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Przehandlować
rok wyborczy
Do handlowych niedziel stosunek mam ambiwalentny. Nie wierzę,
że nie da się zrobić zakupów od poniedziałku do soboty (włącznie) i nie
sądzę, by to był problem typu „naprawdę nie miałam, co do garnka
włożyć, bo sklepy zamknięte”. Na
Grochowie w promieniu kilometra
mam trzy sklepy spożywcze czynne
„zawsze”. I dobrze zaopatrzone.
Ale… Jak mi ekspedientka
w lokalnym sklepie mówi, że finansowo dostaje po kościach tym wolnym dniem (a jest pracownikiem
najemnym) i chętnie by jednak
przychodziła, bo „robi na zmiany”,
ale nie może, bo właściciel musi
pracować sam, a już nie daje rady,
więc zamykają… Jak widzę tłumy
w galeriach w handlowych w niedzielę, to wtedy myśl kołacze mi
się po głowie, że jednak mamy sobie urządzać państwo, które będzie
zadowalało (w miarę) wszystkich.
A tu zwyciężyła ideologia. Ma być
zamknięte i koniec.
Jeśli są ludzie, którzy chcieliby
pracować (bo nie odczuwają tego
jako nieznośną dolegliwość) i bardzo wielu chce z ich oferty skorzystać – to, co stoi na przeszkodzie?
Może jednak wariant co drugiej niedzieli, do której już przywykliśmy
i chyba w sumie zaakceptowaliśmy,
nie był taki zły?
Ale nie wiem, czy to się uda.
Rok wyborczy…
Tomasz Szymański

7.02.2019
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Kto gdzie odśnieża

CO SŁYCHAĆ W WARSZAWIE

Koza z domu, Wawrowi lżej
„Szembek” łączy pokolenia
Metoda na Boga
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KOBIECYM OKIEM
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CO TAM PANIE NA PRADZE
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PRAWNIK RADZI
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MIESZKANIEC

str. 6

Tosia Sadowska
Cudowna kobieta, wyjątkowa
dyrygentka
MIESZKANIEC NA LUZIE
str. 8
Śmieszkaniec
Warto wiedzieć
Rady ciotki Agaty
Krzyżówka
OGŁOSZENIA DROBNE
Z MIASTA
czytaj na str.

fot. ZOM

BIEG
WEDLA

REKLAMA

ANTYKI

Kupno - Sprzedaż
Monety, medale
Obrazy, platery Srebro, złoto
UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

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

www.twarowski.net

2

Za nami 14. Bieg Wedla. Nie
brakowało wielkich sportowych emocji, ogromnego
zmęczenia i wzruszeń. Impreza w parku Skaryszewskim jest jedną z tych, na
które czeka się cały rok.

Czytaj na str. 3

GABINET

STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

Szwedzka 37

 Zapraszamy
na ZESTAWY LUNCHOWE
od 16 zł
 Zadzwoń, zamów i odbierz

 Ceny imprez okolicznościowych
do uzgodnienia, menu
dostosowane do indywidualnych
potrzeb Klienta
 Sala do 50 osób
ul. Abrahama 18
(wejście od Fieldorfa)
Tel. 691-967-070;
www.bistrogoclaw.pl
e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl
ZNAJDŹ NAS N A

Tel. 22 818 07 91
czynne 9-20

Lekarze

POZ

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6
tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl






protezy elastyczne
implanty
RTG
leczenie w narkozie

u WA G A !

Promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

str. 9
str. 10

WYDARZENIA KULTURALNE str. 10

REKLAMA

TARGI
MEDYCYNY
NATURALNEJ

KOSMETYKI  KAMIENIE
JUBILERSTWO

15-16-17
lutego

piątek: 11.00-19.00
sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-17.00

WARSZAWIANKA
HALA DOLNA
ul. PIASECZYŃSKA 71
tel. 664 73 87 87
www.kameleon.targi.pl

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.

Kto gdzie odśnieża

Firmy dbające o drogi w dzielnicach
(wykonawcy wybrani przez ZOM):
n Białołęka – Partner Dariusz
Apelski, Partner Sp. z o.o.:
25 pługów i 15 pługoposypywarek

Zima kaprysi, ale potrafi
pokazać swoje oblicze,
śnieg na pewno spadnie
jeszcze nie raz.
Zrobi się pięknie, zimowo,
jednak to żadne pocieszenie dla
grzęznących w nim pieszych
i kierowców, którzy muszą się
zmagać ze śliską nawierzchnią. Co zrobić, jeśli pomimo
fatalnego stanu chodnika czy
ulicy, nikt nie zajmuje się odśnieżaniem? Trzeba zgłosić to
zarządcy. Kto za co odpowiada
w mieście?
Zarząd Oczyszczania Miasta
dba o ulice, którymi kursują autobusy miejskie, część chodników nieprzylegających do nieruchomości i przystanki. Urzędy
dzielnic natomiast sprawują pieczę nad ulicami gminnymi, częścią chodników (również tych,

n Praga-Północ i Targówek
– AG-COMPLEX Sp. z o.o.:
22 pługów i 11 pługoposypywarek
n Praga-Południe – Remondis
Sp. z o.o., Polsuper Sp. z o.o.:
21 pługów i 11 pługoposypywarek
fot. ZOM

które nie są przy nieruchomościach). Zarządcy powinni odśnieżać osiedlowe i wewnętrzne
ulice, dbać o chodniki przylegające do nich nieruchomości, usuwać sople i śnieg z dachów. Jeśli
mamy chodnik przed posesją, to
na nas spoczywa obowiązek jego
odśnieżenia.
Podczas ostatnich intensywnych opadów śniegu na stołeczne
drogi wyjechało 170 pługosolarek. Czym posypywane są na-

sze ulice? Zarząd Oczyszczania
Miasta podaje konkretne substancje, które dopuszczają przepisy w Warszawie. Podajemy
je jako zimową ciekawostkę:
chlorek sodu zwilżony 20 proc.
solanką, przy niższych temperaturach mieszanka chlorku sodu
z chlorkiem wapnia w proporcji
3:1 zwilżoną 20 proc. solanką,
kruszywo w dawce 150 g/m2 na
drogach o nieutwardzonych
nawierzchniach bitumicznych.

n Rembertów, Wawer cz. północna,
Wesoła – AG-COMPLEX Sp. z o.o:
16 pługów i 9 pługoposypywarek
n Wawer cz. południowa
– Remondis Sp. z o.o., Polsuper
Sp. z o.o., Road Servive Sp. z o.o.:
19 pługów i 11 pługoposypywarek

Oczywiście do tego dochodzi jeszcze płużenie (mechaniczne zgarnianie śniegu) na
wszystkich rodzajach dróg.
Na zlecenie ZOM pracują
firmy – w każdej dzielnicy
inne (lista powyżej). Są one
zobowiązane działać zapobiegawczo, likwidować gołoledź,
szron i śnieg, aby doprowadzić
drogi do porządku nie później
niż w 3 godziny od rozpoczęcia
działań. Inne standardy obowiązują w przypadku intensywnych
i długotrwałych opadów śniegu
– obowiązuje czas nie dłuższy
niż 4 godziny od ustania opadu
śniegu.
Klara Bartuszek

KRONIKA POLICYJNA
Udawał, że śpi
Podczas libacji został pobity jeden
z jej uczestników. Napastnik dodatkowo zabrał mu telefon i się oddalił.
Wezwani policjanci nie mogli przesłuchać uczestników imprezy, ponieważ byli bardzo pijani i kazali im
stawić się nazajutrz w komendzie.
Ponieważ świadkowie nie przyszli,
w mieszkaniu pojawili się kryminalni.
Zastali właściciela lokalu, a na wersalce leżał mężczyzna, który udawał,
że śpi. Jak się okazało był to właśnie
sprawca pobicia. 31-latkowi postawiono zarzut rozboju, został objęty
policyjnym dozorem.
Aresztowanie złodziei
samochodów
34-letni Marcin P. wpadł na gorącym
uczynku usiłowania kradzieży opla,
dodatkowo podejrzany był o kradzież volkswagena oraz usiłowania
kradzieży mercedesa. W dalszej
kolejności w ręce funkcjonariuszy
wpadł 30-letni Mariusz Ś., który podejrzewany jest o kradzież nissana.
Kradli za pomocą karty
Do komendy wpłynęło zawiadomienie o kradzieży karty płatniczej.
Policjanci z wydziału mienia ustalili
podejrzanych. 30-letnia Anna M.
i 48-letni Jacek S. w ciągu jednego
dnia 16 razy robili zakupy przy użyciu tej karty na kwotę ok. 400 zł.

Wpadł diler
Kryminalni ustalili, że pewien
30-letni mężczyzna może trudnić
się przestępczością narkotykową,
ale jest bardzo ostrożny, a w sytuacji gdy pojawia się policja, narkotyki spuszcza w toalecie. Policjanci
zaskoczyli Radosława K. w chwili,
gdy wychodził z mieszkania i nie
miał czasu na zniszczenie towaru.
W trakcie przeszukania, w łóżku,
w torbie podróżnej oraz kuchennej
szafce kryminalni znaleźli środki
odurzające. W rezultacie zabezpieczyli 58,8 grama marihuany
i 34 gramy amfetaminy, do tego
gotówkę w kwocie 26 050 złotych.

Kradli w sklepach
Do komisariatu w Wawrze wpłynęło zawiadomienie o kradzieży
sklepowej. Sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego, ustalili
podejrzanych. Byli to obywatele
Rosji. Obaj zostali zatrzymani.
Przez kilkanaście dni stycznia mężczyźni odwiedzili kilka sklepów, nie
tylko w Warszawie, dokonywali tam
kradzieży m.in. artykułów spożywczych, kosmetyków, narzędzi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił
na przedstawienie 30-latkowi
sześć zarzutów, a 34-latkowi
– cztery. Za kradzież grozi im do
5 lat pozbawienia wolności.
policja.pl
REKLAMA

REKLAMA

Podwójna reprezentacja
czy agent wyłączny?

W branży pośrednictwa nieruchomości agenci pracują w oparciu o dwa modele współpracy z klientem.
Są to:
l model umów zwykłych, potocznie zwanych „otwartymi”, oraz
l model umów z klauzulą wyłączności.

Zasadnicza różnica polega na tym, że w modelu umów
zwykłych agent działa na rzecz dwóch stron, próbując
pogodzić różne interesy majątkowe kupującego i sprzedającego. Pobiera wynagrodzenie od dwóch stron transakcji
i nie współpracuje z innymi agentami. Jego ofertę można
znaleźć tylko na stronie internetowej agencji oraz na portalu
nieruchomościowym. Dysponuje niewielkim budżetem
marketingowym, jest ukierunkowany raczej na ilość ofert,
niż na ich jakość. Zdjęcia nie pokazują najbliższej okolicy.
Często kilka agencji dysponuje identycznymi zdjęciami,
a zdarza się, że pochodzącymi ze smartfonu właściciela.
Wideo-oferta w budżecie już się nie mieści, także brak
profesjonalnych, barwnych rzutów rozkładu pomieszczeń, próżno szukać mapki lokalnej infrastruktury handlowo-usługowej ani dobrze, ciekawie napisanego opisu
i parametrów technicznych.
Przy podwójnej reprezentacji agent jest skłonny negocjować obniżenie ceny na rzecz kupującego. I tak „wyjdzie
na swoje”, skoro pobierze podwójną prowizję. Jeśli drugą
stronę reprezentuje agent wyłączny, to do transakcji po
prostu nie dojdzie, ponieważ agent pracujący na umowie
zwykłej nie będzie mógł pobrać drugiej prowizji od kupującego. Właściciel nieruchomości nawet nie dowie się, że
pojawił się potencjalny kupujący reprezentowany przez
agenta wyłącznego. Adres nieruchomości nie jest podany
do wiadomości, a zdjęcia są wykonane w taki sposób, aby
nie można było zorientować się, o którą nieruchomość
chodzi i „poskarżyć” się właścicielowi.

Oferta sprzedaży lub wynajmu nieruchomości dociera
w tym modelu nie tylko do potencjalnych kupujących, ale
do minimum kilkudziesięciu innych agentów, prowadzących własne działania marketingowe i posiadających własne bazy klientów poszukujących.
W Warszawie funkcjonuje system MLS utworzony
przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, zrzeszające około 300 warszawskich agencji.

W Wielkiej Brytanii branżowe organizacje agentów nieruchomości zakazały podwójnej reprezentacji, a co za tym

System jest rozbudowywany i obejmuje także Kraków
i Poznań – jest całkiem sporo transakcji pomiędzy mieszkańcami Warszawy, Poznania i Krakowa, reprezentowanych przez agentów z tych miast.
Właściciele nieruchomości często sądzą, że jeśli zawrą kilka umów zwykłych z agencjami, to zwiększą swoje
szanse na sprzedaż lub wynajem. Dlaczego jest to pogląd
mylny, wyjaśnię w kolejnym artykule.
Przemysław Ostrzyżek, Agent nieruchomości

Przemysław Ostrzyżek
Agent nieruchomości

tel. 794 421 100
Prawobrzeżna Warszawa

Zobacz na:
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idzie, pobierania podwójnej
prowizji. Jest to uważane za
nieetyczne z powodu konfliktu
interesów stron transakcji.
Polecam artykuł Grażyny
Błaszczak w Rzeczpospolitej
z 7.04.2017 r. „Podwójna reprezentacja. Czy to grzech
agentów i doradców?”.
W modelu z klauzulą wyłączności, wywodzącym się
z USA, Kanady i popularnym w Wielkiej Brytanii i większości krajów europejskich, agent nie może reprezentować dwóch stron transakcji. Ofertę agenta wyłącznego
można znaleźć także u innych agentów pracujących na
wyłączność, którzy mogą ją publikować i przedstawiać
klientom jako własną. Tacy agenci korzystają z systemów
wymiany ofert na wyłączność, tzw. „MLS” – Multiple Listing Systems, czyli po polsku Systemu Wielokrotnego
Oferowania. Systemy te są podstawą pracy agentów
w USA, w Kanadzie czy w krajach europejskich.

/PolecanyAgent

Zwycięzcom puchary wręczał Robert Nowosielski, były Mistrz Polski w biegu na 800 m.

Start młodzieżowego biegu, któremu patronuje „Mieszkaniec”.

Patronat Medialny
Bieg, którego Partnerem
Tytularnym jest marka Wedel,
zawsze odbywa się w czasie
mazowieckich ferii zimowych.
Głównymi organizatorami wydarzenia są środowiska południowopraskiego PTTK.
Oprócz głównych biegów,
prowadzone są marsze i biegi
na orientację oraz Nordic Walking. „Mieszkaniec” szczególnie kibicował w biegach dzieci

biegaj razem z wedlem

i młodzieży. Zresztą na młodzieżowym dystansie jednej
pętli ufundowaliśmy puchary
dla zwycięzców, które wręczał
Robert Nowosielski, syn założyciela naszej gazety.
Swoją trasę miały również
dzieci, które musiały pokonać
dystans 250 m. Ta kategoria
wzbudziła najwięcej emocji.
Maluchy, które niedawno nauczyły się chodzić, przy pomocy

rodziców docierały do mety. Na
tym dystansie mieliśmy swoją
swoją przedstawicielkę – Helenkę, która dziarsko (przy małym wsparciu mamy) dobiegła
do mety.
W biegach głównych (na 5,43
i 9 km) zdarzyła się rzecz niebywała – na obydwu dystansach
zwyciężył Wojciech Kopeć,
który identycznego wyczynu
dokonał przed rokiem! W du-

żych biegach naszą redakcję
dumnie reprezentowali Grzegorz i Magda. Ta wspaniała para
już kolejny raz pokazała, że bieganie może być wielką pasją.
Wszyscy zawodnicy zostali
udekorowani pamiątkowymi
medalami, a na mecie na każdego czekała filiżanka gorącej,
pysznej, wedlowskiej czekolady. To był naprawdę wyjątkowy dzień.
saros

Dorośli w biegach rywalizowali równie zacięcie jak najmłodsi.

fot. Luka&Maro

Magda i Grzegorz - nasza drużyna w głównym biegu.

W barwach „Mieszkańca” mała Helenka wraz z mamą dzielnie pokonała dystans 250 m.

Silna grupa reprezentantów Kraju Kwitnącej Wiśni. Obecny właściciel marki Wedel,
grupa Lotte, jest firmą japońską.
REKLAMA
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99

zł/250 g

cena za 1 kg
– 23,96 zł

*Oferta ważna do 28.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
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Kobiecym okiem
Kultury, kultury!

O każdej, nawet najbardziej błahej
sprawie można rozmawiać na wiele
sposobów, zależnie nie od rangi tej
sprawy, lecz od kultury osobistej rozmówców. Dotyczy to również spraw
najbardziej istotnych, osobistych
i w zasadzie – wszystkich.
Czy przychodząc z wizytą, zdejmujemy w przedpokoju buty, czy nie?
Jedni są głęboko przekonani, że tak,
by uszanować pracę pani domu, która
wysprzątała podłogę. Inni znowu twierdzą, że nasz gość w wizytowym stroju,
na przykład w eleganckim garniturze
i w skarpetach, to tak zwana wiocha.
Jeśli gospodarze zaprosili nas do domu,
musieli liczyć się z tym, że będziemy
chodzić po ich podłodze czy brudzić ich

talerze. W innym wypadku spotkalibyśmy się przecież na mieście!
Tak czy siak, zgody brak.
Wiele kontrowersji budzi mówienie
„smacznego” przy posiłku. Dla niektórych
to wyraz galanterii,
dla innych – obyczaj
przeniesiony wprost ze
stołówki pracowniczej
czy więziennej. Jedni
i drudzy mają swoje
argumenty i z zapałem,
od lat, wiodą gorący
spór. Ci nieustępliwie
życzą, tamci nieustannie są tym zażenowani. Argumentów za
i przeciw pełen jest internet, nie warto
ich tu powtarzać.
Faktem jest, że savoir-vivre – ten
przedwojenny – nigdy nie nakazywał

Co tam panie na Pradze...
Ni srebro ni złoto…

– Kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, był jeszcze luty mróz…
Kazimierz Główka, emeryt, klient bazaru na pl. Szembeka jak zwykle z uśmiechem przywitał się z kupcem miejscowym damsko-bieliźnianym, Eustachym
Mordziakiem.
– A teraz jest już tylko luty. Znowu chlapa – Eustachy dokończył podsuniętą myśl.
– Ale za to w Ameryce – widział pan?
– Jak woda w powietrzu zamarza? Widziałem. Daj pan spokój –minus czterdzieści parę, to przecież żyć się nie da.
– Powiem panu, że znam kraje, gdzie takich mrozów nie ma, a żyć też się nie da.
– Znaczy?
– Co pan, panie Eustachy – wczoraj pan tu przyjechał? Nie słyszy pan, nie widzi,
co się wokół dzieje?
– No, co się dzieje, panie Kaziu? Co się dzieje? Od kiedy człowiek wynalazł koło
i pieniądze, zaczął kręcić interesy. To takie dziwne?
– A całował się pan kiedyś z bokserką?
– Nigdy nie poznałem żadnej bokserki i powiem panu, że nie wiem, czy się
z tego powodu martwić, czy cieszyć. Bokserka, to zawsze bokserka. Całować
się z taką strach, zwłaszcza, jak ma silny prawy sierpowy.
– O psie mówię.
– A, o psie. Z bokserką, to nie.
– A pan minister od tajnych służb – tak!
– Jak od tajnych służb, to ja się nie wypowiadam. To nigdy nie wiadomo…
– Co nie wiadomo? Podobno nawalony był, jak stodoła po żniwach! Na czworakach za nią łaził.
– Panie Kaziu, skąd wiadomo, czy nie musiał? Może działał pod przykryciem,
może się kamuflował? Może miał poufną informację, że ta bokserka, to nie bok-

mówienia „smacznego” czy zdejmowania butów. Nie bez racji.
Inna sprawa, to na przykład całowanie pań w dłoń. Przed wojną całowano,
lecz nie bez kontrowersji. Dłoń „ubraną” całować w rękawiczkę czy
w wolne miejsce ponad
nią? A może „cmoknąć”
w powietrze? Generalnie, nie całowano też
dłoni, jeśli spotkano panią pod gołym niebem
(np. w parku), lecz czy
była to żelazna reguła?
Podziały w narodzie
dotyczą też spraw przyziemnych. Czy
rolka papieru toaletowego ma rozwijać się od ściany, czy też może od zewnątrz? Jedni tak, drudzy siak. Każdy
pewien, że racja leży po jego stronie.

Wynalazca, opisując sposób używania
papieru toaletowego, wyraźnie zaleca
wieszanie „na zewnątrz”, by łatwiej odrywać kawałki, nie szorując niepotrzebnie palcami po ścianie. Dowodzi tego
instruktażowy rysunek, który można
znaleźć przy opisie patentu. A jak Państwo wieszają?
Trudno przekonać nieprzekonanych
i nie o to tu chodzi, lecz o poziom dyskusji, jeśli do niej dojdzie: spokojny, z poszanowaniem postawy rozmówcy. Bez
chamstwa, obelg itp.
Tzw. „mowa nienawiści” (także w internecie), czyli groźby, obelgi, podżeganie do przestępstw, może skutkować
surową karą, aż do 5 lat więzienia. A winowajcę łatwo znaleźć, nawet internet
nie zapewni anonimowości.
Pod rozwagę wszelkim fanatykom
i tym „urodzonym z racją”…
żu

serka tylko przebrana funkcjonariuszka ruskiej ambasady. Albo niemieckiej? Co
my wiemy, w gruncie rzeczy? Tajne służby, to tajne służby. Nie sądźmy pochopnie, po pozorach. A jak on udawał pijanego, bo miał taki rozkaz, a w rzeczywistości łeb ma jak wiadro?
– No wie pan, panie Eustachy, teraz to pan mi kisiel z mózgu zrobił. Może tak
być, jak pan mówi. Może tak być… No, a pan Stefan – profesor od meszek?
Stary chłop, a głupi.
– Dlaczego głupi? Może mądry właśnie? Miał czekać na śmierć? Ona i tak przyjdzie, a jak człowiek ma głowę, ręce i resztę zajęte czym innym, to nawet nie
zauważy. Weselszy umrze.
– Ale, żeby w tym wieku?
– Profesor sam mówił, że za młodu jadł szczaw z nasypu kolejowego i mirabelki.
Witaminy potrafią cuda czynić.
– Jednak to obciach jest. Podobno niejaki Sylwio Berlusconi telegram mu przysłał: – Ale ty mi Stefan zaimponowałeś teraz – napisał.
– Panie Kaziu, od kogo jak od kogo, ale pochwała w tych sprawach od Berlusconiego – jeśli to prawda jest – to akurat zaszczyt jest i wyróżnienie. W końcu
on się zna.
– Tylko, że to już druga wpadka, pana posła.
– A pierwsza?
– No, jak to – hrabina Potocka. Nie pamięta pan damy, która do Sejmu przeniknęła i na trwale popsuła stosunki między politykami. Każdy chciał ją poznać, ale
nie każdemu się udało, co ona potem w książce opisała.
– Teraz pamiętam. Profesor z tej znajomości wyszedł jednak z tarczą, nie to, co
pan Kwaśniewski, dajmy na to…
– A o Srebrnej pan słyszał? Też pan to bagatelizuje, panie Eustachy?
– W sprawie Srebrnej, to powiem panu tak, panie Kaziu: Mowa jest srebrem,
a milczenie złotem. My, ludzie prości, powinniśmy zachowywać się z rozsądnie
i wypowiadać z umiarem.
Szaser

'

PRAWNIK
RADZI
Czytelnicy pytają – radca prawny
Marcin Kluś odpowiada

Niedawno zmarł mój dziadek. Pozostawił testament,
którego treść nie jest po myśli wszystkich członków
rodziny. Jedna z osób twierdzi, że testament powinien być unieważniony, gdyż przy jego sporządzeniu
pomagano dziadkowi. Czy faktycznie taka pomoc
skutkuje nieważnością testamentu?
Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 949 Kodeksu cywilnego, spadkodawca
może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze
i opatrzy datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości, co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu,
co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.
Z powyższego wynika, że testament własnoręczny wymaga spełnienia trzech przesłanek:
1) napisania go w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę;
2) podpisania przez spadkodawcę;
3) opatrzenia datą przez spadkodawcę.
W świetle powyższego należy uznać, że tylko testament sporządzony własnoręcznie i wyłącznie przez spadkodawcę nie będzie rodził wątpliwości, co do jego ważności. Z drugiej strony
nie można przyjąć, że sytuacja opisana w pytaniu automatycznie spowoduje, że testament
będzie nieważny. W mojej ocenie, powyższe będzie uzależnione od zakresu ingerencji osób
trzecich w spisanie ostatniej woli spadkodawcy. Jeśli przykładowo testament spisała osoba
trzecia i podała go do podpisu spadkodawcy, to taki dokument będzie nieważny. Jeżeli jednak
pomoc spadkodawcy przy sporządzaniu testamentu polegała na podaniu kartki i długopisu lub
przytrzymywaniu kartki, to takie czynności nie będą prowadzić do nieważności testamentu. Za
niejednoznaczne i wątpliwe należy uznać podtrzymywanie ręki testatora, który sam nie jest już
w stanie utrzymać długopisu, a tym bardziej wodzenie ręką testatora przez osobę trzecią.
Warto jednak pamiętać, że przepis nie zabraniają obecności osób trzecich przy czynności
spisywania testamentu własnoręcznego przez spadkodawcę.
Czy przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego, muszą być obecni świadkowie?
Przy spisywaniu testamentu własnoręcznego nie muszą być obecni świadkowie. Jedynymi
warunkami do uznania testamentu własnoręcznego za ważny są przesłanki wymienione powyżej. Brak świadków przy takiej czynności nie spowoduje zatem nieważności dokumentu.
Należy jednak mieć na uwadze, że kodeks cywilny w niektórych sytuacjach wymaga, aby
przy ujawnianiu ostatniej woli spadkodawcy obecni byli świadkowie. Powyższe dotyczy przede
wszystkim testamentu ustnego, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Przy tej
czynności musi być obecnych co najmniej trzech świadków.
Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch
świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu
cywilnego.
Szczególną formą testamentu jest również testament podróżny, który dla zachowania ważności wymaga przede wszystkim obecności dowódcy statku (morskiego lub powietrznego) lub
jego zastępcy oraz dwóch świadków.

Listy i maile można kierować na adres redakcji.
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Akademia Expertów Urody, 04-154 Warszawa, ul. Kawcza 53 lok. 1
– to profesjonalne szkolenia i zabiegi z kosmetyki estetycznej, makijażu
permanentnego, stylizacji rzęs i podologii. Z nami nauczysz się nowego zawodu.
OFERTA GABINETU KOSMET YCZNEGO
Zapraszamy seniorów 65+ w godzinach 9:00-13:00. Rabat 30%
Zapraszamy młodzież 16-18 lat – borykasz się z trądzikiem, pomożemy! Rabat 25%
Zapraszamy panów – problemy skórne twarzy, pedicure. Rabat 20%

5%

OB
Warszawa, ul. Płowiecka 25
OW
RA IĄZU
(róg Świeckiej)
BA JE
T*
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00
sobota: 10.00 – 14.00
*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

www.meblesosnowe.eu | e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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Pedicure podologiczny – pozwoli ocenić stan Twoich stóp i ulży w chodzeniu.
Cena 140 zł
Pomożemy również w przypadku
wrastających paznokci, pękających
pięt, odcisków, nagniotków itp.
l Laminacja, lifting i botoks
rzęs to genialna regeneracja,
a także spektakularny
efekt pogrubionych,
przedłużonych
i podkręconych rzęs.
Cena 150 zł
– henna rzęs gratis

Nowość! Henna pudrowa brwi „Elleebana” z dopasowaniem kształtu
brwi do Twojej twarzy – daje efekt makijażu permanentnego brwi na 4-6
tygodni. Cena 120 zł
l Mezoterapia mikroigłowa (twarz, szyja, dekolt) z ampułką i maską algową.
Cena 200 zł
l Karboksyterapia – pragniesz zlikwidować cienie i worki pod oczami
lub pozbyć się tkanki tłuszczowej i cellulitu ten zabieg jest dla Ciebie.
Cena 180 zł
l

KONKURS WALENTYNKOWY NA
Wygraj bon o wartości 300 zł do wykorzystania
na wybrany/e zabieg/i.

Pytanie konkursowe: Z którego zabiegu Akademii Expertów Urody
chciał(a)byś skorzystać i dlaczego?
l Polub post konkursowy na
/akademiaexpertowurody.
l Czas trwania konkursu: 7.02.2019 od godziny 12:00 do 14.02.2019
do godziny 12:00. Ogłoszenie wyników: 14.02.2019 o godzinie 14:00.
l Wygrywa najciekawsza odpowiedź.
l

Koza z domu, Wawrowi lżej

Straż miejska monitoruje
co wypływa z naszych kominów.

Jakość powietrza w Warszawie nie należy do zadowa- wymiana pieców w niektórych
lających. Jednym ze sposobów walki ze smogiem jest przypadkach jest uzasadniona
ekonomicznie.
wymiana „kopciuchów” na nowoczesne piece i kotły.

Wśród warszawskich dzielnic, w odniesieniu do zasobu
komunalnego w takiej wymianie, przoduje Wawer. Choć oficjalnie o smogu w stolicy mówi
się relatywnie od niedawna, to
Wawer pozbył się już blisko połowy „kopciuchów” w budynkach gminnych. Jak się osiąga
takie wyniki?
W 2018 r. w wawerskim
Ratuszu działał punkt konsultacyjny, gdzie można było uzyskać
informacje o programach dotacyjnych na wymianę pieców czy
termomodernizację budynków
oraz uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków. Punkt ten
cieszył się dużą popularnością
– przez niespełna 3 miesiące
udzielono w nim ponad 500 porad. Taki punkt konsultacyjny
będzie również funkcjonował
w roku bieżącym.
– Walka o czyste powietrze
jest priorytetem dla mieszkańców i władz dzielnicy. Żeby
skutecznie zachęcać mieszkańców do wymiany pieców
lub zmiany źródła ogrzewania,
zaczynamy od siebie. Dzięki
REKLAMA

wsparciu miasta w 2018 udało
nam się wymienić 262 nieekologiczne piece w naszych
budynkach komunalnych (to
ok. 40 proc. całości – przyp.
red.). To najlepszy wynik wśród
warszawskich dzielnic. Zostało do wymiany nam jeszcze
niespełna 400 – mówi Jacek
Wiśnicki zastępca burmistrza.
– Zależy nam przede wszystkim na podłączeniu do sieci
gazowej. Trwają też analizy
dotyczące stanu technicznego
budynków, by sprawdzić czy

Według jesiennego raportu
Najwyższej Izby Kontroli władze państwowe oraz samorządowe nie podejmują dostatecznych kroków w celu poprawy
jakości powietrza. NIK stwierdza, że jeśli chodzi o tę jakość, to
cała Polska znajduje się w ogonie państw Unii Europejskiej.
Niestety Warszawa jako miasto
nie ma dobrych wyników przy
likwidowaniu „kopciuchów”.
Rocznie wymianie tu podlega
kilkakrotnie mniej starych,
szkodliwych pieców i kotłów
niż w Krakowie.

Do pieców, kotłów i kominków niestety nadal trafiają śmieci.

Zintensyfikowanie walki
z „kopciuchami” zapowiedział
prezydent stolicy Rafał Trzaskowski: – Do 2021 zlikwidujemy
wszystkie kopciuchy w domach
komunalnych. Złożę projekt nowelizacji uchwały, modyfikujący
zasady dotacji wymiany starych
pieców w domach prywatnych.
Podniosę wysokość dotacji do
12 tys., a osoby najuboższe będą
mogły liczyć nawet na 100 procent wsparcia w sfinansowaniu
wymiany.
„Mieszkańca” cieszy, że
w wymianie starych pieców
przoduje w stolicy dzielnica
prawobrzeżna, czyli Wawer. To
zresztą niejedyne działanie, jakie
podejmują władze tej dzielnicy.
– Walka ze smogiem jest
nadrabianiem zaległości w tym
obszarze. Mówimy o Wawrze
jako o zielonej dzielnicy, dlatego
zamierzamy stosować rozwiązania przyszłości. Dzielnica rozpo-

częła instalację ogniw fotowoltaicznych w wawerskich szkołach,
a w planach są kolejne obiekty
publiczne – zapowiada Norbert
Szczepański burmistrz Wawra.
– Jesteśmy w trakcie zawiązywania Wawerskiego Klastra

Piec gazowy może zapewnić ciepłą
wodę i ogrzewanie mieszkania.

Energetycznego, mającego na
celu propagowanie i wspieranie
odnawialnych źródeł energii.
A jak wymianę pieców i kotłów odbierają mieszkańcy,
którzy doświadczyli tego na
własnym przykładzie?
– Jesteśmy z żoną bardzo zadowoleni z wymiany „kozy” na
nowoczesny piec, ale musieliśmy
pozostawić jeszcze elektryczne
ogrzewanie, które u nas jest
głównym źródłem ciepła. Tak
więc z pieca będziemy korzystali
rzadko – mówi Mieczysław Mikiewicz z Miedzeszyna.
Zadowolona jest także Maria Chabińska z zarządzanego
przez wawerski ZGN budynku
przy ul. Bambusowej, z którego „kopciuchy” usunięto pod
koniec roku. – Pan z naszego
„Mieszkańca”? Zawsze biorę
gazetkę w sklepie „Fali”… –
po czym wylewnie opowiada.
–Rozmawia pan z najszczęśliwszą kobietą w Polsce! Teraz,
jak wstaję rano, to mam ciepło.
Wcześniej nie miałam ogrzewania w kuchni ani łazience. Teraz
mam gaz i centralne ogrzewanie. A wszystko sfinansował
ZGN. Dzięki temu miałam fantastyczny prezent na gwiazdkę…
Jak pan będzie mógł, to pan
podziękuje naszemu ZGN-owi
i naszej administratorce pani
Annie Malowaniec.
rosa
REKLAMA
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Mieszkaniec

cudowna kobieta, wyjątkowa dyrygentka

Tosia Sadowska – kobieta o wielkim sercu tryskająca energią, którą
zaraża wszystkich. Pogodna, przyjaźnie nastawiona do ludzi i całego świata. Taka właśnie jest Tosia – dyrygentka chóru seniorów,
którzy ćwiczą swoje wokalne umiejętności w Domu Kultury Praga,
przy ul. Sawinkowa (d. Dąbrowszczaków).
Osobowość Tosi Sadowskiej wskazuję, że ma 18 lat, ale kobiety o wiek nie
wypada pytać. Urodziła się i wychowała na warszawskiej Pradze. Kiedyś
mieszkała przy ul. Brzeskiej, obecnie
– przy ul. Wileńskiej. Przeżyła ciężkie
czasy wojenne i choć było naprawdę
źle, na swój sposób z rozrzewnieniem
wspomina ten okres. Dlaczego? Bo
ludzie byli jacyś inni. Wszyscy sobie
pomagali, nie było zawiści, ale dobro i chęć wspólnego odbudowania
świata.
– Jak patrzę i porównuję tamte
czasy do obecnych, to mam wrażenie,
że nic nie jest w stanie pomóc dzisiaj
ludzkości. Człowiek człowiekowi wilkiem… Musiałby nadejść jakiś kataklizm, III wojna światowa, aby wszyscy

zrozumieli, że tak żyć nie można – tłumaczy Tosia Sadowska.
Na szczęście wojnę przeżyła. Wyrwała się też śmierci w 1980 roku.
– Szłam do pracy. Doszło do wypadku – zderzyły się dwa samochody.
Jeden z nich, trabant, wpadł prosto na
mnie. Odrzuciło mnie na ścianę. Byłam
strasznie poturbowana i długo dochodziłam do siebie – opowiada.
Nie miała lekkiego życia, ciągle
było pod górkę (może właśnie przez
trudne doświadczenia dzisiaj jest tak
niezwykłą osobą?). Wciąż jej miejscem
na ziemi jest Praga. Nigdy nawet przez
myśl jej nie przeszło, by zmienić miejsce
zamieszkania na inny kraniec miasta.
– Za co kocham Pragę? Najlepiej
pokazuje to moja piosenka: „Gdzie

prawy Wisły brzeg tonie w zieleni
drzew, to jest Praga – dzielnica jak
mówią, zła. Kto nie wie niech się
przekona, ile uroku ma”. Co mnie
denerwuje w tej dzielnicy? Przede
wszystkim sklepy w których przez
dzień i noc można kupić alkohol. To

jest straszne w dzisiejszych czasach
– podkreśla Tosia.
Tosia ma wykształcenie muzyczne
– jest wokalistką. Niestety, życie nie
pozwoliło jej na rozwijanie swojej
pasji i pracę w zawodzie. 26 lat temu
postanowiła wrócić do swojej miłości
– muzyki. Wtedy zaczęła prowadzić
chór „Starówka”.
– 10 lat byłam dyrygentką chóru
seniorów na Starym Mieście. Po kilku
latach zaczęto mi rzucać kłody pod
nogi. Wkurzyłam się (przepraszam za
wyrażenie) i powiedziałam: „dość” –
tłumaczy.
W końcu, w 2004 roku, trafiła do
praskiego Domu Kultury. Za nią poszło kilka osób z poprzedniego chóru.
Na początku było 9 wokalistów, teraz
jest 20.
– To bardzo energiczni emeryci
i renciści. Przyjeżdżają na próby nie
tylko z Warszawy – mówi dyrygentka,
a jej chórzyści podkreślają, że dla wielu
z nich życie nabrało nowego sensu
dzięki wspaniałej pani dyrygent. Dla
wielu z nich jest nie tylko dyrygentką,

ale też prawdziwym wsparciem w trudnych chwilach.
Próba chóru rozpoczyna się od
rozśpiewania całej ekipy, która nie ma
przecież muzycznego wykształcenia
ani przygotowania. Mają chęci, a to jest
najważniejsze (po wizycie na próbie
chóru naszym zdaniem to prawdziwi
profesjonaliści, którzy angażują się
w to co robią).
Praski chór nazywa się „Tonika”.
Brzmi tajemniczo? Okazuje się, że nazwa nie jest przypadkowa.
– Mam na imię Teodozja. Na początku mówiono do mnie Tonia i stąd
taki pomysł. Tosia pojawiła się trochę
później – śmieje się dyrygentka i opowiada, że jej chór jest wszechstronny.
Zależnie od sytuacji śpiewane są pieśni
klasyczne czy biesiadne, repertuar jest
imponujący.
„Tonika” bierze udział w ogólnopolskich przeglądach amatorów seniorów. Zawsze prascy wokaliści są
w czołówce. Występowali w różnych
miastach Polski. Dali dwa koncerty
w sanatorium w Ciechocinku. Dostali
owacje na stojąco. Nagrali płytę w studiu nagrań w Domu Kultury Praga.
Próby połączyły seniorów. Spotykają się nie tylko na nich. Dwa razy
w roku organizują imieniny (wszyscy,
którzy je obchodzili w ciągu ostatnich
6 miesięcy). Zasiadają w ukochanej
knajpce na Zaciszu i biesiadują, śpiewają. Jeżdżą też na wycieczki, zwiedzają, rozmawiają – tak zawiązały się
wielkie przyjaźnie.
W tym roku „Tonika” obchodzi
15-lecie istnienia. Ten jubileusz jest
zasługą Tosi, która zapewnia, że dopóki sił i zdrowia wystarczy, będzie
działać dalej. Wszystkim chórzystom
„Toniki” życzymy zdrowia i kolejnych
sukcesów!
Nina Miętus
REKLAMA

REKLAMA

Poniedziałek 16°°- 18°°
9°° - 12°°
Środa

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych
Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne

www.jaskra.org
koszt wizyty 100 zł

zapisy: 500 - 523 - 499

LECZENIE BÓLU
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 schorzeniach neurologicznych (SM, po udarze
w
mózgu),
 neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie
operacyjne (ortopedyczne, neurochirurgiczne, chirurgiczne)
 jak też i po operacjach.

NIE M U SI BOLEĆ!

ul. Widok 10, Warszawa-Śródmieście
informacje i zapisy: tel. 730 266 030
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Gabinet
Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3
(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 22 810-87-32
502 995 082
Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

Okulary tylko 49 zł
Oprawa + szkła + robocizna
(sph. od -4.0 do +4.0 dpr.)

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

TYLKO 199 zł

„Trzy w Jednym” (dal, komputer, czytanie)

– 2 soczewki progresywne
Sfera –2 do +3
Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

 soczewki do pracy biurowej
 soczewki fotochromowe
TRANSITIONS

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

 Leczenie w znieczuleniu
 Protetyka – protezy, korony,
mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu
Płatność kartą
poniedziałek, czwartek – 1300-1900
wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

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 ZIMOWY!

ZAPRASZAMY NA TURNUSY
USPRAWNIAJĄCO-REKREACYJNE
DO OŚRODKA „LEŚNA GÓRA” W KAMIEŃCZYKU
Jesteśmy wpisani do rejestru ośrodków uprawnionych do
przyjmowania grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

 z chorobami układu kostno-stawowego
 z upośledzeniem umysłowym
 z chorobą psychiczną
 z padaczką
 ze schorzeniami układu krążenia

WCZASY REFUNDOWANE

Ceny już od 1400 zł w cenie
pobyt, 2 zabiegi fizykalne,
całodzienne wyżywienie.
Rehabilitacja ustalana
indywidualnie dla każdego pacjenta.
kontakt@domopiekilesnagora.pl

< 606 976 031 lub 660 697 365
Kamieńczyk k/Wyszkowa, ul. Warszawska 18
www.domopiekilesnagora.pl

POŻYCZKA
wystarczy dowód osobisty
gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

Pożyczki

ekspresowe

6 000 zł
ź nas!
Sprawd

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76
tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl, www.redom.pl
WYKONUJE:
 renowację tapicerki i stolarki
mebli stylowych i współczesnych
 nowe meble na wymiar (wersalki,
tapczany, fotele, naro¿niki, stela¿e itd.)
 zabudowy z p³yt meblowych
i meble uzupe³niaj¹ce

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

TELEFONY
KOMÓRKOWE
 skup  sprzeda¿
 sim-locki
 akcesoria
 naprawy
 CH Szembeka
ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

tel. 22 333-23-11, 501 51 66 60

www.krasphone.pl

„Szembek” łączy
pokolenia

W połowie lutego w Centrum Handlowym „Szembeka”
dojdzie do realizacji bardzo ciekawej i wartościowej
inicjatywy. Powstaje tu miejsce, w którym historię będą
mogli przekazywać młodzieży żołnierze Armii Krajowej.

„Tu na razie jest klepisko…”
– reporterowi „Mieszkańca” nasunęły się słowa piosenki braci
Golców, gdy kilkanaście dni
temu odwiedzał miejsce, które
będzie dedykowane powstańcom
warszawskim, żołnierzom AK
i tzw. drugiej konspiracji, weteranom i kombatantom zbrojnych
organizacji XX-wiecznej Polski.
Aż trudno uwierzyć, że już za tydzień ta pusta przestrzeń stanie
się swoistym azylem dla narodowych bohaterów i miejscem
edukacji młodych pokoleń (na
zdjęciu poniżej).

– Niejako współgospodarzami tego miejsca będzie Fundacja Pomocy Na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. Gen.
Bryg. Leopolda Okulickiego
ps. „Niedźwiadek”, która od
lat opiekuje się kombatantami
– mówi „Mieszkańcowi” Mirosław Sztyber, prezes CH Szembeka.
Na blisko 200 metrach kwadratowych powstanie m.in. sala
konferencyjno-wykładowa,
która będzie miała wystrój historyczny.
– Salę, oczywiście, będziemy
wynajmowali dla działalności
gospodarczej, ale będzie ona
również służyła do spotkań
z „żywą historią”, do spotkań
warszawskiej młodzieży ze
świadkami i uczestnikami walk
o wolną Polskę. Chcemy, żeby
to było miejsce, które będzie
łączyło pokolenia. Uważam,
że w takich obiektach jak nasze

centrum jest miejsce na inicjatywy kulturalne czy historyczne
– komentuje prezes Mirosław
Sztyber i dodaje, że już kilka
szkół wyraziło zainteresowanie przeprowadzaniem tu lekcji historii, w czasie których
uczniowie będą mogli spotkać
i wysłuchać dawnych żołnierzy
i powstańców.
Roboczo przestrzeń, o której
piszemy, nazywana jest Akademią Pamięci Armii Krajowej
i Żołnierzy Niezłomnych Drugiej Konspiracji. Na mapie Warszawy do tej pory nie było takiego miejsca.
– Dla nas
to będzie miejsce szczególne
– mówi dr Stanisław Rubkiewicz, prezes
Fundacji Armii
K r ajowe j. –
Otwarcie Akademii znakomicie wpisze się
w 30. rocznicę
powołania do
życia naszej Fundacji, której
głównym celem była do tej pory
opieka medyczna i prawna nad
żołnierzami AK, kombatantami
oraz osobami represjonowanymi po wojnie. W naszym statucie mamy też punkt mówiący
o działalności historycznej
i Akademia umożliwi nam realizację tego punktu. Fundacja
ma zarejestrowanych ponad
1000 kombatantów w wieku
ok. 90 lat. Wielu z nich jest
jeszcze w na tyle dobrej formie,
że może się spotykać z dziećmi
i młodzieżą.
Prezes dodaje, że współzałożyciel Fundacji, wielce zasłużony w działaniach na rzecz
dbania o godność i pamięć żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych i osób represjonowanych,
mecenas Andrzej Siedlecki,
już ma opracowany wstępny
harmonogram spotkań szkolnej
młodzieży z kombatantami. ar

O metodzie na klamkę
już chyba większość
z nas słyszała. Przypominamy więc tylko,
że po wejściu do domu
drzwi ZAWSZE trzeba
zamykać na klucz czy
zasuwkę. Pojawiła się
jednak nowość – próba
wejścia do mieszkania
„na Boga”.
Publikujemy maila, którego otrzymaliśmy od jednej
z naszych Czytelniczek:
„Moja babcia mieszka
na Pradze. W jej kamienicy
REKLAMA

Metoda na Boga

są właściwie już tylko emeryci, więc łatwy cel dla cwanych złodziei. Na szczęście,
pomimo wieku, jest osobą
bardzo dziarską. Drzwi zamyka na klucz, nawet jak na
chwilkę wychodzi z domu.
Jak do niego wraca zamyka
drzwi na klucz i zasuwkę.
Jest inny problem. Kiedy
ktoś dzwoni do drzwi, wtedy
otwiera zawsze z pełnym przekonaniem, że to listonosz…
Tak właśnie było w ubiegłą środę. Dzwonek i babcia

„z automatu” przekręciła
klucz. W korytarzu stało
dwóch łysych, rosłych panów,
którzy grzecznie i w bardzo
miły sposób powiedzieli, że
chcą porozmawiać o… Bogu!
Wystraszona babcia niewiele
się zastanawiała, sięgnęła
po wieszak, bo to miała pod
ręką, zamachnęła się i pogoniła towarzystwo krzycząc,
że jak będzie chciała o Bogu
rozmawiać, to pójdzie do
kościoła. Raban był na całą
klatkę schodową, dlatego

inni też dzięki temu zostali
ostrzeżeni.
Piszę do was z prośbą
o nagłośnienie tej sprawy, bo
pomysły oszustów i złodziei są
naprawdę coraz „ciekawsze”,
a starsi, naiwni ludzie bardzo szybko ulegają w chwili
kiedy padają słowa o wypadku wnuczka czy właśnie
o wierze i Bogu. Przyznaję
– o kradzieży w taki sposób
nie słyszałam, nie wiem, czy
do takowej doszło, ale sytuacja wydaje się co najmniej
dziwna, dlatego na wszelki
wypadek – przestrzeżcie swoich bliskich!”.
ab
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Przy sali konferencyjnej powstaje ekspozycja starej radiofonii.
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na luzie
ŚMIESZKANIEC
– A co tam słychać u pani
syna? Podobno też wyjechał?
– Tak, siedzi w Anglii. Otworzył sklep jubilerski.
– Zdolny chłopak! Jak mu się
to udało?
– Zwyczajnie, łomem. Dlatego
teraz siedzi.
***
Dyrektor do pracowników:
– Zbliża się jubileusz naszej
firmy. Trzeba go zorganizować
tak, żeby cała Warszawa o nim
mówiła, lecz z minimalnymi

WARTO WIEDZIEĆ
 Obecna w każdym domu lodówka to,
wbrew nazwie, maszyna cieplna! Jej działanie polega na obniżaniu temperatury
wnętrza za pomocą energii, która steruje
działaniem płynu chłodzącego (lub powietrza). Absorpcyjna, adsorpcyjna, a nawet
magnetyczna czy termo akustyczna, każda
spełnia to samo zadanie.
Pierwszą chłodziarkę ponad półtora wieku
temu wynalazł zdolny, australijski drukarz
i zaadaptował pomysł do instalacji chłodzą-

kosztami. Zarządowi zależy,
żeby jubileusz wam, pracownikom, przyniósł wiele radości. Są
jakieś pomysły?
– Tak! Musi pan, prezesie,
skoczyć z Pałacu Kultury. Cały
Warszawa będzie o tym mówić,
koszt niewielki, a co do zadowolenia pracowników…
***
– Grzesiek, a czemu, zamiast
jeździć tym nowo kupionym samochodem, zamykasz się z nim
całymi dniami w garażu i demontujesz wszystkie elementy?!
– Bo poprzedni właściciel przyznał, że włożył w niego 20 tysięcy zł!
Wesoły Romek
cej w browarze. Trzy lata później, dla innego browaru, niemiecki inżynier opracował
własną koncepcję instalacji chłodzącej dla
innego browaru, dzięki czemu można było
także w upały produkować piwo.
Pierwsze (elektryczne!) egzemplarze do
użytku domowego można było kupić dopiero w roku 1913 w Chicago i w Niemczech. Wyglądały naprawdę dziwnie.
Nieustępliwym prekursorem i do dziś
bardzo cenionym producentem była firma
Electrolux.
Na szczęście w 1939 roku wynaleziono do
kompletu zamrażarkę i ten zestaw, w jednej „szafie” najczęściej kupujemy do dziś.
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Ciekawska

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

RADY CIOTKI AGATY

ZAJRZYJMY DO KUCHNI

Atmosfera to każdym domu ważna
rzecz. Także w sensie dosłownym.
Oddychamy powietrzem, zamkniętym w ścianach, a wraz z nim kurzem, roztoczami, wilgocią i mnóstwem niechcianych substancji.
Wniosek prosty – trzeba wietrzyć,
bez względu na zewnętrzną temperaturę i pogodę! W lecie sprawa prosta, ale w zimie – wietrzymy intensywnie i szybko. Warto powtarzać to
kilka razy w ciągu dnia, zwłaszcza
przed snem.
Wietrzenie oczyszcza powietrze, ale
też odprowadza wilgoć, będącą powodem powstawania grzyba.
Są jednak wyjątki – czyhający na zewnątrz smog. Co robić, jeśli poziom
zanieczyszczeń przekracza normy
i wszędzie trąbią, by nie wietrzyć,
nie wychodzić na spacer, ograniczyć emisję spalin? Moim zdaniem
– wietrzyć, choć może rzadziej i skorzystać z domowych oczyszczaczy
powietrza z filtrem HEPA. Wystarczą
te po około 200 zł. Sprawdzone, to
działa! Najlepiej widać to po stanie
filtra…

Serek topiony, żółtko, maggi w płynie lub sos sojowy – wszystko w pokojowej temperaturze zmiksuj na gładko. To sprawdzony, przedwojenny przepis Babci Ałły, polecam na malutkie
krakersy i kanapeczki przekąskowe.
Makrela wędzona, obrana ze skóry i ości, twarożek, cebulka dymka lub szalotka – makrelę
trzeba rozdrobnić widelcem, cebulkę posiekać, dodać sól i pieprz, wymieszać. Pycha!
Jajka na twardo, obrane i zmiksowane póki ciepłe z solą, świeżo zmielonym pieprzem, łyżką
masła i kilkoma (2–3) majonezu, posypane bardzo grubo szczypiorkiem. Znakomite na śniadanie i nie tylko!
Kawałek dowolnego pasztetu, zmiksowany lub starannie rozgnieciony szerokim widelcem
z jedną łyżeczką musztardy i dwiema majonezu i ketchupu (do smaku) – świetny do malutkich
przekąsek.
Serek homogenizowany rozprowadź z łyżką bardzo gęstej, kwaśnej śmietany i łyżką chrzanu,
dodaj siekany koperek. To także super dodatek do pieczonych ziemniaków lub smażonej ryby.
Najprościej – grubo tarty miękki, żółty ser wymieszany z majonezem i dobrze odsączoną
kukurydzą z puszki. To również świetnie smakuje z pieczonym ziemniakiem.
Serek homogenizowany wymieszaj z siekanym, wędzonym łososiem, koperkiem i kilkoma
kaparami lub siekanymi malutkimi korniszonkami. Wyrazisty smak, pycha!
Pasta z cieciorki i suszonych, siekanych pomidorów – biały sezam (1/2 szklanki) namocz, a potem gotuj powoli 20 minut w tej samej wodzie, niech ostygnie. Sezam, 2–4 ząbki czosnku, 1/4
szklanki oliwy i sok z ½ cytryny zmiksuj na gładko z puszką odsączonej cieciorki. Gdy za gęste,
dodaj odrobinę zalewy z cieciorki. Suszone pomidory posiekaj na bardzo drobne kawałeczki,
wmieszaj w masę. Nie trzeba tu soli! Odstaw na 2–3 godziny, serwuj z bułką lub tostami.
Pasta pieczarkowa – powoli uduś na maśle grubo siekane pieczarki (najlepiej brązowe, ale
niekoniecznie) z cebulą. Dodaj sporo pieprzu i soli. Gdy są miękkie, zmiksuj na gładko i wymieszaj z siekaną natką pietruszki. Świetne na ciepło i na zimno albo jako baza do zapiekanek
– przykryj posmarowane kromki żółtym serem i zapiecz.
Pyszna Józia

Coś do chleba, czyli pasty. Ale nie chodzi tu makarony i kluski,
choć od pewnego czasu niektórzy je „pastami” nazywają!
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Krzyżówka Mieszkańca nr 3

Szanowni Mieszkańcy Pragi Południe,
Drodzy Sąsiedzi,
mija pierwszy kwartał mojej pracy jako
radnego dzielnicy Praga-Południe.
Przez ten czas brałem czynny udział
w sesjach Rady Dzielnicy, posiedzeniach
komisji oraz spotykałem się
z mieszkańcami.
Decyzją Rady Pragi Południe
zostałem wiceprzewodniczącym
Komisji Oświaty. Działam
w niej aktywnie, podobnie jak
w pozostałych komisjach, do
których mnie wybrano – Komisji
Polityki Społecznej oraz Komisji
Skarg i Wniosków.
Zapewniam Państwa, że łączę
wykonywanie obowiązków
radnego ze swoją dotychczasową
działalnością na rzecz dzieci
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
które w tym roku obchodzi
100-lecie.
Dziękuję Państwu za mandat
zaufania, jakim obdarzyliście mnie
w wyborach samorządowych
i deklaruję, że nowe obowiązki
będę wykonywał bardzo rzetelnie.
Sylwester Nowak
Radny Dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy
W związku z tym, że weszliśmy w okres rozliczeń podatkowych za ubiegły rok pragnę zachęcić Czytelników „Mieszkańca” do przekazania 1% podatku na rzecz naszego Ogniska TPD. Wystarczy tylko
w odpowiednich rubrykach rocznej deklaracji PIT wpisać nr KRS 0000134684 oraz cel szczegółowy:
Ognisko Grochowska. Dziękuję w imieniu naszych dzieci.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą końcowe hasło – przysłowie ludowe.
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Rozwiązanie należy przesyłać na adres redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety.
Do wygrania album „Polska nasze dziedzictwo – MAZOWIECKIE”.
Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2019 – „Klamka zapadła”. Album „Impresje w warszawskiej Pragi”
wylosowała p. Janina Szestakowska. Po odbiór zapraszamy do redakcji do dnia 15.02.2019 r.

ZAMÓW W INTERNECIE: www.mieszkaniec.pl
MAILEM: reklama@mieszkaniec.pl
FINANSE
n Pożyczki w 24 h (także z komornikiem). Tel. 790-564-948
KUPIĘ
n ! Przedmioty z likwidowanych
mieszkań oraz znaczki, monety,
książki, pocztówki i meble.
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118
n Antyki, obrazy, meble, książki, pocztówki, szable, bagnety, odznaczenia.
Tel. 601-336-063
n Meble, obrazy, znaczki, książki,
monety, medale.
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118
n Starą srebrną biżuterię za gotówkę.
Tel. 691-516-316
n Stare motocykle, części, silniki,
kosze, ramy, koła. Tel. 601-709-388
MEDYCZNE
n Alkoholowo-narkotykowe
odtrucia, Esperal.
Tel. 22 671-15-79, 22 613-98-37
NAUKA
n Angielski, niemiecki.
Tel. 601-20-93-41
n Francuski, rosyjski – przysięgłe
i inne. Tel. 601-351-864
n Matematyka, dojazd.
Tel. 691-870-045
n Pomoc i nauka w obsłudze
komputera, internetu i komórki.
Osoby starsze – promocja! Student.
Tel. 533-404-404
NIERUCHOMOŚCI – Kupię
n Kupię 1-2 pokoje za gotówkę.
Tel. 509-720-867
NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam
n Lub wynajmę garaż
ul. Dobrowoja 10. Tel. 607-893-530
PRACA
n Opieka Niemcy Legalnie.
Tel. 725-248-935
PRAWNE
n Adwokat Kamila Osica-Miładowska,
sprawy cywilne, lokalowe, rodzinne,
spadkowe, administracyjne 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,
spadkowe (umowy, odszkodowania,
rozwody, alimenty, nieruchomości,
inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kontrole
podatkowe i sprawdzające, porady,
wszystkie podatki, spadki, darowizny,
aukcje, nieujawnione dochody.
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656,
www.podatki-doradca.pl
n Kancelaria Adwokacka adw.
Teresa Zdanowicz. Sprawy cywilne,
karne, rodzinne, spadkowe, rozwody.
Wawer-Anin ul. Ukośna.
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481
SPRZEDAM
n Drewno kominkowe.
Tel. 6090-805-821
n Drewno kominkowe w workach
105 cm x 65 cm; cena 22 zł.
Tel. 721-002-710
n Multifunkcyjny robot kuchenny
firmy Elite Cook i garnki 19 sztuk firmy
Venice. Tel. 507-499-455
n Odkurzacze Rainbow – nowe,
używane – serwis, konserwacja,
akcesoria. Tel. 606-742-822,
www.odkurzaczewodne.eu
TRANSPORT
n Przeprowadzki 24h/7. Wywóz
i utylizacja zbędnych mebli,
przedmiotów z mieszkań i piwnic.
Tel. 607-66-33-30
n Przeprowadzki. Wywóz gruzu
i mebli. Tel. 722-990-444
n Transport – przeprowadzki – samochód o wymiarach 3,9 dł./2,0 wys. –
kontener, kraj, zagranica, konkurencyjne ceny. Tel. 502-904-764
USŁUGI
n AAAA Anteny telewizyjne
montaż, ustawianie, naprawy.
Tel. 883-997-800
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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS
KONKURENCYJNE CENY
ul. Rechniewskiego 14 (kościół św. Patryka)
ul. Floriańska 6 - Filia
500 253 842; 502 832 474
www.lethewarszawa.pl

MIESZKANIEC
CZASOPISMO
SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE

Następne wydanie 21.02.2019

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 INSTALACJE
NOWE, WYMIANA – UPRAWNIENIA.
TEL. 504-618-888
n Futra – kożuchy, odzież skórzana –
usługi miarowe, przeróbki, wszelkie
naprawy, ul. Zamieniecka 63.
Tel. 22 610-23-05
n GAZ, HYDRAULIKA. NAPRAWY,
MONTAŻ, PRZERÓBKI
– 24 H. TANIO.
TEL. 22 610-88-27, 604-798-744
n HYDRAULICZNE INSTALACJE,
REMONTY. TEL. 504-618-888

n STOLARZ – SZAFY, ZABUDOWY,
GARDEROBY I PAWLACZE.
TEL. 602-126-214
n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88
n Żaluzje, verticale, rolety, moskitiery
– naprawy, pranie verticali.
Tel. 22 610-54-19
USŁUGI – Budowlane
n Usługi: koparko-ładowarką
– wykopy, niwelacje, wyburzenia,
młot – kucie. Konkurencyjne stawki.
Tel. 502-904-764

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

przy GRO CHOW SKIEJ 179

(pawilon pogotowia weterynaryjnego)

Zakład przeniesiony z ul. Zna nieckiego 8

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

USŁUGI – Komputerowe

TADEX
OPONY
Warszawa,

ul. Ostrobramska 38b
tel. 22 610 60 05
 Monta¿ i wywa¿anie
RUN ON FLAT 
 Sezonowe przechowywanie
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

USŁUGI – Porządkowe
n Pranie dywanów, mebli tapicerowanych. Osobiście. Tel. 512-247-440
USŁUGI – Remontowe

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

n Hydraulik. Tel. 601-948-528

TAPICER

* USŁUGI
* Na rożniki wg. wy miarów klien ta
* Ma teriały obiciowe

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

n Hydrauliczno-gazowe.
Tel. 505-65-85-23
n HYDRAULIK.
TEL. 502-031-257

Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni na cały etat
montera konserwatora instalacji sanitarnych
Od kandydata wymagamy:
* wykształcenia zawodowego * komunikatywności * uprawnień gazowych
Oferta powinna zawierać: CV, list motywacyjny, kwalifikacje.
Oferty należy składać do 18.02.2019 r. w biurze spółdzielni przy
ul. Ostrzyckiej 2/4 w sekretariacie pok. nr 8 w godz. 10-15.
Kontakt tel. 512 150 477

Warszawa, ul. Krypska 52/54

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

n Malowanie, panele, wykładziny.
Tel. 601-20-33-13
n Malowanie, tapetowanie, panele.
Tel. 22 615-76-97, 695-679-521
n Malowanie, tapetowanie, remonty.
Tel. 501-028-073, 22 566-17-16

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

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

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

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

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

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

n OKNA – NAPRAWY,
DOSZCZELNIENIA.
TEL. 787-793-700

GWINTOWNIKI

Metal-Market
HURT DETAL

NARZĘDZIA, art. METALOWE
ul. Mińska 38
tel. 813 99 55

www.metal-market.pl
NARZĘDZIA

ŚRUBY

w³asny
parking
ZAMKI

P
LINKI

n Remonty kompleksowo.
Tel. 504-781-725
WYPOCZYNEK

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

n Ocieplanie i malowanie budynków.
Tel. 501-441-898

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

n PANELE, UKŁADANIE.
TEL. 504-618-888

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

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

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

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 Pralki, lodówki – naprawa.
Tel. 502-562-444, 603-047-616
n Rolety antywłamaniowe i naprawy.
Tel. 602-228-874

n Wypoczynek dla Seniorów
w Krynicy Morskiej. MARZEC 14 dni
25.03.-07.04.2019 cena 1099 zł/os.
KWIECIEŃ 11 dni 08.04.-18.04.2019
cena 950 zł/os.
WIELKANOC 10 dni 19.04.-8.04.2019
cena 1099 zł/os. MAJÓWKA 14 dni
29.04.-12.05.2019 cena 1399 zł/os.
MAJÓWKA 7 dni 29.04.-05.05.2019
cena 660 zł/os.
Możliwy transport w cenie 160 zł/os.
w obie strony. Informacje i zapisy:
ul. Marszałkowska 81 lok. 25,
tel. (22) 834 95 29
REKLAMA

REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

REKLAMA

REKLAMA

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137
tel./fax 22 610-02-17
kom. 602-26-26-75
CAŁODOBOWO

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

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

Pełen zakres usług w kraju i zagranicą
Własna kaplica w Wawrze ul. Widoczna 6
Siedziba firmy: Warszawa Grochów
ul. Grenadierów 34 tel/fax 22 810 94 80
Nasza oferta w internecie
Marek Gójski
www.gojscy.pl; e-mail: info@gojscy.pl firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

Gazeta mieszkańców Pragi Południe, Pragi Północ, Wawra, Rembertowa, Wesołej, Białołęki, Targówka.
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.

Nak³ad:
43 000 egz.

Kontrolowany przez
Zwi¹zek Kontroli
Dystrybucji Prasy.
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Z MIASTA

WYDARZENIA KULTURALNE

Najpopularniejsze imiona
żeńskie: 1. Zofia (718), 2. Julia (671), 3. Zuzanna (667),
4. Maria (650), 5. Alicja (649),
6. Hanna (618), 7. Maja (552),
8. Helena (468), 9. Aleksandra
(438), Natalia (426).
Najpopularniejsze imiona
męskie: 1. Jan (1030), 2. Aleksander (777), 3. Antoni (708),
4. Jakub (697), 5. Stanisław (659),
6. Franciszek (641), 7. Adam
(580), 8. Szymon (558), 9. Mikołaj (507), 10. Ignacy (468).

W ogrodzie zoologicznym
jest już dostępny przewodnik
o zwierzętach wydrukowany
w alfabecie Braille’a. Osoby
niewidome i niedowidzące
znajdą w nim m.in. historię
zoo i ciekawostki na temat jego
***
mieszkańców. Książkę w cenie
W ramach drugiej edycji
25 zł można kupić w Punkcie „Białołęki Kulturalnej” BiałoObsługi Klienta przy ul. Ratu- łęcki Ośrodek Kultury ogłosił
szowej 1/3.
konkurs „Aktywni na rzecz
Białołęki”. Celem inicjatywy
***
jest prezentacja osób mieszkających, działających lub pochodzących z Białołęki, które
wykazały się w 2018 roku chęcią niesienia pomocy innym,
zaangażowaniem na rzecz
tworzenia i promocji kultury.
Aby wziąć udział w konkursie
W 2018 roku w Warszawie należy wypełnić kartę zgłoszena świat przyszło 36 909 dzieci. nia, a w przypadku kandydata
Dla porównania w 2017 roku niepełnoletniego również zgodę
w stolicy urodziło się 36 978, rodzica i przesłać na adres: kona w 2016 roku – 36 106 dzieci. kurs@bok.waw.pl.

oraz dialogu i wyrażania siebie
poprzez sztukę. W tym roku,
przegląd odbędzie się w dniach
12-16 marca.
Przegląd odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
przedszkolaki, dzieci młodsze,
dzieci starsze, młodzież. InforWydział Ochrony Środo- macje o przeglądzie można znawiska dla Dzielnicy Praga-Po- leźć na stronie www.dkswit.pl.
łudnie przypomina, że osoby
***
opiekujące się kotami wolno
„Alpaka oczami dziecka”
żyjącymi, które chcą uzyskać – pod takim tytułem Ośrodek
pomoc przy dokarmianiu i le- Psychoterapii Dzieci i Młoczeniu czworonogów powinny dzieży KOPARKA organizuje
się zarejestrować w Urzędzie konkurs plastyczny dla grup
Dzielnicy do końca lutego. przedszkolnych i uczniów
Druki dostępne są w Ratu- klas 1-3 szkół podstawowych.
szu i na stronie internetowej Tematem prac plastycznych
Urzędu.
(technika dowolna) mają być
przesympatyczne, urzekające
***
Ruszyły zapisy do XXV Ma- i towarzyskie zwierzęta z Amezowieckiego Przeglądu Teatrów ryki Południowej. Konkurs,
Dzieci i Młodzieży – MASKA w którym główną nagrodą jest
2019. Do 5 marca należy oddać cykl spotkań z alpakami, skiekartę zgłoszenia. Ideą wydarze- rowany jest do dzieci z Warnia jest zapro- szawy oraz okolicznych powiaszenie dzieci tów (m.in. otwockiego, mińi młodzieży skiego i legionowskiego). Prace
w p o d r ó ż przyjmowane są od 18 lutego do
d o ś w iat a 15 marca. Szczegóły konkursu:
w yo b r a ź n i www.osrodek-koparka.pl
ks, um, zoo , ar
i magii teatru
REKLAMA

ZABIEGI

USUNIĘCIA ZAĆMY
(bez

kolejki)

Wszczepiamy soczewki wewnątrzgałkowe
AcrySof usuwające zaćmę,
korygujące wzrok oraz astygmatyzm.
 Kapsulotomia
 USG gałek ocznych
laserowa
 Wizyty okulistyczne
(leczenie zaćmy wtórnej)
 Drobne zabiegi chirurgii oka

 Soczewka AcrySof IQ – do dali + filtry UV
i światła niebieskiego – do jazdy samochodem bez okularów
 Soczewka AcrySof IQ CLAREON – soczewka jednoogniskowa nowość!
o niepowtarzalnej przejrzystości, z filtrem światła niebieskiego oraz
filtrem UV, zapewnia widzenie do dali, idealnie zaprojektowana chroni
przed PCO (zaćmą wtórną, zmętnieniem torebki tylnej soczewki).
 Soczewka AcrySof IQ Toric – do dali,
korygująca astygmatyzm + filtry UV i światła niebieskiego.
 Soczewka AcrySof IQ ReSTOR – do bliży,
odległości pośredniej (80 cm) i dali – pozwala to całkowicie
nie nosić okularów + filtry UV i światła niebieskiego.
 Soczewka AcrySof IQ PanOptix – do bliży,
odległości pośredniej (60 cm) i dali – pozwala to całkowicie
nie nosić okularów + filtry UV i światła niebieskiego.
 Soczewka AcrySof IQ ReSTOR Toric – do bliży,
odległości pośredniej (80 cm) i dali – pozwala to całkowicie
nie nosić okularów + korygują astygmatyzm + filtry UV i światła niebieskiego.
 Soczewka AcrySof IQ PanOptix Toric – do bliży,
odległości pośredniej (60 cm) i dali – pozwala to całkowicie
nie nosić okularów + korygująca astygmatyzm + filtry UV i światła niebieskiego.

& 518 05 56 56
& 22 693 04 37
info@ta-medica.pl
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CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA-POŁUDNIE
ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl, sekretariat@cpk.art.pl
www.facebook.com/klubgoclaw

***

REKLAMA

Józefów koło Warszawy
ul. Piłsudskiego 120A
www.ta-medica.pl

l wydarzenia
bezpłatne

l 7.02. godz. 18.00 – „Ptaki Wędrowne 2” wieczór Haiku; 10.02. godz.
18.00 – Koncert „Chopin, jakiego nie znacie…”; 12.02. godz. 18.30 –
Okiem fotografa: O fotografii architektury – Anna Szwałkiewicz; 14.02.
godz. 18.00 – Koncert dla (NIE)(ZA)(KOCHANYCH) „Dobry we mnie diabeł” – recital piosenki poetyckiej Moniki Szomko; godz. 19.00 – Czwartek
Ceramiczny; 16.02. godz. 16.00 – Salon Literacki: „Ewangelia według
Michała Bułgakowa. Uwagi hermeneutyczne i…”; 19.02. godz. 18.00
– Premiera książki „Odbicia Grochowa”; 20.02. godz. 11.00 – Spektakl dla
dzieci „Buziak Mamusi”; godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „Romantyczne życie. Romantyczne miłości. Zygmunt Krasiński, Opinogóra i sztuka”.

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2, tel. 22 277-08-48
www.kkseniora.art.pl, kkseniora@cpk.art.pl
www.facebook.com/klubkulturyseniora
l 10.02. godz. 16.00 – Recital Anny Marii Adamiak; 13.02. godz. 12.00
– „Polskie zabytki UNESCO cz. 4”; 14.02. godz. 12.00 – Akademia stylu:
„Analiza kolorystyczna. Dlaczego warto dbać o wizerunek w każdym wieku”; 17.02. godz. 16.00 – Koncert walentynkowy w wykonaniu zespołu
MAGIA; 20.02. godz. 12.00 – Historia teatru: „Warszawskie koncerny teatralne XX-lecia międzywojennego”.
Brydż w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 12.00 lub od 12.00-14.00;

Dom Kultury „Praga”
ul. B. Sawinkowa 2, tel. 22 618 41 51
www.dkpraga.pl, sekretariat@dkpraga.pl
www.facebook.com/tupraga
l 9.02. godz. 10.00 – Pstryk – warsztaty fotograficzne: „W pogoni za światłem”, miejsce spotkania: pod Pomnikiem Kilińskiego na Starym Mieście (ul.
Piekarska 20); 10.02. – Bajkowe urodziny Pragi: godz. 15.00 – „Bajkowe
dźwięki” – muzyka z filmów i bajek dla dzieci 0-6 lat; godz. 16.00 – Tort i animacje urodzinowe; 15.02. godz. 18.00 – Spektakl w wykonaniu działającego
w DK Praga Teatru NIEPAMIĘCI „Kobiety”; 16.02. godz. 10.30 – Warsztaty dla dzieci 6-8 lat „Mali odkrywcy: Amerykanie Kolumba”; godz. 10.30
– Warsztat czytelniczo-edukacyjny dla dzieci 8-12 lat „Połykacze książek”;
godz. 10.30 – Wykład dla rodziców „Porozmawiajmy o dzieciach”; godz.
12.30 – Rodzinny pokaz naukowy „Kosmiczna wycieczka” (od 7 lat).

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Starzyńskiego 21, tel. 22 773-61-88, 22 773-55-99
www.domykultury.waw.pl, www.facebook.com/okwesola/
wesolakultura@domkulturywesola.net
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
l 9.02. godz. 10.00 – Otwarte warsztaty perkusyjne dla dzieci w wieku
szkolnym i ich rodziców; 17.02. godz.17.00 – Aneta Todorczuk-Perchuć
w muzodramie „Matka Żona Kochanka”;
Ośrodek Działań Twórczych „POGODNA”
l 9.02. godz. 17.00 – Michał Szulim „Sri Lanka – kraina herbaty i uśmiechniętych ludzi”; 14.02. godz. 19.00 – „Romantyczna fantazja” wernisaż wystawy rysunków i grafik Dariusza Szulima, wystawa do 9.03; 15.02. godz.
11.00 – „Gadżetomania, czyli co przyda się mnie, a co mojemu dziecku”;
16.02. godz. 10.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci 6-12 lat „Opowieść
z kresek”; godz. 18.00 – Koncert Doroty Lanton „Miłość w Paryżu”.
Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia
REKLAMA

REKLAMA

S.M. „Międzynarodowa”
Warszawa ul. Międzynarodowa 44
ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Obłożenie płytami z granitu schodów i ścian
wejść wraz z montażem balustrad
ze stali kwasoodpornej w budynkach przy
ul. Międzynarodowa 64/66A, 58/60A, 46/48A, 38/40A,
32/34A, 32, 34, 38, 40, 46, 54, 58, 60, 64, 66, 68B.
2. Remont daszków nad wejściem oraz wykonanie
zabudowy otwieranej wnęk pod schodami
w budynku Międzynarodowa 46/48A, 32/34 kl. I i II.

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

REKLAMA

REKLAMA
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188. ROCZNICA BITWY
POD OLSZYNKĄ GROCHOWSKĄ
24 lutego 2019 r.

Kościół pw. Najczystszego Serca Maryi (ul. Chłopickiego 2)

12.30 – Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza
Biskupa Romualda Kamińskiego
Możliwość transportu do Alei Chwały autokarem podstawionym
przez organizatorów o godz. 13.30.
Odjazd autokaru około godz. 14.00, po zakończeniu uroczystości w kościele.

Aleja Chwały (ul. Traczy)

15.00 – Odegranie „Warszawianki” i przemarsz
pod Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską

Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską (ul. Szeroka)

15.15 – Odegranie Hymnu Narodowego
15.20 – Modlitwa w intencji poległych
15.25 – Wystąpienia okolicznościowe
15.35 – Apel pamięci i salwa honorowa
15.45 – Ceremonia złożenia wieńców

ORGANIZATORZY:
URZĄD DZIELNICY
PRAGA-POŁUDNIE
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

PATRONAT MEDIALNY:
URZĄD DZIELNICY
REMBERTÓW
MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

Krąg Pamięci Narodowej
im. St.Melaka
Komitet Katyński

pw. Najczystszego Serca Maryi

pw. Świętego Wacława

