
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.

S TO L A R Z

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

NAPRAWA * WYRÓB
*RENOWACJA MEBLI

różne poduszki

artYkuŁY pościelowe,  
piżamY, obrusY, ręczniki.

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

Tel. 793-129-744

W numerze:

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto 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

Wakacyjny kapitalizm
Kanikuła w pełni, ceny, np. za 

korzystanie z toalet w nadmorskich 
miejscowościach, osiągnęły poziom 
światowy. W Międzyzdrojach podaje 
się je w złotówkach (2-2,50) i w euro 
(0,50). W Sopocie wybrali wariant 
polski, ale bezczelny (10 pln). Dla 
własnych gości – bezpłatnie. Na 
wszelki wypadek darmowych toi-toiek 
nikt nie stawia, bo biznes to biznes, 
a i tak się nie domyka, bo sezon krót-
ki, wietrzny i deszczowy.

Przy tych cenach większość let-
ników chodzi załatwiać się do morza, 
ale tylko nieliczni się do tego przyznają. 
Władze nadmorskich kurortów mogłyby 
to przerwać, ustawiając szpalery tanich 
toalet, ale przecież nie zrobią tego wła-
snym mieszkańcom, bo ci ich powieszą 
za ograniczanie źródeł dochodu... In-
nym złotym interesem są miejsca par-
kingowe. Wiadomo, że od października 
do czerwca stałyby puste, wiec szkoda 
terenu na inwestycje. W miesiącach 
letnich przy ulicach obowiązuje cena 
25-50 złotych za dobę, placu wystarczy 
dla 10 proc. samochodów. Reszta płaci 
prywatnym podwórkom i Strażom Miej-
skim, które mają 24-godzinne dniówki, 
a i to nie wszędzie zdążą z mandatem. 
Zagraniczniacy od razu wrzucają je do 
kosza, krajowi goście mają gorzej.

Zmowa cenowa dotyczy także cen 
napojów. Jak na warszawskich bulwa-
rach, gdzie w lokalach pod chmurką 
wszędzie piwo w plastiku kosztuje  
12 zł. Tu jednak jest szansa, że dojedzie 
pan z wózkiem bazarowym i sprzeda po 
przyzwoitej cenie, zwłaszcza dla mło-
dych, po 5 zł za sztukę…

I tak w lecie rozjeżdżają się nam 
całoroczne oszczędności. Jedyną 
pociechą jest to, że „mamy jak inni”. 
We Włoszech, we Francji, nie mówiąc 
o Bułgarii czy Węgrzech jest dokład-
nie tak samo. Tomasz Szymański
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Sa-
skiej 63/75 wraz z Oddziałami Terenowymi każdego dnia zaopatru-
je w krew i jej składniki ponad 100 szpitali działających na terenie 
naszego województwa, wspierając – w razie potrzeby i możliwo-
ści – inne placówki. To około 110 litrów dziennie.  Czytaj na str. 11
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tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

Z a p r a s z a m y
pon. – pt. w godz. 800-200

sobota w godz. 800-150regulacja zbieżności i geometria kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową

Grenadierów 9 lok. 1, 
tel. 22 400 55 66 

JEDYNA TAKA KLINIKA
Więcej informacji na stronie  

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 

czytaj na str. 7

WarszaWski  sier      ień

Nowy Shot Bar 
klubokawiarnia w stylu PRL

Saska Kępa ul. Walecznych 61 
60 rodzajów piw 

Shoty 4 zł

   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

Artykuły Szkolne
Artykuły Biurowe
Materiały dla Firm
Tel. 884 788 788

ul. Igańska 20
biuro@sklep-papierniczy.com
www.sklep-papierniczy.com

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

SERWIS
BLACHARSKO-LAKIERNICZY

STARY KONIK 58, 05-074 HALINÓW

TEL. 730-700-368
e-mail: biuro@autocentrumkonik.pl

AUTO CENTRUM

KONIK
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KRONIKA POLICYJNA
Pobity rowerzysta  

na Gocławiu 
Mężczyzna jechał na rowe-

rze i użył dzwonka, aby ostrzec 
młodą kobietę stojącą na środku 
ścieżki rowerowej. Został za to 
zaatakowany przez jej kolegę, 
który rzucił się z pięściami na ro-
werzystę, przewrócił go, zaczął 
kopać. Świadkowie zawiadomili 
policję, rowerzystą zaopieko-
wało się pogotowie ratunkowe, 
a policjanci z patrolu zaczęli szu-
kać sprawcy. 24-letni Maciej K. 
został wkrótce zatrzymany.

Włamywał się na działkach
O 5.00 rano policjanci 

z Wawra udali się na działki, 
gdzie sprawdzali, czy nie było 
włamań do domków. Na jednej 
z działek w altance wybita była 
szyba. Wewnątrz zastali męż-
czyznę, który chwilę wcześniej 
się włamał i chciał ukraść m.in. 
hamak. 48-letni Paweł G. został 
zatrzymany i dobrowolnie pod-
dał się karze. 

Chciał ukraść rower
Policjanci patrolujący Wa-

wer przejeżdżali obok parkingu 
przy sklepie. Tam też zauważyli 
mężczyznę, który przy pomocy 
nożyc do cięcia metalu próbo-
wał ukraść przypięty rower. 
Został zatrzymany. Przyznał, 
że faktycznie usiłował ukraść 
jednoślad. Rower został zabez-
pieczony, a 40-letni Piotr S. trafił 
do policyjnej celi. 40-latek ma 
na swoim koncie więcej po-
dobnych czynów. Jak wykazały 
zebrane dowody na przestrzeni 

prawie roku najprawdopodob-
niej dopuścił się jeszcze 6 in-
nych kradzieży, łączna wartość 
skradzionych rowerów to prawie  
14 tysięcy złotych. Piotr S. usły-
szał 7 zarzutów.

Katowany przez  
współlokatorów

Pewien mężczyzna z Bia-
łołęki zawiadomił policjantów 
o znęcaniu się nad nim przez 
współlokatorów wynajmo-
wanego mieszkania: bili go, 
kopali zmuszając go do od-
dawania pieniędzy oraz na-
kłaniali do kupowania im al-
koholu i papierosów. Łącznie  
23-letni Szymon M., 26-Piotr K.  
i 48-letni Tadeusz A. wymusi-
li od pokrzywdzonego około  
450 złotych. Zabrali mu rów-
nież telefon komórkowy. Po-
licjanci zatrzymali mężczyzn. 
U Pawła K. odnaleźli telefon 
należący do pokrzywdzonego.

Pomógł policjantom  
w Białej Podlaskiej

Jeden z policjantów wydzia-
łu kryminalnego południowo-
praskiej komendy, przebywając 
w Białej Podlaskiej na urlopie, 
ujął mężczyznę, który jechał 
fiatem ducato, spowodował ko-
lizję, a potem próbował uciekać 
z miejsca zdarzenia. Okazało 
się, że 38-latek był nietrzeźwy, 
a pojazd, który prowadził, był 
kradziony. Kryminalny z Pragi 
Południe przekazał mężczyznę 
miejscowym funkcjonariu-
szom.

policja.pl

Lato sprzyja odpoczynko-
wi nad wodą i wielu miesz-
kańców wybiera właśnie 
taką formę rekreacji. Służby 
i urzędy apelują, aby zacho-
wać przy tym zdrowy rozsą-
dek i starać się odpoczywać 
bezpiecznie.

– Korzystajmy ze strzeżo-
nych kąpielisk, na których są 
ratownicy – zachęca Woje-
woda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera i podkreśla: – Zwra-
cajmy szczególną uwagę na 
kąpiące się dzieci. 

Wojewoda zwrócił się do 
samorządów o zapewnienie 
bezpieczeństwa przy zbiorni-
kach wodnych.

Wspomniane na wstępie 
50 wakacyjnych utonięć jest 
liczbą przerażającą. Niemniej 
policjanci rzeczni widzą efekty 
poprawy bezpieczeństwa nad 
wodą, gdyż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku takich 
tragedii było ponad 70.

Najczęstszymi przyczy-
nami, które mogą skutkować 
utonięciem są: spożywanie 
alkoholu, przecenianie wła-
snych możliwości i umiejęt-
ności, łamanie zakazu kąpieli, 
nieumiejętne uprawianie spor-
tów wodnych i nieznajomość 
akwenu.

Warszawie w ostatnich 
latach przybyło kilka plaż. 
Sprawdzamy, czy są to miej-
sca, w których częściej docho-
dzi do utonięć. 

– Nie, nie odnotowujemy ta-
kiej zależności – mówi „Miesz-
kańcowi” mł.asp. Kinga Czer-
wińska z Komisariatu Rzecz-
nego Policji. – Pewnie dlatego, 
że zarówno plaże na prawym 
brzegu Wisły, jak i bulwary na 
lewym, zawsze były popularny-
mi miejscami odpoczynku.

We wspólnych patrolach 
rzecznych razem z policjanta-
mi pływają strażnicy miejscy.

 – Mamy też pod stałym 
nadzorem Jeziorko Czernia-
kowskie i plażę Poniatówka. 
Zdarzają się interwencje 
w przypadku zachowań mo-
gących skutkować utonięciem 
i głównie tu chodzi o nad-
mierne spożywanie alkoholu 
– przyznaje Monika Niżniak, 
rzecznik stołecznej Straży 
Miejskiej.

Warszawska Wisła, Kanał 
Żerański i Jezioro Zegrzyń-
skie, to akweny, które są pod 
nadzorem funkcjonariuszy 
z Komisariatu Rzecznego 
Policji. 

– Poza plażami nad Wisłą 
bardzo dużo warszawiaków 
odpoczywa nad Jeziorem 
Zegrzyńskim – mówi oficer 
Czerwińska. – Szczególnie 
tych mieszkających w prawo-

brzeżnych dzielnicach. Zapew-
ne jest to związane z dogodną 
drogą do tego akwenu.

Nad obleganym jezio-
rem pojawiają się coraz to 
nowe zagrożenia związane 
na przykład z uprawianiem 
sportów wodnych. Nieumie-
jętne korzystanie z żaglówek, 
kajaków, rowerków wodnych, 
motorówek czy popularnych 
ostatnio skuterów wodnych 
może stać się przyczyną tra-
gedii. Oficer wspomina, jak 
kilka lat temu skuter najechał 
na płynącą kobietę, która uto-
nęła wskutek obrażeń.

„Mieszkaniec” przyłącza 
się do apeli o zachowanie 
bezpieczeństwa w czasie od-
poczynku nad wodą. Przede 
wszystkim o zachowanie 
zdrowego rozsądku, który 
może uchronić nas i nasze ro-
dziny przed tragedią…

Ada M.

Nad WakacyjNą Wodą…

 

  Prawda o ubezPieczeniach
Marcin Szabelak – znany agent ubezpieczeniowy, któremu ufa wielu klientów, zwłaszcza 
z prawobrzeżnej Warszawy. Ma mieszkanie, samochód i rodzinę, więc doskonale wie, jak 
najlepiej chronić swoich bliskich i swoje mienie.
– Dlaczego warto się ubezpieczać?
– Przede wszystkim dlatego, by spać spokojnie. Zdarzają się klienci, którzy ubezpieczając się, 
oczekują wręcz korzyści finansowych, do których próbują dojść nie zawsze uczciwą drogą. 
Nie o to w tym chodzi. Ubezpieczenie ma gwarantować, że da niezawodne wsparcie 
i ochronę finansową w razie potrzeby. By tak się stało, musi być mądrze, rozważnie zawar-
te. Dobry agent ubezpieczeniowy nie reprezentuje interesu firmy, lecz klienta. Musi ja-
sno stawiać sprawę: jaki wariant jest najlepszy, czego dane ubezpieczenie nie obejmuje, czyli 
jakie są wykluczenia, oraz poinformować o innych, dostępnych wariantach. Najważniejsze, 
by wysłuchać klienta, by skrupulatnie odpowiedzieć na wszelkie pytania i – niezależnie 
od zadanych pytań – udzielić wyczerpujących informacji nie tylko w kluczowych spra-
wach, ale i w tych „pisanych drobnym druczkiem”. Niezależnie od tego, jakiego ubezpie-
czyciela reprezentuję, zawartą umowę firmuję moim własnym nazwiskiem. Dlatego powodu 
w tej pracy najlepiej sprawdzają się i najbardziej są cenieni ludzie honoru: odpowie-
dzialni, rzetelni, solidni. 
– A co, jeśli ubezpieczam się kolejny rok, nic się nie dzieje i tylko płacę składki?
– Klienci mówią, że polisa czasem działa jak amulet! Znam małżeństwo emerytów, którzy 
przez kilkanaście lat płacili ubezpieczenie za swój stary samochód. Kiedy kupili nowy okazało 
się, że składka znacznie wzrasta. Ponieważ nie było żadnych szkód przez blisko 20 lat, zrezy-
gnowali z polisy AC. Podczas wakacji samochód im skradziono. Kupili go za ok. 40 tysięcy, nie 
dostali ani grosza, bo nie ubezpieczyli się. Polisa ma dać poczucie bezpieczeństwa, także 
finansowego. Ubez-pieczony nie musi stale martwić się o mieszkanie, dom samochód czy 

rodzinę. W razie potrzeby, nie zostanie z problemem sam. Moż-
liwości jest mnóstwo, warto rozważnie wybierać i znaleźć 
agenta godnego zaufania, który przygotuje najlepszą dla nas 
ofertę.
– Czy to duży wydatek? 
– Niekoniecznie. Ubezpieczając dorobek naszego życia mo-
żemy wybierać w wielu możliwościach, zróżnicowanych 

finansowo. Klienci czasem szukają takiego ubezpieczenia, by 
na nim „zarobić”. To nie jest dobra droga. Rynek oferentów 

ubezpieczeń jest tak obfity, że każdy może znaleźć ofertę 
na miarę własnych potrzeb i możliwości. Niska cena 
nie zawsze znaczy kiepskie ubezpieczenie. Ja ubezpie-
czam siebie i moją rodzinę od 10 lat i świetnie rozu-
miem te rozterki. 

Agent z prawdziwego zdarzenia to doradca 
klienta, jego opiekun, a nie prosty,  
nastawiony na zysk sprzedawca. 
Marcin Szabelak, agent ubezpieczeniowy
tel. 693974763

Od początku wakacji policja odnotowała bli-
sko pół setki utonięć osób, które z różnych 
względów nie zachowały należytej ostrożno-
ści nad wodą. A za nami dopiero pierwszy 
miesiąc wakacji…

O bezpieczeństwo na akwenach dba także WOPR.

Jeziorko Gocławskie – obowiązuje zakaz kąpieli.
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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

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 

Grenadierów 9 lok. 1, 
tel. 22 400 55 66
e-mail: vet4pet@vet4pet.pl
Godziny 
otwarcia: 

7 dni  
w tygodniu

pon-pt 9-21, sob-nd 10-18

1. CHIRURGIA  
– pełen zakres:
w chirurgia szczękowa
w chirurgia klatki  
piersiowej
w chirurgia jamy brzusznej
w artroskopia
w ostry dyżur ortopedyczny 
(złamania, zwichnięcia, 
zerwania więzadeł)
w neurochirurgia głowy  
i kręgosłupa
2. REHABILITACJA
w bieżnia wodna
w fala uderzeniowa
w lasero i magnetoterapia 

3. INTERNA:
w nefrologia
w endokrynologia
w profilaktyka
w stomatologia,
w okulistyka,
w dermatologia,
w alergologia i inne
4. DIAGNOSTYKA:
w obrazowa – RTG i USG
w pełny zakres badań  
laboratoryjnych  
(również immunologiczne 
testy alergiczne)
5. PROTEZY KOŃCZYN

W ciepłe, zwłaszcza week-
endowe dni i wieczory, na po-
pularną Poniatówkę przycho-
dzi mnóstwo ludzi. Słychać 
gwar rozmów, śmiechy plażo-
wiczów, w powietrzu unosi się 
zapach smażonych kiełbasek 
i często słychać muzykę. 

– Lubię tu przychodzić, bo 
panuje luźna, swobodna atmos-
fera. Nie ma betonu, jest plaża, 
są drzewa. Można się poczuć ni-
czym na wakacjach – rozmarzyła 
się Alicja Gronowska z Pragi.

– Jest piasek, jest zielono 
i jest mi tu wyjątkowo dobrze. 

Na bulwarach w lewobrzeżnej 
części Warszawy jest może 
i ładniej, ale tu czuję się bliżej 
przyrody. Jedyne, co mi prze-
szkadza, to że niektórzy nie 
sprzątają po sobie i zostawia-
ją góry śmieci. Nie bardzo po-
trafię zrozumieć, dlaczego tak 
się zachowują – zastanawia się 
Elżbieta Witek z Woli. 

Miasto próbuje znaleźć na 
to sposób i zachęca warszawia-
ków do sprzątania po sobie na 
bulwarach czy plażach. Kto 
chce zachować czystość nad 
Wisłą, ten może także wybrać 

sobie upominek. Wystarczy 
odwiedzić Punkt Wymiany 
Odpadów (jeden z nich znaj-
duje się na plaży Poniatówka) 
i tam, za odpowiednią ilość 
szklanych lub plastikowych 
butelek zebranych nad Wisłą, 
można otrzymać bilet na rejs, 
do teatru, drewno na ognisko, 
wodę mineralną lub ekologicz-
ną torbę. 

W tym roku w pobliżu 
Mostu Poniatowskiego poja-
wiła się też strefa rekreacyjna, 
która w zeszłym roku zlokali-
zowana była na Placu Defilad. 

Tworzą ją boiska do siatkówki 
plażowej oraz urządzenia do 
street workout-u, czyli różne-
go rodzaju drążki i poręcze. 
Każdy może z nich bezpłatnie 
skorzystać. Przez całe waka-
cje odbywają się tam turnieje, 
pokazy sportowe i zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w ramach 
Lata w Mieście. Ponadto dla 
najmłodszych, nieco dalej od 
brzegu Wisły, w cieniu drzew, 
jest duży plac zabaw. Atrak-
cji dla małych i dużych zatem 
nie brakuje. Warto więc iść na 
Poniatówkę, zrelaksować się, 
patrząc na królową polskich 
rzek, a najwytrwalsi może 
i zobaczą nadwiślański świt.

Anna Krzesińska

Praski, NadWiślański raj
Plaża Poniatówka to dla wielu prażan, i nie tylko, ulubione miejsce letnie-
go relaksu. W tym roku można tam nie tylko leniuchować na kocu, pograć 
w piłkę, ale także dostać bilet do teatru lub na rejs.

WARTO ZAJRZEĆ: Szczegółowy program tego, co dzieje 
się na plaży rekreacyjnej na Poniatówce znajdziecie na 
stronie aktywnawarszawa.waw.pl/ zakładka OŚRODKI  
SPORTOWE/Strefa Rekreacji Dzielnicy Wisła/ 
Harmonogram
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– Wreszcie!
– Co „wreszcie”? – pan Eustachy Mordziak w pierwszej chwili 

nie bardzo wiedział, o co panu Kazimierzowi Główce chodzi. Pano-
wie spotkali się, jak to mają w zwyczaju, na ławeczce obok straganu 
pana Eustachego, który zarabia na życie handlując na bazarze na 
Pl. Szembeka damską bielizną.

– Wreszcie upał jak na lipiec przystało, to miałem na myśli – 
odpowiedział pan Kazimierz, emeryt.

– Faktycznie. Ale przyzna pan, że do tej pory, to ten lipiec, jak 
nie lipiec. Zimno, wietrznie, do… kitu, znaczy się. 

– Tak czy siak na bazarze ludzi na oko mniej niż zwykle.
– Przez to i na parkingu luźniej. Korzystał pan kiedyś z pod-

ziemnego parkingu?
– Owszem, nie raz. Jakby jeszcze odnowili oznakowanie poziome 

w tej starej części, to nic złego powiedzieć nie można. W przeciwień-
stwie, dajmy na to, do parkingu przed Auchan, na Gocławku.

– A co pan ma do Auchan, panie Kaziu? 
– Ogólnie to nic, ale jeśli chodzi o parking, to może i miał-

bym. Chodzi mianowicie o miejsca parkingowe dla niepełno-
sprawnych. Dwa wielkie place parkingowe, parking podziemny, 
a miejsc dla inwalidów tylko sześć! Na dodatek prawie zawsze 
wszystkie zajęte.

– To takie dziwne?
– Dziwne, bo bardzo, ale to bardzo często parkują tam samo-

chody, które nie mają żadnych urzędowych, obowiązkowych symboli 
– na szybie czy za szybą, że samochód służy osobie niepełnospraw-
nej. Ani razu nie zauważyłem, żeby ochroniarz sprawdzał prawo 
do parkowania na tym akurat miejscu. Takie zachowanie, znaczy 
zajmowanie miejsca dla inwalidów przez kierowców nieuprawnio-
nych, jest przede wszystkim przejawem złego wychowania, ale jest 

też karalne. Ponieważ jednak nikt tego nie sprawdza, to hamulce 
moralne puszczają… 

– I u nas w podziemnym parkingu są takie miejsca…
– Dwa. Oba w pewnym oddaleniu od wind i ruchomej pochylni. 

Jest lato, samochodów mniej, może udałoby się to zmienić? Wyznaczyć 
je w nowej części, w niszy obok drzwi do wind. I nie dwa, a trzy miejsca 
powiedzmy? I gdyby jeszcze zamontować tam drzwi do pomieszczenia 
z windami, otwierające się automatycznie… Ech! Pomarzyć…

– Kto wie?… Pamięta pan jak rozmawialiśmy kiedyś, żeby nasz 
bazar nie wygłupiał się z babcią klozetową, którą posadzili przed 
wejściami do toalet?

– Pamiętam. 
– Podsłuchiwał ktoś, czy co, w każdym razie hokus-pokus, bab-

cia zniknęła! W toalecie w nowej galerii handlowej jest znów, jak 
wszędzie – czysto, pachnąco i za darmo… 

– Widzę, że pod wpływem ciepłej pogody pan się rozmarza, 
panie Kaziu. Nie dość, że jest dobry parking, to jeszcze chciałby 
pan, żeby był odpowiednio oznakowany i żeby miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych były wygodniej usytuowane… Trochę, jak 
ten rybak z opowiastki o rybaku i złotej rybce.

– Znaczy, że co?
– No złapał rybak złotą rybkę, a ta błaga go: wypuść mnie, 

spełnię trzy twoje życzenia. 
– Dobra, niech ci będzie. Spraw, żebym był bogaty.
– Fru i na brzegu ląduję worek złota. – Co jeszcze byś chciał 

w zamian za moją wolność?
– Spraw, żeby ta rzeka zmieniła się w rzekę wódki…
– Zaszumiało, zabuzowało i nagle fale toczyć się zaczęły leniwie, 

jakby trochę kolebiąc się na boki. Rybak sięgnął garścią za burtę, 
spróbował – moc ma, powiedział zachwycony…

– I czego jeszcze byś pragnął rybaku, zapytała po raz trzeci 
złota rybka…

– Jeszcze pół litra!… Szaser 

Kobiecym okiem

Serafin z Sarowa żył na 
przełomie XVII i XIX wieku, zaś 
kanonizowano go  na począt-
ku XX wieku.  Mnich, asceta, 
święty starzec prawosławia był 
zaiste człowiekiem niezwykłym. 
Umiał obserwować świat i lu-
dzi, zostawił wiele mądrych rad 
i wskazówek. Kto żyje za pan 
brat z przyrodą, z pewnością 
wiele z nich zna:

v Pij tam, gdzie pije koń. 
v Koń zepsutej wody nie 

będzie pił nigdy. 
v Pościel zaścielaj tam, 

gdzie kładzie się kotka. 
v Jedz owoc, który je robak. 
v Spokojnie bierz grzyby, 

na które siada meszka. 
v Sadź drzewo tam, gdzie 

ryje kret. 
v Dom stawiaj na tym miej-

scu, gdzie wygrzewa się żmija. 
v Studnie kop tam, gdzie 

w upał gnieżdżą się ptaki. 
v Kładź się i wstawaj z ku-

rami, a złote „ziarno” dnia bę-
dzie Twoje. 

v Jedz więcej zielonego, 
a będziesz miał mocne nogi i ser-
ce wytrwałe, jak u zwierza. 

v Częściej pływaj, a bę-
dziesz czuł się na ziemi, jak 
ryba w wodzie. 

v Częściej patrz w niebo, 
a nie pod nogi, a myśli Twoje 
będą jasne i lekkie. 

v Więcej milcz niż gadaj, 
a w duszy Twojej zapanuje 
cisza, i duch będzie pokojowy 
i spokojny.

Tyle mówi św. Serafin Sa-
rowski. Prawdy znane od po-
koleń, dziś zapomniane, bo 

kto, budując dom, patrzy na 
żmije albo sadzi drzewa, gdzie 
ryje kret. Dziś na widok kreta 
na działce fundujemy mu trutkę 
lub – w najlepszym wypadku – 
solarne wypłaszacze dźwięko-
we. Kto dziś kładzie się z ku-
rami i wstaje z nimi o świcie? 
W mieście dzieje się tak wiele 
ciekawych rzeczy, a każdy ze 
stu kanałów kablówki ma wiele 

świetnych propozycji do same-
go rana!

Co prawda dziś „jemy wię-
cej zielonego” niż nawet dwa-
dzieścia lat temu (a co dopiero 
za czasów św. Serafina). Pły-
waj, bo dbając o ciało, dbasz 

też o duszę, zwłaszcza, jeśli przy 
tym świadomie kontrolujesz to, 
co mówisz, zarówno pod wzglę-
dem ilości, jak i jakości.

My, ludzie, mieliśmy przez 
pokolenia naszych przodków 
całkiem nieźle przygotowany 
ten świat i wiedzę, z której czer-
panie nie wyklucza rozwoju no-
wych technologii, wynalazków 
itd. Ale śmieliśmy się z tego, 
mądrzy nową mądrością. 
A tymczasem liczący tysiące 
lat beton rzymski z wiekiem 
staje się coraz twardszy i moc-
niejszy, a nasz, współczesny – 
odwrotnie. 

Na marginesie tych roz-
ważań myślę o wycinanych 
drzewach. Zwłaszcza tych 
potężnych, wiekowych, które 
przez tysiąclecia radziły so-

bie z puszczańskimi kornikami 
i innymi przeciwnościami losu. 
Teraz poległy. I tylko mały 
piesek tego nie rozumie, bo 
gdzie ma teraz siusiać, gdy 
„jego” drzewa już brak?! 

żu

co na to pies?

Co tam panie na Pradze...

kanikuła i miejsca parkingowe

REKLAMA REKLAMA

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Zgubiłem kartę płatniczą. Gdy się zo-
rientowałem, od razu zgłosiłem sprawę 
na infolinię banku. Karta została zastrze-
żona, jednak okazało się, że ktoś jej użył 
i obciążył ją kwotą kilkuset złotych. Kto 
ponosi odpowiedzialność za ten dług? 

Odpowiedzialność w powyższym zakresie 
będzie uzależniona od okoliczności utraty karty 

płatniczej i czasu jej zastrzeżenia. Powyższą sprawę reguluje przede wszystkim 
art. 46 ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Zgodnie 
z ustępem 1 tego przepisu, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej trans-
akcji płatniczej, czyli takiej na którą płatnik (np. klient banku) nie wyraził zgody, 
dostawca płatnika (np. bank) jest obowiązany niezwłocznie zwrócić płatnikowi 
kwotę takiej transakcji.

Powyższy przepis ma służyć ochronie użytkownika karty przed skutkami 
wynikającymi z nieautoryzowanych przez niego transakcji płatniczych. Nie 
jest to jednak ochrona bezwzględna i wyłączna. W celu zapewnienia odpo-
wiedniego stopnia bezpieczeństwa obrotu bezgotówkowego, ustawodawca 
wprowadził również określone obowiązki spoczywające na użytkowniku usług 
płatniczych. Obowiązki te mają m.in. na celu uniknięcie nieodpowiedzialnego 
używania i przechowywania instrumentów płatniczych oraz ich zabezpieczeń. 
Wynikają one z art. 42 w/w ustawy, który stanowi, że użytkownik uprawnio-
ny do korzystania z karty płatniczej jest obowiązany korzystać z niej zgodnie 
z umową ramową oraz zgłaszać niezwłocznie dostawcy usług stwierdzenie 
utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu 
płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu. 

Jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą 
przez płatnika albo skradzioną mu kartą albo przywłaszczenia tej karty lub jej 
nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez płatnika ciążących na nim 
obowiązków, o których mowa powyżej, płatnik odpowiada za taką transakcję do 
wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro. Wartość tę przelicza się 
na polską walutę według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski obowiązującego w dniu wykonania transakcji (art. 46 ust. 2 ustawy). 

Częściowa odpowiedzialność płatnika, o której mowa powyżej, będzie 
miała zastosowanie, jeżeli do nieautoryzowanej transakcji kartą płatniczą doj-
dzie przed dokonaniem prawidłowego zgłoszenia incydentu. Po dokonaniu pra-
widłowego zgłoszenia płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje 
płatnicze, chyba że doprowadził do nich umyślnie.

Płatnik będzie odpowiadał za nieautoryzowane transakcje płatnicze w peł-
nej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego 
lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego 
z podanych wyżej obowiązków. Za jaskrawy przykład naruszenia obowiązku 
dołożenia należytej staranności w zabezpieczeniu karty płatniczej można uznać 
przechowywanie jej w jednym miejscu (np. w portfelu) razem z numerem PIN.

Na końcu trzeba również zaznaczyć, że powiadomienie dostawcy usług 
płatniczych o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nie-
należycie wykonanych transakcjach płatniczych w terminie przekraczającym 
13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym 
transakcja miała być wykonana, powoduje wygaśnięcie roszczeń użytkownika 
względem dostawcy w/w usług.

      
       

 

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

WYPRZEDAŻ ELEGANCKICH NACZYŃ  
PO NISKICH CENACH!

F MARKA BergHoff – garnki, naczynia, patelnie, woki, sztućce, 

noże, zestawy do grillowania. 

F MARKA Villa Italia – porcelana, zestawy obiadowe, herbaciane, 

filiżanki, kubki, ozdobne patery, talerze, salaterki zarazem 

wszystko użytkowe. 

F MARKA Bugatti – sztućce stalowe, kolorowe (kość słoniowa w 

różnych kolorach i kształtach), czajniki elektryczne, wyciskarki, 

itp.

F MARKA BOHEMIA KRYSZTAŁY oraz szkło 

kryształowe  użytkowe w szerokiej gamie. 

F AGD elektryczne grille, patelnie, brytfanny, blendery, wyciskarki 

ślimakowe, sokowirówki, itp. 

F Szeroki wybór form do pieczenia żaro, silikony powlekane. 

PONAD 3000 PRODUKTÓW!            
ZAPRASZAMY                            

  Warszawa-Falenica, ul.  Kędzierzyńska 5 obok FALI 
tel. 22 872-11-38,  kom. 503-139-393

GODZ. OTW. PON – PT: 10.00-18.00, SOB: 9.00-14.00 
www.naczynia-polska.pl
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P.P.H. „Kotwica”
Zapraszamy do sklepów firmowych

Oferujemy:
 – pierogi ręcznie robione

 – ryby smażone i w galaretach
 – wyroby garmażeryjne

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

i wiele innych wyrobów

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

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

pracowników!
Jesteś po 50-tce i szukasz 

pracy? Czekają właśnie na 
takich ludzi jak Ty!

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

Stabilna praca w godzi-
nach 7-15, dobrze przygo-
towane stanowisko pracy, 
służbowa odzież, zaplecze 
socjalne oraz dobra atmosfe-
ra 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 wie-
ku, znających się na podsta-

wach elektro-
niki (z wy-
kształceniem 
elektronicz-
nym lub udo-
kumentowaną praktyką w tej 
dziedzinie). 

Firma szczególnie do-
cenia doświadczonych pra-
cowników, zachęca osoby 
dojrzałe do kontynuowania 
obranej ścieżki zawodo-
wej. Pyrylandia proponuje 
im szkolenia stanowisko-
we, które mają za zadanie 
poszerzenie posiadanych 
dotychczas kompetencji, 
a także nabycie zupełnie 
nowych umiejętności, lecz 
podstawy elektroniki są 
niezbędne.

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

Warto podkreślić, że ze-
spół pracowników Pyrylandii 

to ludzie z pasją, ale przede 
wszystkim znakomici specja-
liści. Zespół jest zżyty, z bar-
dzo dobrymi relacjami mię-
dzyludzkimi. Pomieszczenie, 
w którym mieści się produk-
cja, znajduje się w nowo-
czesnym budynku, jest prze-
stronne i jasne. Znajduje się 
tu również dobrze wyposażo-
na sala, w której można coś 
zjeść i odpocząć.

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

AS2017

moNtaŻ-serWis-ProdUkcja 
NajlePsi PracoWNicy są... 50+ 

  
- 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

ostra jazda bez trzymaNki

Tor został otwarty w połowie lipca tego 
roku. Jazda na nim polega na wykonywaniu 
intuicyjnych i skoordynowanych ruchów „gó-
ra-dół”, dzięki którym poruszanie może odby-
wać się bez pedałowania. 

Co ważne  – obiekt jest przeznaczony dla 
profesjonalistów oraz dla amatorów w różnym 
wieku. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu trasy 
jest bowiem dostępny zarówno dla rowerów 
dziecięcych, jak i profesjonalnych rowerów 
górskich. 

Tor stanowi świetne połączenie bezpiecz-
nej zabawy, jazdy na rowerze i przebywania na 
świeżym powietrzu. Taka jazda wyrabia u użyt-
kowników refleks, pewność siebie, zmysł rów-
nowagi oraz kondycję. Aby korzystać z toru, 
trzeba mieć kask i opcjonalnie też ochraniacze 
na kolana. 

– Chciałbym podziękować wszystkim, któ-
rzy głosowali na ten projekt i chcieli czegoś 
innego niż kolejna siłownia plenerowa. To jest 
coś, co przyciąga nie tylko dzieci. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tego pumptracka. Jestem bardzo szczęśliwy, że 
się udało – powiedział podczas otwarcia toru 
pomysłodawca projektu Andrzej Małczyński. 

W inauguracji wzięli udział mieszkań-
cy dzielnicy Wawer, a wśród nich burmistrz 
Łukasz Jeziorski, jego zastępca Leszek Bara-
niewski, stołeczny radny Piotr Kalbarczyk, wa-
werscy radni: Michał Żebrowski, Przemysław 
Zaboklicki, Monika Laskowska-Ludwiczak 
oraz dyrektor OSiRu w Wawrze Sylwester 
Rudziński. 

– Jak widać budżet partycypacyjny speł-
nia marzenia. Marzeniem pana Andrzeja było, 
żeby w dzielnicy Wawer powstał pumptrack 

i to się spełniło. Dziękuję panu za ten projekt, 
który cieszy się ogromną popularnością. Mam 
nadzieję, że będzie bezpiecznie użytkowany, 
a przed wejściem i skorzystaniem z toru każdy 
przeczyta instrukcję. Gorąco zachęcam rodzi-
ców, aby tłumaczyli dzieciom, jak bezpiecznie 
z niego korzystać – powiedział burmistrz dziel-
nicy Wawer Łukasz Jeziorski (na zdjęciu u góry 
z Andrzejem Małczyńskim).

Tor wypróbował pomysłodawca Andrzej 
Małczyński, a także wawerscy samorządowcy. 
Ale najwięcej radości miały dzieciaki. 

– Zabawa jest naprawdę świetna, ale bar-
dzo się zmęczyłem już po kilku kółkach. Będę 
tu jednak przychodził całe lato i wyrobię super 
formę – zapewnił 13-letni Kuba z Wawra.

AnKa

Francja W sKaryszaKu
Organizatorem festynu 

była Ambasada Francji (wspie-
rana przez Francusko-Polską 
Izbę Gospodarczą) oraz  Urząd 
Dzielnicy Praga-Południe.

Skoro  Francja, to wiado-
mo, tematem wiodącym były 
rozkosze stołu, ale też uczta dla 
ducha, dla oka, po prostu – nad-
sekwański klimat nad Wisłą.

W trosce o okolicznych 
mieszkańców oraz zamiesz-
kujące park ptaki i wiewiórki, 

w tym roku zarządca parku 
ograniczył ilość emitowanych 
decybeli i obecność reklam 
wielkoformatowych. 

Ciekawie działo się na es-
tradzie. Można było zobaczyć 
pokazy gotowania na żywo, 
uczestniczyć w różnych kon-
kursach, a pod koniec dnia 
posłuchać koncertu gwiazd te-
gorocznej i poprzednich edycji 
konkursu piosenki francuskiej. 

Nas szczególnie zachwyciła 
laureatka „Zaśpiewaj na Fran-
cuskiej” 2017 – Zuzanna Bąk 
i jej znakomite wykonanie 
„Milorda”.

Tłumnie przybyli goście po-
dziwiali paradę sympatycznych, 
nieco znudzonych publiczno-
ścią buldożków francuskich. 
Miłośnicy motoryzacji malo-
wali flamastrami (bezkarnie!) 
maskę Citroena, rzucali facho-
wym okiem na wystawione 

francuskie samochody, podzi-
wiali bańki mydlane, których 
całe chmury produkowały spe-
cjalne wytwornice. 

Można było sfotografować 
się na tle panoram najpiękniej-
szych i najsłynniejszych francu-
skich miejsc, z wieżą Eiffla na 
czele, a dla dzieci przygotowano 
kilka ciekawych placów zabaw. 
Wielbiciele kuchni francuskiej 
mogli zapoznać się z bogatą 

ofertą win, serów i innych wy-
jątkowych smakołyków, wśród 
których dużym powodzeniem 
cieszyły się słynne dżemy 
Bonne Maman i rozchwytywa-
na nowość – napój SOTI, bez 
jakiejkolwiek chemii i cukru. 

Przy okazji robiono świetne 
zakupy, rozmawiano o Francji, 
również po francusku, ale 
przede wszystkim wspaniale 
wypoczywano, korzystając 
z pięknej, wakacyjnej pogody.

Otwierając wydarzenie, 
ambasador Francji Pierre Lévy 
i burmistrz Pragi Południe To-
masz Kucharski zapowiadali 
mnóstwo atrakcji, lecz chyba 
nikt nie przewidział, że na koniec 
będzie aż tak trudno się rozstać. 

Dziękujemy. Do zobaczenia 
za rok!                                  Katarzyna Jasiek

Z okazji Narodowego Święta Francji w niedzielę 
9 lipca warszawiacy bawili się na pełnym radości 
i rozmachu festynie w Parku Skaryszewskim. 

– Super zabawa, ale męcząca – 
stwierdziły dzieci korzystające 
z pumptracka, czyli nowego rowe-
rowego placu zabaw znajdującego 
się przy skrzyżowaniu ulic Skalni-
cowej i Cyklamenów w Wawrze.
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O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych 
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

OGŁASZA
NA DZIEŃ 24.08.2017 r. o godz. 11:00 PISEMNY KONKURS OFERT  

(okres najmu do 3 lat )
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH  

LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

Ogłoszenie z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone jest na tablicach 
informacyjnych: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-
Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi 
Mieszkańców; na stronie internetowej: Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-
pn.waw.pl, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl 
oraz na lokalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotyczące konkursu można 
uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22,  
tel. 22 205-41-24,28,29,88,98 w godzinach pracy Zakładu.

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

zaprasza 
codziennie w godz. 700-2200

 nauka dla dzieci i doros³ych 
 challange  turnieje

www.tenis-olszynka.pl
PRZYJMUJEMY ZAPISY  

NA ABONAMENTY 
NA SEZON LETNI!

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

n MUSZLA KONCERTOWA W PARKU 
SKARYSZEWSKIM
27.07. godz. 19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskie-
go i Jego Goście: wybitny kompozytor polskich piosenek i wy-
konawca Andrzej Rybiński; 28.07. godz. 19.00 – Praski Blues; 
30.07. godz. 17.00 – „Z wiatrem” – Sławomir Zygmunt śpiewa 
wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, godz. 21.00 – Kino 
Plenerowe: „Plan Maggie” (2015), reż. Rebecca Miller; 4.08. 
godz. 20.00 – Liryczne Lato w Skaryszaku: Antoni Muracki 
śpiewa Jaromira Nohavicę; 5.08. godz. 8.00-15.00 – Projekt 
„Kulturalna Wisła”: • gra miejska „Śladami warszawskiej Sy-
renki – Wisła”, obowiązują zapisy: zapisy@kulturalnedzieci.pl;   
• spektakl „Wiślana Syrenka” – zabawa interaktywna; 6.08. 
godz. 21.00 – Kino Plenerowe „Jasminum” (2006), reż. Jan 
Jakub Kolski;

* PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23
29.07. godz. 19.00 – „Stanisław SOYKA & Buba Badjie KUYA-
TEH. Opowieści/ Action Direct Tales”; 30.07. godz. 13.00 
– Familijne Kino Kępa: „Munio: Strażnik Księżyca”, reż. Ale-
xandre Heboyan, Benoît Philippon, Francja 2014; godz. 19.00 
– Muzyczne dachowanie: Koncert Grand Slam Quartet Kwartet 
grający gypsy jazz, niestandardowe połączenie amerykańskie-
go swingu i melodii cygańskich. Porywająca do tańca muzyka 
Paryża lat 40-tych; 31.07. godz. 19.00 – Tureckie Kino Kępa: 
„Miłość to dzieło przypadku” reż. Ömer Faruk Sora, Turcja 
2011; 1.08. godz. 19.00 – Letnie Kino Kępa: „Potem nastąpi 
cisza”, reż. Janusz Morgenstern, Polska 1965, dramat wojenny; 
4.08. godz. 17.00 – Orkiestra Warsaw Camerata – próba otwarta; 
5.08. godz. 19.00 – PROM do Nowego Orleanu – Joanna Morea 
& Her Swinging Boys; 7.08. godz. 19.00 – Tureckie Kino Kępa: 
„Rozbójnik” reż. Yavuz Turgul, Turcja 1996, dramat. 
* KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2 
6.08. godz. 16.00 – Wspólne śpiewanie przy akordeonie; 
20.08. godz. 16.00 – „W świetle księżyca”, recital zespołu 
Jugonostalgia. 

zaProszeNia dla mieszkańcÓW

Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera wydał ze-
zwolenie na budowę ponad 
kilometra Południowej Ob-
wodnicy Warszawy w Waw-
rze. Decyzja dotyczy drogi eks-
presowej S2–POW na odcinku 
od węzła Puławska do węzła 
Lubelska. Decyzja ma rygor na-
tychmiastowej wykonalności. 
Projekt zakłada budowę m.in. 
drogi ekspresowej, węzłów 
drogowych, trzech wiaduktów, 
dwóch kładek, przebudowę ist-
niejącej sieci dróg publicznych. 
Obejmuje również budowę 
urządzeń ochrony środowiska 
(ekranów akustycznych).

Południowa Obwodnica 
Warszawy to droga ekspresowa 
realizowana w województwie 
mazowieckim, na terenie m.st. 
Warszawy w dzielnicach Ursy-
nów, Wilanów i Wawer. POW 

umożliwi połączenie dróg kra-
jowych w kierunku Terespola, 
Lublina, Krakowa czy Wrocła-
wia. To także połączenie Trasy 
Armii Krajowej z węzłem A2 
Konotopa do Gdańska i Białe-
gostoku.

***
Ok. 50 kg śmieci zebrało 

ponad 70 wolontariuszy pod-
czas finału akcji Czysta Plaża, 
która odbyła się w sobotę 22 lip-
ca na warszawskich bulwarach 
wiślanych. Inicjatorzy imprezy 
przekonywali do idei odpowie-
dzialnego odpoczynku i nie-
śmiecenia kilkaset osób, które 
spędzały czas na nadwiślańskim 
wybrzeżu. Jak tłumaczy Ma-
riusz Burkacki z Zarządu Zie-
leni m. st. Warszawy, służby po-
rządkowe zbierają z przestrzeni 

nadwiślańskiej nawet od 30 do 
50 ton śmieci tygodniowo.

***

Tego lata do schroniska na 
Paluchu trafiło wyjątkowo dużo 
małych kociąt i szczeniąt. Zwie-
rzęta te potrzebują szczególnej 
opieki. 

Dla małych psów i kotów 
zbierane są, m.in.: przeście-
radła, ręczniki, koce, szmatki 
(kawałki materiałów) oraz pod-
kłady higieniczne. Dodatkowo 
zawsze potrzebne są: zabawki, 
posłania i specjalistyczna karma 
dla chorych psów i kotów.

Dary można dostarczać co-
dziennie w godz. 10.00–17.00 
bezpośrednio do schroniska lub 
wysłać na adres: Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w War-
szawie, ul. Paluch 2 (przy ul. Na 
Skraju), 02-147 Warszawa. 

***
21 lipca br. na most Śląsko-

-Dąbrowski wróciły autobusy 
i samochody. Zakończyła się 
budowa wyniesionych platform 
przystankowych przy Starym 
Mieście, Tramwaje Warszaw-
skie skończyły remont pasa 
tramwajowo-autobusowego. 

Przy Starym Mieście po-
wstały bezpieczniejsze i wy-
godniejsze przystanki – pasaże-
rowie nie będą już wsiadali do 
tramwajów i autobusów z jezd-
ni. Samochody na wysokości 

przystanków będą musiały wje-
chać na wyniesioną platformę 
przystankową co poprawi bez-
pieczeństwo – konieczna będzie 
uważniejsza jazda i zmniejsze-
nie prędkości. 
ab, wsp, um, muw, napaluchu
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Platforma dla wsiadających na przy-
stanku Stare Miasto           Fot. R. Motyl
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Liczby przedstawiające 
straty robią wrażenie, a co 
z tymi, którzy jako ludność cy-
wilna przeżyli piekło 63 dni? 
Ilu ich było? Trudno to oszaco-
wać, gdyż Powstanie wybuchło 
w czasie wakacji, a warszawia-
cy, mimo okupacji, jednak na 
wakacje jeździli. 

W 1974 roku Państwowy 
Instytut Wydawniczy wydał 
czterotomowe dzieło zbiorowe 
pt. „Ludność cywilna w powsta-
niu warszawskim”. Dziś rzadko 
kto zagląda do tej książki. PRL, 
w którym została bowiem wy-
dana, przedstawiany jest prze-
ważnie jako okres, kiedy o Po-
wstaniu nie wolno było mówić. 
Czterotomowe dzieło, z którego 
dwa tomy to dokumenty, a dwa 
to wspomnienia i relacje, zdaje 
się jednak temu przeczyć, dając 
świadectwo, że Powstanie było 
obecne we wspomnieniach war-
szawiaków niemal od chwil jego 
zakończenia. Wiele bowiem hi-
storii opublikowanych w tych 
tomach zostało spisanych niemal 
na gorąco po zakończeniu walk 
i kapitulacji Warszawy. Rozdział 
dotyczący Pragi nie jest obszer-
ny, ale nie mniej wstrząsający 
niż te opisujące wydarzenia ze 
Śródmieścia, Powiśla, Mokoto-
wa czy Woli. 

Leokadia Chudziaszkowa 
opisuje np. to co działo się 
w Domu Zakonnym na Wileń-
skiej, do którego przybywali 
uciekinierzy niemal z całej 
Warszawy. Dom był pełen, 

a jednak, jak napisała autorka: 
„przed domem stała jeszcze ko-
bieta z pięciorgiem dzieci z tłu-
moczkiem i pościelą na plecach 
aż z Wawra, bo tam też usuwali 
mieszkańców – dzieci spłakane 
i brudne”. 

W znajdującym się na ul. 
Wileńskiej Domu Zakonnym 
księży Marianów uciekiniera-
mi opiekował się ksiądz Wła-
dysław Łysik ze zgromadzenia 
Ojców Marianów, który był dy-
rektorem działającej przy Domu 
Zakonnym placówki opiekuń-
czej dla biednych chłopców. 
Placówka, nawet w czasie 
Powstania, wydawała obiady 
ubogim. Bywało, że kilkaset 
dziennie. 

Autorka wspomnień pisze 
o tym, jaki ksiądz Łysik miał 
wpływ na mieszkańców: „gdy 
w moim domu strach mnie 
ogarniał, gdy już nie mogłam 
wytrzymać i znieść nalotów, 
uciekałam na Wileńską. Po 
kilku godzinach wracałam do 
domu uspokojona”. 

Opisuje też niesamowity 
strach, który towarzyszył Po-
wstaniu: „Pewnego dnia jakiś 
mężczyzna, uciekając, wpadł 
do klasztoru i ukrył się gdzieś 
w piwnicy. Za nim wbiegł Nie-
miec z rewolwerem w ręku. 
Plecami oparł się o ścianę, 
rewolwer wystawił do strzału 
i krzyczał, że jeśli nie znaj-
dzie się ten, co się tu schował, 
wszystkich wystrzela. Wyszedł 
do niego nasz ksiądz, uspokajał 

i zapewniał, że nie wie, gdzie 
się tamten podział, ale to nie po-
mogło. Znalazł więc nieszczę-
snego uciekiniera i wrzeszczał, 
że wszystkich wystrzela – wi-
działam jak ten mężczyzna sam 
wychodził, a za nim Niemiec. 
Nie mogę tego obrazu zapo-
mnieć”.

Wspomnienia z czasów Po-
wstania trudno wymazać. Boże-
na Falkowska-Dybowska, która 
miała wtedy 15 lat, była uczen-
nicą gimnazjum i mieszkała na 
Saskiej Kępie. W spisanych 
w 1968 roku wspomnieniach 
opisała, że tego dnia poranek 
był deszczowy. Ojciec pożegnał 
się z nią, uprzedzając, że kie-
dyś wróci – kiedy zobaczymy. 
Bożena z mamą, mimo namowy 
kuzyna, zdecydowały się zostać 
na Saskiej Kępie, choć sugero-
wano, że w Śródmieściu będzie 
bezpieczniej. 

Wybuch Powstania, któ-
rego przecież się spodziewała, 
wspomina jako pojawiające 
się tu i ówdzie strzały, na które 
najpierw nie zwróciła uwagi. 
„W parę minut później od stro-
ny Saskiej Kępy wydawało się, 
że cała Warszawa rozbrzmiewa 
strzałami. Rzuciliśmy się do 
okien i na balkony, tak jak i inni 
mieszkańcy okolicznych domów. 
Ulicą biegło dwóch mężczyzn 
z biało-czerwonymi opaskami 
na rękawach. Nie wiadomo, kto 
pierwszy powiedział, wszyscy 
zresztą i tak wiedzieli: Powsta-
nie! Pierwszy raz po pięciu latach 

zawrzała otwarta walka z Niem-
cami. Ludzi ogarnęło wzruszenie 
i entuzjazm. Między balkonami 
krzyżowały się rozmowy i wy-
krzykniki. W tych pierwszych 
momentach wszystkim się wy-
dawało, że po kilku dniach walki 
będziemy wolni”.

Autorka wspomnień opisuje 
wiele zdarzeń z czasu Powsta-
nia, m.in. angielski zrzut broni 
i amunicji dla powstańców, któ-
ry zakończył się zestrzeleniem 
samolotu. Upamiętniający to 
wydarzenie głaz znajduje się 
dziś w Parku Skaryszewskim. 

Wspomina przybycie na 
Saską Kępę zakonnic z Mię-
dzylesia, które wraz z dziećmi 
zostały wysiedlone ze swojego 
zakładu. Kilkadziesiąt dziew-
czynek przez ponad tydzień 
mieszkało u różnych rodzin na 
Saskiej Kępie. 

Opisuje też moment, gdy  
15 sierpnia Niemcy rozpoczęli 
rewizję w domach mieszkań-
ców. Kobiety i mężczyzn w wie-
ku 15-60 lat (z wyjątkiem tych, 
którzy mieli pod opieką małe 
dzieci) wywozili transportami 
do obozów koncentracyjnych 
i obozów pracy. Ludzie mie-
li kilka minut na opuszczenie 
swoich domów. 

Dla 15-letniej wówczas 
dziewczyny najstraszniejszy 
był los małych dzieci. Zwłasz-
cza w chwilach, gdy nadeszły 
najkrwawsze walki i mieszkań-
cy gromadzili się w piwnicach: 
„Zwykle ruchliwe, w piwnicy 
były bardzo spokojne, cichutkie, 
przez niekończące się godziny 
siedząc na kolanach matek”. 

Brat Bożeny Falkowskiej-
Dybowskiej, Krzyś, miał wte-
dy cztery latka. W pewnym 
momencie trafiła ona razem 
z matką i bratem do schronu na 
Zwycięzców: „W schronie było 
niesłychanie ciasno. Z trudem 
znalazłyśmy miejsce, gdzie 
w skulonej pozycji spędziłyśmy 
noc. Jakiś żołnierz, widząc, że 
mama trzyma na kolanach 
małe dziecko, zrobił mojemu 
braciszkowi miejsce na swoim 
posłaniu. Krzyś skorzystawszy 
z większej przestrzeni natych-
miast zasnął. Przy każdym jed-
nak bliższym wybuchu rzucał 
się przez sen. Niepokoiło to wy-
raźnie żołnierza, który wreszcie 
powiedział do mamy: – Niech 

pani przytrzyma nóżki dziecku, 
bo pod spodem są granaty”.

To wspomnienia z prawego 
brzegu Wisły. Tu nie było eks-
terminacji ludności cywilnej, 
którego Niemcy dopuścili się na 
Woli mordując 150 tysięcy cy-
wilów, w tym matki z dziećmi, 
starców i pacjentów szpitali. Nie 
było masowego palenia zwłok, 

które utworzyły kilkumetrową 
warstwę popiołu. A mimo tego 
robią wrażenie, bo dzieciństwo 
zabrane przez wojnę zawsze 
przeraża. 

Scena z filmu „Miasto 44”, 
przedstawiająca małego chłop-
ca trzymającego mamę za rękę, 
stojącego pod ścianą naprze-
ciwko żołnierzy niemieckich 
przygotowujących działko do 
strzału, przedstawia dramatycz-
ne przeżycia tysięcy warszaw-
skich dzieci.

Jednym z dzieci, które wraz 
z mamą czekały na rozstrzelanie, 
był nasz Redaktor Naczelny, śp. 
Wiesław Nowosielski, który 
w chwili wybuchu Powstania 
miał 9 lat… Wielokrotnie opo-

wiadał o Powstaniu na łamach 
„Mieszkańca”, rozmawiał też 
z moim śp. ojcem Maciejem 
Piekarskim, starszym od niego 
o zaledwie 2,5 roku, który rów-
nież przeżył Powstanie. Te trau-
matyczne wspomnienia i znisz-
czone wojną dzieciństwo towa-
rzyszyło Im przez całe życie.

Małgorzata K. Piekarska

16 tys. osób – na tyle szacuje się liczbę poległych powstańców, a na 25 tys. 
– rannych (w tym 6,5 tys. ciężko). Straty wśród ludności cywilnej sięgnęły 
blisko 180 tys. zabitych. Ponadto podczas desantu i walk na Przyczółku 
Praskim zginęło około 2 tys. żołnierzy 1. Armii WP, tzw. berlingowców.  
To tylko suche liczby, ale za każdą kryje się osobisty dramat. 

WarszaWski  sier      ień

REKLAMA REKLAMA
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Głaz w Parku Skaryszewskim upamiętniający angielskich lotników 
zestrzelonych podczas zrzutu broni i amunicji dla powstańców.
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S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego budynków  
będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Międzynarodowa” w Warszawie.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

S.M. „Międzynarodowa” Warszawa, ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę poziomów wewnętrznej kanalizacji  
w piwnicy w budynku Międzynarodowa 58.

Informacje o szczegółach przetargu zawarte są  
na stronie internetowej Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m.st. WARSZAWY

zgodnie z § 3 i § 4 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia  
7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych 
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych  
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat 

OGŁASZA
NA DZIEŃ 24.08.2017 r. o godz. 13:00 USTNY KONKURS OFERT  

(okres najmu do 3 lat )
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH 

LOKALOWYCH M. ST. WARSZAWY NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC

Ogłoszenie z listą lokali wystawionych do konkursu wywieszone jest na tablicach 
informacyjnych: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-
Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 i w jego Administracjach Obsługi 
Mieszkańców; na stronie internetowej: Urzędu Dzielnicy Praga-Północ www.praga-
pn.waw.pl, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami www.zgn-praga-pn.waw.pl 
oraz na lokalach przeznaczonych do najmu. Informacje dotyczące konkursu można 
uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 23, p. 22,  
tel. 22 205-41-24,28,29,88,98 w godzinach pracy Zakładu.
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– Wiele oczekiwałem od 
świata, jednak niewiele dając 
w zamian – wspomina po la-

tach. Rodzice – Jan Nowicki 
i Barbara Sobotta – wierzy-
li jednak, że kiedyś ich syn 

zmieni podejście do życia 
i w końcu dojrzeje. 

Tak też się stało. Już w li-
ceum Łukasz wyróżniał się na 
tle swoich rówieśników. Miał 
bowiem jasno sprecyzowane 
plany na przyszłość. Postano-
wił zostać aktorem. Nie było 
to dla nikogo wielkim zasko-
czeniem. Od najmłodszych lat 
przesiadywał bowiem w te-
atrze. Śmieje się, że „przesiąkł 
zapachem Starego Teatru”. 

Praca aktora fascynowała 
go na tyle, że zdecydował się 
zdawać do Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej im. Lu-
dwika Solskiego w Krakowie. 
Dostał się bez problemu. Był 
ambitny i chciał grać jak naj-
więcej. 

Cel ten szybko zreali-
zował, bo już jako student 
zadebiutował przed kamerą. 
Zagrał epizodyczną rolę w fil-
mie „Siódmy pokój”. W tym 
samym roku wystąpił w pro-
dukcji „Deszczowy żołnierz” 
u boku swojego ojca i Artu-
ra Żmijewskiego. Następnie 
obronił dyplom i to z wyróż-
nieniem. Jego dyplomowe 
przedstawienie „Trzy siostry”, 
na podstawie sztuki Czecho-
wa, zostało nagrodzone na Fe-
stiwalu Szkół Teatralnych. 

Łukasz od samego po-
czątku czuł się na scenie do-
skonale. Dlatego też związał 
się na dłużej z teatrem Ate-
neum w Warszawie. Łączy-

ło się to z przeprowadzką 
z Krakowa do stolicy. I cho-
ciaż z początku nie był prze-
konany do tego pomysłu, to 
ostatecznie Warszawa przy-
niosła mu szczęście. 

Bardzo szybko posypały 
się propozycje w produkcjach 
filmowych: „Prymas – trzy 
lata z tysiąca”, „Skarb sekre-
tarza”, „Mała Vilma”. Zagrał 
też w serialu „Przeprowadz-
ki”. A w 2002 roku otrzymał 
rolę w serialu „Samo życie”. 
Wcielił się w nim w Szymona. 
Była to długofalowa współ-
praca, bo kreował tę postać 
przez kolejnych osiem lat. 

Telewizja go pokocha-
ła. Kolejna serialowa rola to 
Iwan Biriukow w „Tajemnicy 
twierdzy szyfrów”, a następ-
nie przygoda z serialem „Pro-
sto w serce”. 

Teatr, filmy i seriale to jed-
nak nie wszystko. Przez cały 
okres swojej kariery Łukasz 
pracował również jako aktor 
dubbingowy. Jego głos moż-
na usłyszeć m.in. w polskich 
wersjach „Toy Story”, „Aven-
gers”, „Wojownicze żółwie 
ninja” oraz „Auta”. 

Wychodził jednak z zało-
żenia, że pracy nigdy nie jest 
za wiele i zaczął prowadzić 
poranny program „Pytanie 
na śniadanie”, a także znany 
i lubiany teleturniej „Postaw 
na milion”. Z powodzeniem 
robi to po dziś dzień.

Na szczęście Łukasz speł-
nia się nie tylko w życiu zawo-
dowym, ale również w życiu 
prywatnym. Przez lata zwią-
zany był z piosenkarką Haliną 
Młynkovą. Ma z nią 

syna Piotra. To właśnie on 
zmienił całe jego życie. Dzię-
ki niemu, aktor nabrał dużej 
pewności siebie i każdego 
dnia stara się być najlepszą 
wersją samego siebie.

– W jakimś sensie jestem 
wymagającym ojcem. Ale 
tak naprawdę jestem tylko 
bardzo dobrym teoretykiem. 
Doskonale zdaję sobie spra-
wę z tego, co chciałbym dać 
mojemu dziecku, czego od 
niego oczekuję, a także co 
mnie w nim drażni. Jednak 
bardzo trudno to wszystko 
wprowadzić później w życie. 
Najbardziej wzruszają mnie 
małe rzeczy. Nie potrzebuję 
wiele. Nie pragnę, żeby wy-
grał Konkurs Chopinowski 
czy został rekordzistą szko-
ły w biegu na 100 metrów. 
Chodzi mi tylko o to, żeby 
był dobrym chłopcem, który 
kocha życie i jest szczęśliwy 
– zdradził aktor. 

Przez lata Łukasz i Halina 
uchodzili za jedno z najbardziej 
udanych małżeństw w polskim 
show-biznesie. Obydwoje po-
wtarzali, że rodzina jest dla 
nich najważniejsza. Stronili od 
skandali i nie dawali żadnych 
pretekstów do plotek. 

Aż tu nagle, po dziewię-
ciu latach związku, w mediach 
pojawiła się informacja o roz-
staniu pary. Łukasz i Halina 
rozwiedli się w 2012 roku. Ich 
wielka, romantyczna miłość 
nie przetrwała próby czasu. 

Każde z nich ułożyło so-
bie życie na nowo. Łukasz 
niedawno ponownie zawarł 
związek małżeński. Tym ra-
zem zrobił to w wielkiej ta-
jemnicy, z dala od błysku fle-
szy. Ożenił się z młodszą o 13 
lat Olgą Paszkowską, z którą 
od ponad dwóch lat mieszkał 
na warszawskiej Pradze. Po-
łączyła ich przede wszystkim 
pasja do podróżowania i mi-
łość do aktorstwa. 

Olga jest absolwentką 
Policealnego Studium Ak-
torskiego im. Aleksandra 
Sewruka przy Teatrze im. 
Jaracza w Olsztynie. Grała 
w serialu „Pierwsza miłość” 
i „Na Wspólnej”. Jednak jej 
prawdziwą pasją są podróże 
i joga. Jest też właścicielką 
prywatnych żłobków. 

Para wzięła ślub pod-
czas podróży do Indonezji. 
Powiedzieli sobie „TAK” 
na Bali. Miesiąc później 
w Polsce wyprawili wesele, 
jedynie dla rodziny i najbliż-
szych znajomych. Pod Płoń-
skiem 70 gości bawiło się do 
6 rano. Chociaż od tego dnia 
upłynęło już trochę czasu, 
ich miłość nadal kwitnie. ad

Mieszkańcy

Łukasz NoWicki
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Był przeciętnym dzieckiem. Nie przejawiał szczegól-
nych zdolności ani zainteresowań. Łukasz Nowicki 
sam przyznaje się do tego, że był pucułowatą pyzą 
z niezwykle rozwiniętą postawą roszczeniową. 

Wieści z Wawra

Teren budowy odwiedzili burmistrz 
dzielnicy Wawer, Łukasz Jeziorski, wice-
przewodniczący Rady Dzielnicy, Janusz 
Barciński i dyrektor Zakładu Remontów 
i Konserwacji Dróg Wiktor Wojewódzki.

Nowy asfalt już leży na Bardiniego, 
Bodo i Smosarskiej. Ulica I Poprzeczna 
ma już wyremontowany chodnik, a lada 
dzień zyska asfalt. W planie, w ramach 
programu, jest jeszcze utwardzenie ulic: 
Serdecznej, Gierdawskiej, i Boryslaw-
skiej.

Urząd Dzielnicy Wawer już od 
wielu lat realizuje program utwardza-
nia dróg dotychczas nieutwardzonych, 
których jest już w dzielnicy coraz 
mniej.             gw

NieoczekiWaNi  
Goście  
Na PlaŻy 
romaNtyczNej 

WaWerskie droGi 
zyskUją NoWą  
NaWierzchNię

Ruszył miejski program utwar-
dzania dróg w Wawrze. Na po-
czątek prace ruszyły na ulicy 
Burzliwej w Radości.

Flisacy z Bractwa Flisackiego  
w Ulanowie odwiedzili wawerską 
Plażę Romantyczną. 

Solanka, sprowadzana 
z Ciechocinka, spływa po 
brzozowych gałęziach, które 
wypełniają drewnianą kon-

strukcję. Można w niej wdy-
chać leczniczo nasycone po-
wietrze siedząc, ale lepiej to 
robić spacerując wokół, gdyż 

ruch zwiększa wchłanianie 
uwalnianych substancji. Po-
dobne dwie tężnie staną także 
w innych rejonach dzielnicy. 
Jedna w Aninie, nieopodal pły-
walni, a druga na terenie rekre-
acyjno-sportowym w Nadwiślu.

 W uroczystości otwarcia 
pierwszej w Wawrze tężni solan-
kowej wzięli udział burmistrz 

dzielnicy Wawer Łukasz Jezior-
ski, zastępca burmistrza Leszek 
Baraniewski, pomysłodawczyni 
budowy tężni – wawerska rad-
na Joanna Buczyńska, dyrektor 
wawerskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Sylwester Rudziń-
ski, wiceprzewodnicząca Rady 
Warszawy Ewa Masny Askanas 
oraz radny Jerzy Debert.      gw

WaWer jak ciechociNek?
Wawer wzbogacił się o tężnię solankową. Stanęła 
przy Stadionie „Syrenka” przy ul. Starego Doktora 
w Marysinie Wawerskim. 

Wyjątkowych gości, na ich tradycyjnej tratwie, 
przywitał zastępca burmistrza dzielnicy Wawer 
Leszek Baraniewski, wręczając pamiątki związa-

ne z Wawrem. Pamiątkami odwdzięczyli się także 
flisacy. Po krótkiej rozmowie i zwiedzeniu łodzi, 
flisacy popłynęli w dalszą podróż, do Gdańska. ww
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Policja śWiętoWaŁa
Święto Policji zostało usta-

nowione przez Sejm w 1995 r. 
Jako datę oficjalnych obchodów 
wybrano 24 lipca. Tego bowiem 
dnia, w 1919 roku, została powo-
łana polska Policja Państwowa. 

Jednak w większości poli-
cyjnych jednostek, święto ob-
chodzono przed oficjalną datą. 
W minioną niedzielę, w legio-
nowskim Centrum Szkolenia 
Policji, w uroczystościach wziął 
udział prezydent Andrzej Duda 
i szef MSWiA minister Mariusz 
Błaszczak. W obejmującej Pra-
gę Północ, Targówek i Białołękę 

W ostatnich dniach we wszystkich jednostkach 
policji funkcjonariusze obchodzili swoje święto. 
To radosny dzień w trudnej pracy policjantów.

komendzie nr VI świętowano  
18 lipca. W obecności m.in. 
burmistrzów Pragi Północ 
i Targówka, komendant KRP 
Warszawa VI mł. insp. Paweł 
Winek wręczył funkcjonariu-
szom medale i odznaczenia 
przyznane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej 
i ministra MSWiA, a także 
mianowania na wyższe stopnie 
służbowe.

14 lipca, w południowo-
praskim Centrum Promocji 
Kultury, świętowali funkcjo-
nariusze z KRP Warszawa VII,  

która zasięgiem obejmuje Pragę 
Południe, Wawer, Rembertów 
i Wesołą. Także tutaj w uro-
czystościach wzięli udział 
przedstawiciele dzielnicowych 
władz, zaprzyjaźnionych służb 
mundurowych i prokuratorzy.

Awansami i nagrodami zo-
stało wyróżnionych aż 190 po-
licjantów KRP VII (na zdjęciu 
u góry). Uroczystości odbyły 
się pod kierownictwem no-
wego Komendanta jednostki 
mł. insp. Marcina Mielczarka. 
Dwa dni wcześniej funkcjona-
riusze pożegnali odchodzącego 
na emeryturę dotychczasowego 
Komendanta insp. Grzegorza 
Styczyńskiego. 

Nowy Komendant ma duże 
doświadczenie na kierowni-

czych stanowiskach. Na Pragę 
Południe przeszedł z Bemo-
wa, gdzie kierował tamtejszą 
komendą. Zna też specyfikę 
dzielnic prawobrzeżnej War-
szawy, gdyż wcześniej był m.in. 
Zastępcą Komendanta Komisa-
riatu na Targówku.

Z okazji Święta Policji 
wszystkim funkcjonariuszom 
„Mieszkaniec” życzy jak najwię-
cej spokojnej i bezpiecznej pra-
cy. I skuteczności w zapewnianiu 
bezpieczeństwa warszawiakom.

Magda K.

– Miały być konsulta-
cje społeczne i inwestycje, 
a tymczasem plac nadal jest 
nieogrodzony, zielska przy 
nim rosną coraz bujniej, 
a rano okupują go bezdomni, 
którzy oczekują na otwarcie 
pobliskiego skupu złomu… 
– opisują naszej redakcji.

W grudniu ubiegłego roku 
pisaliśmy o najbliższej przy-
szłości placu. Władze Pragi 
Południe zapowiadały wte-
dy, że do wakacji będą trwały 
konsultacje społeczne, doty-
czące przeznaczenia tego te-
renu, a kilka miesięcy później 
miała ruszyć jego moderniza-
cja. Tymczasem konsultacje 
się nawet nie rozpoczęły. 

O wyjaśnienie tej sytu-
acji prosimy wiceburmistrza 
Pragi Południe Piotra Żbi-
kowskiego. 

– Takie wrażenie, że „nic 
się nie dzieje” może wyni-
kać z tego, że niewiele widać 
w przestrzeni – tłumaczy wice-
burmistrz. – Poza tym, że grunt 
został uporządkowany, drzewa 
zabezpieczone, położona sieć 
elektryczna. Zapowiadane 
konsultacje społeczne rzeczy-
wiście odbędą się później, ale 
jest to wynikiem pewnego kło-
potu bogactwa…

Ten „kłopot bogactwa” 
wynika z tego, że Kamionek 
jest obszarem podlegającym 
rewitalizacji i okazało się, że na 
modernizację terenu po byłym 
targowisku można uzyskać do-
datkowe środki. Dzielnicowy 

Ratusz informuje, że obecnie 
urzędnicy są na etapie przygo-
towania dokumentacji, która 
umożliwi wyłonienie wyko-
nawcy warsztatów i konsulta-
cji społecznych. Wykonawca 
powinien zostać wybrany do 
końca sierpnia, a wspomniane 
warsztaty i konsultacje urząd 
chce przeprowadzić już po 
wakacjach. 

– Już po okresie wzmożo-
nych urlopów mieszkańców, 
bo chcemy, żeby każdy miał 
możliwość wzięcia w nich 
udziału – zaznacza wicebur-
mistrz Żbikowski. Jako real-
ny termin wskazuje przełom 
września i października.

Po tym etapie Ratusz 
przystąpi do realizacji kon-
kursu na wyłonienie projektu 
architektonicznego. Projekt 
powinien być gotowy na wio-
snę przyszłego roku. Trzeba 
mieć na uwadze, że w miej-
skich planach cały czas teren 
po „Rogatce” przeznaczony 
jest pod potężną ulicę (dawny 
przebieg tzw. Trasy Tysiącle-
cia), a więc nie można tutaj 
budować poważnych, związa-
nych z gruntem konstrukcji.

Nie zmieniła się wstępna 
koncepcja przeznaczenia pla-
cu, choć zostanie ona uszcze-
gółowiona po konsultacjach 
z mieszkańcami. Powinny 
tu stanąć lekkie konstruk-
cje, które umożliwią utwo-
rzenie na tym terenie tzw. 
targowiska jednodniowego. 
Możliwe, że przez dwa dni 
w tygodniu będzie to targ 
owocowo-warzywny, a raz 
giełda sąsiedzka. 

Południowoprascy urzęd-
nicy myślą też o udostępnie-
niu tego obszaru artystom ze 
Stowarzyszenia Pracownie 
Twórcze „Scena Lubelska 
30/32”. – Chcemy, aby tu po-
wstało Centrum Lokalne – do-
daje Katarzyna Mól z UD.

– Przewidujemy, że Cen-
trum Lokalne na Kamionku 
może zacząć funkcjonować 
pod koniec przyszłego roku 
– mówi wiceburmistrz Piotr 
Żbikowski i wychodzi z pro-
pozycją: – A może wspólnie 
z „Mieszkańcem” byśmy 
przeprowadzili konkurs na 
nową nazwę tego miejsca…?

Adam Rosiński

co powstanie 
po „rogatce”?

Mieszkańcy Kamionka zaniepokojeni są ma-
razmem, który od kilku miesięcy trwa na 
placu po zlikwidowanym ponad rok temu tar-
gowisku „Rogatka”. Wciąż pytają, co będzie 
dalej z tym terenem…

Gratulacje od burmistrza Pragi Południe 
Tomasza Kucharskiego przyjmuje  
mł. insp. Marcin Mielczarek 

REKLAMA REKLAMA
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) 
oraz w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 19.07.2017 
r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 284/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej: „budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na 
odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” zadanie „B” i zadanie „C” ODCINEK OD 
KM 10+291,61 DO KM 11+789,51”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Ww. decy-
zja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Działki usytuowania obiektu (inwestycja zlokalizowana na terenie Dzielnicy Wawer):
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia 

pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek 
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

Dzielnica Wawer, jednostka ewidencyjna 146514_8,
obręb: 31420, działki nr ewid.: 11/4 (11/6; 11/7), 18/2 (18/5; 18/6; 18/7), 19/3 (19/8; 

19/9), 22/1 (22/3; 22/4), 22/2 (22/5; 22/6), 23/12 (23/24; 23/25), 7/10 (7/21; 7/22), 7/5 
(7/17; 7/18), 7/6 (7/19; 7/20), 8 (8/3; 8/4; 8/5), 9 (9/1; 9/2; 9/3), 

obręb: 31426, działki nr ewid.: 1 (1/3; 1/4; 1/5), 11/2 (11/3; 11/4), 18 (18/1; 18/2), 
17/1 (17/4; 17/5), 19/2 (19/3; 19/4), 20/1 (20/4; 20/5), 20/3 (20/6; 20/7), 21 (21/1; 
21/2), 22 (22/1; 22/2), 23 (23/4; 23/5), 29/2 (29/3; 29/4), 30/4 (30/5; 30/6), 31/2 (31/3; 
31/4), 32/1 (32/3; 32/4), 33/2 (33/8, 33/9), 34 (34/1; 34/2), 35 (35/1; 35/2), 36 (36/1; 
36/2), 37 (37/1; 37/2), 38 (38/1; 38/2), 39 (39/1; 39/2), 40 (40/1; 40/2), 41 (41/1; 41/2), 
42 (42/1; 42/2), 43 (43/1; 43/2; 43/3), 44 (44/1; 44/2), 45 (45/1; 45/2), 46 (46/1; 46/2), 
47 (47/1; 47/2), 48 (48/1; 48/2), 49 (49/1; 49/2), 5 (5/1; 5/2; 5/3), 50 (50/1; 50/2), 52 
(52/1; 52/2), 57 (57/5; 57/6), 60 (60/1; 60/2), 66 (66/1; 66/2), 67 (67/1; 67/2), 

obręb: 31427, działki nr ewid.: 1/2 (1/3; 1/4), 10 (10/1; 10/2), 15 (15/1; 15/2), 2/4 
(2/8; 2/9), 20 (20/1; 20/2), 21 (21/1; 21/2), 22 (22/1; 22/2), 24/22 (24/23; 24/24), 25 
(25/1; 25/2), 4/15 (4/20; 4/21), 4/18 (4/22; 4/23), 43 (43/1; 43/2), 59 (59/1; 59/2), 6/2 
(6/4; 6/5), 9 (9/1; 9/2), 

obręb: 31428, działki nr ewid.: 15 (15/1; 15/2; 15/3), 18 (18/1; 18/2), 2 (2/4; 2/5; 
2/6), 22 (22/1; 22/2; 22/3), 23 (23/1; 23/2; 23/3), 24 (24/1; 24/2; 24/3), 25 (25/1; 25/2; 
25/3), 32 (32/1; 32/2; 32/3), 33 (33/1; 33/2; 33/3), 39 (39/1; 39/2), 40 (40/1; 40/2), 42 
(42/1; 42/2), 8 (8/3; 8/4; 8/5), 

obręb: 31429, działki nr ewid.: 11 (11/1; 11/2), 15 (15/1; 15/2), 17 (17/1; 17/2), 18 
(18/1; 18/2), 19 (19/1; 19/2), 20 (20/1; 20/2), 21/4 (21/7; 21/8), 22 (22/1; 22/2), 23 
(23/1; 23/2), 24 (24/1; 24/2), 10 (10/1; 10/2), 14 (14/1; 14/2), 16 (16/1; 16/2), 1 (1/1; 
1/2), 25 (25/1; 25/2), 27 (27/1; 27/2; 27/3), 28 (28/1; 28/2; 28/3), 29 (29/3; 29/4; 29/5), 
30 (30/1; 30/2; 30/3), 31 (31/1; 31/2; 31/3), 32 (32/1; 32/2; 32/3), 33 (33/1; 33/2; 33/3), 
34 (34/1; 34/2; 34/3), 35 (35/1; 35/2; 35/3), 36 (36/1; 36/2; 36/3), 37 (37/1; 37/2; 37/3), 
38 (38/1; 38/2), 39 (39/1; 39/2), 40 (40/1; 40/2), 41 (41/1; 41/2), 42 (42/1; 42/2), 43 
(43/1; 43/2), 44 (44/5; 44/6), 45 (45/1; 45/2), 46 (46/1; 46/2), 47 (47/1; 47/2), 48 (48/3; 
48/4), 49 (49/1; 49/2), 50 (50/1; 50/2), 51 (51/1; 51/2), 52 (52/1; 52/2), 53 (53/1; 53/2), 
55/2 (55/6; 55/7), 58 (58/1; 58/2), 59 (59/1; 59/2; 59/3), 60 (60/1; 60/2; 60/3), 61 (61/1; 
61/2), 64 (64/1; 64/2), 7/2 (7/10; 7/11), 9 (9/1; 9/2), 

obręb: 31432, działki nr ewid.: 1 (1/1; 1/2; 1/3), 2 (2/1; 2/2), 21 (21/1; 21/2), 22 
(22/1; 22/2), 23 (23/1; 23/2), 24 (24/1; 24/2), 25 (25/1; 25/2), 26 (26/1; 26/2), 28 (28/1; 
28/2), 30 (30/1; 30/2), 31 (31/1; 31/2), 36 (36/1; 36/2), 38/3 (38/11; 38/12), 65 (65/1; 
65/2), 39 (39/1; 39/2); 43 (43/1; 43/2),

obręb: 31434, działki nr ewid.: 21 (21/3; 21/4), 1 (1/1; 1/2), 69 (69/1; 69/2), 7/1 (7/3; 
7/4), 8/3 (8/6; 8/7),

obręb: 31435, działki nr ewid.: 1 (1/1; 1/2), 2/19 (2/20; 2/21),
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia w całości pod inwestycję: 
Dzielnica Wawer, jednostka ewidencyjna 146514_8,
obręb: 31420, działki nr ewid.: 10, 11/5, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 19/1, 19/2, 

20, 21, 26, 27, 28, 
obręb: 31426, działki nr ewid.: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17/2, 17/3, 4, 55/6, 6, 62, 63, 

64, 7, 8, 9,
obręb: 31427, działki nr ewid.: 23/17, 4/16, 4/19, 6/1,
obręb: 31428, działki nr ewid.: 1/5, 19/1, 3,
obręb: 31429, działki nr ewid.: 2, 21/1, 21/3, 26, 3, 4, 5, 55/1, 62, 63,
obręb: 31435, działki nr ewid.: 16, 20/2, 26/1.
Numery działek przeznaczone pod przebudowę/budowę sieci uzbrojenia terenu nie-

wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek 
po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu):

Dzielnica Wawer, jednostka ewidencyjna 146514_8,
obręb: 31416, działki nr ewid.: 21/4,
obręb: 31417, działki nr ewid.: 30/1, 32, 33, 34/11,
obręb: 31420, działki nr ewid.: 18/2 (18/5; 18/6; 18/7), 22/1 (22/3; 22/4), 23/12 

(23/24; 23/25), 7/5 (7/17; 7/18), 7/6 (7/19; 7/20), 18/1, 6, 7/9,
obręb: 31426, działki nr ewid.: 17/1 (17/4; 17/5), 18 (18/1; 18/2); 46 (46/1; 46/2), 

47 (47/1; 47/2), 48 (48/1; 48/2), 52 (52/1; 52/2), 1 (1/3; 1/4; 1/5), 43 (43/1; 43/2; 43/3), 
55/5,

obręb: 31427, działki nr ewid.: 4/18 (4/22; 4/23), 11,
obręb: 31428, działki nr ewid.: 18 (18/1; 18/2), 39 (39/1; 39/2), 40 (40/1; 40/2), 1/4, 

1/6, 1/7, 17/5, 71,
obręb: 31429, działki nr ewid.: 15 (15/1; 15/2), 16 (16/1; 16/2), 53 (53/1; 53/2), 1 

(1/1; 1/2), 58 (58/1; 58/2), 59 (59/1; 59/2; 59/3),
obręb: 31432, działki nr ewid.: 43 (43/1; 43/2); 1 (1/1; 1/2; 1/3), 21 (21/1; 21/2), 

41, 2 (2/1; 2/2) 
obręb: 31434, działki nr ewid.: 1 (1/1; 1/2), 11/2,
obręb: 31435, działki nr ewid.: 27/2.
Numery działek przeznaczone pod budowę/przebudowę dróg innych kategorii nie-

wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek 
po podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę dróg innych kategorii):

Dzielnica Wawer, jednostka ewidencyjna 146514_8,
obręb: 31420, działki nr ewid.: 18/2 (18/5; 18/6; 18/7), 18/1, 6,
obręb: 31426, działki nr ewid.: 1 (1/3; 1/4; 1/5), 43 (43/1; 43/2; 43/3),
obręb: 31427, działki nr ewid.: 11,
obręb: 31428, działki nr ewid.: 39 (39/1; 39/2), 40 (40/1; 40/2), 1/4, 1/6, 1/7, 
obręb: 31429, działki nr ewid.: 1 (1/1; 1/2), 58 (58/1; 58/2); 59 (59/1; 59/2; 59/3),
obręb: 31432, działki nr ewid.: 1 (1/1; 1/2; 1/3), 21 (21/1; 21/2), 41,
obręb: 31434, działki nr ewid.: 1 (1/1; 1/2), 11/2,
obręb: 31434, działki nr ewid.: 27/2.
Numery działek przeznaczone pod budowę tymczasowych obiektów budowlanych 

(zaplecze budowy, drogi tymczasowe) niewchodzące w skład projektowanego pasa drogo-
wego (tłustym drukiem – numery działek po podziale przeznaczone pod budowę obiektów 
tymczasowych):

Dzielnica Wawer, jednostka ewidencyjna 146514_8,
obręb: 31420, działki nr ewid.: 9 (9/1; 9/2; 9/3),
obręb: 31428, działki nr ewid.: 15 (15/1; 15/2; 15/3), 2 (2/4; 2/5; 2/6), 22 (22/1; 22/2; 

22/3), 24 (24/1; 24/2; 24/3), 32 (32/1; 32/2; 32/3), 33 (33/1; 33/2; 33/3), 8 (8/3; 8/4; 
8/5), 23 (23/1; 23/2; 23/3), 25 (25/1; 25/2; 25/3),

obręb: 31432, działki nr ewid.: 36 (36/1; 36/2).
Numery działek przeznaczone pod budowę/przebudowę zjazdów niewchodzące 

w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek po podziale 
przeznaczone pod budowę/przebudowę zjazdów):

Dzielnica Wawer, jednostka ewidencyjna 146514_8,
obręb: 31420, działki nr ewid.: 18/2 (18/5; 18/6; 18/7), 
obręb: 31426, działki nr ewid.: 11/2 (11/3; 11/4), 17/1 (17/4; 17/5), 45 (45/1; 45/2), 

57 (57/5; 57/6), 
obręb: 31427, działki nr ewid.: 1/2 (1/3; 1/4), 15 (15/1; 15/2), 2/4 (2/8; 2/9), 4/18 

(4/22; 4/23), 59 (59/1; 59/2), 9 (9/1; 9/2),
obręb: 31428, działki nr ewid.: 23 (23/1; 23/2; 23/3), 25 (25/1; 25/2; 25/3), 6/12, 

7/5, 10, 20, 71, 
obręb: 31429, działki nr ewid.: 10 (10/1; 10/2), 14 (14/1; 14/2), 37 (37/1; 37/2; 37/3), 

38 (38/1; 38/2), 39 (39/1; 39/2), 40 (40/1; 40/2), 42 (42/1; 42/2), 43 (43/1; 43/2), 44 
(44/5; 44/6), 45 (45/1; 45/2), 46 (46/1; 46/2), 47 (47/1; 47/2), 64 (64/1, 64/2), 9 (9/1; 
9/2), 

obręb: 31432, działki nr ewid.: 65 (65/1; 65/2), 2 (2/1; 2/2), 30 (30/1; 30/2), 36 (36/1; 
36/2), 38/3 (38/11; 38/12), 39 (39/1; 39/2), 21 (21/1; 21/2), 

obręb: 31434, działki nr ewid.: 1 (1/1; 1/2).
Do ograniczeń, o których mowa powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 

i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2147 ze zm.).

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni 
od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Woje-
wody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 
nr 639, w następujących godzinach poniedziałek 13-16 oraz w środa i piątek 8-12). 
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 ul. Mińska 38
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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%   

* 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

    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

REKLAMA REKLAMA

Do niedawna Uczniowski 
Klub Sportowy „Niedźwiadek” 
mieścił się przy ulicy Kobiel-
skiej, w budynku administro-
wanym przez Straż Miejską. 
Ale już go tam nie znajdziecie. 
Strażnicy miejscy wymówili 
dzieciom lokum pod pretek-
stem, że będą organizować kur-
sy samoobrony dla dorosłych. 
Domagały się tego podobno 
panie z coraz liczniejszych 
w okolicy nowych bloków.  

Przyszłość rysowała się 
zaiste ponuro, choć cele klubu 
uczniowskiego są pod każdym 
względem pożyteczne. Klub 
powstał w maju 2011 roku 
i przy wsparciu m.st. Warsza-
wy prowadził zajęcia rucho-
wo-sportowe z dziećmi już od 
trzeciego roku życia. Dyscy-
pliny, w których specjalizuje 
się „Niedźwiadek”, to sumo, 
zapasy i koluchstyl, czyli też 
zapasy, tylko na kolanach… 

Przyznać trzeba, że sumo 
nie jest w Polsce sportem 
przesadnie popularnym, tym 
większe zaskoczenie, że nasz 
grochowski „Niedźwiadek” 

został w roku 2015 uznany 
za najlepszy Klub Świata. 
W 2016 roku drużynowa re-
prezentacja Polski w sumo, 
składająca się wyłącznie z za-
wodników „Niedźwiadka”, na 
rozgrywanych w Krotoszynie 
Mistrzostwach Europy uległa 
tylko reprezentacji Rosji i zdo-
była srebrny medal… 

No i dzięki decyzji Straży 
Miejskiej trzeba było kupić 
kartony, żeby te wszystkie tro-
fea jakoś spakować i wynieść. 
Tyle, że nie wiadomo dokąd? 
Na dodatek – bo jak się wali, 
to się wali – miasto, co prawda 
nie wycofało się całkiem z do-
tacji, ale znacznie ją okroiło. 
Trudno nam to zrozumieć, tym 
bardziej, że wychowawcy i tre-
nerzy z „Niedźwiadka” spon-
tanicznie zajmowali się także 
tzw. młodzieżą trudną, słusz-
nie wychodząc z założenia, że 
lepiej niżby się ona wyżywała 
na macie pod okiem trenera, 
niż w bramach i w mrocznych 
zaułkach. No, ale z dnia na 
dzień „Niedźwiadek” stał się 
bezdomny. 

I wiecie, kto mu pomógł? 
Prezes Centrum Handlowego 
Szembeka, Mirosław Sztyber. 
Kapitalista ze społecznikow-
skim zacięciem? Okazuje się, 
że to się zdarza. Klub urządził 
się więc w pomieszczeniach 
po dawnym fitnessie, miesz-
czącym się w starszej części 
Centrum Handlowego, od 
strony ulicy Komorskiej. 
Kapitalista jest dobrotliwy, 
ale nie do tego stopnia, żeby 
w ogóle było „za darmochę”. 
Wynajął więc młodym spor-
towcom salę „po kosztach”. 
Nie zarabia, ale i dokładać 
nie musi. To i tak wielka po-
moc. 

Jeśli więc ktoś z państwa, 
przechodząc tamtędy, usłyszy 
głębokie stękania, wojowni-
cze okrzyki, albo jakieś inne 
dźwięki wydawane przez lu-
dzi o napiętych mięśniach, 
niech się niczego nie obawia 
i niczego sobie nie wyobraża. 
To tylko młodzi adepci sumo 
ćwiczą sztukę przestawiania 
przeciwnika poza matę. 

Marwit

sUmo Na „szembekU”

Zwycięskie projekty BP 
przedstawiono 14 lipca. 

– To projekty, które wy-
nikają z państwa potrzeb lub 
potrzeb państwa sąsiadów czy 
przyjaciół – mówił sekretarz 
Warszawy, Marcin Wojdat, 
który razem ze stołeczną ko-
ordynator BP, Justyną Piwko, 
prezentował w północno-pra-
skim Centrum Kreatywności 

Targowa wyni-
ki tegorocznego 
budżetu.

W tej edycji 
BP do rozdysponowania było 
ponad 61 mln zł. Przypomnij-
my, że w procesie BP to miesz-
kańcy zgłaszają pomysły na co 
wydać drobną część samorzą-
dowych budżetów. A następnie 
głosują na te projekty, które wg 
nich są potrzebne i ciekawe. Do 
tej pory na realizację zwycię-
skich pomysłów z poprzednich 
edycji BP wydatkowano kwotę 
bliską 200 ml zł.

W tegorocznej edycji za-
głosowało ponad 117 tysię-
cy mieszkańców Warszawy. 
W zdecydowanej większości 
głosujący wybierali formę in-
ternetową (95 proc.). Troszkę 
bardziej aktywne okazały się 
kobiety – 60 proc. głosujących. 
Statystyki pokazały, że proces 
BP najbardziej popularny jest 
wśród mieszkańców w wieku 

od 25 do 44 lat (aż 60 proc. gło-
sujących). Najwyższą frekwen-
cją wykazali się mieszkańcy 
Żoliborza, Białołęki i Wawra. 

Wśród zwycięskich projek-
tów widać tendencję rekreacyj-
no-ekologiczną. W dzielnicach 
prawobrzeżnej Warszawy wy-
grało sporo projektów dotyczą-
cych obszarów nadwiślanych 
i terenów zielonych. Białołęka 
będzie miała wodny plac zabaw, 

Praga-Północ, Wawer i Praga-
Południe czystą Wisłę, Rem-
bertów lodowisko, Targówek 
czyste powietrze z nasadzeń 
drzew, a Wesoła aż dwie tężnie. 
Pełnych list zwycięskich pro-
jektów można szukać poprzez 
strony urzędów dzielnic.

Poprzez proces BP miesz-
kańcy w pewnym sensie kreują 
rozwój swoich lokalnych oj-
czyzn. Kreatywności nie można 
też odmówić przeprowadzają-
cym stołeczny budżet obywatel-
ski. O bardzo niebezpiecznym 
dla procesu progu 10 proc. pi-
saliśmy na łamach „Mieszkań-

ca” – chodziło o to, że 
choćby projekt wygrał, 
a by na niego głosowa-
ło mniej niż 10 proc. 
głosujących, to i tak 
nie będzie realizowa-
ny. Udało się uniknąć 
najbardziej czarnego 
scenariusza (do reali-
zacji ma przejść 881 
projektów), ale z pod-
sumowania dokona-
nego przez Centrum 
Komunikacji Społecz-
nej widać do jakiego 
absurdu doszliśmy.

Oto na przykład na Przy-
czółku Grochowskim był jeden 
zgłoszony projekt i uzyskał on 
100 proc. poparcia. Logiczne. 
Ale już dajmy na to 31 projek-
tów z Rembertowa uzyskało 
ponad 660 proc. poparcia… 
Podobnie było na innych ob-
szarach. Trochę to przypomina 
kreatywną księgowość, która 
kilka lat temu doprowadziła 
do światowego kryzysu. ar

budżet podwójnie kreatywny…
Za nami kolejna edycja stołecznego Budże-
tu Partycypacyjnego. Warszawiacy wybierali 
z ponad 1800 projektów. Zwycięskie – zostaną 
zrealizowane w następnym roku.

 
   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

Przy Przyczółku Grochowskim, w ramach BP, powstała 
siłownia plenerowa i plac do street workoutu.
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KreW darem serca

Dokończenie ze str. 1
Na krew czekają dorośli 

i dzieci – bez niej nie mają 
szans pacjenci, którzy wy-
magają skomplikowanych 
operacji, o przeszczepach nie 
wspominając. Tu nie da się nic 
przewidzieć.

Wakacje, to zawsze trudny 
czas dla krwiodawstwa.

– Jak co roku , okres wa-
kacji związany jest z mniejszą 
liczbą dawców, którzy zgła-
szają się do RCKiK – mówi dr 
Joanna Wojewoda, kierownik 
Działu Krwiodawców. – Mamy 
mniejsze możliwości organi-
zowania wyjazdowych akcji 
krwiodawstwa – zamknięte są 
szkoły, uczelnie, w zakładach 
pracy jest mniejsze zaintere-
sowanie ze względu na urlo-
py. Aby zabezpieczyć szpita-
le na Mazowszu w krew i jej 
składniki musimy sprowadzać 
krew z innych centrów krwio-
dawstwa w Polsce. Największe 
problemy są z pozyskaniem 

krwi grup tzw. minusowych 
(z RH ujemnym). Organizu-
jemy akcje krwiodawstwa na 
terenie Warszawy – w środy 
i piątki nasz ambulans stoi pod 
PKiN, a w soboty i niedziele 
organizujemy akcje krwio-
dawstwa w okolicach urzę-
dów dzielnicowych i parafii. 
Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Mazowsza, także gości 
i turystów do odwiedzania na-
szych placówek i ambulansów. 
Adresy oddziałów terenowych 
i harmonogram akcji podaje-
my na naszej stronie interne-
towej rckik-warszawa.com.pl. 
Liczymy też na nagłośnienie 
tego apelu w mediach. 

Nagłaśniamy, oczywiście! 
Zwłaszcza, że jednorazowo 
pobiera się tylko 450 ml pełnej 
krwi, a pobranie trwa około 5-8 
min. Niezależnie od tego, około 
40-60 minut trwa wypełnienie 
ankiety, rejestracja, badania 
i wywiad lekarski. 

Poszczególne składniki 
krwi można też oddać metodą 
aferezy, czyli uzyskiwania kon-
centratu płytek krwi, białych 

krwinek lub krwinek czerwo-
nych poprzez odseparowanie 
ich z krwi pełnej. 

Krew pełna może być po-
bierana maksymalnie 6 razy 
w roku od mężczyzn (w wieku 
18-65 lat) i 4 razy w roku od 
kobiet (w wieku 18-60 lat), lecz 
– uwaga! – przerwa pomiędzy 
pobraniami musi być dłuższa 
niż 8 tygodni. Każda kropla 
oddanej krwi jest bezcenna: 
ratuje życie i zdrowie ludzkie, 
zaś szlachetność krwiodawców 
to gest najwyższej próby. 

Warto dodać, że jeśli masz 
między 18 a 50 lat i spełniasz 
warunki zdrowotne (wyszcze-
gólnione na stronie rckik- 
-warszawa.com.pl), możesz 
także zostać dawcą szpiku, 
ratując od śmierci kogoś, kto 
nie ma innej szansy na życie 
i zdrowie. Można to zrobić tu, 
na ul. Saskiej 63/75, lub w jed-
nym z dziesięciu Oddziałów  
Terenowych.         Eg

Dr Joanna Wojewoda
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kajakiem Po śWidrze

Możliwości wyjazdów 
w okolice Warszawy jest 
mnóstwo, ale zaplanować 
spływ kajakowy – rano wy-
jechać i wieczorem wrócić 
do domu – to jest prawdziwe 
wyzwanie.

„Mieszkaniec” odkrył 
spływ kajakowy parę kilo-
metrów od stolicy.

O spływie kajakowym 
Świdrem rozmawiamy z wła-
ścicielami przystani „Kajaki 
nad  Świdrem”, Magdaleną 
i Norbertem Foltin.

– Nasza przystań „Kajaki 
nad Świdrem” zlokalizowana 
jest w miejscowości Wólka 
Mlądzka nad rzeką Świder. 
Zajmujemy się organizacją 
spływów kajakowych pięk-
ną doliną rzeki  Świder oraz 
środkowym biegiem Wisły. Po-
siadamy unikalny klimatyczny 
„swój kawałek ziemi”, który 
zmieniliśmy na bazę do wypa-
dów kajakowych. W okolicy 
dostępne jest pięć tras od 5 km 

do ponad 20 km. Dla naszych 
gości kajakarzy, indywidual-
nie dobieramy długość trasy 
i w każdym miejscu jesteśmy 
w stanie przejąć kajak – mówi 
pani Magdalena Foltin.

– Można zostawić u nas 
samochód i wypożyczyć ka-
jak dla siebie, rodziny oraz 
przyjaciół. Płynąc kajakiem 
można przeżyć wyjątkowy 
czas w otoczeniu praw-
dziwej przyrody, zobaczyć 
przepiękne krajobrazy i mieć 
wspaniały kontakt z naturą – 
dodaje pan Norbert Foltin. – 
Taki spływ to świetna zabawa 
dla całej rodziny. Można też 

zorganizować u nas nieza-
pomnianą imprezę urodzi-
nową, połączoną ze spływem 
kajakowym. Niedawno para 
młoda spędziła u nas swój 
„weekend miodowy” – wspo-
mina pan Norbert.

– Obecnie niewysoka 
woda gwarantuje bezpieczeń-
stwo spływu, a nowe, dwuoso-
bowe, wygodne kajaki mają 
także dodatkowe siedzisko dla 
kilkuletnich dzieci. Zabezpie-
czamy transport uczestników, 
oferujemy niezbędną pomoc 
logistyczną, świetne jedzenie 
po spływie, możliwość kame-
ralnego biwakowania – pod-
kreśla pani Magdalena.

W spływie można uczest-
niczyć codziennie – warun-
kiem jest tylko sprzyjająca 
pogoda.                               ab______________________

„Kajaki nad Świdrem”  
facebook.com 

/kajakinadswidrem
tel. 604-976-904

Nie każdy może sobie pozwolić na dłuższy 
wyjazd. Często na odpoczynek po pracy mamy 
tylko 1-2 dni. Czy to oznacza, że jesteśmy 
skazani na siedzenie w mieście? 

na WAKACJACH

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

Czy wiesz, że Twoja cho-
roba mogła powstać w sku-
tek niedoboru pola magne-
tycznego? 

Czy wiesz, że pole magne-
tyczne chroni nas przed po-
wstawaniem komórek nowo-
tworowych, jak i negatywnym 
wpływem bakterii, pasożytów 
i grzybów?

W różnych sytuacjach swoje-
go życia – zarówno u szczytu sił, 
jak i w chorobie – myślimy o tym, 
co najcenniejsze: o zdrowiu. 
Chcemy jak najdłużej zachować 
młodzieńczą energię i efektyw-
ność lub pragniemy zwalczyć do-
kuczającą nam chorobę. Zwraca-
my się wówczas ku temu, co dla 
zdrowia dobre – odpowiedniej die-
cie, aktywności fizycznej i innym 
znanym każdemu sposobom. 
Rzadko pamiętamy o wpływie na 
nasze organizmy sił naturalnych. 
Tymczasem tutaj kryje się jeden 
z najważniejszych być może se-
kretów naszego zdrowia. 

Czy wiesz, że ziemskie 
pole magnetyczne osłabło 
o około 50% w ciągu ostatnich 
500 lat? 

Janusz Dąbrowski, autor 
książki „Magnetostymulacja 
i magnetorelaksacja – źródło wi-
talności organizmu”, wskazuje 
liczne fakty świadczące o tym, 
że człowiek zaczyna wykazywać 
syndrom niedoboru naturalnego 
pola magnetycznego, czego 
następstwem u wielu osób są 
choroby cywilizacyjne. 

Prestiżowe czasopismo me-
dyczne „The Japan Medical Jo-
urnal” opublikował już 4 grudnia 
1976 r., czyli ponad 40 lat temu, 
doniosły artykuł „Syndrom 
braku pola magnetycznego 
i leczenie magnetyczne” au-
torstwa doktora medycyny 
Kyoichi Nakagawy, dyrektora 
kliniki Isuzu w Tokio, zalicza-
nego do czołowych światowych 
autorytetów w dziedzinie megne-
toterapii. Według dr Nakagawy 
ciągłe zanikanie naturalnego 
pola magnetycznego Ziemi jest 
odpowiedzialne za powstanie 
wielu chorób cywilizacyjnych. 

Dlaczego musimy się leczyć 
polem magnetycznym? 

Niedobór naturalnego, 
ziemskiego pola magnetycz-
nego prowadzi do zaburzeń 
wszelkich procesów życiowych, 
w tym metabolicznych, prowa-
dzi do upośledzenia tlenowego 
i rozregulowaniu mechanizmów 
homeostazy, czyli równowagi 
życiowej. W rezultacie osłabienie 
pola ziemskiego powoduje 90% 
wszystkich chorób. Pojawiają się 
bóle nieznanego pochodzenia, 
zaburzenia w funkcjonowaniu 
naszego organizmu – nerwice, 
bezsenność powodowana trud-
nymi do określenia przyczynami, 
zwyrodnienia kręgosłupa, napa-
dy lęku, utrata witalności, choro-
by nowotworowe, przedwczesne 
starzenie, sztywnienie ramion, 
pleców, karku, nieokreślone lum-
bago, bóle klatki piersiowej bez 
określonej przyczyny, chroniczny 
ból głowy oraz jej ciążenie i za-

wroty, bezsenność obstrukcje, 
ogólne znużenie itp. 

Wykazując zmniejszanie 
się pola magnetycznego Ziemi 
dr Nakagawa stwierdził, że do 
prawidłowego funkcjonowania 
organizmu ludzkiego niezbęd-
ne jest systematyczne podda-
wanie go działaniu impulsów 
magnetycznych o specjalnie 
dobranych parametrach.

Co zatem robić, by zrówno-
ważyć ubytki naturalnego pola 
magnetycznego Ziemi i dzięki 
temu poprawić stan swojego 
zdrowia?

Poprawa efektywności, lep-
szy sen, wyższy komfort życia 
– to, zdaniem pacjentów, naj-
ważniejsze korzyści zabiegów 
magnetoterapii leczniczej 3D 
Biomag. Nowoczesne wyroby 
medyczne do leczenia polem 
magnetycznym 3D Biomag 
stosowane są już w 33 krajach 
świata. Opatentowane przez 
firmę Biomag Pulsacyjne Pole 
Magnetyczne 3D to nowoczesna 
forma magnetoterapii, procedu-
ry medycznej stosowanej od 
25 lat w poradniach, szpitalach 
i gabinetach terapeutycznych. 
Lecznicze właściwości tej meto-
dy, potwierdzone w badaniach 
klinicznych pozwalają leczyć 
ponad 100 różnych dolegliwości 
i chorób. Nie tylko w ortopedii, 
chirurgii, pediatrii, reumatologii, 
neurologii i rehabilitacji medycz-
nej, ale również stomatologii 
i weterynarii. W Polsce Biomag 
działa od kilku lat intensywnie, 
rozbudowując sieć dystrybu-

cji oraz gabinetów – w tej 
chwili funkcjonuje 10 placó-
wek: w Warszawie, Poznaniu, 
Gdańsku, Katowicach, Opolu, 
Inowrocławiu, Busku-Zdroju. 

Podawane w procesie lecz-
niczym pulsacyjne pole 3D Bio-
mag działa silnie przeciwzapal-
nie i przeciwbólowo, zmniejsza 
obrzęki np. w zwyrodnieniach 
kręgosłupa i rwie kulszowej, po-
prawia regenerację tkanek np. 
regenerację wątroby po żółtacz-
ce zakaźnej, poprawia ukrwienie 
zniszczonych narządów po ura-
zie i wypadku, leczy owrzodzenia 
i trudno gojące się rany oraz zła-
mania kości, wspiera regulację 
gospodarki hormonalnej i popra-
wia sen. Trudno opisać wszyst-
kie działania, gdyż w wersji pro-
fesjonalnej generatory Biomag 
Lumina Clinic posiadają aż 108 
programów terapeutycznych.

Impulsy biofizykalne pola 
magnetycznego 3D przenikają 
do wnętrza organizmu, oddzia-
łując na ładunki elektryczne 
i aktywując szereg procesów 
biologicznych w komórkach 
i tkankach. Pole 3D działa prze-
ciwbólowo, przeciwobrzękowo, 
przeciwzapalnie, rozszerza 
naczynia krwionośne. Silne 
właściwości gojenia i regenera-
cji tkanek wykorzystywane są 
w leczeniu owrzodzeń podudzi, 
stopy cukrzycowej, złamań kości, 
osteoporozy czy też przyśpiesza-
nia zrostu tkanek po operacjach 
chirurgicznych, kardiochirurgicz-
nych lub ortopedycznych. Pulsa-
cyjne impulsy magnetyczne, jako 

uznana od wielu lat procedura 
medyczna, stosowane są tak-
że w kardiologii np. w chorobie 
niedokrwiennej serca czy nad-
ciśnieniu. W dermatologii do 
łagodzenia objawów łuszczycy, 
w reumatologii do leczenia i re-
habilitacji RZS, w neurologii do 
wsparcia leczenia stwardnienia 
rozsianego, choroby Parkinsona 
czy też w leczeniu po udarze nie-

dokrwiennym mózgu. Niniejsza 
technika lecznicza znajduje za-
stosowanie w coraz to nowszych 
wskazaniach medycznych ze 
względu na udokumentowaną 
skuteczność i wysokie bezpie-
czeństwo.
ZAPRASZAMY
ZESPÓŁ BIOMAG
22 390 55 35

   AS2017

czy Wiesz, co robić by Żyć dŁUŻej i lePiej?

PROFESJONALNE CENTRUM
TERAPII PULSACYJNEJ 3D

    bóle szyi, barków, bóle stawów

 5 
 

Tel. 22 390 55 35
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 13/2017: „Dwa rozkazy bałagan” – książkę wylosowała p. Małgorzata 
Kulik. Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 4 sierpnia 2017 r

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Dlaczego od trzech dni co rano pracuje 
u was jakaś piła? – skarży się sąsiadka 
sąsiadce. – Aż w uszach świdruje!

– Cierpliwości, jeszcze dwa dni. Teściowa przyjechała 
i lubi śpiewać sobie pod prysznicem!

***
– Dziadku – pyta wnuczek. – Kto to jest człowiek dobrze 
wychowany???
– Wiesz… To ktoś, kto jak wlezie po ciemku na kota, 
nadal nazywa go kotem!

***
Pijak wraca do domu. Po drodze go pobili, więc zanim 
się położył, ponaklejał sobie opatrunki na twarzy. Rano 
żona wrzeszczy:
– Idioto, nie dość, że chlasz, że wracasz do domu po 
nocy, to jeszcze cała poduszka poplamiona krwią, a lu-
stro w łazience – całe w plastrach!

RADY
CiotKi
AGATY

Każdy ma jakieś własne, nie-
typowe „patenty”, ale nie za-
szkodzi poznać nowe.
F Pomadka ochronna do ust 
sprawdzi się jako krem do pa-
znokci, nawilżając i natłusz-
czając wysuszone skórki; dłoń 
nabiera zupełnie innego wyglą-
du. Przydaje się zwłaszcza poza 
domem.
F Mąka kukurydziana uła-
twia zakładanie i zdejmowanie 
gumowych rękawiczek, a wsy-
pana między deski czy klepki 
podłogi, niweluje skrzypienie. 
Odrobina tej mąki, wtarta deli-
katnie w trudny do rozwiązania 
supełek na sznurku, rzemyku 
czy sznurówce, ułatwi rozwią-
zanie go.
F Zwykła wazelina pielęgnuje 
wysuszone od spodu psie łapki, 
przez cały rok. Nałożona wokół 
twojego paznokcia sprawi, że 
jeśli podczas malowania lakier 
wydostanie się na skórki, bez 
trudu da się usunąć. Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi
BóB – młody można świetnie mrozić. do mrożenia wyBieraj najmniejsze 
ziarna, Byle świeże i wkładaj je w toreBkach foliowych do zamrażarki.  

 Na przystawkę pasta z bobu: do grzanek, 
bułki, czy krojonej w paski surowej marchewki, 
selera naciowego. Ugotuj bób na miękko, ostudź, 
obierz z łupinek. Siekaną cebulę podsmaż na ja-
snozłoto i ostudź. Do miski włóż 1-2 ząbki obra-
nego czosnku (można więcej), dodaj sól, mielony 
pieprz, sok z ½ cytryny, bób i cebulę. Całość zmik-
suj na gładko, dolewając powoli dobrą oliwę, by 
masa miała konsystencję pasty. Podczas mikso-
wania można dodać zioła, łyżeczkę octu ryżowe-
go czy sosu sojowego. Gotowe i pyszne!

 zupa z bobu: ugotuj na miękko bób. W garn-
ku o grubym dnie podsmaż na maśle klarowanym 
czosnek, 1 siekaną cebulę, plasterki białej części 
pora i ¼ krojonego w kostkę selera. Gdy wszystko 
będzie leciutko złote, dodaj sól, pieprz, krojone-
go w kostkę ziemniaka, obrany bób i wodę (może 
być bulion warzywny). Gotuj wszystko do miękkości, na koniec wrzuć serek topiony 
i całość zmiksuj. Podawaj posypane koperkiem, z grzankami czosnkowymi.

 kotlety z bobu: bób ugotuj, wystudź, obierz. Zmiksuj  (ale nie na gładką pastę, 
tylko nieco grubiej) z ugotowanymi ziemniakami i serem feta. Dodaj sól, pieprz, nieco 
tartego, żółtego sera i jajko. Można dodać świeże, drobno krojone zioła: koperek, na-
tkę, Wyrób dość dokładnie, formuj małe kotleciki i smaż po obu stronach na rumiano, 
ostrożnie odwracając. Podawaj na ciepło lub zimno, wówczas np. z sosem tatarskim.
zieloNY groSzeK – NaJlepSzY Na SUroWo, ale Nie tYlKo.

 ryż z groszkiem: na patelni roztopić masło klarowane, wsypać suchy ryż i małą, 
bardzo drobno siekaną cebulkę. Mieszać, aż ryż się zeszkli (niewielki gaz), wówczas 
dodać kieliszek białego wina i tyle gorącego bulionu, by ledwo przykrył ryż. Do tego 
sól i ew. odrobina białego pieprzu. Przykrywamy i powolutku gotujemy. W razie po-
trzeby można dolać jeszcze ciut bulionu – cały powinien się wchłonąć. Gdy ryż jest 
miękki, na patelni dodajemy zielony groszek (1/4 objętości ryżu) i tarty parmezan. 
Energicznie mieszamy i – gotowe! Do ryb, drobiu i kotlecików.

Krzyżówka Mieszkańca nr 14  
 







 






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

Sierpień poświęć na odpoczynek i relaks na łonie natury. To dobry moment na spędzenie czasu z przyjaciół-
mi. W połowie miesiąca na horyzoncie może pojawić się ktoś wyjątkowy. Miej oczy szeroko otwarte i nie 
przegap tej obiecującej znajomości. Otrzymasz dawkę energii. Wszystkie zadania realizuj na bieżąco.

Wszystkie zaległe sprawy ułożą się po twojej myśli. Teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Dobrym 
pomysłem jest weekendowy wyjazd za miasto. Pomoże oderwać się od rzeczywistości i naładuje cię 
pozytywną energią. Nie wydawaj zbyt dużo pieniędzy, oszczędność jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Szef wreszcie doceni twoją pracę i pomysły. Uważaj, żeby pochlebstwa zanadto cię nie rozleniwiły. 
Zbytnia pewność siebie może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Teraz masz idealny okres na podsumowania 
i przemyślenia dotyczące przyszłej kariery. Zabierz ukochaną osobę na romantyczny spacer.

W miłości wszystko zacznie układać się po twojej myśli. Szykuje się zjazd rodzinny, przygotuj się na 
wścibskie pytania. Ciesz się życiem, teraz to twój czas. Myśl pozytywnie, nie ma przeszkód, których byś 
nie pokonał. W sierpniu będzie dopisywać ci doskonała kondycja intelektualna, nie zmarnuj jej i pokaż, 
na co cię stać. Poświęć jednak więcej uwagi swojemu zdrowiu, bo możesz mieć problemy.

Zbliża się duży i niespodziewany wydatek. Nie martw się, może szef da ci podwyżkę. Konkretne działania 
odłóż na bardziej odpowiedni moment, w życiu osobistym bądź bardziej ugodowy i spokojny. Kłótnia to 
nie jest dobry sposób na rozwiązywanie konfliktów. Na sielankę we dwoje, przynajmniej teraz, nie możesz 
liczyć. Lwie, czasem możesz zachować się jak potulne małe lwiątko.

Wakacje wpływają pozytywnie na twoje podejście do życia. Rozkoszuj się chwilą odpoczynku. W pracy 
unikaj plotek. Czasem lepiej nic nie mówić niż powiedzieć o jedno słowo za dużo. Zaniedbałeś przyjaciół 
– sierpień to doskonała pora na spotkanie z nimi. Zwróć większą uwagę na psychikę. Zamiast podnosić 
sobie coraz wyżej poprzeczkę, ciesz się z dotychczasowych sukcesów.

Zaufaj intuicji, ona jeszcze nigdy cię nie zawiodła. Nie bądź samolubem, czasem warto jest komuś pomóc. 
To nic nie kosztuje, a możesz wiele zyskać. W twoje życie wkrada się nuda i monotonia, nie czekaj, zabaw 
się. To pomoże ci dostrzec uroki życia, o których dawno zapomniałeś. Niewykluczone, że spotkasz kogoś, 
z kimś kiedyś byłeś bardzo blisko związany.

Ostatnio jesteś zbyt roztargniony, nie możesz się na niczym skupić. Musisz wykazać się większą wytrwało-
ścią. Unikaj spraw, które mogą być dla ciebie wyczerpujące. Poproś szefa o kilka dni urlopu. Przez pewien 
czas będziesz obiektem plotek, ale nie przejmuj się tym. Mieć odwagę, nie oznacza zawsze mieć rację. 
Zastanów się nad tym. Twoje zachowanie może być czasem zbyt impulsywne i nieprzewidywalne.

To nie jest odpowiedni czas na podejmowanie decyzji zawodowych. Zrób plan zajęć na przyszły miesiąc, 
bo sierpień będzie pracowity, ale udany. Nie próbuj jednak szczęścia w grach hazardowych. Możesz tylko 
stracić. Musisz także uważać na to, co mówisz. Lepiej odłóż swoje ambitne plany, sprawy i wyzwania na 
inny termin. Bardziej odpowiedzialnie traktuj swój związek.

W sierpniu postaraj się odpocząć, to nie jest dobry czas na podejmowanie nowych wyzwań. Twoja nowa 
znajomość może mieć coś wspólnego z twoimi problemami. Zachowaj spokój – nerwy tylko pogorszą 
sytuację. Za bardzo się wszystkim przejmujesz, dlatego ostatnio nic ci się nie udaje. Zaczną ci dokuczać 
drobne dolegliwości. Nie przepracowuj się za bardzo.

Okaż bliskiej osobie więcej ciepła i szacunku. Nie przejmuj się drobnymi niepowodzeniami, nie warto. 
W nadchodzącym czasie nie spodziewaj się zbyt wielu radosnych chwil, możliwe drobne rozdrażnienie. 
Nie daj się namówić na żaden doskonały interes. Jeśli trzeba, proś o pomoc znajomych, nie krępuj się. 
Dostosuj się do nowych, zaskakujących okoliczności w twoim życiu.

Zaskocz bliskich drobnym upominkiem i nieoczekiwanym spotkaniem. Najbliższy czas to okres spotkań 
towarzyskich. Nie wykręcaj się. Jeżeli wewnętrzny głos ostrzega cię przed nowymi znajomościami, posłu-
chaj go. Nie daj się namówić na kolejne zakupy, lepiej odkładaj na urlop z najbliższymi. W miłości kieruj 
się sercem, a nie emocjami. Bądź też bardziej aktywny fizycznie, bo sport to zdrowie.

Ta nowina ucieszy wiele osób: na Politechnice Opol-
skiej opracowano zupełnie nową metodę badania 
stawów! To już nie tylko rezonans magnetyczny plus 

inwazyjna, nieprzyjemna artroskopia. 
Nowa metoda pozwala na wibroakustyczną ocenę ruchu. Całkowicie bezin-
wazyjnie, dzięki specjalnym czujnikom, określi zarówno jakość ruchu, jak też 
funkcje danego stawu. To znacznie pełniejszy i – podkreślam – całkowicie bez-
inwazyjny, a zatem bezbolesny proces, który może świetnie zastąpić rezonans, 
tomografię, usg, zdjęcia rentgenowskie. 
Dotychczas stosowane metody, nieobojętne dla organizmu pacjenta, mniej 
lub bardziej dokładnie pokazywały sam staw i ewentualne zwyrodnienia czy 
widoczne już zmiany. Nowa metoda poddaje analizie jego funkcje, w tym – co 
najważniejsze – pracę stawu w ruchu. 
Projekt „Wibroakustyczna ocena ruchu” adresowany jest do wszystkich cier-
piących na problemy ze stawami, bez względu na ich wiek i rodzaj schorzenia. 
Czekamy, aż pojawi się w gabinetach lekarskich! Pyszna Józia

Merlin

1       2     3        4       5       6          7          8       9       10      11      12        13            14         15        16 
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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

Redaguje zespół dziennikarzy przy współudziale mieszkańców. Redaktor naczelny: Barbara Morawska-Nowosielska. Sekretarz 
redakcji: Adam Rosiński. Zdjęcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel./fax 22 813-43-83, e-mail: 
redakcja@mieszkaniec.pl, www.mieszkaniec.pl Wydawca: PWU VARIA ul. Grenadierów 10, 04-062 Warszawa, tel. 22 810-64-12. Materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. Za treść ogłoszeń, listów i artykułów sponsorowanych (AS) Redakcja i Wydawca nie odpowiadają. 

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

REKLAMA REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

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.

FINANSE

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

n Pożyczki pozabankowe.  
Tel. 536-436-667

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, odznacze-
nia. Tel. 601-336-063

n Książki. Dojadę.  
Tel. 798-631-511

n Skupujemy wszystko! Zamiast 
wyrzucać – zadzwoń! Tel. 
504-672-555 lub 22 252-96-91 
Saska ANTYKwarnia,  
Al. Waszyngtona 42

MEDYCZNE

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

n Opieka dzienna, nocna i z za-
mieszkaniem dla starszych.  
Tel. 794-901-401

NAUKA

n ANGIELSKI. TEL. 726-260-262

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

n Niemiecki – matury, egzaminy. 
Tel. 698-19-48-48, 22 813-43-40

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

PRACA – DAM

n 10 osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności. Prace 
porządkowe. Dobre warunki. 
Praca w Warszawie.  
Tel. 665-304-016

n 17 osób niepełnospraw-
nych do sprzątania. Bardzo 
dobre warunki, bogaty pakiet 
socjalny. Warszawa.  
Tel. 665-304-786

n Osoby NIEPEŁNOSPRAWNE 
do sprzątania biur. Bogaty 
pakiet socjalny. Praca w War-
szawie. Tel. 665-304-016

n Panie z orzeczeniem  
o niepełnosprawności do 
sprzątania biur. Warszawa.  
Tel. 665-304-786

n Sprzątanie sklepów odzie-
żowych w CH ARKADIA, praca 
w godzinach porannych.  
Tel. 797-339-914

PRACA – SZUKAM 

n Zaopiekuję się osobą starszą. 
Mam długoletnią praktykę.  
Tel. 503-693-118

PRAWNE

n Adwokat Kamila Osica-Miła-
dowska, sprawy cywilne, lokalo-
we, rodzinne, spadkowe, admini-
stracyjne i inne. Al. Waszyngtona 
146 lok. 212. Kancelaria została 
przeniesiona z Universamu  
Grochów. Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl. 

n Adwokat Wojciech Lipka  
przyjmuje już w Kancelarii  
Adwokackiej na Grochowie przy  
ul. Grenadierów 12. Sprawy  
karne, cywilne, rodzinne, spad-
kowe (umowy, odszkodowania, 
rozwody, alimenty, nieruchomo-
ści, 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

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

n Wózek głęboki+spacerówka 
„chicco” granat. Ława rozkładana. 
Cena do uzgodnienia.  
Tel. 789-256-668

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, 
śmieci, gałęzi, itp., sprzątanie 
piwnic, wycinanie drzew, małe 
rozbiórki z załadunkiem. Tanio. 
Tel. 721-002-710

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 A A Tani Serwis Komputerowy 
Dojazd i Ekspertyza 0 zł.  
Tel. 504-617-837

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

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

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

n ANTENY, TELEWIZORY  
– NAPRAWA. TEL. 602-216-943

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

n Cyklinowanie, układanie, 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. NA-
PRAWY, MONTAŻ, PRZERÓB-
KI – 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 gazo-
we, 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 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, moski-
tiery – 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

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, malowa-
nie. Tel. 518-562-380

n Glazura, hydraulika, malowa-
nie. 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 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

  

  

   

  

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

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
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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
Wykonujemy Pielęgnację  

i diagnostykę  
kończyny dolnej

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

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

Chodzi o specjalistyczne 
podejście do chorób stawów 
i kości, do uszkodzeń, kontuzji, 
zniekształceń, stanów wrodzo-
nych, przed i pooperacyjnych, 
a także dolegliwości wynikają-
cych z wielu innych przyczyn.

Jak to wygląda w BORA- 
MEDzie? Tu znajdują skuteczną 
pomoc pacjenci z najróżniejszy-
mi schorzeniami i problemami 
układu kostno-stawowego. Do-
tyczy to zwłaszcza chorób zwyrod-
nieniowych stawów (najczęściej 
różnych odcinków kręgosłupa, 
stawu kolanowego, biodrowe-
go, skokowego i nadgarstkowo- 
-śródręcznego, a także barków), 
chorób przeciążeniowo-zwyrod-
nieniowych okołostawowych  
(bolesny bark, łokieć tenisisty, ło-
kieć golfisty, bóle nadgarstka). 

Wielu pacjentów znajduje 
ratunek w zespole cieśni nad-
garstka, palca trzaskającego, 
bólów okołostawowych biodra, 
biodra trzaskającego, palucha 
koślawego i sztywnego, a także 
w bólach pięty, a także w bólach 
okołostawowych poprzeciąże-
niowych, (w tym m.in. kolano 
skoczka, kolano biegacza) oraz 
niezliczonych dolegliwościach 
pourazowych.

Znakomity ortopeda doktor 
Maciej Michalec, który przyj-
muje także w Instytucie Reuma-
tologii na ul. Spartańskiej, jest 
oblegany przez pacjentów. 

– Z czym najczęściej przycho-
dzą pacjenci?

– Statystycznie, ze zmiana-
mi zwyrodnieniowymi różnych 
stawów, często w obrębie kręgo-
słupa, stawów kolanowych, bio-
drowych – cały przekrój. Także 
po urazach kończyn. Rzadziej 
zdarzają się zmiany pourazowe, 
ale w zasadzie mamy tu pełne 
spektrum problemów ortope-
dycznych. 

– Wiek pacjentów?
– Jeśli chodzi o urazy, to pełen 

przedział, natomiast szczególnie 
narażone są osoby po 50. roku ży-
cia. Od pewnego wieku, zwłaszcza 
w zimie, trzeba szczególnie uwa-
żać na urazy. Jeśli chodzi o pro-
tekcję zmian zwyrodnieniowych, 
trudno o profilaktykę. Ważne, by 
chronić się przed urazami i sta-
le obserwować organizm, nie 
lekceważyć dolegliwości, a gdy 
się problemy pojawią, zawsze 
lepiej wcześniej niż później po-
radzić się lekarza i podjąć sku-
teczne działania. Wskazany jest 
ruch aplikowany mądrze i dobrze, 

podobnie rozmaite zajęcia rucho-
we typu „zdrowy kręgosłup” itp., 
byle planowane z rozsądkiem 
i rozwagą. Bieganie? Do pewnego 
wieku tak, potem raczej aktyw-
ność typu nordic walking, spacery.

– Pracę ortopedów BORA-
MEDzie wspierają fizjotera-
peuci.

– Większość przypadków or-
topedycznych wymaga wsparcia 
fizjoterapeuty czy fizykoterapii. 
Tu, w BORAMEDzie, mamy 
wyjątkowych specjalistów, to 
bardzo wysoki poziom. Wiem, 
bo gdy po serii zabiegów rehabi-
litacyjnych pacjenci wracają do 
mnie na kontrolę, mogę dokład-
nie ocenić wspaniałe efekty ich 
pracy i skalę poprawy. Nigdy nie 
zaobserwowałem żadnych powi-
kłań czy problemów.

Doktor Witold Sikorski, bar-
dzo ceniony ortopeda, podkreśla, 
że bezruch w życiu codziennym 
kontrastuje z ekstremalnym, 
krótkotrwałym wysiłkiem w cza-
sie wolnym od obowiązków. Jest 
to coraz bardziej niebezpieczne dla 
narządu ruchu, który wymaga cią-
głego, monotonnego treningu w wa-
runkach małych lub średnich obcią-
żeń. Mikrourazy wymagają dużo 
czasu na regenerację, zwłaszcza 

w trzeciej i kolejnych dekadach 
życia. Stąd kończenie kariery spor-
towców zawodowych z powodu 
braku możliwości szybkiej regene-
racji po ekstremalnych wysiłkach, 
a nie – osłabienia cech motorycz-
nych. Duży wysiłek, zwłaszcza na 
granicy wydolności, wykonywa-
ny okazjonalnie, bez odpowied-
niego przygotowania, nigdy nie 
jest zdrowy. Powoduje trudne lub 
niemożliwe do wyleczenia ubytki 
chrząstki szklistej na powierzchni 
obciążanej stawów, wielokierun-
kowe przeciążeniowe uszkodzenia 
łąkotek, przewlekłe entezopatie 
(zapalenie przyczepów aparatu 
więzadłowego). Namawiam do 
rozsądku i umiaru w uprawianiu 
sportu: zmniejszenie jednora-
zowej intensywności na korzyść 
wytrwałości – dodaje lekarz.

 Warto wiedzieć, że obaj pano-
wie doktorzy wykonują również, 
jeśli trzeba, USG ortopedyczne 
na nowoczesnym sprzęcie, ja-
kim dysponuje BORAMED.

Z uwagi na duże zaintereso-
wanie programem bezpłatnych 
konsultacji u naszych fizjoterapeu-
tów, w dniach 31.07-6.08.2017 r.,  
zapraszamy ponownie na bia-
ły tydzień. Jeśli masz proble-
my z układem kostno-stawo-
wym, np. bóle kręgosłupa, 
stawów, kolan itp., zaprasza-
my na bezpłatną konsultację.  
Uwaga! Liczba miejsc ograni-
czona!*

Warto bowiem pamiętać, że 
olbrzymia większość przypad-
ków ortopedycznych wymaga 
potem współpracy z dobrym, 
wyspecjalizowanym fizjotera-
peutą, by pacjent mógł wrócić 
do pełnej sprawności, pożegnać 
ostatecznie ból i przykre dolegli-
wości. 

Nie jest dobrym pomysłem 
samodzielna aktywność rucho-
wa po leczeniu ortopedycznym. 
Samodzielna, czyli bez konsulta-
cji ze specjalistą, ponieważ może 
– mimo najlepszych chęci pacjen-

ta – wyrządzić więcej złego niż 
dobrego. 

BORAMED dysponuje 
w Warszawie znakomitym ze-
społem fizjoterapeutów, z któ-
rych każdy ma swoją specjalność 
oraz potwierdzone bardzo wyso-
kiej klasy kwalifikacje, poparte do-
świadczeniem. Dlatego, zanim po 
problemie ortopedycznym podej-
miesz jakiekolwiek decyzje co do 
swojej aktywności po zakończo-
nym leczeniu, koniecznie skon-
sultuj problem z fizjoterapeutą  
BORAMEDu. Jeśli nawet nie 
zalecą fizjoterapii, zawsze otrzy-
masz szereg cennych wskazówek, 
jak bezpiecznie wrócić do pełnej 
sprawności, jakie ćwiczenia trze-
ba i warto wykonywać w domu, 
a jakich koniecznie – chwilowo 
– należy unikać, by nie zepsuć 
tego, co naprawił doświadczony 
ortopeda.                         AS2017

WARSZAWAWARSZAWA

ortopedia – co to znaczy?
Ortopedia – tej nazwy użyto po raz pierwszy w roku 1741, wyodrębniając w ten 
sposób niezwykle ważny dział medycyny. Nazwa pochodzi z greki, gdzie orthos 
znaczy prosty, prawidłowy. 

dr Maciej Michalec

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
Boramed  

REHABILTACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

War sza wa, 
ul. Gre na die rów 21
tel. 22 813-22-38

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

 STO MA TO LOG
od po nie dzia ³ku do pi¹ tku

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

dr Witold Sikorski

*O każdorazowej ilości przyjęć do leka-
rzy / fizjoterapeutów specjalizacji objętej 
promocją decyduje świadczeniodawca. 

Przychodnia 
medyczna 

poszukuje pani do sprzątania. 
Praca w godzinach 

wieczornych, bądź porannych 
od poniedziałku do soboty.

Poszukujemy osoby 
odpowiedzialnej,  

sumiennej i uczciwej.
Prosimy o kontakt telefoniczny: 

534-795-121
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OTWOCK UL. KARCZEWSKA 27    UL. PONIATOWSKIEGO 1A
TEL. 22 788 43 96         TEL. 22 788 45 16

FALENICA UL. BYSTRZYCKA 55 DH. „FALA”
TEL. 22 815 32 84

MIŃSK MAZOWIECKI UL. NADRZECZNA 4/14
TEL. 25 758 73 20

UL. TARGOWA 2
TEL. 25 684 31 23GARWOLINPRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA 62

TEL. 733 595 143

REKLAMA REKLAMA


