Dyrektor OSiR

Niektórzy uważają, że 
„Pod Kasztanami”, to jeden 
z najciekawszych architekto-
nicznie budynków mieszkal-
nych po prawej stronie Wisły. 
Faktycznie, jego bryła wy-
różnia się na tle miejskiej za-
budowy, a oglądając z bliska 
detale i wykończenia zdaje się 

być wykonany nowocześnie 
i estetycznie. – Przy tej bu-
dowie używaliśmy materiałów 
z najwyższej półki – zapewnia 
„Mieszkańca” kierownik bu-
dowy Andrzej Bielak i wska-
zuje na stojące w biurze kar-
tony. – O, tutaj mamy pełną 
dokumentację i wszystkie spe-
cyfikacje. Bogdan Błaszczyk, 
kierownik sieci instalacyjnych 
dodaje, że to jest bardzo bez-
pieczny budynek, bo nie ma 
w nim instalacji gazowej.

„Pod Kasztanami” to in-
westycja Spółdzielni Budow-
lano-Mieszkaniowej „Grena-
dierów”. Znajduje się tu po-
nad 120 lokali mieszkalnych 
i szesnaście użytkowych. Pra-
wie wszystkie lokale mają już 
właścicieli. Mimo narzekań na 
rynku nieruchomości widać, 

że mieszkania „Pod Kaszta-
nami” przypadły do gustu in-
westorom. – Zanim koparki 
wjechały na plac budowy już 
mieliśmy sprzedanych po-
nad czterdzieści procent lo-
kali mieszkalnych i wszystkie 
użytkowe – mówi zadowolony 
Cezary Rogalski, wiceprezes 
spółdzielni „Grenadierów”.  
– Teraz wolnych mamy tylko 
kilka mieszkań. Te też powin-
ny się dość szybko sprzedać, 
bo, jak wspomnieliśmy budy-

nek jest ciekawy i posiada bar-
dzo dogodną lokalizację.

Działkę, na której wybu-
dowano „Pod Kasztanami” 
spółdzielnia „Grenadierów” 
otrzymała niejako w spadku, 
wydzielając się z RSM „Osiedle 
Młodych”. Najpierw pojawiła 
się inicjatywa, aby na tym te-

renie, przy ul. Ostrobramskiej, 
powstał parking strzeżony dla 
mieszkańców osiedla. I taki par-
king funkcjonował przez wiele 
lat. Jednak w akcie notarialnym 
przekazania tej działki SBM 
„Grenadierów” widniał zapis, 
że na tym terenie musi zostać 
zbudowany budynek mieszkal-
ny. Niewykonanie tego zapisu 
mogło narazić spółdzielnię na 
utratę tej działki. Dlatego Walne 
Zgromadzenie i władze SBM 
„Grenadierów” podjęły decyzję 

o inwestycji. – Nie obyło się bez 
problemów – wspomina prezes 
spółdzielni Stanisław Gałązka. 
– Szczególnie ze strony miej-
skiego urzędu. Jednak po batalii 
z urzędnikami otrzymaliśmy po-
zwolenie na budowę i dwa lata 
temu zaczęliśmy prace.

Według przepisów prawa 
spółdzielnia musiała realizo-
wać tę inwestycję w systemie 
deweloperskim. – I co ważne, 
szczególnie dla przyszłych 
mieszkańców, ten budynek bę-
dzie wspólnotą mieszkaniową 
– zaznacza prezes Stanisław 
Gałązka. Pierwsi lokatorzy 
wprowadzą się już 9 lutego. 
„Pod Kasztanami”, to inwe-
stycja przyjazna rodzinom 
z dziećmi. Na ogrodzonym 
i monitorowanym terenie nie-
ruchomości znajduje się atrak-
cyjny plac zabaw dla dzieci. 
Na podkreślenie zasługuje też 

fakt, że spółdzielnia pomyśla-
ła o zmotoryzowanych miesz-
kańcach. Przy 120 lokalach 
mieszkalnych powstało bli-

sko 140 miejsc dla samocho-
dów w parkingu podziemnym 
oraz 60 miejsc parkingowych 
na zewnątrz. Takie propor-
cje oznaczają, że mieszkańcy 

nie powinni mieć problemów 
z zaparkowaniem swoich aut. 
A często, o komforcie miesz-
kania w danej okolicy, decy-

dują właśnie takie, wydawać 
by się mogło, drobne szcze-
góły i rozwiązania…  (AS)

Więcej informacji: 
sbm-grenadierow.com.pl

mIESzKANIA W cIENIu KASztANOWcóW
W „Alei Kasztanów” przy Ostrobramskiej wyrósł całkiem zgrabny budynek. Lada 
moment wprowadzą się tam pierwsi mieszkańcy.
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Na medycznej mapie War-
szawy przybyła nowa placów-
ka – to Mazowieckie Centrum 
Reumatologii i Osteoporozy 
przy ul. Kinowej, w pawilonie 
PREDOM-u (wejście z pozio-
mu tarasu, od strony parku). Jest 
gdzie wygodnie zaparkować 
samochód, a tuż obok, u zbiegu 
ul. Kinowej i Waszyngtona, są 
przystanki tramwajowe i au-
tobusowe wielu linii. Wnętrze 
miłe oku, łączy biel i delikatne 
szarości ze słonecznymi tona-
mi. Każdy pacjent ma zapew-
nione kameralne warunki wi-
zyty i odpowiednią ilość czasu 
na rozmowę z lekarzem.

To miejsce szczególne, bo 
też nastawione na rozwiązywa-
nie szczególnych problemów. 
Chodzi o to, by właśnie tu pa-
cjent mógł skorzystać z opieki 
lekarzy z dużym doświadcze-
niem, ze szczególnym, wielo-
stronnym wykorzystaniem ich 
bogatej wiedzy.

– To miejsce jest dedykowane 
głównie chorobom układu ruchu  
– mówi dr Małgorzata Przy-
godzka, która wraz z dr Katarzy-
ną Sikorską-Siudek, dr Joanną 
Dmowską-Chalabą i dr Wadimem 
Sołtysiukiem, stworzyli tę przy-
chodnię. – Cóż, reumatologia, to 
bardzo szeroka dziedzina medycy-
ny! Chcemy najlepiej, jak to moż-
liwe, diagnozować objawy ze stro-
ny układu ruchu. Jeśli pacjent się 
do nas zgłasza, myślimy nie tylko 
o chorobach reumatycznych, któ-
rych jest około 200, ale też o in-
nych chorobach, dających podob-
ne objawy. Na przykład chorzy na 
cukrzycę mogą prezentować liczne 
dolegliwości ze strony układu ru-
chu, jak bóle mięśniowo-stawowe, 
sztywność stawów, ograniczenie 
ich ruchomości. Podobnie w en-
dokrynologii, w chorobach tarczy-
cy. Choroba Hashimoto bardzo 
często rozpoczyna się objawami 
ze strony układu ruchu, bólami 
ścięgien, mięśni. Czasami w po-

czątkach tej choroby hormony tar-
czycy są prawidłowe, pojawiają 
się tylko przeciwciała i rozpozna-
nie jej nie jest proste. Trzeba też 
pamiętać, że choroby autoimmu-
nologiczne lubią ze sobą współ-
występować, dlatego tak ważne 
jest kompleksowe, wielospecja-
listyczne podejście do pacjenta. 
Suchość oczu, jamy ustnej, bardzo 
często spotykane dolegliwości, 
mogą być także objawem choroby 
reumatycznej, zespołu Sjögrena. 
Mamy tego świadomość: w naszej 
placówce zatrudniamy wysokiej 

klasy lekarzy, obok reumatologów 
także diabetologa, endokrynolo-
ga, kardiologa. Chodzi o to, by 
ktoś, kogo „łamie w kościach”, 
u nas od razu wiedział, na czym 
polega jego problem i mógł pod-
jąć prawidłowe leczenie, zamiast 
wierzyć w to, że dolega mu z pew-
nością reumatyzm. 

Mało kto wie, że choroby, 
zakwalifikowane jako reumato-

idalne, mogą dotyczyć nie tylko 
kości i stawów, lecz także oczu, 
tętnic i innych naczyń krwiono-
śnych, mięśni czy tkanki tłusz-
czowej. Z drugiej strony, przy 
niestarannej czy błędnej dia-
gnozie chory może być leczo-
ny latami, lecz bezskutecznie. 
Warto sprawdzić, w czym rzecz 
i poprawić jakość swojego ży-
cia. Tu do pacjenta podchodzi 
się kompleksowo, co gwarantu-
je skuteczność podejmowanych 
działań i prowadzi do znaczącej 
poprawy zdrowia! 

Zamiast być odsyłanym  
od jednego specjalisty do dru-
giego, warto skorzystać z wy-
jątkowej oferty Mazowieckie-
go Centrum Reumatologii 
i Osteoporozy, gdzie zajmą się 
pacjentem lekarze, którzy łączą 
specjalizację w internie i w reu-
matologii. Nie bez znaczenia 
jest to, że czworo z nich praco-
wało w Instytucie Reumatologii 

– w sumie około 30 lat! – i tam 
doskonalili swoją wiedzę, z od-
daniem służąc pacjentom. 

Zebrane doświadczenia po-
służyły także opracowaniu wła-
śnie takiego profilu przychodni – 
by pacjent mógł w jednym miej-
scu, bez kłopotliwego odwiedza-
nia wielu lekarzy, potwierdzić lub 
wykluczyć chorobę reumatycz-
ną, zrozumieć „dziwne”, często 
w ogóle nie kojarzone z reumaty-
zmem objawy i podjąć wreszcie 
skuteczne, trafne leczenie. 

Specjaliści podkreślają, że 
na przykład bóle krzyża, spe-
cyficzny problem wielu męż-
czyzn – młodych i w średnim 
wieku, ale nie tylko – bardzo 
często są błędnie rozpozna-
wane jako rwa lub tzw. „ko-
rzonki”. Latami przysparzają 
cierpień, ponieważ leczenie 
źle zdiagnozowanej choroby 
jest nieskuteczne. Tymczasem 
właściwe rozpoznanie tych 
objawów, charakterystycznych 
dla jednej z chorób reumato-
idalnych, może – przy odpo-
wiedniej terapii – usunąć bole-
sny problem raz na zawsze. 

Szczególnym działaniem jest 
rozwiązanie problemów cho-
rych stawów. Tu można liczyć 
na bardzo skrupulatną diagnozę, 
leczenie tak długo, jak to tylko 
będzie możliwe (zabiegi około-
stawowe wykonuje się na miej-
scu), by jak najbardziej opóźnić 
konieczność operowania stawu. 

Chodzi o to, by pacjent mógł 
jak najsprawniej funkcjonować. 
Ważne, że można również otrzy-
mać pomoc w leczeniu bólu.

Na miejscu można będzie 
pobrać krew do niektórych nie-
zbędnych badań. W reumatologii 
niesłychanie ważna jest wczesna 
diagnostyka i najpilniejsze roz-
poczęcie właściwego leczenia.

W planach – nawiązanie 
współpracy z najlepszymi pla-
cówkami rehabilitacyjnymi,  
by pacjent mógł z całą ufnością 
powierzyć powrót do spraw-
ności ruchowej sprawdzonym, 
solidnym rehabilitantom, pra-
cującym wedle skutecznych, 
nowoczesnych zasad i na naj-
lepszym sprzęcie.

Już dziś przygotowuje się 
specjalne, otwarte akcje dla 
mieszkańców (także dzieci) 
związane z szerzeniem wiedzy 
na temat chorób reumatycz-
nych, profilaktyki, wyjaśniania 
problemów – choroby te doty-
kają nie tylko osoby starsze czy 
wszystkich dorosłych, lecz także  
– dzieci. Zapraszamy! (AS)

reumatyzm, osteoporoza i nie tylko!

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

TYLKO 299 zł
„Dwa w Jednym” (do dali i czytania)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej
  soczewki fotochromowe 

TRANSITIONS
Pracujemy pon.-pt. 9-19

sobota od 9 do 13

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

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

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

NIE MUSI  BOLEĆ !
ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście 

informacje i zapisy: tel. 730 266 030

Przychodnia Lekarska

 Vita Med
Zapisy do lekarzy 

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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

tel. 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

 ul. Kinowa 19 a, 
tel. 575-779-970. 

Strona internetowa 
www.mcro.waw.pl 

ul. Ostrołęcka 4
tel. 22 498-74-80

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

Wojskowy Inst. Med.
ul. Szaserów 128 

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

  
 
  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(AS)

APARAT SŁUCHOWY – JEDEN CZY DWA?
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ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 ul. Grochowska 156 
tel. 22 610-48-74; 667 051 700

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

 całodobowo – tel. 195 88;
22 836-69-16; 608-054-093

Załatwianie formalności w domu Klienta

www.mpuk.waw.pl

USŁUGI POGRZEBOWE

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY
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CENTRUM MEDYCZNE 
„SASKA KĘPA”, 

UL. MAROKAŃSKA 16, 
ZATRUDNI: 
- LEKARZA  

DIABETOLOGA, 
- PIELĘGNIARKĘ 

- REJESTRATORKĘ  
MEDYCZNĄ, 

- PANIĄ DO SPRZĄTANIA. 
TEL. KONTAKTOWY 

501-939-263

l Firma sprzątająca poszukuje 
osób do sprzątania sklepu odzie-
żowego w godz. 7.00-9.00 w CH 
FERIO (przy stacji Międzylesie). 

Tel. 799-015-320

Firma z branży finansowej 
zatrudni osoby w wieku 

powyżej 25 lat na stanowisko 
DORADCY KLIENTA,  

oferujemy stabilny, długoletni 
czas zatrudnienia, 

tel.517-090-224, e-mail: 
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

l Niania dla chłopca 9 miesięcy. 
Tel. 693-443-428 

l ZATRUDNIĘ TAPICERA  
I STOLARZA ORAZ PO-
MOCNIKA NA TAPICERNIĘ 
– SASKA KĘPA. 

TEL. 693-377-081

l Elastyczna pożyczka. 
Tel. 663-271-508 

l Pożyczki w 24 h (także z ko-
mornikiem).        Tel. 790-564-948

 

l A Antyki, monety, znaczki, 
książki, meble, obrazy, platery 
i inne przedmioty. 

Tel. 22 253-38-79, 601-235-118
l AAA, Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale.       

Tel. 516-400-434
l Książki, płyty winylowe. 

Tel. 798-631-511

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

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

l Francuski – początkujący. 
Tel. 601-20-93-41

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

l Pomoc i nauka w obsłudze 
komputera, internetu i komór-
ki. Osoby starsze – promocja! 
Student. 

Tel. 533-404-404

l Bezpośrednio za gotówkę, 
zadłużone, obciążone dowolnym 
problemem prawnym. Możliwość 
zamiany. 

Tel. 535-525-555
l Kupię bezpośrednio 1- lub 
2-pokojowe blisko centrum. 

Tel. 727-643-927

l Komercyjny. 
Tel. 660-281-236

l Noclegi dla pracowników 
tanio 20 zł/doba. Do dyspozy-
cji kuchnia, łazienka, TV, wi-fi. 
Na terenie zamkniętym parking  
z monitoringiem. W pobliżu skle-
py i apteka. 

Tel. 602-434-323

l GORZANKA OKOLICE 
DĘBE WIELKIE BUDOWLA-
NA 1000 M KW. UZBROJO-
NA. TEL. 502-267-936

 Komfortowy 100-metrowy 
apartament przy Rondzie 

Wiatraczna sprzedam. 
Tel. 501-083-464

Segmenty i mieszkania 
w Sulejówku w promocyjnych 
cenach! 900 m od SKM MdM. 

Tel. 501-080-028, 
www.iwbau.eu

l Wynajmę każde ekspresowo. 
Tel. 500-30-30-90

Mieszkanie 60 m kw., 
apartamentowiec, Grochów, 

na dom Warszawa (niewielka 
dopłata). Tel. 511-980-315

l Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody. Warszawa Gocław. 
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 

www.podatki-doradca.pl
l Kancelaria Adwokacka adw. 
Teresa Zdanowicz. Sprawy cy-
wilne, karne, rodzinne, spadko-
we. Wawer-Anin, ul. Ukośna. 

Tel. 22 613-04-30, 603-807-481
l Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. Al. Waszyngtona 146, 
lok. 212 (wejście jak do Agencji 
Rynku Rolnego). Kancelaria zo-
stała przeniesiona z Universamu 
Grochów. 

Tel. 509-959-444, 
www.kancelariaosica.pl 

l Windykacja długów, odszko-
dowania, sprawy majątkowe. 

Tel. 693-445-280

l Drzewo opałowe pocięte  
– worek 12 złotych. 

Tel. 721-002-710

l Odkurzacze Rainbow – nowe, 
używane – serwis, konserwacja, 
akcesoria.     

 Tel. 606-742-822, 
www.odkurzaczewodne.eu

l Zaopiekuję się osobą starszą  
– sprzątanie, gotowanie. 

Tel. 889-116-997

l AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 

Tel. 721-002-710
l Przeprowadzki 24h/7. Wywóz  
i utylizacja zbędnych mebli, 
przedmiotów z mieszkań i piwnic. 

Tel. 607-66-33-30

l A A Tani Serwis Kompute-
rowy. Dojazd i Ekspertyza 0 zł. 

Tel. 504-617-837
l AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachodnie. 
Naprawa.     Tel. 609-105-940
l 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

l ANTENY, TELEWIZORY 
– NAPRAWA. 

TEL. 602-216-943
l Cyklinowanie, lakierowanie  
– Jacek Szpakowski. 

Tel. 22 872-93-03, 502-920-316
l Cyklinowanie, układanie, la-
kierowanie, przekładanie parkie-
tów – Jan Grzybowski. 

Tel. 22 810-70-88, 609-542-545
l Czyszczenie Karcherem dy-
wanów, wykładzin, tapicerki. 

Tel. 694-825-760
l Dezynsekcja – skutecznie. 

Tel. 22 642-96-16

Domowy hydraulik – 24h, 
awarie pieca, termy, kuchni, 

podłączenia, przeróbki, napra-
wy. Tel. 22 610-88-27, 

604-798-744

l Futra – kożuchy, odzież 
skórzana – usługi miarowe, 
przeróbki, wszelkie naprawy,  
ul. Zamieniecka 63. 

Tel. 22 610-23-05
l Glazura, remonty. 

Tel. 694-809-402
l Hydrauliczne, gazowe, 
solidnie. 

Tel. 22 610-81-21, 
607-773-106

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

l Hydraulika 5 lat gwarancji. 
Tel. 519-600-834

l HYDRAULIK. 
TEL. 502-031-257

l Hydraulika, ślusarstwo, 
pogotowie. 

Tel. 690-628-539
l Hydraulika, wod. kan.-gaz., 
piece, remonty, przeglądy gazo-
we, kominiarskie. Uprawnienia. 

Tel. 694-747-213

l LODÓWEK NAPRAWA. 
TEL. 22 842-97-06, 

602-272-464
l Lodówki, pralki, telewizory 
– naprawa.    Tel. 694-825-760
l Malowanie, gładź. 

Tel. 518-646-543

Nieodpłatnie odbieram zużyty 
sprzęt agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 

Wywóz mebli. 
Tel. 22 499-20-62

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

l Rolety antywłamaniowe  
i naprawy. 

Tel. 602-228-874
l Rolety, żaluzje, verticale, role-
ty antywłamaniowe – produkcja, 
naprawa. 

Tel. 602-228-874
l STOLARZ – SZAFY,  
ZABUDOWY, GARDEROBY  
I PAWLACZE. 

TEL. 602-126-214
l Tapicerskie. 

Tel. 22 612-53-88
l Termowizja. 

Tel. 660-47-36-28
l Żaluzje, verticale, rolety, mo-
skitiery – naprawy, pranie verti-
cali. 

Tel. 22 610-54-19

l AAA Tani Serwis Komputero-
wy 18 zł/h 24h. Dojazd 0 zł. 

Tel. 506-480-505
l Serwis. Tanio. 

Tel. 602-849-614

Cyklinowanie 
profesjonalnie. 

Tel. 794-397-001

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

l Glazurnik. Wykończenia 
wnętrz. 

Tel. 516-038-905
l Gładź, panele, malowanie. 

Tel. 609-982-675
l Malowanie, panele, wykła-
dziny. 

Tel. 601-20-33-13
l Malowanie, tapetowanie, panele. 

Tel. 22 615-76-97, 
695-679-521

l Remonty kompleksowo  
i solidnie. 

Tel. 501-868-930, 502-218-778, 
www.remonty4u.pl

l Układanie, cyklinowanie, 
renowacja starych podłóg. 

Tel. 663-51-17-71

l GABINET WETERYNA-
RYJNY FREDEK, GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 

TEL. 22 672-07-75

DAM PRACĘ

FINANSE

KUPIĘ

MEDYCZNE

NAUKA

NIERUCHOMOŚCI/kupię

NIERUCHOMOŚCI/mam do wynajęcia 

NIERUCHOMOŚCI/sprzedam

NIERUCHOMOŚCI/szukam do wynajęcia 

NIERUCHOMOŚCI/zamienię

RÓŻNE

SPRZEDAM

TRANSPORT

USŁUGI

USŁUGI/komputerowe

USŁUGI/remontowe

ZWIERZĘTA

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

Pracuj Jako Opiekun Seniorów!
• Niemcy • Polska • Anglia

Tel. 506 289 039

Gwarantujemy:
    ·  Bezpieczną i legalną pracę
    ·  Transport, mieszkanie, wyżywienie
    ·  Całodobowe wsparcie opiekuna kontraktu

Zapraszamy do naszego oddziału 
w Warszawie, ul. Brzeska 2

SZUKAM PRACY
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DOM HANDLOWY
„UNIVERSAM”

TANIA
WEJŚCIE

Universam

ApTEkA  
TANIA


