
dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów  
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

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

W numerze:

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 14 zł  
   Zadzwoń, zamów i odbierz
  


   

  

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18 
 (wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

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

A ZNAJDŹ NAS N

Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

 
 

   

   bezbolesne leczenie
   nowoczesna protetyka
 

uWAGA!   
  

 

 Promocyjna cena 
rkoron po celanowych

ina metalu  cyrkonie

G A B  I  N  E  T
STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37
Tel. 22 818-07-91
czynne 9-20, sobota 9-14

 natychmiastowe 
naprawy protez

S TO L A R Z

www.meble-wierzbowski.pl
ul. Krypska 29 tel. 502 221 045, 514 074 404

NAPRAWA * WYRÓB
*RENOWACJA MEBLI

Męczący podatek
Dwa tygodnie temu pisałem 

w „Mieszkańcu”, że boję się inter-
netowego śledzenia nas na każdym 
kroku, a tym razem napiszę, że 
chcę by mnie w sieci monitowano.  
Wariat? Spodoba mi się wersja 
„mały wariat”.

W czym rzecz? Urzędy pocz-
towe aż jęknęły pod natłokiem 
klientów, którym dostarczono awizo 
o przyjściu druku z potwierdzeniem 
odbioru. To wezwania do zapłaty 
podatków gminnych, związanych 
z użytkowaniem gruntów i nierucho-
mości. Szaleństwo powtarza się co 
roku, bo urzędy muszą wysyłać ten 
druk pocztą kwalifikowaną: nie może 
to być „zwykły” polecony.

Nie wierzę, by ta mitręga była 
komukolwiek na rękę. Bo na czym 
polega problem: mało kto wie, ile 
w danym roku trzeba zapłacić (ja nie 
pamiętam, jakie stawki były w roku 
ubiegłym i nie wiem, czy w bieżącym 
się zmieniły). A skoro tego nie wia-
domo, czekamy aż przyjdzie monit. 
Wprawdzie z odsetkami, ale przynaj-
mniej wiadomo, ile trzeba zapłacić.

A gdyby tak urzędy gminy ogło-
siły akcję: podziel się z nami swoim 
mailem, wyślemy ci w styczniu nie-
zobowiązującą do niczego informa-
cję, ile masz zapłacić i na jakie kon-
to. I dopiero tym, którzy pieniędzy nie 
wpłacili, słali monity z potwierdze-
niem odbioru, zmuszające do odsta-
nia w blisko godzinnych kolejkach? 

Tomasz Szymański
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Mieszkańcy Białołęki skarżą się na olbrzymie problemy 
z parkowaniem samochodów w rejonie dzielnicowego urzę-
du. Poddają propozycje jak rozwiązać te problemy. Wścieka-
ją się na Straż Miejską, która „kosi żniwo”… Czytaj na str. 2

Koszmar przy ratuszu
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ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU

 DU¯Y WYBÓR OPRAW

22 672-77-77
Al. Waszyngtona 44

przy Międzynarodowej

RABATY!

 
   skup  sprzeda¿

    sim-locki

    akcesoria
    naprawy

   
 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 

www.krasphone.pl

czerWiec 
2017

GrancóWKa 
poGrzebana
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KRONIKA POLICYJNA
Ukradli miejskie rowery

Późnym wieczorem policjan-
ci na patrolu zwrócili uwagę na 
dwóch młodych mężczyzn jadą-
cych na rowerach veturillo. Na 
widok radiowozu zaczęli ucie-
kać. Szybko zostali zatrzymani. 
Dlaczego uciekali? Oba rowe-
ry zostały skradzione. 18-letni 
Oskar Ś. i 17-letni Patryk N. tra-
fili na komendę. 

Wpadli po kolei 
Mieszkańcy Rembertowa 

zauważyli przez okno, że… 
w ich samochodzie siedzi dwóch 
mężczyzn. Wybiegli z miesz-
kania, a na ich widok złodzie-
je przesiedli się do citroena, 
w którym czekał ich wspólnik 
i zaczęli uciekać. Spowodowali 
kolizję z dwoma samochodami 
i dalej uciekali pieszo. 38-letni 
Michał K. został ujęty przez 
pokrzywdzonych i przekazany 
policjantom. Kilka godzin póź-
niej w ręce policjantów wpadł 
drugi z podejrzewanych –  
35-letni Paweł W. Trzeci został 
zarejestrowany jako poszukiwa-
ny i do policyjnej celi trafił dwa 
dni później.

Urywał lusterka  
w autach

Dochodziła północ, kiedy 
policjanci w radiostacjach usły-
szeli komunikat o mężczyźnie, 
który uszkodził kilka samocho-
dów. Jeden z patroli kilka mi-
nut później zauważył młodego 
człowieka odpowiadającego 
rysopisowi sprawcy. Zatrzyma-
no 37-letniego Pawła G. Szedł 

chodnikiem i odrywał lusterka 
w zaparkowanych samocho-
dach…

Podrabiana odzież
Na jednym z bazarów skon-

trolowano stoiska z odzieżą. Jed-
no z nich obsługiwały kobiety, 
oferowały do sprzedaży koszul-
ki, dresy, spodnie sportowe i to-
rebki. Wszystkie opatrzone były 
znakami renomowanych firm. 
Tyle, że były to podróbki orygi-
nalnych wyrobów. Policjanci za-
trzymali 41-latkę i 19-lat kę – obie 
są obywatelkami Bułgarii.

Okradł kobietę 
Na ulicy Targowej kobieta 

czekała na zamówioną taksówkę. 
Przechodzący obok mężczyzna 
wyjął z jej torebki portfel. Ko-
bieta zaczęła walczyć, a następ-
nie, dzięki pomocy taksówkarza, 
ujęła sprawcę i przytrzymała do 
czasu przyjazdu policji. Sprawcą 
okazał się 37-letni obywatel Gru-
zji. Mundurowi zatrzymali męż-
czyznę, a pokrzywdzona złożyła 
zawiadomienie w tej sprawie.

Kurier-złodziej
Policjanci z Białołęki zatrzy-

mali 30-letniego pracownika fir-
my kurierskiej Macieja N, który 
nie wpłacił pracodawcy 2 tysię-
cy złotych i przywłaszczył dwie 
paczki. Przy okazji wyszło na 
jaw, że 30-latek kierował samo-
chodem kurierskim, mając sądo-
wy zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych wydany przez 
Sąd Rejonowy w Wołominie.

policja.pl

Dokończenie ze str. 1
Faktycznie, zaparkować 

w rejonie ul. Światowida i Mi-
lenijnej nie jest łatwo. Parkin-
gów przy Urzędzie Dzielnicy 
Białołęka jest kilka, ale część 
jest przeznaczona wyłącznie 
dla pracowników Ratusza.

– Przy urzędzie mamy 131 
miejsc postojowych – wyjaśnia 
rzecznik Białołęki Marzena 
Gawkowska. 

Według jej danych Ratusz 
odwiedza każdego dnia do ty-
siąca osób.  

– Trzeba przebudować 
tutejszy parking i zamienić go 
na piętrowy – sugerują miesz-
kańcy dzielnicy.

– Ratusz powstał 20 lat 
temu i wówczas obsługiwał 
ok. 50 tys. mieszkańców, dziś 
zameldowanych jest na Biało-
łęce ok. 110 tys. osób – tłuma-
czy rzecznik dzielnicy i dodaje, 
że „w tej chwili nie planujemy 
rozbudowy parkingu. Białołę-
ka to najszybciej rozwijająca 
się dzielnica Warszawy i prio-
rytetem są dla samorządu in-
westycje oświatowe – budowa 

szkół, przedszkoli, żłobków 
oraz inwestycje w infrastruk-
turę drogową”.

Pani Anna z Tarchomina 
skarży się „Mieszkańcowi”, 
że problem z parkowaniem 
w tym rejonie jest „bardziej 
bolesny”, gdy trzeba skorzy-
stać z pobliskiej przychodni 
przy ul. Milenijnej: 

– Przywożę schorowaną 
mamę,wysadzam ją pod przy-
chodnią, mama czeka, a ja 
krążę po uliczkach i szukam 
jakiegoś miejsca. A to trwa. 
Mama cierpi.

Mieszkańcy mówią, że 
w zasadzie są zmuszeni do 
parkowania na trawnikach 
i chodnikach, a „Straż Miejska 
kosi żniwo”. 

– Muszą zapełnić dziurę 
budżetową po utracie fotora-
darów, a w tym rejonie mają  
El Dorado…– złości się kie-
rowca białego opla. – Przecież 
na poboczach ul. Kącik nikomu 
by nie przeszkadzało parkowa-
nie, szczególnie na klepisku..

Za problemy z parkowa-
niem mieszkańcy obwiniają 

nie tylko bezczynność Ra-
tusza, ale także budowę ol-
brzymiego centrum „Galeria 
Północna”. 

– Nam miejsca postojowe 
zabierają robotnicy, którzy 
przyjeżdżają na tę budowę – 
sugerują białołęczanie. 

Emilia Szkudlarek, dyrek-
tor ds. marketingu „Galerii 
Północnej”, przyznaje, że ten 
problem jest jej znany. 

– Sytuacja powinna się 
znacznie poprawić na przeło-
mie sierpnia i września, gdy 
otworzymy Galerię – mówi 
„Mieszkańcowi”. – Wtedy 
udostępnimy ponad 2 tysiące 
bezpłatnych miejsc parkingo-
wych.

– Parking przy Galerii już 
działa, bo tam podjeżdżają do-

stawy materiału i sprzętu, więc 
może Galeria może go udostęp-
niać także samochodom robot-
ników – sugeruje rozwiązanie 
Grzegorz Kosiorek, jeden 
z mieszkańców dzielnicy. 

Dyrektor Emilia Szku-
dlarek wyjaśnia, że niestety 
w świetle przepisów Galeria 

jest jeszcze w budowie i dopóki 
formalnie nie będzie zgody na 
użytkowanie obiektu, to udo-
stępnianie go jest niemożliwe.

Na prośbę mieszkańców 
zapytaliśmy Straż Miejską, 
czy do czasu otwarcia „Galerii 
Północnej” istnieje możliwość 
łagodniejszego traktowania 
chociażby tych, którzy parkują 
przy wspomnianej ul. Kącik. 

– W przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowych za-
chowań kierujących, nie ma 
możliwości odstąpienia od 
podejmowanych interwencji 
– powiedziała Rzecznik Pra-
sowa Straży Miejskiej m.st. 
Warszawy – Monika Niżniak 
i dodaje: – O podjęcie zdecy-
dowanych działań, zmierza-
jących do wyciągnięcia kon-

sekwencji wobec kierujących 
pojazdami niszczących zieleń, 
blokujących chodniki oraz są-
siadujące z inwestycją drogi, 
wnioskują sami mieszkańcy 
zarówno poprzez zgłosze-
nia na numer alarmowy, jak 
i składane pisma.

Adam Rosiński

Koszmar przy ratuszu

Rehabilitacja doRośli, 
dzieci, niemowlęta

PROMOCJA – DO ODWOŁANIA
    SENIORZY (PO 60 R.Ż.)      DOROśLI I DZIECI

20% zniżki przy zakupie pakietu  
10 takich samych zabiegów

10% zniżki przy zakupie pakietu  
10 takich samych zabiegów

badania USG doRośli i dzieci

leKaRze SPecjaliści, laboRatoRiUm

Godziny przyjęć:  
pon.-pt. 7-21, sobota 8-14

Rejestracja on-line

*Zniżki / promocje nie sumują się z innymi promocjami / Zakres usług może ulec zmianie

StomatoloGia doRośli i dzieci

 ul. bora KomoroWsKieGo 21  
loKal 307  
(obok Rossmanna)

Warszawa-Gocław  
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

Rejestracja telefoniczna: (22) 250 15 77
www.boramed.pl

GineKoloGia
Kompleksowe prowadzenie ciąży
Konsultacje ginekologiczne
Certyfikat Londyńskiej Medycyny płodowej FMF

l Piersi l Tarczycy l Jamy brzusznej l Stawów, więzadeł i mięśni  
l Przezciemiączkowe l Węzłów chłonnych l Doplerowskie l i inne

Kompleksowa terapia bólu i leczenia schorzeń narządu ruchu

Konsultacja fizjoterapeutyczna wliczona w cenę przy wykupie pakietu oraz info:  
dotyczy wybranych zabiegów/szczegóły w przychodni

Trudne parkowanie przed Urzędem Dzielnicy Białołęka.

Ulica Kącik przejęła rolę parkingu.

NAJNIŻSZE CENY
NAJLEPSZA OPIEKA

PROFESJONALNA REHABILITACJA

Transport medyczny – karetka

Opieka medyczna 24h

Własna kuchnia

tel. 606 976 031
tel. 660 697 365
KamieŃczYK k/wyszkowa Ul. waRSzawSKa 18

DOM OPIEKI

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  

i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 22 610 60 05 prześcieradła od 15 zł

artYKUłY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.

ul. Bora Komorowskiego 3 D,
Otwarte pn.-pt. godz.10-19,sob. 9-13

Tel. 793-129-744

  

  

   

  

WYKONUJE:

 renowacjê stolarki mebli 
nowoczesnych i stylowych

 
 

 renowacjê tapicerki mebli 
nowoczesnych i stylowych

  
 

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

   

 zabudowy z płyt meblowych
i meble uzupełniające

   
Z A P R A S Z A M Y: 

w godz. 700-1730,  sob. 900-1300

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

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

Posiadamy wybór tkanin 
i transport

 
  

- wystarczy
dowód osobisty

  
- gotówka

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

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110
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Cezary Kozub
14 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, dyplom protetyka słuchu uzyskał 
na Politechnice Warszawskiej. Specjalista
w dziedzinie terapii szumów usznych oraz 
doboru nowoczesnych aparatów 
słuchowych. Trudne przypadki niedosłuchu 
stanowią dla niego wyzwanie. 

Anna Cierpicka-Świtkowska
20 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, absolwentka Wydziału Akustyki 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie 
protetyki słuchu. Profesjonalistka 
w zakresie dopasowania aparatów 
słuchowych u dzieci i osób dorosłych. 

Tomasz Staszewski
Protetyk słuchu z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. 
Dyplom potwierdzający kwali�kacje uzyskał kończąc 
Medyczną Szkołę Policealną w Warszawie. Posiada 
uprawnienia do pracy honorowane w całej Unii Europejskiej. 
Stale podnosi swoje kwali�kacje. Wyjątkowo cierpliwy 
i systematyczny młody człowiek. Empatia i wyrozumiałość to 
jego cechy, a dążenie do perfekcji to jego zaleta. 

Marzena Surowiecka
11 lat doświadczenia w dziedzinie protetyki słuchu. Dyplom 
audioprotetyka uzyskała na Politechnice Warszawskiej. 
Komunikatywna, cierpliwa i w pełni kompetentna. 
Praca to jej pasja. Specjalistka zarówno w obsłudze 
dorosłych, jak i dzieci. Z powodzeniem realizuje najtrudniejsze 
zadania. Perfekcyjna we wszystkim co robi i ceniona przez 
najbardziej wymagających pacjentów.  

WYPOŻYCZ I PRZETESTUJ APARATY ZAUSZNE 
I WEWNĄTRZUSZNE ZA DARMO I BEZ KAUCJI

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY 

 

 

 

www.strefasluchu.pl

Warszawa, aleja Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej, przy Metrze Wileńska)

Rejestracja:  22 404 64 64

Warszawa, ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej – przystanek Poborzańska)

Rejestracja: 22 831 10 31, 602 668 037

Przyjdź i sprawdź bezpłatnie, 
dlaczego słyszysz, ale nie możesz 
zrozumieć mowy?
Programujemy większość aparatów
słuchowych, również zakupionych 
w innych gabinetach
Nie możesz do nas przyjść? 
Zadzwoń i zamów wizytę domową

 
Przegląd 

i czyszczenie
aparatu

GRATIS

Diagnostyka: 
audiometria 

tonalna, 
audiometria 

mowy, 
tympanometria

Atrakcyjne raty 0% - od 69 zł miesięcznie

Dom, to znaczy czyste, do-
bre miejsce, w którym czują się 
kochane, szanowane, potrzebne 
i otoczone opieką. Ciepły posiłek 
po szkole, w którego przygotowa-
niu sami uczestniczą, odrabianie 
lekcji w spokojnych warunkach, 
w razie potrzeby wspierane przez 
psychologa, logopedę, nauczycie-
la. Kilka miejsc do odpoczynku, 
wymagającego wyciszenia i sku-
pienia, albo zabawy i radości.

Wszystko to w domu przy 
ul. Omulewskiej 19, który został 
wyremontowany dzięki pracy 
wolontariuszy, dających również 
wkład rzeczowy i finansowy. Nie 
byłoby jednak remontu, nie było-
by wspaniałego azylu dla dzieci, 
pełnego radości i ciepła, gdyby 
nie władze dzielnicy Praga-Połu-
dnie, które siedzibę dla fundacji 
znalazły i oddały w użytkowanie 

(wraz z ogrodem!), w ramach 
działań na rzecz szeroko rozu-
mianej profilaktyki uzależnień. 
Burmistrz Tomasz Kucharski 
pilnie śledził postęp prac i bardzo 
wysoko ocenił ich efekty. 

Podopieczni, pochodzący 
z ubogich i dysfunkcyjnych ro-
dzin, podzieleni są na grupy: tzw. 
Dom Św. Mikołaja przywraca 
utracone dzieciństwo dzieciom 
w wieku 7-12 lat, Dom Pawła 
jest dla starszych, aż do pełnolet-
ności, a gdy trzeba – dłużej. Dzie-
ci przyszły tu w ślad za Joanną 
Radziwiłł, ich ukochaną ciocią, 
która postanowiła założyć własną 
fundację, której celem jest konty-
nuacja działań edukacyjno-kultu-
ralno-wychowawczych na rzecz 
dzieci i młodzieży z najbiedniej-
szych rejonów Warszawy oraz 
wsparcie potrzebujących rodzin 
i starszych, samotnych osób.

Jak to się zaczęło? Joanna 
Radziwiłł to psycholog kliniczny, 
wychowawca, członek Kapituły 
Social Wolves, odznaczona Or-
derem Uśmiechu. Razem z dłu-
goletnią współpracownicą, Mag-
daleną Kryńską (pedagog, spe-
cjalista od zarządzania edukacją 
oraz potencjałem społecznym, 
z około dwudziestoletnim do-
świadczeniem) powołały przed 
rokiem Fundację Opiekuńcze 
Skrzydła, w którą natychmiast 

zaangażowało się bardzo wiele 
osób: wolontariusze, honoro-
wi Ambasadorowie Fundacji 
i społeczność lokalna. Te dwa 
„anioły” przez lata działalności 
na rzecz dzieci otrzymały wiele 
prestiżowych nagród i wyróżnień 
m.in. od Prezydenta RP, UNI-
CEFu, Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Fundacji 
im. Św. Brata Alberta. 

Dlaczego warto o tym pi-
sać? Ponieważ potrzeby finan-
sowe Fundacji są duże, a trzeba 
wiedzieć, komu zaufać dając 
wsparcie. 

Tak, jak zaufała firma Renault, 
przekazując Fundacji nowiutkiego 
busa, który wozi dzieci na basen, 
wycieczki i wakacje. Darczyńców 
jest wielu – to oni pokryli koszt 
remontu i wyposażenia nowego 
domu dla dzieci, lecz to nie wy-
starcza. Trzeba przecież płacić za 
prąd, wodę, zapewnić dzieciom 
materiały szkolne, fundusze na wy-
poczynek i na codzienne posiłki! 

Opiekuńcze Skrzydła to 
program, który chroni dziecko 

od głodu, bicia czy upokarzania 
przez pijanych i nieodpowie-
dzialnych rodziców. Można go 
wspierać na wiele sposobów. 

Na przykład, wziąć dziecko 
pod opiekę: opiekun deklaruje 
wpłacanie przez rok comie-
sięcznej kwoty na konto Fun-
dacji (min. 500 zł), przezna-
czanej na finansowanie potrzeb 
konkretnego podopiecznego 
(obiady, ubrania, książki, przy-
bory szkolne, wakacje letnie 

czy zimowe). Wszystko w peł-
ni transparentnie – każdy wie, 
którym dzieckiem się opiekuje, 
otrzymuje o nim systematyczne 
informacje.

Inny sposób, to tzw. Wielki 
Talerz. Niewiele, bo 96 zł za-
pewni 21 obiadów dla dziecka na 
miesiąc. Szczegóły na stronie in-
ternetowej fundacji fundacjajo-
annyradziwill.pl lub na miejscu 
na ul. Omulewskiej 19.

Elżbieta Golińska

oPieKUŃcze SKRzYdła 
joannY Radziwiłł

Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła ma już rok! Obejmuje 
opieką sporą grupę dzieci, które znajdują tu przyjaźń, szacunek i opiekę.

NAJNIŻSZE CENY
NAJLEPSZA OPIEKA

PROFESJONALNA REHABILITACJA

Transport medyczny – karetka

Opieka medyczna 24h

Własna kuchnia

tel. 606 976 031
tel. 660 697 365
KamieŃczYK k/wyszkowa Ul. waRSzawSKa 18

DOM OPIEKI

Środowa Bawialnia dla Seniorów

Joanna Radziwiłł

Z rozmachem i z klasą! Po-
nad setka gości (wstęp – ce-
giełka na cele fundacji – 100 zł) 
rozpoczęła wieczór w Zamku 

Ujazdowskim wspaniałym kon-
certem Janusza Olejniczaka, na-
grodzonego owacją na stojąco. 
Podczas Aukcji Rzeczy Bardzo 

Wyjątkowych z zaangażowaniem 
licytowano dary przyjaciół Funda-
cji – pióro Mont Blanc (poszło za  
500 zł), potem rodzinne pamiątki, 
obrazy i cenne przedmioty. W su-
mie ten niezapomniany wieczór 
przyniósł Fundacji około 28 tysięcy 
zł na letni wypoczynek dla dzieci!

Teraz „fundacyjne” dzieci roz-
poczęły wakacje – pierwsza gru-
pa wyjeżdża do Czorsztyna, gdzie 
przyjaciele Fundacji nieodpłatnie 
użyczają dzieciom górski dom, 
druga już czeka na swoją kolej!

Wraz z najlepszymi życze-
niami urodzinowymi, na ręce 

pani prezes Magdaleny Kryńskiej 
i dyrektor Joanny Radziwiłł prze-
kazujemy Fundacji Opiekuńcze 
Skrzydła serdeczne podziękowa-
nia za wytrwałą, skuteczną troskę 
o lepsze dzieciństwo dla najmłod-
szych i bezbronnych, za ich radość 
i nowe szanse na przyszłość. 

To inicjatywa niezwykle warta 
wsparcia! 

Jeśli możesz – pomóż dzie-
ciom. Same nie dadzą rady.

Fundacja Joanny Radziwiłł  
Opiekuńcze Skrzydła 

Warszawa, ul. Omulewska 19 
tel. 502-251-46 

fundacjajoannyradziwill.pl

jaK świętowano PieRwSze URodzinY?

Janusz Olejniczak
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– Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. – Pan Eustachy Mor-
dziak kupiec bieliźniany na bazarze Szembeka, szerokim, gościnnym 
gestem przywołał na swoją przystraganową ławeczkę pana Kazi-
mierza Główkę, emeryta, kolegę i powiernika. 

– Ruch, ja w ulu… 
– Jak u kogo, powiem panu. Ogólnie nie jest źle, ale nie każdemu 

się powodzi jak w serialu. 
– Ogląda pan chwilami tę całą komisję reprywatyzacyjną? Coś 

mi się wydaje, że akurat pani prezydent Warszawy, w sam raz mieści 
się w tej pańskiej kategorii „jak u kogo”… 

– Nie słucham, bo mnie szlag trafia. Ta nasza pani prezydent 
zachowuje się, jakby to wszystko działo się obok niej. 

– Bo ona tej komisji nie uznaje. Mówi, że niekonstytucyjna, że 
od takich rzeczy są sądy. 

– A mnie ciekawi bardzo, kto zajmuje się planami przestrzenne-
go zagospodarowania w poszczególnych dzielnicach, a w zasadzie 
ich brakiem. Popatrz pan po naszym Grochowie, ile nowych chałup 
– często jak z koszmarnego snu – powstało, bo przez lata planu 
przestrzennego zagospodarowania nie było. 

– To fakt. W efekcie niektórym ludziom w domach świat ścia-
nami zasłonili, z niczym się nie liczyli. A najnowszy przykład, to kto 
wie, czy „pasaż Wiecha” będzie istniał.

– A co tam się dzieje, panie Kaziu? 

– Tam jest taki mały placyk – niecałe 400 metrów kwadrato-
wych, koło dawnego baru „Zodiak”. Był on częścią tzw. „Ściany 
Wschodniej”. 10 lat temu na jej tyłach urządzono „Pasaż Wiecha”. 
Trochę to kosztowało, mówiąc delikatnie. Kilkanaście milionów. 

– Znam miejsce. Pustawe jest, jak na taki punkt. Za to na tym 
placyku, o którym pan mówi, ruch na okrągło. Trochę turystów, 
trochę meneli, ogólnie ludzi masa. 

– No i właśnie, panie Eustachy, nasi urzędnicy nie wiedzą za 
cholerę, co z tym robić. Plan przestrzennego zagospodarowania dla 
tej okolicy rysuje się już 10 lat bez mała i końca nie widać. W mię-
dzyczasie co chwilę coś ze „Ściany Wschodniej” wypada. 

– Rotunda, chyba? Na przykład…
– No, właśnie. A ostatnio te niecałe 400 metrów. Działkę spry-

watyzowali i nowy właściciel, znany lodziarz pan Grycan, postawi 
tam luks pawilon z tarasem. Właściwie już może szykować worki 
na kasę.

– Ale może tam nie ma żadnego przekrętu?
– Jestem przekonany, że nie ma, tylko chodzi o to, że nasi urzęd-

nicy od Warszawy zawsze jakoś tak to prawo stosują, że Warszawa 
trzeba trafu na okrągło na czymś stratna jest.

– Bo to przez Bieruta i jego dekret, co ludzi wydziedziczył. 
Chociaż dekret Bieruta przewidywał odszkodowania. Wystarczyło 
wydać tylko odpowiednie rozporządzenie, że rekompensujemy straty 
i do jakiej wysokości. Które miasto miasta się pozbywa, niech pan 
mi powie?…

– No, fakt! Taki placyk w tym miejscu oddać, to trochę jakby 
seppuku popełnić, co nie?                                                         Szaser

Kobiecym okiem

„Obejrzałam kilka reklam 
i uznałam, że to wiarygodna 
firma” – mówi (w reklamie ja-
kichś ubezpieczeń) miła pani. 
Co za bzdura! 

Tak teraz robią ludziom 
wodę z mózgu: na podstawie 
oglądania reklam, czyli fik-
cyjnych filmików, decydujcie, 
czy firma jest wiarygodna czy 
nie. To chyba jeszcze bardziej 
szkodliwe niż słynne „rady 
Goździkowej”, na wszystko, 
nie tylko na ból głowy. 

Myślę, że mało kto bardziej 
niż owa „Goździkowa”, przy-
czynił się do wzrostu sprze-
daży suplementów diety, któ-
rych Polacy kupują mnóstwo. 
Mimo że ich skuteczność jest 
wielce dyskusyjna, wydajemy 
na nie potężne pieniądze. Ale 
wiadomo, że wśród Polaków 
najwięcej mamy lekarzy, że 

uwielbiamy się leczyć i leczyć 
innych. Jak to robić? Przecież 
każdy z nas jest przekonany, że 
wie o wiele więcej niż dyplo-
mowani lekarze po sześciu la-
tach studiów. Nawet, jeśli nie 
mamy matury. 

W ten nurt wpisują się także 
inne osoby, na przykład pani, 

która mówiąc o konkursie na 
sprzyjający relaksowi, zadba-
ny balkon, szydzi z ozdabiania 
go… ziemniakiem. O, igno-
rancjo! W XVI wieku ziemniak 
przywędrował do Europy, jako 

roślina ozdobna, ceniona ze 
względu na kwiaty. Ozdabiali 
się nim ponoć papieże, a do 
możnych Europy rozsyłał je 
papież Pius V. Na balkonie wy-
glądają przepięknie! 

Balkony naprawdę urocze 
mogą spełniać – w przyjemny 
sposób – także rolę edukacyj-

ną. Ukochane 
przez dzieci 
– te z miasta 
– które tu mogą 
samodzielnie 
p ie lęgnować 
i patrzeć, jak 
rośnie rzod-
kiewka, mar-
chewka, słodki 
groszek czy fa-
solka albo mini 
pomidorki; do-
strzegać, czym 

się one różnią od ich kuzyna, 
ziemniaka. Wkładanie ich do 
jednego worka z powojennymi 
balkonami, gdzie nierzadko 
hodowano prosiaki, kozy czy 
gołębie, to ignorancja. 

Albo niektórzy właściciele 
samochodów. Przychodzi taki 
do warsztatu i pyta, ile będzie 
kosztowało zlikwidowanie stu-
kania, bo stuka coraz głośniej. 
Mechanik sprawdza i wycenia 
na 400 zł. Właściciel oburza 
się, bo „w Grójcu zrobią to za 
dwieście!”. Mechanik życzy 
mu powodzenia. Właściciel 
nie jedzie do Grójca, tylko 
do znajomego – złotej rączki, 
który dokonuje „naprawy” na 
swoim podwórku, za stówę. 
Po tygodniu holują samochód 
właściciela do tegoż warszta-
tu, gdzie mechanik odkrywa, 
że amatorska „naprawa” po-
legała na sprytnym, lecz nie-
trwałym zastosowaniu kombi-
nacji „tektury i drutu”.

Co łączy te trzy przypadki? 
Zbyt często jesteśmy przekona-
ni, że „wiemy lepiej”. Herme-
tycznie zamknięci na informa-
cje i rzetelną wiedzę. Na tym 
właśnie bazowali twórcy tej 
bezrefleksyjnej reklamy… 

żu

Refleksje 
przy prasowaniu…

Co tam panie na Pradze...

warszawskie seppuku
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Moja 16-letnia córka jest leczona 
w szpitalu. Wskazana jest operacja, ale 
córka, w przeciwieństwie do rodziców, nie 
ma pewności czy chce się jej poddać. Kto 
powinien wyrazić zgodę na operację? 

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie 
z art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, chory ma prawo do wyrażenia 
zgody na udzielenie określonych świadczeń 

zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu od lekarza wymaganych 
informacji o stanie swojego zdrowia. Każda zgoda powinna być poprzedzona 
przekazaniem pacjentowi (w tym temu, który ukończył 16 lat) lub jego usta-
wowemu przedstawicielowi informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, da-
jących się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wyni-
kach leczenia oraz rokowaniu (art. 9 w/w ustawy).

Jeżeli pacjent małoletni ukończył szesnaście lat (a nie ukończył osiemnastu 
lat), wymagana jest łączna zgoda przedstawiciela ustawowego (np. rodziców) 
oraz małoletniego pacjenta. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta, małoletni pacjent, który ukończył szesnaście lat, 
ma prawo do wyrażania sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, 
pomimo zgody przedstawiciela ustawowego. Możemy mieć zatem do czynienia 
z następującymi sytuacjami:

1) pacjent małoletni, który ukończył szesnaście lat, sprzeciwia się podjęciu 
czynności medycznych, a przedstawiciel ustawowy się zgadza;

2) pacjent małoletni, który ukończył szesnaście lat, wyraża zgodę na pod-
jęcie czynności medycznych, a przedstawiciel ustawowy się sprzeciwia;

3) pacjent małoletni, który ukończył szesnaście lat, jak również przedsta-
wiciel ustawowy sprzeciwiają się podjęciu czynności medycznych.

W każdej z tych sytuacji podstawą legalizującą działanie lekarza będzie 
decyzja sądu opiekuńczego. Stanowi o tym art. 32 ust. 6 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku, zgodnie z którym, je-
żeli małoletni, który ukończył 16 lat, sprzeciwia się czynnościom medycznym, 
poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo 
w przypadku niewyrażenia przez nich zgody, wymagane jest zezwolenie sądu 
opiekuńczego. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy lekarz chce wykonać za-
bieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą 
podwyższone ryzyko dla pacjenta, a napotyka opór osób uprawnionych na wy-
rażanie zgody w tym zakresie.

Na koniec warto jednak podkreślić, że zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku, lekarz może 
wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnosty-
ki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta bez zgody przedstawiciela 
ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego. Powyższy 
przepis będzie miał zastosowanie, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem 
w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty 
życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przy-
padku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego 
lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wykonywanych czynno-
ściach lekarz powinien niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela ustawowego, 
opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła

 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

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

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00
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„Stawiam na Tolka Bana-
na” autorstwa Adama Bahdaja 
czytałam w swoim życiu kilka-
dziesiąt razy i z każdą lekturą 
odkrywałam w tej książce coś 
nowego. Wielokrotnie chodzi-
łam po dzielnicy śladami bo-
haterów książki i kilkakrotnie 
oprowadzałam tą trasą czytel-
ników. Bo naprawdę jest gdzie 
wędrować. 

Po prostu „muka”
O książce i kulisach jej po-

wstania rozmawiałam przed 
laty z synem pisarza – Markiem 
Bahdajem. To dzięki niemu je-
den z bohaterów książki – Fi-
lipek – mówi co drugie słowo 
„Muka”. Wprawdzie książka 
powstała, gdy Marek Bahdaj 
był już studentem Politechni-
ki, ale inspiracja pochodziła 
z czasów, gdy miał zaledwie 
kilka lat. 

– Było to w okolicach Sta-
dionu Dziesięciolecia, na któ-
rym odbywał się jakiś mecz pił-
karski – wspominał w rozmowie 
ze mną Marek Bahdaj w 2004 
roku . – Z tego meczu najbar-
dziej pamiętam piekielny upał 
i to, że strasznie chciało mi się 
pić. Gdy mecz się skończył, 
ojciec próbował dla mnie ku-
pić jakąś wodę mineralną lub 
oranżadę. Niestety poza ja-
snym piwem niczego nie było. 
Wówczas tato zaproponował 
mi ten napój pod warunkiem, że 
nie powiem nic matce. Miałem 
wówczas najwyżej dwanaście 
lat i z ochotą przystałem na ten 
układ. Ojciec wypił duże piwo, 
a ja małe. Pamiętam, że szliśmy 
razem z tłumem kibiców w kie-
runku parku Skaryszewskiego, 
a mnie straszliwie plątały się 
nogi. Ojciec to zauważył i się 
zaniepokoił: „Tylko matce nic 
nie mów” – przypomniał. A ja 
wybełkotałem: „Muka”. Tato 
bardzo się zainteresował tym ta-
jemniczym słówkiem. Wyjaśni-
łem mu, że to używane w naszej 
szkole słowo wytrych. Znaczy 
wszystko i nic. Było szczegól-
nie przydatne wówczas, kiedy 
nie potrafiliśmy odpowiedzieć 
na zadane pytanie. Kilka lat 
później, kiedy czytałem „Sta-
wiam na Tolka Banana” od-
kryłem, że słowo „muka” często 
powtarzał Filipek, jeden z bo-
haterów powieści. Pamiętam, że 
odczułem wówczas satysfakcję, 
tak jakbym był współautorem 
dialogów do tej książki.

„Filipkowi nie drgnęła na-
wet powieka. Twarz miał nie-

ruchomą, jak kauczukowa lalka 
i oczy wbite w Julka.

– Muka – powiedział spo-
kojnie. Było to jego ulubione 
słowo, którym wyrażał wszyst-
kie swe uczucia: gniew, radość 
i zdziwienie, smutek... W tym 
wypadku »muka« zabrzmiało 
szyderczo i wzgardliwie”.

To Marek Bahdaj rzucił mi 
nowe światło na powieść. Cze-
mu jej akcja dzieje się tu, gdzie 
się dzieje, czyli na Pradze?

Kontrastowa Praga
– Oficjalna propaganda 

państwa socjalistycznego 
usiłowała tworzyć fikcję spo-
łeczeństwa bezklasowego. 
W tej utopii wszyscy mieli być 
równi, ale byli „równi i rów-
niejsi” – powiedział w 2004 
roku w rozmowie ze mną 
syn pisarza. – Wydaje mi się, 
że w tych książkach dla mło-
dzieży mojemu ojcu udało się 

przemycić odrobinę prawdy 
o Polsce Ludowej. Prawda 
zaś była taka, że Polska Lu-
dowa równa nie była i Praga, 
jako dzielnica kontrastów, po-
kazywała to po prostu świet-
nie. Z jednej strony mieliśmy 
elitarną Saską Kępę, gdzie 
stały ocalałe z drugiej wojny 
światowej przedwojenne wil-
le zamieszkałe przez przed-
stawicieli inteligencji, świata 
artystycznego oraz prywatnej 
inicjatywy. To tutaj mieszkał 
Julek Seratowicz. Z drugiej 
strony mieliśmy bazar Różyc-
kiego i ulicę Targową z całym 
trochę cwaniackim, trochę 
plebejskim otoczeniem. Z tym 
środowiskiem związany był 
Cegiełka, który, jak pamięta-
my, poza ojcem alkoholikiem 
miał jeszcze kuratora. Park 
Skaryszewski ze względu na 
swoje położenie jednocześnie 

łączył i dzielił te dwa światy. 
Właśnie w tym miejscu gang 
Karioki miał swoją melinę 
Klondike. Tutaj dochodziło 
do integracji młodzieży pocho-
dzącej z różnych środowisk.

Dziś nadal istnieją na Pra-
dze dwa światy, choć granica 
nie przebiega tak ostro, jak 
kiedyś. Inteligencja mieszka na 
wszystkich osiedlach. A i plebs 
jest wszędzie. 

Dom Julka i Żulińskiego
Julek Seratowicz, jak wy-

nika z książki, mieszkał na 
Dąbrówki. To moja ulica. Mój 
syn, jako dziesięciolatek, moc-
no przeżywał fakt mieszkania 
na tej samej ulicy, co Julek 
i święcie wierzył, że nasz dom 
jest jego domem. W końcu śla-
dy po kulach z września 1939 
roku dowodziły, że jest możli-
we, iż na strychu straszy duch 
gestapowca, którego tak bardzo 
bała się pani Tecia. Nie wiado-
mo jednak, gdzie dokładnie 
na Dąbrówki mieszkał Julek. 
W książce jest powiedziane, że 

to willa jednorodzinna, a takich 
na Dąbrówki brak. 

Inaczej jest z willą mo-
czymordy Żulińskiego, który 
jak wynika z książki mieszkał 
w domu przy Aldony 15. Na 
drzwiach nie ma wprawdzie 
tabliczki z napisem: „artysta 
malarz Stanisław Żuliński 
(dzwonić dwa razy!)”, ale jest 
konkretny adres, a pod nim 
dom. Jednak znów nie jedno-
rodzinny. 

W okolicach Klondike  
i na pechowym  
skrzyżowaniu

Klondike miała być na ty-
łach kortów tenisowych w Par-
ku Skaryszewskim: 

„Nie wiedział, gdzie się 
znajduje. W melinie? Ale ja-
kiej? Dopiero po chwili ujrzał 
w kącie wielką skrzynię na pia-
sek, a obok narzędzia ogrodni-

cze. Domyślił się, że jest w szo-
pie za kortami, gdzie ogrodnicy 
przechowują narzędzia”. 

Sęk w tym, że takiej szo-
py w tym miejscu nigdy nie 
było. To jedna z wielu fikcji 
literackich. 

Natomiast na pewno istnie-
je skrzyżowanie Walecznych 
i Saskiej, na którym potrącono 
Cegiełkę. 

„Ruszyli w głąb ulicy Sa-
skiej. Było niemal pusto. Z ko-
narów drzew sypały się wielkie 
krople i jak szklane paciorki 
opadały na wymyte chodni-
ki. Zapachniało maciejką. (...) 
Zbliżali się do rogu Walecz-
nych. (...) Ulica była niemal 
pusta. (...)

Wstąpił na jezdnię i wtedy 
z Walecznych wyjechał z wiel-
ką szybkością samochód.

– Uważaj! – krzyknął prze-
raźliwie Julek.

Usłyszał zgrzyt hamul-
ców, a potem rozpędzony wóz 
zatańczył na śliskim asfalcie 
i rozkołysanym cielskiem ude-
rzył w chłopca. Ten rozpostarł 

szeroko ramiona, jęknął i jak 
martwy runął na ziemię.

Samochód ślizgając się na 
kołach wpadł w ulicę Saską, 
uderzył o krawężnik. Opony 
odbiły go na środek jezdni”.

Nigdy jednak nie pojmę, 
czemu chłopca przewieziono 
do Szpitala Praskiego, a nie 
Dziecięcego na pobliską Nie-
kłańską. Może Adam Bahdaj 
nie pomyślał o tym, że dziec-
ko raczej trafiłoby tam niż do 
Przemienienia. 

Działki – przedmiot  
pożądania

Działki przy Alei Waszyng-
tona, przedmiot pożądania róż-
nych deweloperów, to miejsce 
jednego z największych od-
kryć bohaterów książki, bo to 
tu Julek z Cegiełką wykopali 
tajemniczą puszkę z kluczami 
i listem, a wspólna praca na 

działce tylko zadzierzgnęła ich 
przyjaźń. 

„– Chcieliśmy zapytać 
szanowną panią, gdzie tu jest 
działka numer siedemdziesiąt 
trzy?

– Siedemdziesiąt trzy... 
siedemdziesiąt trzy? – zastana-
wiała się głośno. – A, już wiem. 
Musicie iść do końca ta alejką, 
a potem przy płocie skręcicie 
w lewo i tam się zapytacie”.

Sęk w tym, że prawdziwe 
działki to tak naprawdę cztery 
niezależne ogródki działkowe, 
numerację mają więc zupełnie 
inną, bo uzależnioną od dział-
kowych ulic. Nie wiadomo 
więc, gdzie znajdowała się 
działka, na której wykopali 
puszkę, której zawartość zapro-
wadziła ich do willi Mauera. 

Blok zamiast willi
Pod adresem Augusta 12 

miała być nowa i bardziej kul-
turalna melina gangu Tolka Ba-
nana. Jej adres był podany na 
odwrotnej stronie listu, który 
tkwił w wykopanej na dział-
kach puszce. 

„– Jest! – zawołał szarpiąc 
Kariokę. – Powiedz, czy mi się 
zdaje, czy to naprawdę numer 
dwunasty?

– Numer jest, ale gdzie 
dom?

– Jeżeli numer jest, to i dom 
się znajdzie.

Przed nimi ciągnęło się wy-
sokie ogrodzenie z betonowych 
segmentów, a za ogrodzeniem 
istna dżungla: zdziczałe krze-
wy bzu i jaśminu, drobnolist-
ne akacje, czarny bez, kilka 
świerków i skłębione chwa-
sty. Domu nie było widać. 
Po chwili doszli do miejsca, 
gdzie niegdyś była brama 
wjazdowa i furtka, a obecnie 
z połamanych słupków betono-
wych sterczały jedynie żelazne 
pręty. Od tego miejsca w głąb 
zielonej dżungli prowadziła 
wąska zarosła trawą ścieżka”.

Tak opisał to Adam Bahdaj. 
W rzeczywistości pod adresem 
Stanisława Augusta 12 stoi 
przedwojenna trzypiętrowa ka-
mienica. Stała tu, kiedy Adam 
Bahdaj opisywał przygody gan-
gu Tolka Banana. Stały również 
domy przy ulicy Cyraneczki, 

gdzie mieszkał lekkomyślny 
Maciej Walentynowicz, który 
nie umiał prowadzić szarego 
volkswagena i rozbił go pod 
Wyszkowem, próbując zaim-
ponować pewnej podrzędnej 
aktorce Marcie Waniewskiej. 
Żaden z tych domów nie jest 
jednorodzinną willą. 

Ale są i niedopowiedzenia, 
i zmiany w krajobrazie. Nie 
wiemy na przykład, czy Filipek 
handlował na bazarze Różyc-
kiego czy na małym bazarku 
na Grochowskiej. W którym 
konkretnie warsztacie na Ber-
ka Joselewicza remontowano 
szarego volkswagena? Żaden 
nie należy i nie należał do pana 
Rutkowskiego. Gdzie na Wa-
lecznych przyjmował dentysta, 
u którego Karioka chciała rwać 
zdrowy ząb? Gdzie konkretnie 
mieściła się kawiarnia, w której 
spotykał się Szamajski z uko-
chaną? Nie istnieje już Kino 
Sawa, a Stadion X-lecia zmienił 
się w Stadion Narodowy i nie 
można tam wejść ot tak sobie 
i siąść na trybunach, jak zrobił 
to gang Karioki, by poznać mi-
tycznego Tolka Banana. 

Tolek a Szymek
Przed laty Marek Bahdaj 

opowiadał, że te praskie kontra-
sty pokazane w książce, zostały 
uwypuklone w serialu, co nie 
wszystkim się podobało. Podob-
no po emisji pierwszego odcin-
ka jeden z redaktorów otrzymał 
telefon z KC. Jakiś zatroskany 
towarzysz sugerował, by prze-
rwać emisję, co argumentował 
w ten sposób, że w TVP poka-
zywane są gangi młodzieżowe, 
margines społeczny i bazary 
zupełnie jakby nie było przy-
zwoitych organizacji młodzie-
żowych. Zapewne nie czytał 
książki. Nie wiedział bowiem, 
że bohater książki Tolek Banan 
to tak naprawdę Szymek Krusz 
– harcerz, który gangowi Ka-
rioki przedstawił się jako Tolek 
Banan, bo wiedział, że tylko tak 
może zaimponować młodocia-
nym łobuziakom. Prawdziwy 
Tolek Banan nigdy nie pojawił 
się, ani w książce, ani w serialu. 
A przecież dla wielu z nas jest 
wszędzie.

Małgorzata K. Piekarska

toleK banan jeSt wSzędzie
Niezwykle przyjemnie jest mieszkać w dzielnicy, 
w której rozgrywa się akcja jednej z ulubionych 
książek mojego (i nie tylko mojego) dzieciństwa. 

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

BIURO REKLAMY

Autorka dowodzi, że Tolek Banan jest wszędzie.

Gdzie była melina Klondike? Sprawdzamy w Parku Skaryszewskim, 
który oddzielał świat Cegiełki od świata Julka Seratowicza.
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Całe swoje zawodowe ży-
cie robiła to, co sprawiało jej 
największą frajdę: przez 33 lata 
kierowała Bajkowym Przed-
szkolem w Radości, organizo-
wała dzieciom radosne dzieciń-
stwo. Żyła tym. Pozostawione 
notatki i zapiski pokazują, 
co było Jej pasją: wszystkie 
właściwie sprowadzają się do 
spraw zawodowych – do pla-
nów, rzeczy do realizacji. 

Już ciężko chorując dzwo-
niła do swoich pracowników, 
do zastępczyni, pani Moniki, 

upewniając się, że wszystko 
idzie dobrze, że dzieci będą 
miały kolejne udogodnienia. 
Bardzo się cieszyła, że na 60-
le cie placówki wiosną tego 
roku, udało się powiększyć plac 
zabaw, lepiej go wyposażyć.

Basia pięknie śpiewała. 
Niewielka charakteryzacja 
sprawiała, że upodabniała się 
do Violetty Villas. Ba, była 
wręcz jej sobowtórem. Znała 
jej repertuar, potrafiła śpiewać 
przeboje. Gdy dawała się upro-
sić na taki występ, wzruszeni 

widzowie płakali przy słowach 
piosenki o matce. 

Ta jej artystyczna dusza 
sprawiała, że przedszkole 
żyło! Akademie nie były nud-
nymi popisami, była w nich 
pasja, humor, zabawa. Basia 
pamiętała o wszystkich waż-
nych świętach: rodzinnych 

(Dzień Babci, Dziadka, Mat-
ki) i świętach państwowych, 
patriotycznych. Układała do 
nich program, atrakcyjny dla 
trzy i sześciolatków. Nie nud-
ny, nie napuszony, uczący po-
przez zabawę.

Integrowała też swoją 
rodzinę. Zawsze pamiętała 
o ważnych datach, zapraszała, 
ogarniała, dbała. Całą swoją 
miłość przelewała na synów  
i  wnuki. Żyła dla innych, czer-
piąc z tego wielką radość dla 
siebie.

Gdy odchodzą tacy ludzie jak 
Basia, świat szarzeje. „Mieszka-
niec” był z Basią zaprzyjaźniony. 
Żegnamy więc ją ze szczegól-
nym żalem i smutkiem. Dzięku-
jemy Ci Basiu za tę przyjaźń…

Zespół redakcyjny 
„Mieszkańca”

zaPRoSzenia dla mieSzKaŃcÓw

n CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA- 
-POŁUDNIE, ul. Podskarbińska 2 (zaproszenia i bilety 
na wydarzenia można rezerwować telefonicznie pod 
numerem: 22 277-08-20)
8.07. i 22.07. godz. 20.00 – koncert „Przy świetle księżyca 
– w ogrodzie CPK”;
n MUSzLa KONCERTOWa W PaRKU 
SKaRYSzEWSKIM
7.07. godz. 18.00 – Recital Piotra Krupy: „Pan 
z Tamburynem”; 9.07. godz. 18.00 –koncert tang 
śpiewanych pt. „Tango – muzyka miłości”; godz. 21.00 
– Kino Plenerowe: „Slumdog. Milioner z ulicy”; 16.07. 
godz. 21.00 – Kino Plenerowe: „Przepis na miłość”; 
21.07. godz. 19.00 – Liryczne lato w Skaryszaku: ARTUR 
GOTZ z zespołem – „Mężczyzna prawie idealny”; 23.07. 
godz. 21.00 – Kino Plenerowe: „Koneser”;
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23
6.07. godz. 19.00 – „Rzeźba i ceramika” – wernisaż 
wystawy Magdaleny Winiarskiej-Gotowskiej; wystawa 
do 2 września; 8.07. godz. 19.00 – PROM do Nowego 
Orleanu: koncert zespołu Old Timers; 9.07. godz. 13.00 
– Mały Teatr Kępa: „Pipi wędrowniczka”; godz. 19.00 
– Święto żydowskiej muzyki folkowej: Cindy Paley 
(US) & Piotr Menachem Mirski z zespołem; 10.07. godz. 
19.00 – Tureckie Kino Kępa: „Jajko”; 17.07 godz. 19.00 
– Tureckie Kino Kępa: „Inna modlitwa”; 22.07. godz. 
19.00 – PROM do Nowego Orleanu: formacja HAGAW, 
muzyka dixielandowa; 24.07. godz. 19.00 – Tureckie 
Kino Kępa: „Budując łódki z arbuzowych skórek”; 
n DOM KULTURY PRAGA, ul. Dąbrowszczaków 2
7.07. i 8.07. godz. 11:00 – otwarta próba generalna 
spektaklu „Niech to licho”; 9.07. godz. 17.00 – Premiera 
spektaklu „Niech to licho”; 10.07. godz. 17.00 – spektakl 
„Niech to licho”; 11.-12.07 godz. 10.00 – spektakl „Niech 
to licho”; 11.07. godz. 10.00 i 11.30 – Cztery żywioły 
– pokaz naukowy NUD dla dzieci; 18.07. godz. 10.00, 
11.30 – Detektyw w spiżarni – warsztaty chemiczne 
NUD; 25.07. godz. 10.00 i 12.00 – Warsztaty kulinarne 
dla dzieci.
n PRASKI OGRóDEK SąSIEDZKI, al. Solidarności 
55 – vis a vis „Miśków”
6.07. godz. 11.00 – Mapa Marzeń – spektakl plenerowy/
animacje/zabawy; 8.07. godz. 16.00–19.00 – Psia MISS-
ka: Impreza plenerowa z okazji Dnia Psa, tu każdy może 
wpaść ze swoim pupilem i wziąć udział w jego święcie; 
12.07. godz. 10.00 i 12.00 – Zielnik – warsztaty plastyczno-
ogrodnicze; 13.07. godz. 10.00, 11.00, 12.15, 13.15 
– warsztaty taneczne Zumba Kids; 19.07. godz. 11.00 
– Bajeczna Fiesta – spektakl plenerowy/animacje/zabawy; 
20.07. godz. 10.00 i 12.00 – Fantastyczne ptaki – warsztaty 
plastyczne; 22.07. godz. 16.00 – LEGOLANDIA: impreza 
integracyjna dla całych rodzin; 26.07. godz. 10.00 i 12.00 
– Warsztaty ceramiczne.
n LETNIE KINO PLENEROWE, TEREN 
PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W WESOŁEJ, ul. 1 Praskiego Pułku 31, godz. 21.30 
7.07. – „Śmietanka towarzyska”; 14.07. – „Sicario”; 
21.07. – „Moje córki krowy”. 
Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

z miasta

Jeszcze w tym roku na tere-
nach położonych przy PGE Na-
rodowym powstanie integra-
cyjna strefa zabaw dla dzieci. 

Integracyjny plac zabaw 
jest pierwszym etapem reali-
zacji projektu „Wspólny PGE 
Narodowy”, który ma stać 
się ważną częścią przestrzeni 
miejskiej stolicy.

– Stworzymy miejsce sprzy-
jające rodzinnemu spędzaniu 
czasu. Bezpieczne, przyja-
zne, atrakcyjne i wspierające 
relacje międzypokoleniowe. 
Projektujemy je także z my-
ślą o osobach z ograniczoną 
sprawnością i różnorodnymi 
dysfunkcjami – mówi Monika 
Borzdyńska, rzecznik prasowy 
PGE Narodowego.

***

Rozpoczęły się prace rewi-
talizacyjne dziedzińca głów-
nego Pałacu Komisji siedziby 
Wojewody Mazowieckiego 
i Prezydenta m.st. Warszawy. 

Remont umożliwi przywró-
cenie reprezentacyjnego cha-
rakteru pałacu oraz przywró-
cenie ładu architektonicznego 
i wyjątkowości tego miejsca.

Prace mają na celu poprawę 
dostępności Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego dla 
osób z niepełnosprawnością 
ruchową.

Czasowe ograniczenia 
w ruchu samochodowym i pie-
szym, a także trudności z wjaz-
dem i parkowaniem, z jakimi 
należy się liczyć w trakcie pro-
wadzenia robót, zakończą się 
pod koniec października tego 
roku. 

*** 

Ogłoszony został przetarg 
na przebudowę ulicy Głęboc-
kiej. Nowa ulica – z chodni-
kiem i drogą rowerową będzie 
gotowa w przyszłym roku. 

Wybrany wykonawca bę-
dzie miał 16 miesięcy od mo-
mentu podpisania umowy na 
realizację inwestycji (w tym 
rok na prace budowlane). 

Równocześnie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji wybuduje kanali-
zację ściekową na ul. Głęboc-

kiej, L.Berensona i Kąty Gro-
dziskie oraz przebuduje sieć 
wodociągową w ul. Głębockiej 
i L. Berensona. 

***

Ruszył Międzynarodowy 
Plenerowy Festiwal Jazz na 
Starówce. To jedyny tego typu 
plenerowy festiwal jazzowy 
w Polsce o bezpłatnej formu-
le, który jest adresowany do 
szerokiej publiczności. Trwa  
2 miesiące wakacyjne, w każ-
dą sobotę lipca i sierpnia. Od 
lat jest letnią wizytówką arty-
styczną i turystyczną stolicy.

Na festiwalu wystąpią tuzy 
światowego jazzu, europejskie 
gwiazdy, znakomici polscy ar-
tyści, będą premiery i premie-
rowe projekty. Festiwal, jak 
co roku będzie zróżnicowany 
stylistycznie, usłyszymy: ma-
instream, swing, bossa-novę, 
worldjazz, fusion i jazz – fla-
menco. 

Najbliższe koncerty: 8 lip-
ca John   Pizzarelli Celebrates 
Sinatra & Jobim (USA, Bra-
zylia), 15 lipca Oregon (USA), 
22 lipca Nicholas Payton Afro 
– Caribbean Mixtape (USA), 
29 lipca James Carter Quartet 

– The Flying Particles (USA). 
Wszystkie koncerty rozpoczy-
nają się o godz. 19.00.

***
Oficjalne rozpoczęcie 

wakacji w PROMie Kultury 
odbyło się 2 lipca. Na dachu 
PROMu Kultury zabrzmiała 
porywająca do tańca muzyka 
Paryża lat 40-tych. Wystąpił 
kwartet Grand Slam Quartet, 
wykonujący gypsy jazz, a tak-
że niestandardowe połączenie 
amerykańskiego swingu i me-
lodii cygańskich. Artyści po-
wtórzą muzyczne dachowanie 
30 lipca. Wstęp na wydarzenia 
jest darmowy. 

W sobotni wieczór 8 lip-
ca zagra zespół Old Timers,  
a 22 lipca zjawi się z muzyką 
dixielandową formacja Hagaw. 
9 lipca prosto z Festiwalu Kul-
tury Żydowskiej w Krakowie 
do PROMu przyjedzie ame-
rykańska kantorka, pieśniarka 
i edukatorka muzyczna, Cindy 
Paley. 

Taras czynny jest codzien-
nie od 10:00 do 21:00. W razie 
niepogody wydarzenie odbę-
dzie się wewnątrz budynku.

ab, um, pgenarodowy,  
mazowieckie.pl

REKLAMA REKLAMA
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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

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

ul. Patriotów 237 tel. 22 615-40-40, tel. 730-630-630  
e-mail: biuro@oknamaro.pl      www.oknamaro.pl

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

baSia haczYŃSKa
Odeszła Basia… Basia Haczyńska. Zawsze 
spokojna, dobrotliwa, szukająca takiego roz-
wiązania sytuacji, które byłoby do przyjęcia 
przez wszystkich. Spełniona. 
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    BUDUJESZ  REMONTUJESZ  MALUJESZ

ul. SZPACZA 2     tel. kom. 604-865-473
(tuż przy ul. MARSA)

marsgips@op.pl  www.marsgips.pl 
 MATERIAŁY  

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
 MIESZALNIA FARB

RABATY!!! TRANSPORT!!!
KONKURENCYJNE CENY – PROMOCJE

W niedzielę, 25 czerwca, 
w Parku nad Balatonem odbył 
się kolejny już piknik integru-
jący lokalną społeczność. Po-
godowe prognozy były tego 
dnia marne, ale się nie spraw-
dziły i plenerowa impreza  
wypaliła.

Rozpoczęcie zabawy ogło-
sili ze sceny, ustawionej nieopo-

dal brzegów jeziorka Balaton, 
wicedyrektor południowopra-
skiego Centrum Promocji Kul-
tury – Mirosław Salach, szef KK 
Gocław – Szymon Tokarczyk, 
przewodniczący dzielnicowej 
rady – Marcin Kluś oraz radne 
– Monika Suska i Małgorzata 
Rynkiewicz (na zdjęciu). 

„Mieszkaniec” objął impre-
zę patronatem medialnym.

Zaraz po oficjalnym otwar-
ciu pikniku, na scenie pojawił 
się krakowski Teatr Duet z edu-
kacyjnym spektaklem dla ma-

luchów pt. „Doktor Dzięcioł”. 
Widownia wypełniona była 
dziećmi i ich rodzicami.

W tym samym czasie, 
w rozstawionych na trawie na-
miotach i wokół nich, odbywały 
się różnego rodzaju działania. 
Można było m.in. sprawdzić 
się w sportowym slalomie, 
pogłębić wiedzę o potrzebie 

oddawania krwi, zasmako-
wać miodów z gocławskich 
łąk, zakupić ciekawą książ-
kę, utworzyć wielką mydlaną 
banię lub dać się atrakcyjnie  
umalować.

– Bardzo fajna impreza – 
mówił „Mieszkańcowi” Wik-
tor Horbaczewski z Gocławia. 
– Częściej powinny się tutaj 
takie odbywać. Nie to, żeby 
co tydzień, ale na przykład 
raz w miesiącu, przy jakichś 
okazjach, choćby takich, jak  
10-lecie Klubu Kultury.

Piknik był znakomitą oka-
zją do zaprezentowania oferty 
i osiągnięć KK Gocław. Na 
scenie występowały forma-
cje w różny sposób związane 
z największym ośrodkiem kul-
tury osiedla – energetyzujący 
Chór Soul Connection Gospel 
Group, smyczkowy Chilla 
Quartet oraz wokalny Kwartet 
RAMPA. 

Przez długi czas prezen-
towały się dzieci i młodzież, 
które uczęszczają na zajęcia do 
KK Gocław. W repertuarze wy-
mienionych, jak i Muzycznego 
Teatru PARADOX, każdy mógł 

znaleźć coś, co zaspokajało jego 
zapotrzebowanie na kontakt 
z kulturą.

– Staramy się, aby Klub 
Kultury Gocław był bardzo ela-
styczny i dopasowywał ofertę do 
mieszkańców w różnym wieku. 
Zresztą ta nasza filia CPK zna-
komicie sobie radzi pod kierow-
nictwem Szymona Tokarczyka… 
– powiedział nam w czasie im-
prezy wicedyrektor Mirosław 
Salach. 

Piknik odwiedzili też wi-
ceburmistrzowie dzielnicy 
Michał Wieremiejczyk i Piotr 
Żbikowski.                        rosa

Klub Kultury Gocław świętował 10-lecie działal-
ności. A wraz z Klubem tak zacny Jubileusz ce-
lebrowali mieszkańcy tej części Pragi-Południe 
oraz goście z innych rejonów.

Gocław na „dYchę”! StaRUSzKa Pełna żYcia

„Domy i ludzie” – pod 
takim tytułem świętowano 
w sobotę, 24 czerwca, w rejo-
nie ulic Skaryszewskiej i Lu-
belskiej. Kamienice-jubilatki 
zostały udekorowane koloro-
wymi balonikami i kwiatkami. 
W plenerze prezentowane były 
wystawy o historii Kamionka 
i Skaryszewa. Pod dużym na-
miotem ze sceną zgromadzi-
li się okoliczni mieszkańcy 
oraz goście z innych części 
Warszawy.

Na scenie prezentację hi-
storyczną przedstawiały Jo-
lanta Wiśniewska z Muzeum 
Warszawskiej Pragi oraz Róża 
Karwecka – twórczyni Klubu 
Sąsiada Skaryszewska i anima-
torka życia kulturalno-społecz-
nego tej okolicy. Wystąpiły też 
dzieci z grochowskiego przed-
szkola „Misia Czarodzieja”, 
a ich popisom przyglądała się 
ukryta między widzami dyrek-
tor Krystyna Smolińska.

Wokół namiotu ze sceną 
ulokowały się stanowiska 
z różnymi atrakcjami. Cza-
sami bardzo nietypowymi, 
bo przecież to artystyczny 
rejon Stowarzyszenia Pra-
cownie Twórcze Lubelska 
30/32. Były więc m.in. pokazy 
i konkurs robienia kwietnych 
wianków, wystawa fotografii 
otworkowej czy ceramiczna 
„lepiarnia” w plenerze. Au-
torski teatr Dariusza Kunow-
skiego, Scena Lubelska 30/32, 
wystawił spektakl „Wiech po 
żydowsku”. Zaś gdy już za-
częło szarzeć, to przy dźwię-
kach Kapeli Heńka Małolep-
szego (na zdjęciu) odbyła się 
zabawa taneczna – tradycyjna 
potańcówka na dechach.

Mimo sędziwego wieku, 
dzięki lokalnym animatorom, 
staruszkę Skaryszewską uda-
je się ożywić i rozruszać. Ku 
radości i zadowoleniu miesz-
kańców.                               ar

Ulica Skaryszewska została wytyczona w 1883 
roku. Aż pięć kamienic przy tej ulicy obchodzi 
właśnie 80-lecie wybudowania. „Urodziny”  
kamienic były motywem przewodnim VII Fe-
stynu Ulicy Skaryszewskiej.

Patronat medialny

REKLAMA REKLAMA

Uzdrowiciel 
z Filipin
Rufino Santiago Palitayan
Przywraca życiodajną energię, usuwa 
blokady energetyczne. Wprowadza 
harmonię do organizmu; wycisza sys-
tem nerwowy, wzmacnia i regeneruje 
układ immunologiczny.
Uznany za jednego z najskuteczniej-
szych filipińskich uzdrowicieli klasy 

międzynarodowej, niosący pomoc, nadzieję i zdrowie w wie-
lu krajach m.in. Filipinach, Japonii, Belgii, Francji, Szwajcarii, 
Egipcie, Holandii, Niemczech, Grecji, teraz ponownie w Polsce. 
Jego niezwykła moc uzdrawiania skumulowana w dłoniach wy-
tworzona przez ogromną charyzmę, intensywną koncentrację, 
medytację, modlitwę i stan religijnej żarliwości likwiduje wszel-
kie blokady, wzmacnia naturalne siły obronne organizmu przez 
co skutecznie 
Pomaga w leczeniu wielu SchoRzeń:

nowotworowych• 
deformacji kręgosłupa i narządów ruchu  • 
(zmiany reumatyczne, zapalenie stawów)
układu krążenia, nadciśnienia• 
chorobach kobiecych (torbiele, cysty, mięśniaki)• 
prostaty• 
tarczycy• 
migreny, epilepsji• 
organów wewnętrznych (serca, wątroby, nerki,  • 
trzustki, problemów hormonalnych)
problemach dermatologicznych (wrzody, alergie)• 

Zapisy i informacje pod numerem telefonu:
604 12 12 46 w godzinach 10 – 18

Gabinet Centrum Terapii Naturalnej, Warszawa, ul. Słupecka 9  
(przy pl. Narutowicza)

ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY (BEZ KOLEJKI!!!)
DOSZCZEPIANIE SOCZEWKI PLAMKOWEJ 
SCHARIOTH
USG OKA
KONSULTACJE OKULISTYCZNE
OKULISTA DZIECIĘCY 
(dzieci powyżej 6 roku życia)
DROBNE ZABIEGI CHIRURGII OKA  
(odwinięcie powieki, podwinięcie powieki, 
narośl i guzy na powiece)

&  518 05 56 56
&  22 693 04 37

  info@ta-medica.pl

  Józefów koło Otwocka
  ul. Piłsudskiego 120A
  www.ta-medica.pl
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PROFESJONALNE CENTRUM
MAGNETOTERAPII LECZNICZEJ

    bóle szyi, barków, bóle stawów
    bóle kręgosłupa, bóle krzyża i lędźwi
    rwa kulszowa, drętwienie rąk i nóg
    żylaki, opuchlizny, zimne stopy i dłonie
    osteoporoza, zwyrodnienia stawów
    cukrzyca, otyłość
    bezsenność, nerwica
    problemy układu krążenia
    reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
    ciężkie, piekące, puchnące nogi

W ramach promocji zapraszamy na
 5 DNI BEZPŁATNYCH ZABIEGÓW

 fizykoterapii najnowszymi urządzeniami 
            terapeutycznymi 

JEŻELI DOKUCZAJĄ CI:

Sprawdź naszą skuteczność! Zapisz się już dziś! 
Centrum Fizykoterapii

Ul. Kościuszkowców 21
04-570 Warszawa

Tel. 22 390 55 35
UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Czynne: Pn-Pt 9.00-17.00

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U 
SBM „Ateńska” w Warszawie ul. Arabska 9 
ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy:

ul. Egipskiej 4 /pawilon handlowy – I piętro/ – pow. 142,35 m2

Przedmiotowy lokal (obecnie sklep z odzieżą używaną) można obejrzeć 
po uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. lokali użytkowych.

Termin postawienia lokalu do dyspozycji – 1 sierpnia 2017 r.

Oferty na w/w lokal należy składać zgodnie z wymogami Regulaminu 
Przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM „Ateńska”  
do dnia 14 lipca 2017r. do godz. 1200 w pokoju nr 9.

Przed złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 1000,00 zł 
za lokal na konto w:  

PKO BP SA XV O/Warszawa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2017 r. o godz. 1230  
w siedzibie Spółdzielni.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wys. 
3-miesięcznego czynszu netto za najem i złożenia weksla in-blanco 
(w przypadku osoby prawnej, potwierdzonego osobiście przez osoby 
uprawnione do reprezentowania). 

Regulamin Przetargów o którym mowa powyżej, można uzyskać w sie-
dzibie Spółdzielni w pokoju nr 5. Jest on również dostępny na stronie 
internetowej Spółdzielni: www.sbm-atenska.pl

SBM „Ateńska” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez po-
dania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 5,  
tel. 22 672-03-24 wew. 5 u Pani Patrycji Werczyńskiej.

Już w szkole podstawo-
wej stwierdziła, że chciałaby 
równolegle rozpocząć naukę 
w szkole muzycznej. Tak też się 
stało. Wybrała klasę fortepianu. 
Po roku edukacji pierwszy raz 
wystąpiła publicznie. Było to 
podczas Mini Listy Przebojów 
w Wojewódzkim Domu Kultu-

ry w Ciechanowie. Na scenie 
nie była zestresowana, wręcz 
przeciwnie – czuła się jak ryba 
w wodzie. 

Bardzo szybko zdecydowa-
ła, że to właśnie z muzyką chce 
wiązać swoją przyszłość. Wy-
stępowała coraz częściej. Wraz 
z zespołem Funny wystąpiła na 

Gali Ciechanowskiej. Jej talent 
szybko został doceniony. Wy-
grała Konkurs Piosenki Dzie-
cięcej w Ciechanowie. Chwilę 
później wzięła udział w progra-
mie telewizji Polsat Powitanie 
Lata w Gdańsku.

Cały czas miała mnóstwo 
energii do spożytkowania. Dla-
tego postanowiła wykorzystać ją 
na treningach lekkoatletycznych. 
Wystąpiła na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w lekkiej atletyce 
i zdobyła na nich brązowy medal 
w biegu na 100 m. Zwyciężyła 
i otrzymała też złote medale 
w wojewódzkich mistrzostwach 
szkolnych w biegu na 100 i 60 m, 
skoku w dal i pchnięciu kulą. 

Kochała sport, ale nigdy 
nie zapomniała o śpiewaniu. 
W końcu to właśnie muzyka 
była jej pierwszą, prawdziwą 
miłością. Dlatego rozpoczę-
ła naukę w Studium Wokal-
nym Elżbiety Zapendowskiej 
w Warszawie. Lekcje szybko 
przyniosły oczekiwane efekty, 
bo została przyjęta do Teatru 
Buffo. Występowała w kulto-
wym musicalu „Metro” i „Prze-
żyj to sam”. 

Teatr pochłonął ją bez reszty. 
Doba stała się dla niej za krótka. 
Dlatego zdecydowała się prze-
rwać swoją karierę sportową. 

Równolegle z pracą w te-
atrze uczęszczała do liceum, 
a po jego ukończeniu rozpoczęła 
studia na kierunku psychologia 
kliniczna. Nie potrwało to jed-

nak długo. Dorota szybko prze-
rwała naukę. Od zawsze chciała 
bowiem śpiewać w zespole roc-
kowym. I postanowiła wreszcie 
zrealizować ten plan. Los dał jej 
taką szansę. 

W 2000 roku muzycy nowe-
go rockowego zespołu Virgin 
zorganizowali przesłuchanie 
na wokalistkę. Zgłosiły się set-
ki kandydatek. Ale Dorota nie 
miała sobie równych. W wieku 
16 lat otrzymała swój pierwszy 
kontrakt fonograficzny, który 
podpisała z wytwórnią Univer-
sal Music Polska. W 2002 roku 
ukazał się debiutancki album 
grupy zatytułowany Virgin. 
Nagrody i wyróżnienia sypały 
się jedna po drugiej.

Doda stwierdziła jednak, 
że same nagrody nie pomogą 
jej w rozreklamowaniu płyty. 
Dlatego wzięła udział w reality 
show „Bar”.

Zespół nagrywał płytę za 
płytą i zdobywał wiele presti-
żowych nagród, a także uznanie 
publiczności. Miało to jednak 
swoją cenę. Dorota prowadziła 
życie na wysokich obrotach. Do 
tego stopnia, że trafiła do szpi-
tala ze stwierdzoną przepukli-
ną krążka międzykręgowego. 
Zespół musiał zawiesić swoją 
działalność do czasu polepsze-
nia jej stanu zdrowia.

– Wyznaję zasadę, że nic 
nie dzieje się bez przyczyny. 
Widocznie Bóg chciał, żebym 
zwolniła tempo – przyznała.

Poddała się operacji i prze-
szła ją pomyślnie. A kilka dni 
po wyjściu ze szpitala podjęła 
się nowego wyzwania i wcieli-
ła się w dubbingową rolę Abby 
w animowanym filmie „Asterix 
i Wikingowie”. 

Zespół szybko wrócił do 
koncertowania. Były kolejne 
nagrody, potrójnie platynowe 
płyty. I chociaż nic tego nie za-
powiadało, nagle Doda zerwa-
ła kontrakt z menedżerem ze-
społu, Maciejem Durczakiem. 
A 1 stycznia 2007 na oficjalnej 
stronie internetowej Virgin lider 
zespołu, Tomasz Lubert, opubli-
kował oświadczenie, w którym 
poinformował o zakończeniu 
działalności grupy. 

Doda nie załamała się i po 
zakończeniu współpracy z ze-
społem rozpoczęła działalność 
solową. Już debiutancka płyta 
okazała się sukcesem. Album 
był na pierwszym miejscu li-
sty sprzedaży płyt w Polsce. 
Bardzo szybko osiągnął status 
platynowej płyty. Doda zosta-
ła jedną z najbardziej znanych 
piosenkarek w naszym kraju. 
Mimo sukcesów, które odniosła 
jako solowa artystka, rok temu 
nastąpiła reaktywacja zespołu 
Virgin. I w mocnym składzie 
znowu podbijają nasz rynek.

Niestety w życiu prywat-
nym Dorota nie może pochwa-
lić się taką ilością sukcesów. 
Jej pierwsza prawdziwa miłość 
– Damian, tak jak ona, pochodził 

z Ciechanowa. Niestety związek 
nie przetrwał próby czasu.  

Kolejny mężczyzna, który 
skradł jej serce, to Radosław 
Majdan. Tym związkiem żyła 
cała Polska. Miłość pary była 
tak wielka, że zakończyła się 
ślubem. Miało być jak w bajce, 
ale potoczyło się inaczej. Po 
trzech latach wspólnego życia 
para była już po rozwodzie. 

Niepowodzenie w miłości 
nie zraziło artystki do męż-
czyzn. Nadal wierzyła w potę-
gę uczuć. Związała się z liderem 
metalowego zespołu Behemoth, 
Adamem Darskim. Para rów-
nież miała wobec siebie poważ-
ne plany, bo zaręczyli się. Ale 
do ślubu nie doszło. 

Ostatnim poważnym związ-
kiem artystki był z biznesmenem 
Emilem Haidarem. Piosenkarka 
także przyjęła pierścionek od 
ukochanego. Ale na tym zakoń-
czyła się ich relacja. To było 
bardzo burzliwe zakończenie 
związku, które swój finał miało 
w sądzie. 

Od czasu rozstania z Emi-
lem, ucichły wszystkie informa-
cje dotyczące życia prywatnego 
Dody. – Czekam aż wreszcie 
spotkam mężczyznę, który bę-
dzie dla mnie balsamem. Moje 
życie przypomina tornado, 
czasem słońce, czasem deszcz. 
Szukam kogoś, kto będzie dla 
mnie ostoją. Nie interesują mnie 
już emocjonalne rollercoastery 
– podsumowała artystka.      ad

Mieszkańcy

Dzieciństwo spędziła w Ciechanowie. To właśnie 
tam urodziła się Dorota „Doda” Rabczewska. Od 
najmłodszych lat ciągnęło ją do muzyki. 

doRota „doda” RabczewSKa 
Fo

t. 
Ag

en
cj

a 
W

BF



9

REKLAMA REKLAMA

Radośnie w Radości

Głównym punktem impre-
zy, która odbyła się 24 czerw-
ca, były XI Amatorskie Mi-
strzostwa Warszawy w Pla-
żowej Piłce Nożnej – Warsaw 
Beach Cup 2017. W trakcie 
zmagań na piasku nie zabrakło 
pięknych bramek i emocjonu-
jących meczów. 

Zwycięzcą turnieju zosta-
ła grupa Amerika Warszawa. 
Drugie miejsce zajął zespół 
Świt Yelonki, a trzecie miej-
sce przypadło grupie Goryle 
Gazownia. Finał piłkarskich 
zmagań był widowiskowy – po 
remisie w regulaminowym cza-
sie gry, dopiero w serii rzutów 
karnych, Amerika Warszawa 
pokonała Świt Yelonki 2–1.

– Dramaturgia była spora, 
bo sędzia w ostatniej minucie 
podyktował rzut karny dla prze-
ciwników. Z kolei my wcześniej 
karnego nie trafiliśmy. Niedosyt 
jest, bo graliśmy bardzo dobrze 
i zabrakło naprawdę niewiele. 

Aczkolwiek jest motywacja, 
żeby zagrać ponownie. Uwa-
żam, że impreza była świetna, 
dziękujemy za zorganizowanie 
turnieju i wszystkich meczów 
– to był super pomysł, bo po-
ziom wysoki, a zabawa przed-
nia. Gratulujemy wszystkim 
drużynom za walkę do końca, 
a największe brawa należą się 
zwycięzcom. Za rok powalczy-
my o wyższe miejsce – powie-
dział Krzysztof Sobolewski 
z drużyny Świt Yelonki. 

Wybrano także króla 
strzelców, którym został Ra-
fał Prażuch z drużyny Świt 
Yelonki. Warszawiak strzelił 
aż jedenaście goli. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został zaś 
Kamil Madzio z Amerika War-
szawa. 

Klub skupia się na pro-
wadzeniu zajęć piłkarskich 
dla dzieci i młodzieży, jednak 
podczas pikniku pokazał, że 
PKS Radość to nie tylko pił-
ka nożna! Dzieciaki mogły 
postrzelać z łuku czy poska-
kać na dmuchanym zamku. 
Nie zabrakło też tradycyjnego 
malowania buziek. Starsi mo-
gli sprawdzić poziom cukru 
i ciśnienia. Wszyscy bawili się 
świetnie, także podczas wystę-
pu przedszkolnych i szkolnych 
grup artystycznych, a w prze-
rwach mogli przekąsić małe 
co nieco. 

Organizatorzy podkreślają, 
że chcą, aby pikniki rodzinne 
i zawody sportowe w Radości 
miały charakter cykliczny. Za-
tem do zobaczenia!

Anna Krzesińska

Z okazji 21-lecia klubu PKS Radość, na tamtej-
szym stadionie, odbył się piknik rodzinny „Żyj 
Zdrowo na Sportowo”. Atrakcji, nie tylko piłkar-
skich, nie brakowało.

witaj w zaUłKU żabczYŃSKich

Piosenka „Już nie zapomnisz 
mnie” to jedna z najbardziej zna-
nych piosenek wykonywanych 
przez Aleksandra Żabczyń-
skiego. Pochodzi z popularnej 
przedwojennej komedii roman-
tycznej „Zapomniana melodia”, 
w której aktorowi partnerowała 
Helena Grossówna. W Zaułku 
przechodniów wita jednak zdję-
cie pary pochodzące z filmu 
„Manewry miłosne”, w którym 
Maria Żabczyńska wcieliła się 
w rolę Cyganki.

Udało się je tam zamieścić 
na bilbordzie dzięki Filmotece 
Narodowej.

Zaułek mieści się na począt-
ku ulicy Walecznych (przy Wale 
Miedzeszyńskim). Jego otwar-
cie to wynik dwuletnich starań 
Przemysława Popkowskiego, 
który dwa lata wcześniej do-
prowadził do odsłonięcia tabli-

cy poświęconej Aleksandrowi 
Żabczyńskiemu przy ul. Łotew-
skiej 4 (sto metrów dalej).

– Zapomnieliśmy wtedy 
o pani Marii, więc teraz tym 
skwerem chcemy uczcić także 
jej pamięć – powiedział podczas 
uroczystości.

W jej trakcie fotograf wy-
konał specjalne zdjęcie całej 
obecnej w Zaułku saskokęp-
skiej społeczności oraz gości, 

wśród których nie zabrakło 
Przemysława Kiełmińskiego 
– siostrzeńca Marii Żabczyń-
skiej oraz wnuka brata Alek-
sandra Żabczyńskiego.

Uroczystość zakończył 
występ Łukasza Jemioła (na 
zdjęciu), który przypomniał 
przedwojenne szlagiery, także 
te pochodzące z przedwojen-
nych filmów.

Honorowy patronat nad 
imprezą objął burmistrz Pragi 
Południe Tomasz Kucharski.

Aleksander Żabczyński 
– przedwojenny amant, aktor, 
piosenkarz znany z takich fil-
mów jak: „Ada to nie wypada”, 
„Zapomniana melodia” czy 
„Pani minister tańczy”, był także 
zawodowym żołnierzem. Brał 
udział w kampanii wrześnio-
wej, a potem, wraz z II korpu-
sem, m.in. w kampanii włoskiej 
w bitwie o Monte Cassino. Po 
wojnie nie wrócił już do filmu. 
Grał w teatrze, a dla Polskiego 
Radia nagrał piosenki, m.in. 
„Jak drogie są wspomnienia” 
oraz „Całuję twoją dłoń, ma-
dame”. Zmarł nagle na serce 
w 1958 roku. Miał 58 lat. 

Jego żona Maria również 
była aktorką. Zagrała w kilku-
dziesięciu filmach, ale najwięk-
szą popularność przyniosła jej 
rola Anieli Jabłońskiej w radio-
wej powieści „W Jezioranach”. 
Zmarła w 1981 roku. 

Wraz z mężem na planie fil-
mowym spotkała się w trzech 
filmach: „Dyplomatyczna 
żona”, „Manewry miłosne” 
i „Śluby ułańskie”.          MKP

Piosenką „Już nie zapomnisz mnie” w wykona-
niu saskokępskiego chóru Epifania rozpoczęło się  
21 czerwca uroczyste otwarcie „Zaułka Marii 
i Aleksandra Żabczyńskich”. 
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REKLAMAREKLAMA

Przy zbiegu ul. Chełmżyńskiej 
i Strażackiej przez dekady stała 
eklektyczna budowla z dominującą 
wieżyczką. Elewacja „Willi Gran-
zowa” przykuwała oko nie tylko 
kształtem, ale także kolorystyką ce-
gieł. Cegieł, które przed stu laty na 
światowych wystawach zdobywały 
złote medale i najwyższe laury. Ce-
gieł, z których, jak głosiła ówczesna 
fama, zbudowana została połowa 
warszawskich budynków.

Kazimierz Granzow jeszcze 
w czasach Królestwa Polskiego 
(w 1866 r.) założył cegielnię, której 
produkty były doceniane na całym 
świecie. W tzw. willi lub „Pałacyku 
Granzowa” mieściła się 
administracja cegielni. 
Po wojnie obiekt zna-
cjonalizowano. Mieściło 
się tam m.in. publiczne 
przedszkole, a w latach 
80. ubiegłego wieku 
padł pomysł ulokowania 
w willi ośrodka MONA-
R-u Marka Kotańskiego, 
czemu zdecydowanie 
przeciwstawili się miesz-
kańcy Kawęczyna.

W nowym ustroju willę wraz 
z placem odzyskała spółka Zakłady 
Cegielniane Kazimierza Granzowa. 
Od kilku lat właścicielem nieru-
chomości jest firma Millbery, która 
w 2014 roku obiekt rozebrała, choć 

w ocenie wielu nie była to rozbiórka, 
ale wyburzenie. 

Millbery obiecywało odbudo-
wę „Grancówki”, a prokurent firmy 
Krzysztof Kowalski zapewniał, że 
zabezpieczono „ponad 40 tysięcy 

posegregowanych cegieł, które zo-
staną wykorzystane przy rekonstruk-
cji parteru willi”.

Przez dwa lata nad działką po 
„pałacyku” dumnie wznosiły się 
banery zapowiadające rychłą odbu-
dowę willi. Tych wizualizacji już nie 

ma. W zamian jest skromna tablica 
„Wynajmę ten plac”. 

Dzwonimy do Krzysztofa Ko-
walskiego, aby upewnić się, że plany 
odbudowy tego bajecznego zabytku, 
nomen omen, legły w gruzach. 

– Proszę napisać, że pozostawiam 
sprawę bez komentarza – mówi nasz 
rozmówca. Dodaje też, że z punktu 
widzenia firmy „sprawa odbudowy 
jest w zawieszeniu” i podkreśla, że 
przed rozbiórką z willi „została zdję-
ta ochrona konserwatorska”. 

Kilka lat temu pisaliśmy, że brak 
działań właścicieli nieruchomości 
doprowadził do degradacji obiektu, 
a następnie zwrócili się oni o wykre-
ślenie willi z rejestru zabytków.

W każdym razie, gdy się połączy 
wypowiedź Krzysztofa Kowalskie-
go ze stanem faktycznym i banerami 
o wynajmie placu, mamy wrażenie 
graniczące z pewnością, że obiecy-
wana odbudowa zabytku nie dojdzie 
do skutku. 

– Straciliśmy bardzo ładny zaby-
tek… – powiedział „Mieszkańcowi” 
poproszony o komentarz burmistrz 
Rembertowa Mieczysław Golónka.

Rok temu na naszych łamach in-
formowaliśmy, że Barbara Jezierska, 
ówczesna Mazowiecka Wojewódz-
ka Konserwator Zabytków, zleciła 
kontrolę. 

– Celem kontroli jest weryfika-
cja prawidłowości formalnoprawnej 
i merytorycznej wydanych rozstrzy-
gnięć oraz podejmowania innych 
czynności z zakresu administracji 
w odniesieniu do kilku obiektów – 
wyjaśniała Agnieszka Żukowska, 
rzecznik MWKZ. 

Chodziło o trzy budynki: „Cedet”, 
Hotel Europejski i „Grancówkę”.

– Kontrola przeprowadzona 
przez moją poprzedniczkę stwier-
dziła, że generalnie wszystko było 
w porządku… – obecny mazowiecki 
konserwator Jakub Lewicki zawie-
sza na chwilę głos po czym dodaje: 
– Ja nie podzielam tej opinii. Ale dla 
naszego urzędu sprawa jest niestety 
zamknięta. 

Możliwe jeszcze, że przypadek 
„Willi Granzowa” będzie rozpatry-
wany przez Główną Komisję Kon-
serwatorską, a dalej sprawę będzie 
prowadziło Ministerstwo Kultury, 
ale to jest informacja nieoficjalna.

– Kawęczyn i Wygoda nie mają 
zbyt wielu zabytków, dlatego strata 
„Grancówki” jest dla nas bardzo 
bolesna – komentuje mieszkający 
w tym rejonie Marek Jarzęcki, radny 
Rembertowa. – A poza tym czujemy 
się oszukani, bo przecież obiecywa-
no odrestaurowanie willi... 

Adam Rosiński

GRancÓwKa PoGRzebana…
Po jednym z najbardziej klimatycznych zabytków War-
szawy została garstka cegieł i puste pole. Na ogrodze-
niu terenu wisi baner – „Wynajmę ten plac”. Szanse 
na rekonstrukcję na rembertowskim Kawęczynie „Willi 
Granzowa” zostały pogrzebane… 

będzie SzPital 
w białołęce 
W 2019 roKu
Jest pozwolenie na budowę 
przychodni ze szpitalem jed-
nego dnia na Białołęce. 
Dokument czeka na uprawomocnienie. 

Ogłoszono również postępowanie przetar-
gowe na wybór inspektorów budowlanych 
i jest przygotowywany przetarg na wybór 
generalnego wykonawcy.

Według aktualnych założeń miasta, 
inwestycja może zostać ukończona na 
przełomie 2018/2019 r. W Wielolet-
niej Prognozie Finansowej zakończenie 
przedsięwzięcia datowane jest jednak na 
rok 2019.

Na spotkaniu z mieszkańcami, które 
odbyło się 29 czerwca, ZTM przedstawił 
swoje plany związane z tą inwestycją: linia 
334 – zostanie wydłużona do pętli Żerań 
Wschodni, 152 – wydłużona, dzięki czemu 
skomunikuje ul. Cieślewskich i ul. Hemara, 
linia wzdłuż ul. Daniszewskiej – pierwot-
nie miała zostać uruchomiona we wrześniu 
2017 r., niestety opóźnienia przy budowie 
pętli prawdopodobnie nie pozwolą na uru-
chomienie linii w terminie.                      ks
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Zaułki historii

Pamięć zGaSła, 
więc mówią tylko kamienie

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

W okolicach obecnego Wału 
Miedzeszyńskiego, w 1656 
roku podczas II wojny północ-
nej, zwanej w historii naszego 
kraju potopem szwedzkim, 
w dniach 28–30 lipca stoczono 
krwawą bitwę, która zakończy-
ła się klęską wojsk polskich.

Była to największa bitwa 
potopu szwedzkiego. Wojska 
polsko-litewskie posiadały 
18 armat, liczyły 24 tys. żoł-
nierzy regularnych oraz 10 tys. 
pospolitego ruszenia plus 2 tys. 
Tatarów. Dla porównania armia 
szwedzko-brandenburska dys-
ponowała 47 armatami, liczyła 
19 tys. doświadczonych żołnie-
rzy regularnych. Bitwę wygra-
li Szwedzi i Brandenburczycy, 
jednak armia polsko-litewska 
nie została rozbita i zdołała 
w porę wycofać się na drugi 
brzeg Wisły, tracąc jedynie nie-
wielką część swojej artylerii.

Bitwa została opisana w li-
teraturze także przez Henryka 
Sienkiewicza w „Potopie”, zaś 
epizod z Rochem Kowalskim, 

polskim żołnierzem, którzy rzu-
cił się na Karola Gustawa na-
prawdę miał miejsce w historii, 
choć nie wiemy, jak nazywał się 
ów żołnierz. 

Jednak znana jest historia 
husarza, który zginął w czasie 

ataku na szwedzkiego króla 
Karola Gustaw, który doce-
niając jego dzielność rozkazał 
praskim bernardynom, miesz-
kającym przy kościele Matki 
Boskiej Loretańskiej, urządzić 
mu uroczysty pogrzeb i dał na to 
własne pieniądze. Miejsce tego 
pochowku upamiętnia kamień, 
na którym wyryto napis:
Tu spoczywa Roch Kowalski, 

bohater Potopu. 
Poległ w bitwie ze Szwedami 
o Warszawę 29 lipca 1656 r. 

REQUIESCAT IN PACE
Historycy nie ustali-

li jednak ani dokładnych 
okoliczności śmierci, ani 
prawdziwego nazwiska 
owego husarza. Relacje 
ówczesnych pamiętnikarzy 
podają zwykle osoby o na-
zwisku Jakub Kowalewski, 
Wojciech Lipowski oraz 
Odachowski.

Jednak klęska wojsk pol-
sko-litewskich w bitwie war-
szawskiej nie była jedynym 
nieszczęściem tej wojny.

Szwedzi i Brandenburczy-
cy po zakończeniu ostatnich 
potyczek ze strażą tylną cofa-
jącej się jazdy koronnej, zajęli 
miejsce, w którym leżał obóz 
polski, a także opanowali Pra-
gę. Miasto (a trzeba pamiętać, 
że wówczas Praga była osob-
nym miastem z prawami miej-
skimi od 1648 roku), zostało 
niemal doszczętnie spalone. Na 
prawym brzegu Wisły przeby-
wali jeszcze chłopi, z których 

wielu brało udział w zdobyciu 
Warszawy. Nad rzeką znala-
zła się także duża grupa ludzi, 
którzy starali się uchronić swój 
dobytek przed szalejącym na 
prawym brzegu pożarem. 

Gdy nad Wisłę przybył 
król Szwecji Karol Gustaw, 
nakazał wymordowanie całe-
go bezbronnego tłumu, w tym 
także kobiet i dzieci. Szwedzi 
byli niezwykle okrutni. W cią-
gu jednego dnia – dokładnie 

30 lipca 1656 roku wyrżnę-
li w pień niemal wszystkich 
mieszkańców, choć wielu pró-
bowało ratować życie, rzucając 
się w nurty Wisły. Karol Gu-
staw nakazał także wymordo-
wać zakonników laterańskich, 
którzy podczas bitwy modlili 
się o zwycięstwo armii polsko-
litewskiej.

Nie pamiętamy dziś o nich, 
bo w tamtych czasach nie było 
jeszcze fotografii, które do-
kumentowałyby szwedzkie 
zbrodnie na ludności cywilnej. 
Również opowieści rodzinne 
nie przetrwały próby czasu, 
bo rzadko kto zna tak głęboko 
swoje korzenie. Nikt więc nie 
powie, że Szwedzi wymordo-
wali mu rodzinę, bo często nie 
znamy nazwisk pradziadków, 
a tu rzecz tyczy 10–11 pokoleń 
wstecz. Dlatego o tamtej wojnie 
i tamtej rzezi, choć były równie 
krwawe jak wydarzenia z okre-
su II wojny światowej – mówią 
już tylko kamienie. 

Małgorzata K. Piekarska 

Władze Pragi Południe odwiedzają ten pomnik raz w roku i to po przy-
pomnieniu przez mieszkańców. Obchody kolejnych rocznic Powstania 
Warszawskiego, do którego mamy osobisty stosunek, bo znamy je albo ze 
swojego życia albo z przekazów naocznych świadków i uczestników, odsu-
wają w mrok wydarzenia upamiętniane przez monument. A były nie mniej 
krwawe niż te z 1944 roku.

Pomnik upamiętniający krwawą 
bitwę Polaków ze Szwedami 
stoczoną 28–30 lipca 1656 r., 
usytuowany przy Wale Mie-
dzeszyńskim pomiędzy ulicami 
Ateńską a Fieldorfa.

Erik Dahlbergh, Drugi dzień bitwy pod Warszawą w 1656 r.

Kamień upamiętniający miejsce pochów-
ku Rocha Kowalskiego znajduje się przy 
Kościele Matki Boskiej Loretańskiej przy 
ul. Ratuszowej.

Szukają  
pracowników!

Jesteś po 50-tce i szu-
kasz pracy? Czekają wła-
śnie na takich ludzi jak Ty!

Gdzie? W firmie Pyry-
landia, niedaleko, na ul. 
Poprawnej 46a. Czeka pra-
ca na produkcji, montażu 
i w serwisie. 

Stabilna praca w godzi-
nach 7-15, dobrze przygoto-
wane stanowisko pracy, służ-
bowa odzież, zaplecze socjal-
ne oraz dobra atmosfera pracy.

Wymagania? 
Panowie Karol Witkow-

ski, kierownik serwisu i Ser-
gii Ivanenko,, kierownik pro-
dukcji działającej od ponad 
25 lat Pyrylandii, są zgodni: 
szukają ludzi w każdym 
wieku, znających się na 

podstawach elektroniki 
(z wykształceniem elektro-
nicznym lub udokumento-
waną praktyką w tej dzie-
dzinie). 

Firma szczególnie doce-
nia doświadczonych pra-
cowników, zachęca osoby 
dojrzałe do kontynuowania 
obranej ścieżki zawodowej. 
Pyrylandia proponuje im 
szkolenia stanowiskowe, któ-
re mają za zadanie poszerze-
nie posiadanych dotychczas 
kompetencji, a także nabycie 
zupełnie nowych umiejętno-
ści, lecz podstawy elektroni-
ki są niezbędne.

– Wystarczy elementar-
ne doświadczenie elektro-
techniczne, radiotechnicz-
ne – mówi pan Sergii. 

– Firma produkuje, 
instaluje i serwisuje urzą-
dzenia radiokomunikacyj-
ne specjalnie pod potrze-

by i wymagania klientów, 
wśród których można zna-
leźć takie giganty, jak liczne 
firmy transportowe z PKP na 
czele, firmy energetyczne, 
korporacje taksówkowe czy 
firmy kurierskie. 

Systemy dyspozytorskie 
i zdalnego sterowania Sie-
ciami Radiotelefonicznymi 
Pyrylandii znajdują się w ca-
łej Polsce od Władysławowa 
po Żywiec, a radiotelefony 
w niezliczonych fabrykach, 
kopalniach oraz na kolei.

– Tak szerokie spektrum 
działań powoduje, że choć 
praca na miejscu niezwykle 
rzadko wymaga zostawania 
„po godzinach” to w serwi-
sie i montażu wyjazdy do 
klientów są koniecznością 
– uzupełniają panowie Wit-
kowski i Ivanenko. – Jedne 
planowane – na montaż, kon-
serwację czy przegląd, inne 

– niespodziewane, np. gdy 
wystąpi awaria. Nie trwa-
ją one długo, to zazwyczaj 
jeden dzień, a w przypadku 
odległych krańców Polski 
najwyżej dwa. Planując pra-
cę w Pyrylandii, trzeba jed-
nak koniecznie brać to pod 
uwagę. 

Warto podkreślić, że 
zespół pracowników Pyry-
landii to ludzie z pasją, ale 
przede wszystkim znako-
mici specjaliści. Zespół jest 
zżyty, z bardzo dobrymi 
relacjami międzyludzkimi. 
Pomieszczenie, w którym 
mieści się produkcja znajdu-
je się w nowoczesnym bu-
dynku, jest przestronne i ja-
sne. Znajduje się tu również 
dobrze wyposażona sala, 
w której można coś zjeść 
i odpocząć.

W zamian za solidną 
pracę, pracownicy otrzymu-
ją pakiet ubezpieczeniowy 
w prywatnej przychodni, 
dla siebie lub dla rodziny  
– o jego wariancie decyduje 
pracownik. 

Zapraszamy! Tej szansy 
nie można przegapić.

Pyrylandia sp. z o.o., 
Warszawa,  

ul. Poprawna 46a, 
tel. 22 64 43 635, 

22 64 43 469, 22 64 43 650
www.pyrylandia.com.pl

A
S2017

montaż-SeRwiS-PRodUKcja 
najlePSi PRacownicY SĄ... 50+
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 12/2017: „Powoli a dowoli” – książkę wylosował p. Jerzy Dudek.  
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) 18-21 lipca 2017 r.

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

Rozmawiają kangurzyce:
– Chciałabyś mieć dwójkę dzieci?
– Kochana, to nie na moją kieszeń!

***
 Rozmowa w pokoju lekarskim: 
– Mam dziwny przypadek! Pacjent powinien już dawno 
zejść, a tymczasem zdrowieje! 
– Hm. Jak się pacjent uprze, to i medycyna jest bezsilna!

***
Dentysta do pacjenta: 
– Najmocniej przepraszam, omyłkowo usunąłem panu 
zdrowy ząb. 
– Chwała Bogu, że nie jest pan okulistą!

***
Pacjent do okulisty:
– I co z moim wzrokiem, doktorze? 
– Prawdę mówiąc, niepojęte, jak pan w ogóle trafił do 
mojego gabinetu…

RADY
CiotKi
AGATY

Opalamy się! Czy, żeby mieć 
ciepły, słoneczny odcień skóry, 
konieczne jest wystawianie się 
na słońce, wizyty w solarium 
lub stosowanie samoopalaczy? 
Wcale nie.
Bardzo ważna jest dieta. Każdy 
wie, że kto pije dużo świeżego 
soku marchewkowego lub chru-
pie surowe marchewki (byle 
dużo i systematycznie) nabiera 
wyrazistego, „opalonego” wy-
glądu. Podobnie – a kto wie, 
czy nie skuteczniej – działa co-
dzienne spożywanie kurkumy, 
znakomitego dodatku do zup, 
sosów, jajecznicy czy koktajli. 
Działa „bez pudła”!
Jeśli chcemy wystawiać się na 
słońce, pamiętajmy, że najsil-
niej operuje ono między godzi-
ną 10 a 16. Wtedy, gdy leżymy 
plackiem opalając się (pamiętaj 
o filtrze w kremie czy sprayu), 
łatwo o oparzenia słoneczne 
czy przykre podrażnienie skóry. 
Lepiej opalać się w ruchu lub 
w półcieniu. 
Słońce najmocniej „łapie” nas 
na wodzie, ale nie każdy może 
z niego korzystać. Uwaga na 
niektóre leki czy… napar z dziu-
rawca!Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
KaszanKa forever! To hasło blisKie wielu z nas. 
DlaTego Dziś – pomysły na KaszanKę. 

 KaszanKa zapieKana: W natłuszczonym na-
czyniu żaroodpornym na dnie ułóż warstwę pod-
smażonych na maśle plastrów aromatycznych 
jabłek ze skórką, lekko skropionych cytryną. Na to 
warstwa zrumienionej cebuli w plastrach, z solą 
i świeżo mielonym pieprzem. Przykryj całość ka-
szanką, pozbawioną osłonki. Jeśli chcesz, możesz 
ją przedtem „odparować” na patelni, ale nie jest 
to konieczne. Na wierzch – tarty żółty ser, zapiekaj 
około 20 minut, do lekkiego zrumienienia. Podawaj z chlebem i chrzanem.

 KaszanKa w cebulKach: jednakowej wielkości okrągłe cebule obierz z łupin, 
wrzuć na 5 minut do osolonego wrzątku. Gdy przestygną, osącz i odetnij końcówki 
od strony, z której rósł szczypior na około 2 cm. Łyżką ostrożnie wyjmij środki cebul, 
pozostawiając 2–3 zewnętrzne warstwy. Środki można wykorzystać do zup i sosów. 
Obraną kaszankę podsmaż z drobno krojoną cebulą, dodając w razie potrzeby pieprz 
czy inne przyprawy. Ciepłą napełniaj ciasno, z górką, przygotowane cebule, piecz do 
zarumienienia. Świetne do piwa!

 KaszanKowe babeczKi: wytrawne korpusy babeczek (własnoręczne lub kupne) 
wypełniaj solidnie przyprawioną, dość ostrą masą: plasterki obranej z osłonki kaszan-
ki dość mocno przesmażyć na patelni z olejem rzepakowym lub smalcem, drobno 
siekaną cebulą, 1–2 ząbków czosnku, pieprzem i ulubionymi przyprawami, podlać 
2–3 łyżkami jasnego piwa. Dno każdej babeczki wyłożyć cienko tartym żółtym serem, 
na to wyłożyć gorący farsz, wierzch ozdobić kilkoma kaparami, malutkimi korniszon-
kami, skrawkami żółtej papryki. Podawać natychmiast.

 KaszanKa z patelni: kawałki kaszanki (jak serdelki), układać na rozgrzanej 
patelni z olejem rzepakowym lub smalcem, razem z młodą cebulką w plastrach, 
uprzednio wymieszaną z solą i ½ łyżeczki cukru. Cebuli powinno być dużo. Trzeba 
też uważać, żeby kaszanka leżała wprost na tłuszczu, a nie na cebuli. Smażymy ko-
niecznie odkryte, powoli, bardzo ostrożnie – co kilka chwil – odwracając kaszankę 
na „górny” bok, by nie zrumieniła się za bardzo. Trochę to trwa, bo nie wolno się 
spieszyć. Gotowe jest wtedy, gdy cebula ma kolor miodu, a kaszanka wyraźne przy-
pieczenia na bokach. 

Krzyżówka Mieszkańca nr 13  
 







 






H O R O S K O P

Baran  
m

21.03-21.04

Byk  
n

22.04-21.05

Bliźnięta  
o

22.05-21.06

Rak  
p

22.06-22.07

Lew  
q

23.07-23.08

Panna  
r

24.08-23.09

Waga  
s 

24.09-23.10

Skorpion  
t

24.10-23.11

Strzelec  
u

24.11-22.12

Koziorożec  
v

23.12-20.01

Wodnik  
w

21.01-19.02

Ryby  
x

20.02-20.03

Niewykluczone, że będziesz miał okazję iść na zasłużony urlop. Nawet jeśli to nie będzie nic specjalnego, 
to będziesz mógł nacieszyć się miłym towarzystwem i poprawić swoją kondycję fizyczną. W sprawach 
osobistych warto, abyś podejmował rozmowy, jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego dotychczasowego 
układu partnerskiego. 
Dobre dni na załatwienie spraw, które odkładałeś na potem. Środek miesiąca może być dla ciebie pomyślny, 
jeśli chodzi o sprawy osobiste. Samotne Byki mogą przeżyć zawrót głowy, a będące w stałych związkach 
będą przeżywać „upalne chwile”. Nadmiar słońca może ci nie służyć – noś nakrycie głowy, bo inaczej 
dziwne myśli mogą zaprzątać twój umysł… 
Będziesz teraz źle znosił wszelkie zmiany. Chociaż twoja natura lubi nowości, obecnie będzie ci to 
przeszkadzać. Skup się na najważniejszych sprawach, nie przejmuj się błahostkami i staraj się słuchać 
dobrych rad. W sprawach osobistych nie będziesz łatwym partnerem, dlatego postaraj się przystopować 
w okazywaniu swoich reakcji. 
Wolne Raki może spotkać mała sercowa niespodzianka, która przewróci do góry nogami ich uporządkowane 
życie. Może to być całkiem miłe uczucie, więc nie martw się zanadto. W sprawach finansowych uważaj na 
nadmierne wydatki i przystopuj z większymi zakupami. W pracy możliwy jest awans, ale musisz uzbroić 
się na razie w cierpliwość – wszystko w swoim czasie. 
W najbliższych tygodniach wykażesz się sporą inwencją w sprawach zawodowych. Pojawi się też okazja 
do spożytkowania energii, która cię rozpiera. To wszystko spowoduje, że sprawy, które zaplanowałeś 
będą miały szansę się urealnić. Będziesz doceniony, wyróżniony i jeśli tylko nie zmarnujesz swojej 
szansy – nagrodzony. 
Nadszedł pomyślny czas na realizację niektórych twoich planów. Jeśli będziesz postępować ostrożnie, 
systematycznie i w sposób przemyślany – wygrasz. Nie skupiaj się tylko na poważnych sprawach, popra-
wiaj sobie humor małymi przyjemnościami. W sprawach osobistych może okazać się, że ty i twoja druga 
połowa możecie mieć odmienne upodobania co do spędzania wolnego czasu. 
Jesteś teraz w bardzo dobrej formie. Pomyślna sytuacja finansowa nastroi cię optymistycznie do dalszych 
poczynań. W sprawach zawodowych możesz liczyć na wsparcie współpracowników i docenienie przez 
przełożonych, natomiast w sprawach osobistych nie będzie żadnych większych niespodzianek. Okazji do 
podróży i spotkań z przyjaciółmi nie zabraknie.
Najbliższe dni mogą przynieść wiele zmian. Twoja ambicja, z jaką podchodzisz do spraw zawodowych, 
będzie dostrzeżona, ale nie przepracowuj się zanadto. Parę dni urlopu przydałoby ci się na pewno. 
W sprawach uczuciowych nie rzucaj wszystkiego na jedną szalę, zachowaj dystans – ogniste romanse 
nie są dla ciebie obecnie korzystne. 
Jeśli szukasz okazji do zarobienia większych pieniędzy, nie poddawaj się. Przecież jesteś ambitny i do-
skonale radzisz sobie w trudnych warunkach, a wszelkie przeciwności losu pokonujesz taranem. Także 
teraz wszystko powoli ułoży się po twojej myśli. W sprawach sercowych nie odczujesz większych zmian. 
W pracy sporo obowiązków, ale ty lubisz, jak się coś dzieje. 
Postaraj się o większą równowagę w sprawach zawodowych i rodzinnych. Za dużo czasu spędzasz w pracy, 
a przecież jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. Ostatnio zawarte znajomości mogą się przerodzić 
w coś interesującego... W finansach bez większych zmian, ale nie martw się, na razie wszystko idzie we 
właściwym kierunku. 
W najbliższym czasie czeka cię dobra passa. W sprawach finansowych możesz zaszaleć, ale do pewnego 
stopnia. Ogólnie jesteś teraz pełen zapału oraz pomysłów i chciałbyś je wprowadzić w czyn. Świat stoi 
przed tobą otworem i wszystko jest możliwe. Poza tym nie zajmuj się wyłącznie pracą. A twoi znajomi 
i przyjaciele? Im się też coś należy. 
W ciągu najbliższych tygodni smutki ani kłopoty nie będą miały do ciebie dostępu. Swoje działania 
będziesz planować z rozwagą i tego efekty zobaczysz już niedługo. W uczuciach poczujesz się trochę 
zagubiony, pewne sprawy wymykają ci spod kontroli. Ale nie powinieneś się zanadto tym przejmować, 
pozostaw je swojemu biegowi. 

Słodki, słony, gorzki, kwaśny. Plus piąty smak – umami,  
wyodrębniono bardzo niedawno.

⌂ Na języku powstaje jako przyjemne, intensywne wrażenie świetnego 
mięsa, rosołu, dopełniając smak i zapach potrawy, polepszając jej jakość 
i atrakcyjność. 
⌂ W czystej postaci kwas glutaminowy jest słabo wyczuwalny, lecz jego sole 
– glutaminiany –tworzą charakterystyczny posmak. Jego intensywność bywa 
zwiększana przez guanozyno-5’-monofosforan (E627).
⌂ Kucharz Grzegorz Łapanowski, chcąc „pokazać” smak umami, radzi upiec 
kurczaka, a gdy brytfanna wystygnie, przejechać po niej palcem i oblizać go. 
W ten sposób możemy sobie dość dokładnie wyobrazić, o jaki smak chodzi.
⌂ Umiemy odróżniać rozmaite smaki, nie bez powodu. Słodki, by zauważyć 
wysokokaloryczne węglowodany, zwłaszcza cukry proste i złożone. Słony wykry-
wa sole sodu i potasu, zaś kwaśny – kwasy organiczne i nieorganiczne. Smak 
gorzki – sole nieorganiczne i alkaloidy, nie zawsze dla nas wskazane. Ten sam 
smak nie zawsze jest odbierany jednakowo przez wszystkich.

Pyszna Józia
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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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

   
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY
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aMaBILIS
ZAKŁAD 

POGRZEBOWY
SŁUŻYMY POMOCą  

CAŁą DOBĘ
tel. 667 130 899

ul. Komandosów 14
04-485 Warszawa-Rembertów

www.amabilis.pl
e-mail: krystianpieniak@vp.pl

  obsługa pogrzebu  
na wszystkich cmentarzach

 finansowanie w ramach zasiłku ZUS
 duży wybór trumien, urn, wieńców 
 eksportacje zmarłych całą dobę  

na terenie całego kraju
 szybkie terminy pogrzebów i kremacji

 darmowy i całodobowy  
dojazd mobilnego biura

 niskie ceny

KREDYTY I CHWILÓWKI
WOLSKA 84/86

TEL. 604-220-727, 
600-665-061

Warszawskie Centrum Kredytowe 
działa w zakresie zawierania umów 

kredytu na rzecz i w imieniu firm 

EASY MONEY, HAPI, SMS 
KREDYT, OPTIMA, AXCESS, 

TAKTO, MIKROKASA, 
AASA, FERRATUM, ZAPLO, 
EUROLOAN, KREDYT OK, 

FILARUM, VIVUS, UNILINK, 
PROFICREDIT I INNE.

DAM PRACĘ

n 11 osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do 
sprzątania. Bardzo dobre 
warunki. Warszawa.  
Tel. 665-304-786

n 12 osób NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH. Sprzątanie. Bogaty 
pakiet socjalny i umowa 
o pracę. Praca w Warszawie. 
Tel. 665-304-016

n Gosposię dochodzącą do 
1 osoby, Saska Kępa.  
Tel. 22 870-02-39

n Pizzeria Da Grasso Gocław 
zatrudni kierowców, pizzerów, 
kelnerów/ki. Tel. 693-613-660

n Zatrudnimy osoby do pracy 
w charakterze pracownika 
ochrony na terenie Warszawy. 
Tel. 511-405-611

FINANSE

n POŻYCZKI Inkaso City do 
2000 zł. Tel. 792-307-229 

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

KUPIĘ

n ! Antyki, monety, znaczki,  
książki, meble, obrazy, platery. 
Płacę gotówką. Tel. 22 253-38-79,  
601-235-118

n A A A Antyki wszelkie za 
gotówkę oraz znaczki, monety, 
medale. Tel. 516-400-434

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

n Książki. Dojadę.  
Tel. 798-631-511

MEDYCZNE

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

NAUKA

n ANGIELSKI. TEL. 726-260-262

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

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

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 – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, daro-
wizny, aukcje, nieujawnione do-
chody. Warszawa Praga-Południe. 
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656, 
www.podatki-doradca.pl

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

n Kancelaria Prawna, szeroki za-
kres usług. al. Waszyngtona 146 
lok. 212 (wejście jak do Agencji 
Rynku Rolnego). Kancelaria 
została przeniesiona z Universa-
mu Grochów. Tel. 509-959-444, 
www.kancelariaosica.pl 

RÓŻNE

n OPIEKA NAD GROBAMI 
W WARSZAWIE – TANIO 
I SOLIDNIE. TEL. 500-336-607

SPRZEDAM

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

SZUKAM PRACY

n Zaopiekuję się osobą starszą, 
mam przygotowanie medyczne 
i pielęgniarskie oraz praktykę. 
Tel. 503-693-118

n Zaopiekuję się osobą starszą 
z zamieszkaniem. Mam długo-
letnią praktykę na Zachodzie 
i w Polsce. Tel. 503-395-992

TRANSPORT

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

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

n TRANSPORT PRZEPRO-
WADZKI. TEL. 606-639-317

TURYSTYKA

n MAZURY 7 DNI OD 540 ZŁ 
Z WYŻYWIENIEM, JEZIORO, LAS, 
KAMERALNIE. TEL. 89 621-17-80, 
www.szczepankowo.pl 

USŁUGI

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

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

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

n ANTENY, TELEWIZORY – NA-
PRAWA. TEL. 602-216-943

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

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

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

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

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

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

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

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

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

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

n KSIĘGOWOśĆ DLA FIRM 
– ŻYCZLIWIE POPROWADZĘ. 
TEL. 606-763-006

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

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

n Mechanika, elektryka samo-
chodowa. Tel. 602 587 513

n Ocieplanie domów.  
Tel. 660-473-628

n Odbieram zużyty sprzęt 
agd, złom, makulaturę. 
Sprzątanie piwnic i strychów. 
Wywóz mebli.  
Tel. 22 499-20-62

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

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

n Pranie dywanów.  
Tel. 664-676-664

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

n Rolety dzień-noc.  
Tel. 514-165-445

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

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

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

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

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

n Czyszczenie nagrobków. 
Tel. 664-676-664

n Pranie dywanów z dojazdem,  
www.ecogreg.waw.pl,  
tel. 664-676-664

USŁUGI – Remontowe

n Cyklinowanie 3x lakierowanie. 
Super tanio. Wymiana listew, 
reperacja. Tel. 662-745-557

n Dachy, rynny – naprawy, 
wymiana. Tel. 504-250-013

n Elewacje drewniane, tarasy. 
Tel. 504-250-013

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

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

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

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

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

WYPOCZYNEK

n Wypoczynek dla Seniorów 
w Krynicy Morskiej:  
turnus 15-dniowy 16.07.2017
–30.07.2017 – 1883 zł/os., 
turnus 8-dniowy 16.07.2017
–23.07.2017 – 932 zł/os., 
turnus 15-dniowy 23.07.2017
–06.08.2017 – 1883 zł/os., 
turnus 8-dniowy 06.08.2017
–13.08.2017 – 932 zł/os.  
Informacje i zapisy: ul. Marszał-
kowska 81 lok. 25.  
Tel. (22) 834-95-29  
lub (55) 247-60-30

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

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

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

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

TAPICER
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Obejmuje to szeroki wa-
chlarz profesjonalnych, me-
dycznych działań w schorze-
niach wrodzonych, przewle-
kłych, nabytych, stanach przed 
i pooperacyjnych. Służy także 
poprawie kondycji i jakości 
życia, czasem estetyce czy do-
brej formie. Adresowane jest 
do kobiet, mężczyzn, dzieci (od 
noworodków) i osób starszych, 
bez limitu wieku.

Bogate spektrum działań 
BORAMEDu, o którym można 
przeczytać na stronie boramed.
pl, obejmuje nie tylko słynną fi-
zjoterapię o bardzo wielu zróż-
nicowanych specjalizacjach 
i dowiedzionej skuteczności. 
Dziś kilka słów o tym, co jest 
tak pomocne i ważne dla pa-
cjentów: o radiologii. 

Dziś jedną z podstawowych 
form diagnozowania jest obraz. 
Od rozpoznania choroby i śledze-
nia skutków leczenia po obrazo-
wanie i wykrywanie ew. powikłań 
i komplikacji. Bardzo ważna 
jest jakość aparatury – w BO-
RAMEDzie – nowoczesnej, 
bezpiecznej, bardzo wysokiej 
jakości. BORAMED zaprasza 

na ponad 20 specjalistycznych 
rodzajów USG (proszę zawsze 
pamiętać o odpowiednim przygo-
towaniu się do badania; szczegó-
ły na stronie lub w placówce), do 
tego m.in. USG Doppler wątro-
by, tętnic szyjnych i kręgowych, 
kończyn górnych i dolnych.

Uwaga promocja! W dniach 
10-15.07 obowiązuje  

25% rabatu na każde usg 
internistyczne i ortopedyczne, 
a każdy, kto z niego skorzysta, 
dodatkowo otrzyma darmową 
konsultację u rehabilitanta!*

Zespół specjalistów wyko-
nuje badania dzieci i dorosłych: 
doktorzy Tomasz Zieliński 
(pracuje też w Zakładzie Ra-
diologii Szpitala Pediatryczne-
go WUM ul. Żwirki i Wigury), 
Michał Armata (CZD), Grze-
gorz Wawrzynowski, specja-
lizujący się w USG ogólnym 
oraz żył i tętnic. Są dwie panie: 
dr Olga Godlewska-Michalec, 
która specjalizuje się w usg in-
ternistycznym a w szczegól-

ności w usg piersi i dr Joanna 
Sawicka (diagnostyka ultra-
sonograficzna; specjalizacja 
z radiologii i diagnostyki 
obrazowej w Wojskowym In-
stytucie Medycznym). To z nią 
dzisiaj rozmawiamy.

– Jak ważna jest diagnosty-
ka radiologiczna?

– Bardzo! To nieodłączny 
element procesu diagnostycz-
nego, obok badania klinicznego 
i badań laboratoryjnych. Ultra-
sonografia, którą się zajmuję 
w BORAMEDzie, sprawdza 
się w diagnostyce patologii 
każdego układu, np. mięśnio-
wo-szkieletowego: dziś wiele 
osób w każdym wieku uprawia 
sport, biega itp., nie zawsze 
z instruktorem i na miarę swoich 
możliwości; to prosta droga do 
zmian w organizmie, które moż-
na rozpoznać przy pomocy ultra-
sonografii zanim zaczną powodo-
wać poważne dolegliwości. 

– Jest Pani znakomicie 
wykształcona, doświadczona. 
Czym zajmuje się Pani, jako 
diagnosta w BORAMEDzie?

– Szerokim spektrum ba-
dań: diagnostyką chorób tar-

czycy, jamy brzusznej, jąder, 
tkanek miękkich, układu mię-
śniowo– szkieletowego, w tym 
profilaktyką dysplazji stawów 
biodrowych u dzieci. Muszę 
mieć pewność, że jeśli coś wy-
konuję, robię to dobrze. Diagno-
styka obrazowa to świetna dzie-
dzina, wspierająca cały proces 
diagnostyczny, pozwalająca na 
wdrożenie celowanego lecze-
nia. Współpracuję z lekarzami 
z BORAMEDu, a rehabilitan-
ci często przysyłają swoich pa-
cjentów: ukierunkowuję ich, spo-
rządzam opis, dołączam zdjęcia.

– To duży udział w dochodze-
niu pacjentów do zdrowia…

– Zdecydowanie! Bez traf-
nej diagnozy nie ma skutecz-
nej terapii.

Zwieńczeniem wielu tera-
pii jest rehabilitacja, wspie-
rająca powrót do sprawno-
ści i dobrej formy, pomocna 
w stanach okołooperacyjnych, 
doraźnych dolegliwościach, 
problemach neurologicznych 
czy pediatrycznych. zdaniem 
pani Aleksandry Rynowiec-
kiej (BORAMED), osteopat-
ki pracującej z pacjentami od  
3 r.ż., diagnostyka radiolo-
giczna jest pomocna w pracy 
fizjoterapeutów, zwłaszcza 
w stanach pourazowych. 

Opinię tę potwierdza 
osteopata Maciej Zawadzki 
(BORAMED) podkreśla-
jąc niezbędność radiologii 
w przypadku niejednoznacz-
nej diagnostyki funkcjonalnej 
pacjenta. Badanie rtg czy usg 
pozwala dokładnie zdiagnozo-
wać trudny problem. Ważne, 
by odpowiednio dobrać bada-
nie, ponieważ na przykład rtg  
obrazuje inaczej, niż usg. 

Aleksandra Rynowiecka 
podkreśla, że BORaMED ma 
nowoczesną, bezpieczną apa-
raturę; ważna jest też szybkość 
działania i pełne opisy zdjęć. 
Jednym z ciekawszych, szczę-
śliwie rozwiązanych przez nią 
przypadków był problem pa-
cjentki, która od dawna cier-
piała na kłujący, opasujący ból 
wzdłuż żeber. Żadna diagnoza 
była trafna, podejrzewano na-
wet półpasiec. Pani Aleksandra 
rozszyfrowała zagadkę: przy-

czyną dolegliwości była… bli-
zna na szyi, która spowodowała 
przykurcz powięzi, wynikający 
z tego ból i narastające kompli-
kacje. Już po siódmym spotka-
niu nastąpiła wielka poprawa, 
a ból ustąpił!

Maciej Zawadzki jest zda-
nia, że każdy pacjent stanowi 
osobne wyzwanie, a myśle-
nie stereotypami może tylko 
szkodzić. 

Osteopatia zakłada otwar-
tość na nowe informacje, na 
kompleksowe, indywidualne 
podejście do każdego przypad-
ku, bo za nim stoi cierpiący, cze-
kający na pomoc człowiek. 

AS2017

*ilość miejsc ograniczona/o każdorazowej 

ilości przyjęć do lekarzy specjalizacji objętej 

promocją decyduje świadczeniodawca.

WARSZAWAWARSZAWA

boRamed – wszystko na miejscu!
Największym powodzeniem wśród pacjentów cieszą się te placówki, w których 
można bez biegania po mieście rozwiązać niemal każdy problem: od wszelkich 
analiz, prześwietleń, badań, przez trafne diagnozy doskonałego specjalisty, aż 
po kompleksowe leczenie, z rehabilitacją włącznie. Czyli – BORAMED.

Joanna Sawicka
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zapraszamy  
na konsultacje  

Neurolog 
dziecięcy

Neurochirurg

ul. Meissnera 7
(Gocław)

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

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

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

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

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

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 50 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°
Środa

www.jaskra.org

• Poradnia jaskrowa
• Poradnia okulistyczna• Poradnia zeza
• Gabinet zabiegowy

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32
 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 

 
RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

Płatność kartą

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
 

Boramed  
REHaBILTaCJIa 

ul. Fieldorfa 10 lok.315 
(wejście w pasażu  

handlowym) 
tel. 22 250 15 77 

 
www.boramed.pl

Wykonujemy Pielęgnację  
i diagnostykę  

kończyny dolnej

zaPRaszamy! zespół akademii aie

ul. Zwycięzców 35 
Gabinet 518 553 887 

www.akademia-aie.pl

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej

   soczewki fotochromowe 
TRANSITIONS

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

KORTY
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  challange 

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PPRZYJMUJEMY ZA ISY  
NA ABONAMENTY  

  NA SEZON LETNI!

l Przeprowadzanie  
podstawowego zabiegu  
podologicznego

l Pedicure specjalistyczny  
(leczniczy)

l Opieka nad pacjentami  
dyspanseryjnymi  
(cukrzyca, niewydolność  
krążenia, RZS, itp.)

l Usuwanie zmian  
hyperkeratotycznych typu:  
odcisk, modzel, nagniotek

l Pielęgnacja pękających pięt
l Rekonstrukcja paznokci  

fragmentarycznych  
po leczeniu lub urazie  
mechanicznym

l Korekta wrastających paznokci
l Indywidualne opracowanie 

planów pielęgnacyjnych
l Dobór materiałów  

odciążeniowych

zniŻki dla emeRytÓW

zabiegi
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