
W numerze:

Pralnia Chemiczna/ Magiel
Odbiór garderoby i bielizny od Klienta

Transport – GRATIS

Warszawa ul. Świecka 1
tel./fax 22 812-59-74; 602-333-737

pralnia@ekoprogram.waw.pl; www.profesjonalnapralnia.com.pl

Centrum Prania Dywanów i Wykładzin

Kupno - Sprzedaż

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 Zapraszamy 
na ZES AWY UNCHOWE 
  
na ZES AWY UNCHOWE 
  

T Lna ZES AWY UNCHOWE T L
od 14 zł  

 Zadzwoń, zamów i odbierz  Zadzwoń, zamów i odbierz  
  


  
  

  

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18 
(wejście od Fieldorfa)

Tel. 691-967-070; Tel. 691-967-070; T
www.bistrogoclawww.bistrogoclawww w.pl

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

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

A ZNAJDŹ NAS N

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

www.twarowski.net

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka

uWAGA!  
 Promocyjna cena 

rkoron po celanowych
na metalu  cyrkonieina metalu  cyrkoniei

G A B  I  N  E  T
STOMATOLOGICZNY

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

 natychmiastowe 
naprawy protez

REKLAMA

S T O L A R Z

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

NAPRAWA * WYRÓB
*RENOWACJA MEBLI

Na majówkę! 
Majówka ma być radosna, bo świat 

się zazielenił, w pracy wolne, dzień dłu-
gi, nadszedł czas zadekretowanego wy-gi, nadszedł czas zadekretowanego wy-gi, nadszedł czas zadekretowanego wy
poczynku. W Japonii na kwitnienie wiśni 
wszyscy biorą urlop i z tych 10 marnych 
dni, jakie dostają w roku jako wolne, 
jadą na dwa-trzy zbiorowo się radować. 

My też tak mamy. 12 godzin 
w korku, godzinę w kolejce do wolnego 
stolika w restauracji, trzy kwadranse 
w poszukiwaniu miejsca na parkingu. 
Wyjeżdżamy! Bo grzechem nie skorzy-Wyjeżdżamy! Bo grzechem nie skorzy-Wyjeżdżamy! Bo grzechem nie skorzy
stać z binga skumulowanego w posta-
ci: bierzesz trzy dni urlopu, wypoczy-ci: bierzesz trzy dni urlopu, wypoczy-ci: bierzesz trzy dni urlopu, wypoczy
wasz osiem.

A to jak z kupowaniem garnków 
na okazyjnych wyprzedażach. Ani gar-na okazyjnych wyprzedażach. Ani gar-na okazyjnych wyprzedażach. Ani gar
nek, ani okazja… No dobra, za granicę 
można, bo tam miejscowi nie mają tylu 
wolnych dni, więc nie trafia się do pie-
kła, chyba że to piekło potrafią zrobić 
rodacy. Oj, potrafią. 

Raz byłem w Grecji, jak nasi posta-
nowili nauczyć miejscowych, że all in-
clusive oznacza, że wynosimy wszystko 
z restauracji na pobliski basen i niech się 
personel martwi, że zabrakło na stołach 
dla tych, co przyszli na śniadanie po 9.00. 
Interweniowała policja, nasi dzwonili po 
konsula, nie dało się już posklejać tych 
dwóch światów do końca urlopu. Brrr.

Proszę więc jechać, będę trzymał 
kciuki. 26 dni to jest całkiem dużo, 
można się o mnie nie martwić, jakoś 
sobie posklejam urlop w następnych 
miesiącach, pamiętając by nie jechać 
na Hel na weekend 15 sierpnia – byłem 
w ubiegłym roku, z Władysławowa do 
Jastarni 2,5 godziny – i nie było to na 
piechotę:-). Posiedzę tu w Warszawie, 
jak to się teraz mówi – popilnuję Polski. 
I wysłucham komunikatu: Zakopianka 
z Krakowa 5,5 godziny…

Tomasz Szymański

Nr 8 (682) ROK XXVII                      ISSN 1231-7993 bezpłatny27.04.2017 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
pon.-pt.730-2100; sob. 800-1500 

www.stacjakontrolipojazdow.pl 
PE£NY ZAKRES PRZEGL¥DÓW REJESTRACYJNYCH

WA£ MIEDZESZYÑSKI

572
 673-90-99

mieszkaniec.pl

WARSZAWA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
W E S O Ł A - Z I E L O N A



  
tel.
ul. Wspólna 49 obok Bomisu  obok Bomisu  
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0

0

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

sobota w godz. 800-150
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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 instal

la
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instal

la ja zbież
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instal

ja zbież k
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instal

kół
badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instal

ół
acją gazową

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

JEDYNA TAKA KLINIKA
Więcej informacji na stronie

KLINIKA 
WETERYNARYJNA 

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

ul. Igańska 20
biuro@sklep-papierniczy.com
www.sklep-papierniczy.com
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KWIECIEŃ 2017

Przez 26 lat rodzina „Mieszkańca” 
znacząco się powiększyła.

KWIECIEŃ 1991

REKLAMA

REKLAMA REKLAMA

KUPiĘ 
MIESZKANIE 

2-3 POKOJE 
DO REMONTU 

LUB ZADŁUŻONE  
606 415 412 

 

 

   

(dawny „Świat Złota” z Uniwersamu)

ODWIEDŹ STOISKO

„GOLD EWA”

w nowej siedzibie 
w Galerii Grochów
ul. Kobielska 23, lokal B20

(na I piętrze nad sklepem Simply
na wprost schodów ruchomych)

czynne pon.-pt. 9.30–19.00, sob. 10.00–15.00
Wiosenna Promocja 

na złoto od 5% do 50% i na srebro od 20% do 30%

Duży wybór biżuterii 
komunijnej.

Skup złota 
– konkurencyjne ceny!!!– konkurencyjne ceny!!!

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.
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KRONIKA POLICYJNA
Okradł szefa

Do komendy przy ulicy Gre-
nadierów zgłosił się mężczyzna, 
który powiadomił o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przez 
swojego pracownika, który prze-
stał się pojawiać w firmie, nie 
zwracając służbowego samocho-
du marki volkswagen i elektrona-
rzędzi. Zawiadamiający wskazał 
policjantom, gdzie stoi zaparko-
wany prywatny samochód podej-
rzanego. I w tym właśnie samo-
chodzie, który jak się okazało był 
skradziony, policjanci odnaleźli 
poszukiwane elektronarzędzia. 
31-letni Krzysztof S. ukrywał 
się. Wpadł podczas legitymowa-
nia w Zamościu. A poszukiwany 
volkswagen został odnaleziony 
na terenie Wawra.

Zabierali prezenty  
nowożeńcom

31-letni Michał C. i 28-letni 
Mariusz S. wybierali pojaz-
dy, w których przechowywano 
podczas wesela prezenty ślubne 
par młodych. Włamywali się 
do tych samochodów i zabie-
rali z nich wszystko. Policyjne 
śledztwo zakończyło się sukce-
sem, złodzieje, którzy działali 
w Wawrze i Wesołej, usłyszeli 
cztery zarzuty.

Narkotyki w plecaku
34-letni Piotr U. na widok 

policjantów zaczął zachowy-
wać się nienaturalnie nerwowo 
i chciał uniknąć kontroli swojego 
plecaka. Okazało się, że skrywał 
w nim zawiniątko z zawartością 
mefedronu o wadze 0,8 gra-
ma. 34-latek został zatrzyma-

ny, a narkotyki zabezpieczone. 
Funkcjonariusze dotarłszy do 
mieszkania 34-latka, znaleźli 
tam środki odurzające. Były to 
kolejne 3 gramy mefedronu i po-
nad 42 gramy haszyszu. Piotr U. 
przyznał, że są to jego narkotyki. 
Usłyszał zarzut ich posiadania, 
za co grozi do 3 lat więzienia.

Wpadli włamywacze  
do mieszkań 

Policjanci wydziału mie-
nia walczą z włamywaczami do 
mieszkań. Jedną z grup zajmują-
cych się tego typu przestępstwa-
mi byli obywatele Gruzji, miesz-
kający na terenie praskich dziel-
nic. Policjanci dyskretnie ich 
obserwowali. Jadąc za jednym 
z mężczyzn, trafili do Sochacze-
wa. Tam w drugim samochodzie 
byli inni sprawcy. Gdy zaczęli 
przeładowywać walizkę z samo-
chodu do samochodu, policjanci 
wkroczyli do akcji. Okazało się, 
że 39-latek, 32-latek i 26-latek 
przewozili zdobyty w jednym 
z sochaczewskich mieszkań łup. 
Mężczyźni zostali zatrzymani.

Udaremniono  
wyłudzenie kredytu

Policjanci kryminalni z komi-
sariatu w Wawrze otrzymali infor-
mację o próbie wyłudzenia kre-
dytu. Mężczyzna zgłosił się do 
punktu obsługi klienta w celu 
podpisania umowy i wypłaty go-
tówki. Do wyłudzenia 15 tys. zło-
tych nie doszło. Sprawca i jego 
wspólnicy (41-letni Paweł W., 
38-letni Daniel C., 27-letni Ma-
teusz W. i 35-letni Bartłomiej F.) 
zostali zatrzymani. policja.pl

10-letnI senIOrzY I… senIOrItY

KLINIKA 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 ramach Akademii or-
ganizowane są prelekcje pro-
wadzone przez wykładowców 
akademickich i podróżników, 

kursy komputerowe, nauka 
języka angielskiego, zajęcia 
plastyczno-artystyczne, malar-
skie, śpiewu, nordic-walking, 
taniec w kręgu czy muzyko-
terapia. Organizowane są też 
pikniki, wycieczki turystycz-
no-krajoznawcze oraz wyjścia 
do kina i teatru. 

RAS może także pochwa-
lić się występami chóru, wy-

stawami fotograficznymi czy 
wernisażami malarskimi. 
Obecnie liczy ponad 300 osób, 
a wyjątkową legitymacją z nu-

merem jeden może poszczycić 
się Barbara Liberska. Wolnym 
słuchaczem może zostać każdy 
mieszkaniec Warszawy, który 
osiągnął wiek emerytalny.

– Wykładów tematy cie-
kawe i integracja z sąsiadami 
to tylko część naszych zajęć. 
Gdy innych Senior jest cieka-
wy, w progi naszej Akademii 
wszystkich chętnych zapra-

szamy – poetycko zachęcała 
jedna ze słuchaczek Krystyna 
Lipińska.

Z okazji 10. rocznicy 
powołania Rembertowskiej 
Akademii Seniora, w zeszłym 
tygodniu w sali konferencyj-
no-widowiskowej Akademii 
Sztuki Wojennej odbyła się 
wzruszająca uroczystość. 

Wzięli w niej udział nie tyl-
ko słuchacze, ale także osoby 
zaangażowane w działalność 
RAS, w tym m.in. władze 
dzielnicy, wolontariusze i in-
struktorzy. 

– Formalnie jesteście słu-
chaczami, studentami, w rze-
czywistości ludźmi, którzy swo-
ją energią i entuzjazmem mogą 
obdzielić kilka osób i jeszcze 

pozostanie pokaźny zapas 
do dyspozycji. To wasza we-
wnętrzna chęć do aktywności, 
działania i zdobywania wie-
dzy stanowi ducha RAS. Bez 
was nie byłoby Akademii, nie 
mielibyśmy czego świętować
– stwierdziła dyrektor OPS 
w Rembertowie Monika Du-
banowska. 

Przewodnicząca RAS 
Danuta Zawadzka nie kryła 
wzruszenia tym zacnym jubi-
leuszem i podkreśliła, że 10 lat 
minęła bardzo szybko.

– Na emeryturze mamy 
czas, aby realizować swoje 
pasje, ale gdyby nie nasza cu-
downa dzielnica Rembertów, 
nie byłoby to możliwe. Je-
stem dumna, że tu mieszkam. 
W imieniu zarządu chciałabym 
podziękować wszystkim, którzy 
nas wspierają – podkreśliła 
Danuta Zawadzka. 

Urodzinowym prezentem 
dla wszystkich zgromadzo-
nych była część artystyczna. 
Wystąpił m.in. chór RAS, któ-
rzy otrzymał gromkie brawa. 
Wiele radości publiczności 
sprawił też koncert piosenek 
Kabaretu Starszych Panów 
w wykonaniu Agnieszki Wo-
jakowskiej oraz Orkiestry Sin-
fonia Nova. 

 Anna Krzesińska

Warto zajrzeć: 
Więcej informacji o dzia-
łalności Rembertowskiej 

Akademii Seniora 
można znaleźć na stronie 

www.ras.edu.pl

RAS, czyli Rembertowska Akademia Seniora, 
obchodzi 10-lecie swojej działalności. I choć 
te lata szybko im minęły, to zapał do pokony-
wania nowych wyzwań ciągle jest taki sam. 

PROFESJONALNE CENTRUM
MAGNETOTERAPII LECZNICZEJ

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

W ramach promocji zapraszamy na
 5 DNI BEZPŁATNYCH ZABIEGÓW

 fizykoterapii najnowszymi urządzeniami 
            terapeutycznymi 

JEŻELI DOKUCZAJĄ CI:

Sprawdź naszą skuteczność! Zapisz się już dziś! Sprawdź naszą skuteczność! 
Centrum Fizykoterapii

Ul. Kościuszkowców 21
04-570 Warszawa

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

Czynne: Pn-Pt 9.00-17.00
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Cezary Kozub
14 lat doświadczenia w protezowaniu 
słuchu, dyplom protetyka słuchu uzyskał 
na Politechnice Warszawskiej. Specjalista
w dziedzinie terapii szumów usznych oraz 
doboru nowoczesnych aparatów 
słuchowych. Trudne przypadki niedosłuchu 
stanowią dla niego wyzwanie. 

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

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

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

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

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY

 

 

www.strefasluchu.pl

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

Rejestracja:  22 404 64 64

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

Rejestracja: 22 831 10 31, 602 668 037

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

 
Przegląd 

i czyszczenie
aparatu

GRATIS

Diagnostyka: 
audiometria 

tonalna, 
audiometria 

mowy, 
tympanometria

Atrakcyjne raty 0% - od 69 zł miesięcznie

Aż 6 milionów osób ma 
niedosłuch, a tylko co piąta 
osoba nosi aparat słuchowy. 
Ostatnie badanie EuroTrak 
2016 dotyczące kwestii nie-
dosłuchu donosi, że protezo-
wanie słuchu, czyli używanie 
aparatów słuchowych popra-
wia funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie, ułatwia relacje 
z bliskimi, zwiększa ogólną 
zdolność komunikacji, daje 
pewność siebie i poczucie bez-
pieczeństwa, niezależności, 
wspiera kondycję psychiczną. 
EuroTrak jest niezależnym 
badaniem wykonywanym 
systematycznie w wielu kra-
jach świata na zlecenie Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Aparatów Słu-
chowych (EHIMA).

Co jest powodem tego, że 
nie chcemy nosić aparatów 
słuchowych? W jaki sposób 
wybrać aparat słuchowy i co 
oferują nam dobre gabinety 
protetyczne?

Wiele osób mających pro-
blemy ze słyszeniem i rozu-
mieniem mowy, nawet te które 
mają już zdiagnozowany nie-
dosłuch, boi się zakupu apara-
tu słuchowego. Krótki wywiad 
wśród użytkowników starych 
aparatów, lub znajomych któ-
rzy znali dawno temu kogoś, 
kto nosił aparat słuchowy 
z minionej epoki nie zachęca do 
wizyty w gabinecie audiopro-
tetycznym. Do tego fałszywe 
przekonanie o tym, że aparaty 
słuchowe są duże, brzydkie 
i bardzo drogie powoduje brak 
jakiegokolwiek działania w kie-
runku rozwiązania problemu. 
Wpływa to niekorzystnie na ży-
cie codzienne, doprowadza do 
izolacji społecznej, a nawet de-
presji. Z upływem czasu słuch 
ulega stopniowemu pogorsze-
niu, a brak pobudzania komórek 
słuchowych do pracy powoduje 
utratę zrozumienia mowy.

Nowoczesne aparaty słu-
chowe są dyskretne. Najmniej-

sze modele IIC są niewidocz-
ne. Zaawansowane układy 
dbają o oczyszczenie widma 
mowy z hałasu powodując 
bardzo duży komfort słuchania 
nawet w trudnych akustycz-
nie sytuacjach. O piszczeniu, 
dudnieniu i wzmacnianiu tyl-
ko niepotrzebnych dźwięków, 
tak jak to bywało w starszych 
modelach, można już dawno 
zapomnieć. Poprawiają zro-
zumienie mowy poprzez pre-
cyzyjne wzmocnienie zakresu 
wysokich częstotliwości, jeśli 
w tym właśnie obszarze wy-
stępuje niedosłuch. Mogą łą-
czyć się bezprzewodowo z te-
lefonem i telewizorem. Dzięki 
temu odbiór dźwięku pozosta-
je najwyższym poziomie. 

Niestety nawet te zapew-
nienia nie są w stanie prze-
konać części osób, którym 
dokucza niedosłuch oraz po-

gorszone zrozumienie mowy. 
Znakomitym rozwiązaniem 
może być skorzystanie z ofer-może być skorzystanie z ofer-może być skorzystanie z ofer
ty wypożyczenia aparatu słu-
chowego w celu przetestowa-
nia. Taki rodzaj doboru apa-
ratów słuchowych odbywa się 
w nowoczesnych gabinetach 
protetycznych. W ten sposób 
pacjent może spokojnie i bez 
stresu wypróbować działanie 
aparatu słuchowego w domu 
i innych miejscach. Ten czas 
należy efektywnie wykorzy-
stać spotykając się ze znajo-
mymi, rodziną. Można wybrać 
się do galerii handlowej, do 
kościoła czy do innych miejsc, 
w których zazwyczaj bywają 
problemy ze słyszeniem. Nie-
kiedy istnieje możliwość wy-
próbowania różnych modeli 
aparatów słuchowych. Pacjent 
może wybrać pomiędzy apa-
ratem z segmentu podstawo-

wego i premium, sprawdzić 
działanie aparatu tańszego 
i najbardziej zaawansowa-
nych systemów w droższych 
aparatach. Niektóre gabinety 
audioprotetyczne dysponują 
specjalnymi wersjami demon-
stracyjnymi, które są przezna-
czone tylko do wypożyczania 
i robią to bezpłatnie, a co naj-
ważniejsze bez konieczności 
wpłaty kaucji. 

Wypożyczenie aparatu jest 
poprzedzone wywiadem, bada-
niami słuchu i procesem dostra-
jania aparatu do danego niedo-
słuchu. 

Wrażenia dźwiękowe mogą 
być zaskakujące. Należy pamię-
tać, że przy założeniu aparatów 
słuchowych po raz pierwszy nie 
osiągniemy najlepszego stopnia 
zrozumienia mowy. Docelowo 
proces korekty ustawień apara-
tu słuchowego trwa do dwóch 
miesięcy. Początkowo wzmoc-
nienie jest mniejsze od wyma-
ganego po to, żeby komfortowo 
przejść proces adaptacji. 

Kluczową rolę w procesie 
doboru aparatu odgrywa prote-
tyk słuchu, który na podstawie 
przeprowadzonych badań i uwag 
pacjenta ustawia wiele parame-
trów pracy aparatu słuchowego. 

Nawet najbardziej zaawan-
sowane urządzenie bez pracy 
doświadczonego protetyka słu-
chu będzie bezużytecznym. 

Podsumowując, wypoży-
czenie aparatu słuchowego 
celem przetestowania może 
być bardzo dobrym rozwią-
zaniem dla pacjentów, którzy 
są sceptycznie nastawieni do 
aparatów słuchowych lub 
mają złe doświadczenie. Po-
zwala na wypróbowanie go 
w różnych miejscach i sytu-
acjach. Wybierając gabinet 
audioprotetyczny sprawdźmy, 
na jakich warunkach możli-
we jest wypożyczenie apara-
tu słuchowego i czy należy 
wpłacić za niego kaucję. 

Cezary Kozub
dyplomowany audioprotetyk 

Strefa Słuchu

Polska znajduje się na pierwszym miejscu na 
liście krajów niedosłyszących w Europie.

WybIEramy aparat słuChoWyWyW
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
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– Flauta, panie Eustachy, nie ma co… – Pan Kazimierz 
Główka zdawał sobie sprawę, że to nie jest konstatacja 
miła dla pana Eustachego Mordziaka, kupca bieliźnianego 
z bazaru „Szembeka”. Nie zwykł jednak mówić, że coś jest 
białe, jak było zdecydowanie czarne…
– Flauta, czyli co? – Eustachy nie od razu pokojarzył, o co chodzi.
– Zastój, znaczy się. Flauta na jeziorze oznacza, że nie ma 
grama wiatru. W żagle możesz pan sam sobie dmuchać. I albo 
trzeba stać na kotwicy Bóg wie dokąd, albo na pagajach – 
takich niby wiosłach – dociągnąć do 
jakiegokolwiek brzegu, byle piwo tam 
było. Bo, panie Eustachy, na flautę nikt 
nic lepszego od piwa nie wymyślił… 
– A potem, co – jak pęcherz przycisnęło, 
to do jeziora? Pięknie. Mazury – nasza 
perła… obsikana wzdłuż i wszerz. 
– No, owszem – pod tym względem dobrze 
nie jest, ale znacznie się poprawiło, 
powiem panu. Zresztą wszędzie. Weź 
pan szalet na pl. Szembeka. Długo go 
rychtowali, to prawda, ale teraz kulturka. 
Czysto, schody pozamiatane, podłogi wymyte, dla słabych 
w nogach – winda. Czynna na dodatek. Tu panie, tam panowie, 
a jeszcze tam – niepełnosprawni na wózkach. I wszystko ze free.
– Znaczy?
– Za darmo!
– Ja cię kręcę – jak nie u nas… Ale i na bazarze też się 
zmieniło! Wchodzisz pan – światło się zapala, wentylatory 
wentylują, wszystko świeżo umyte, mydło w dozownikach, 
ręczniki w zasobnikach, papier, gdzie być powinien… 
– Ale od niedawna babka klozetowa siedzi pod drzwiami 
i płacić sobie każe! To chyba jedyna taka galeria handlowa 
w okolicy, gdzie toaleta płatna jest. 

– We wszystkich nie byłem, ale i u nas, jak kupiec przychodzi, 
czy dajmy na to klient i powie, że jest klientem, to za darmo 
wchodzi. Sam słyszałem.
– A gdzie indziej nic nie trzeba mówić. Bo nie ma do kogo – 
babki klozetowej nie ma. 
– Wiesz pan z czego to się wzięło? Bo przecież na początku 
i tu było za darmo.
– No, z czego?
– Ano z tego, że jak tylko bazar rano otwierali, to zaraz 
wszyscy „badacze życia” – z działek, klatek schodowych, 
piwnic, z całej okolicy schodzili się do naszej toalety, do 

naszych umywalek i rychtowali się do 
dnia. Co oni sobie tu upatrzyli? Fakt 
faktem – nasze toalety miast pełnić 
funkcję usługową dla klientów, którzy na 
bazarze zostawiają pieniądze, zaczęły 
pełnić rolę przybytku miejskiego dla 
wszystkich. Dlaczego oni nie chodzą do 
miejskiej toalety, tylko przychodzą tu – 
nie zgłębiłem tego jeszcze. 
– Chyba już nie przychodzą, skoro babka 
siedzi pod drzwiami… 
– Jednak problem pozostał, bo może 

oni nie są zbyt apetyczni, nadmiernie pociągający, a nawet 
niektórzy całkiem są nie do przyjęcia, to jednak ludźmi być nie 
przestają. Nawet jak są brudni i niezbyt ładnie pachną, mają 
swoją godność za przeproszeniem.
– No i popatrz pan panie Eustachy, o czym my rozmawiamy?
– Bo to wszystko przez tę flautę, mówię panu. Jak klientów nie 
ma, to człowiek sam nie wie, co mówi i o czym… 
– Co mi przypomina pewien dowcip. Wojskowy zresztą. Oficer 
spojrzawszy gniewnie na szeregowca mówi prawie krzycząc: 
– Przy waszym mundurze brak jednego guzika.
– Panie poruczniku – dziwi się szeregowy – czy pan naprawdę  
nie ma innych zmartwień? Szaser

Kobiecym okiem

Na wesoło, żeby nie było 
nam smutno. Zawsze lepiej się 
weselić, niż pogrążać w posęp-
nym smutku. Dlaczego? Bo od 
martwienia się żaden, ale to 
naprawdę żaden problem na 
świecie nie zrobił się mniejszy 
czy łatwiejszy do pokonania. 

Przeciwnie, gdy się zamar-Przeciwnie, gdy się zamar-Przeciwnie, gdy się zamar
twiamy, odbieramy samym so-
bie energię, jasność myślenia 
i zdolność do skoncentrowa-
nia na szukaniu rozwiązań czy 
minimalizowaniu strat. Nato-
miast, gdy zachowujemy spo-
kój i równowagę ducha, jest 
prościej i skuteczniej.

Z czego można się śmiać? 
Ależ ze wszystkiego, choć nie 
zawsze wypada… Pamiętajmy 

jednak, że śmiać się i wyśmie-
wać się, to nie jest to samo… 
Niezrównany Gogol pytał z go-
ryczą: „Z kogo się śmiejecie? 
Z samych siebie się śmiejecie!”. 
Jednak i to nam nie zaszkodzi, 
z samych siebie śmiać (ale nie 
– wyśmiewać się) można, a cza-
sem trzeba!

Mało znanym obszarem jest 
popularny w internecie dział 
pomyłek i przejęzyczeń w apte-
kach. Czasami zdarza się tam 
coś niecenzuralnego, no, ale 
cóż – skoro mamy takie, a nie 
inne skojarzenia…

Zamiast Strepsils Intensi-
ve, klient prosi o „Striptiz in-
tensywny na bolące gardło”.  
Inny – mając na myśli jamę 
ustną, chce kupić płyn do płu-
kania jamy intymnej. Nierzad-kania jamy intymnej. Nierzad-kania jamy intymnej. Nierzad
ko zainteresowani kozieradką, 

żądają kazirodki… Dobrze się 
w to wpasowuje rodzic, szuka-
jący dla dziecka mleka Debilon, 
zamiast – Bebilon. 

Zmotoryzowany klient też 
ma swoje skojarzenia, gdy prosi 
o kompresory, zamiast o kom-
presy, zaś miłośnicy naprawdę 
mocnych wrażeń chcą koniecz-
nie kupić czopki nitrogliceryno-
we, a nie – glicerynowe. Strach 
pomyśleć, co działoby się po 
aplikacji, zważywszy, jak ła-
two eksploduje wybuchowa 
nitrogliceryna…

Naiwni poszukują testu 
przeciwciążowego (ech, gdyby 
takie tylko były w sprzedaży, 
popyt byłby zapewniony), inni 
– majtek przeciwporodowych, 
zamiast poporodowych. Opty-
miści i zakompleksieni żądają 
od pani magister Supermena 

(mając na myśli Supremin na 
kaszel). Gdyby zostanie Super-kaszel). Gdyby zostanie Super-kaszel). Gdyby zostanie Super
menem było tak proste i do ku-
pienia, choćby w aptekach, ina-
czej wyglądałby nasz świat!

Dodam jeszcze maść na 
świąd osobisty lub coś na poce-
nie się mózgu, wtedy nie zasko-
czy was nawet ktoś, kto usiłuje 
kupić Stoperan DO USZU. Sto-
peran… Ciekawe, co taki gość 
ma w głowie?!

Odważni chcą kupić maść 
z ptaka borsuka lub Dopalacz 
i Ten syf, mając na myśli Du-
phalac i Tertensif.

Na koniec (uczciwszy uszy) 
Halopierdol zamiast Halope-
ridolu. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim farmaceutom za 
dzielność i odporność. Pewnie 
czasem nie jest im łatwo… żu

Dziś na wesoło

Co tam panie na Pradze...

Flauta

REKLAMA REKLAMA

PRAWNIK
RADZI'

Upadłość  
konsUmencka  

 – jak z niej skorzystać?
problem nadmiernego zadłużenia, prowadzą-

cego w konsekwencji do niewypłacalności dotyka 
coraz większą liczbę osób. W wielu przypadkach 
rozwiązaniem może okazać się upadłość konsu-
mencka. 

Upadłość konsumencka może być ogłoszona 
przez Sąd w stosunku do osoby fizycznej nieprowa-
dzącej działalności gospodarczej i może doprowa-
dzić do umorzenia całości lub części długu w sto-
sunku do niewypłacalnego konsumenta.

Podstawą ogłoszenia upadłości jest wspomniana 
niewypłacalność, a więc utrata zdolności do wyko-
nywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, 
zaś owa niewypłacalność powinna powstać wskutek 
okoliczności niezależnych od dłużnika. 

Dłużnik we wniosku jest zobowiązany wykazy-
wać, że istnieją przesłanki określone w przepisach, 
aby skorzystać z dobrodziejstwa umorzenia całości 
lub części długu. Etap sporządzenia wniosku oraz 
skompletowania właściwych dokumentów przez 
dłużnika jest kluczowy dla całego postępowania. 
Wniosek składany jest w sądzie gospodarczym wła-
ściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłuż-
nika i podlega opłacie. Złożenie wniosku o ogłosze-
nie upadłości konsumenckiej powoduje wszczęcie 
postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. 
Sąd może ogłosić upadłość albo wniosek oddalić. 

Sąd ogłaszając upadłość, wyznacza syndyka 
masy upadłościowej. Dla zabezpieczenia interesów 
dłużnika i osiągnięcia zamierzonego celu w postaci 
„oddłużenia” warto skorzystać z pomocy profesjo-
nalnego pełnomocnika z uwagi na złożony proces 
postępowania upadłościowego, który może stać się 
szansą na zmianę i poprawę sytuacji majątkowej 
dłużnika. 

adw. Łukasz Jabłoński
Kancelaria Prawna Powroźnik i Wspólnicy Sp.k.

Gabinet Podologiczny PODO POGOTOWIE  
– profesjonalne zabiegi dla nóg i stóp

Zwycięzców 48

Podo Pogotowie

ul. Zwycięzców 48, 03-938 Warszawa 
Zapisy: 690 917 444
E-mail: podopogotowie@gmail.com

ZabIEGI PIElęGnacyjnE:
l terapia wrastających paznokci
l usuwanie odcisków, modzeli,  

brodawek
l ozonoterapia
l terapia przeciwgrzybicza
l terapia owrzodzeń i trudno  

gojących się ran
l terapia pękających stóp
l usuwanie nadmiernych zrogowaceń
l redukcja obrzęków
l drenaż limfatyczny
l zabiegi parafinowe, borowinowe, 

solanki

l pedicure i manicure hybrydowy
l opieka podologiczna  

nad diabetykami 
l zaopatrzenie ortopedyczne 
l konsultacje podologa: badanie stóp, 

komputerowe dobieranie wkładek
l konsultacje fizjoterapeutyczne oraz 

rehabilitacja: płaskostopie, haluksy, 
palce młotkowate

 WIZyTy DOMOWE 
 (DOjaZD DO KlIEnTa)

PRZED ZabIEGIEM PO lEcZEnIU

OfERTa sPEcjalna Dla EMERyTóW!

Tadwil
NIERUCHOMOŚCI

Państwa Państwa mieszkanie 
jest zadłużone?jest zadłużone?
Stanowi przedmiot zastawu Stanowi przedmiot zastawu 
lub innych zabezpieczeń?lub innych zabezpieczeń?
Została wszczęta procedura wszczęta procedura wszczęta procedura wszczęta procedura 
komornicza?komornicza?

To nie To nie To nie PPProblem.
Pomożemy Państwu
w rozwiązaniu najtrudniejszych w rozwiązaniu najtrudniejszych 
zagadnień prawnych.zagadnień prawnych.
oraz ewentualnego zakupu oraz ewentualnego zakupu oraz ewentualnego zakupu 
Państwa mieszkania.Państwa mieszkania.

Nasze usługi to:Nasze usługi to:
• negocjacje z wierzycielamiegocjacje z wierzycielami
• Porady Prawne Porady Prawne
• ooddłużanie
• Spłata zobowiązań
• Zamiana nieruchomości
• Pożyczki konsolidacyjne 
 pod zastaw nieruchomości
• Przekształcenie lokalu 
 lokatorskiego w odrębną  lokatorskiego w odrębną 
 własność

Tadeusz WilczyńskiTadeusz WilczyńskiTadeusz Wilczyński
tel. kom. 501 08 98 98tel. kom. 501 08 98 98tel. kom. 501 08 98 98

biuro@tadwil.plbiuro@tadwil.pl

www.tadwil.pl

  

  

  

  

WYKONUJE:

 renowacjê stolarki mebli 
nowoczesnych i stylowych
renowacjê stolarki mebli 
nowoczesnych i stylowych
renowacjê stolarki mebli 

 renowacjê tapicerki mebli 
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli 
nowoczesnych i stylowych
renowacjê tapicerki mebli 

nowoczesnych i stylowych
  

nowoczesnych i stylowych
 nowe meble na wymiar 

(wersalki, tapczany, fotele,
nowe meble na wymiar 
(wersalki, tapczany, fotele,
nowe meble na wymiar 

narożniki, stelaże itd.)
(wersalki, tapczany, fotele,
narożniki, stelaże itd.)
(wersalki, tapczany, fotele,(wersalki, tapczany, fotele,   (wersalki, tapczany, fotele,

 zabudowy z płyt meblowych
i meble uzupełniające
zabudowy z płyt meblowych
i meble uzupełniające
zabudowy z płyt meblowych

   
Z A P R A S Z A M Y: 

w godz. 700. 700. 7 -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 transporti transport   i transport   

y wybór tkanin 
i transport

y wybór tkanin 

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
Maty bambusowe    Żaluzje   Verticale 

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

MONTA¯
Maty bambusowe    Żaluzje   

A¯
Maty bambusowe    Żaluzje   

MONTA¯MONT  GRATIS!   RATY! 

     Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%    

 ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

 SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU

 DU¯Y WYBÓR OPRAW

672-77-77 

   Al. Waszyngtona 44
przy Międzynarodowej   

RABATY!
USŁUGI REMONTOWE

Tel. 504-250-013
* Dachy, rynny  

– naprawy, wymiana

* elewacje 
drewniane, tarasy. 
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oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka   biurka    witryny  st   st   oły   oły    krz   krz   esła   esła   

 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

* USŁU GI
* Na roż ni ki wg. wy mia rów klien ta
* Ma te ria ła ła y 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

TADEX 
 OPONY

 Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie 
i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

WarszawWarszawW a, 
ul. Ostrobramska 38b

         t     t     el.     el.      22 610 60 05 kołdry LETNIE –  45 Zł

arTykUły poścIELowE,  
pIżamy, obrUsy, ręcZNIkI.

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

Tel. 793-129-744

www.organicznyraj.pl
tel. 508 005 003

www.organicznyraj.pl
tel. 508 005 003

SKLEP EKOLOGICZNY
ul. Kwiatkowskiego 12 b 

03-984 Warszawa
KONKURENCYJNE CENY

Zdrowa i ekologiczna żywność

zakupy online

„GItara” W rembertOWIe

„Gitara”, czyli baśń Je-
rzego Afansjewa, była obo-
wiązkowym przedstawieniem 
prezentowanym przez każdą 
grupę występującą na scenie 
MOW nr 2 przy ul. Strażac-
kiej. A wystąpiło siedem grup 
z placówek wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. Prócz 
zespołów z Warszawy, rem-
bertowski MOW gościł grupy 
z Załusków, Łodzi, Józefowa, 
Podcierni i Podgłębokich. 

Ogólnopolski przegląd 
Małych Form Teatralnych ma 
w tym ośrodku wieloletnią tra-
dycję. Tegoroczny był organi-
zowany po raz 27.

W Młodzieżowym Ośrod-
ku Wychowawczym przy ul. 
Strażackiej przebywają, na 
podstawie postanowień sądów 
rodzinnych, dziewczęta z ca-

łej Polski. – Dziewczęta u nas 
mieszkają i uczą się – wyjaśnia mieszkają i uczą się – wyjaśnia mieszkają i uczą się –
Łukasz Spadarzewski, wicedy-
rektor ośrodka. – Mogą opu-
ścić placówkę jedynie za zgodą 
sądu.

Trzydniowy festiwal te-
atralny jest więc w ośrodku 
wielkim wydarzeniem. Tym 
bardziej, że młodzież może 
się spotkać ze swoimi rówie-
śnikami z innych placówek. 
Dodatkową atrakcją w tym 

roku było wspólne wyjście do 
Och Teatru na spektakl „Pra-
premiera dreszczowca”.

Przed ogólnopolskim spo-
tkaniem teatralnym w rember-
towskim ośrodku odbył się fe-
stiwal wewnętrzny. MOW ma 
cztery grupy wychowawcze. 
Każda z nich przygotowuje 
swoją interpretację obowiąz-

kowego spektaklu. W tym 
roku podstawą przedstawie-
nia była wspomniana „Gitara” 
Afanasjewa. 

– Przy przygotowywaniu 
spektaklu obowiązuje zasada, 
że wszystkie osoby w grupie 
pracują – mówi „Mieszkań-
cowi” jedna z wychowawczyń, 
Anna Sadowska. – Jeżeli już 
naprawdę ktoś się nie czuje 
na siłach i nie może wystą-
pić na scenie, to na przykład 
robi prace porządkowe lub 
jest zaangażowany w obsługę 
techniczną. Teatr jest świetną 
metodą integracyjną.

Wewnętrzne przeglądy te-
atralne odbywają się w MOW 
od ponad trzydziestu lat. 

– Pamiętam pierwszą edy-
cją – wspomina pani Ania. 
– Wtedy był „Żuraw i czapla” 
i do tej pory mam pierwszy, 
jeszcze ręcznie pisany regu-
lamin…

Ważnym aspektem zarów-
no wewnętrznych, jak i ogól-
nopolskich przeglądów jest to, 
że młodzież widzi, że tę samą 
sztukę można przedstawić na 
różne sposoby.

W Ogólnopolskich Spo-
tkaniach Małych Form Te-
atralnych wszyscy są zwy-
cięzcami. Wychowawcy pod-
kreślają, że dzięki takim dzia-
łaniom rośnie między innymi 
poczucie własnej wartości 
wychowanków, uczą się pra-
cy w zespole, doprowadzania 
zadania do końca, przełamują 
własne słabości. 

Magda K.

W kwietniu, w rembertowskim Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym, odbyły się Ogólnopol-
skie Spotkania Małych Form Teatralnych. Głów-
nym motywem imprezy była „Gitara”…

POWrót fOtOraDaróW

Ponad rok temu Straż Miej-
ska straciła uprawnienia do za-
rządzania fotoradarami. Trwały 
negocjacje nad przekazaniem 
systemu warszawskich fotorada-
rów Inspekcji Ruchu Drogowego. 

W Wielki Piątek, 14 kwiet-
nia, uruchomiono 20 stacjonar-
nych fotoradarów. 

– Kierowcy wręcz bombar-– Kierowcy wręcz bombar-– Kierowcy wręcz bombar
dowali nas pytaniami kiedy te 
urządzenia zostaną włączone… 
– mówił Marek Konkolewski, 
dyrektor Centrum Automa-
tycznego Nadzoru nad Ruchem 
Drogowym. 

Statystyki wskazują, że 
w miejscach, w których wy-
łączono fotoradary, liczba 
wykroczeń drogowych przez 
prowadzących auta wzrosła 
o ponad 70 procent.

Można powiedzieć, że 
„żółte skrzynki” działają na 

pół gwizdka. Mierzą prędkość 
samochodów, ale nie mają 
jeszcze aktywowanej funkcji 
wyłapywania aut przejeżdża-
jących na czerwonym świetle 
przez skrzyżowania. W pionie 
medialnym Głównego Inspek-
toratu Transportu Drogowego 
dopytywaliśmy, kiedy fotorada-
ry zaczną robić zdjęcia przejeż-
dżającym na czerwonym świe-
tle. Ten termin nie jest jeszcze 
określony. Podobnie, jak data 
uruchomienia kilku nieaktyw-
nych obecnie urządzeń przeję-
tych od Straży Miejskiej (nie 
wszystkie fotoradary zostały 
już uruchomione).

„Mieszkaniec” potwierdził 
w GITD, że nie zmieniły się 
procedury związane z kontro-
lowaniem i nakładaniem kar 
za wykroczenia udokumento-
wane zdjęciem z fotoradaru. 

To znaczy, że GITD, tak jak 
dawniej Straż Miejska, będzie 
powiadamiał właściciela auta 
o zrobionym zdjęciu, a wła-
ściciel będzie zobowiązany 
albo do przyznania się, że to 
on prowadził samochód, albo 
do wskazania osoby, która kie-
rowała autem. Pozostanie też 
trzecia możliwość: właściciel 
samochodu oświadcza, że nie 
wie kto prowadził i wtedy niko-
go nie można ukarać punktami, 
a jedynie mandatem. 

Przestrzegamy przed nie-
odpowiadaniem na informację 
o zrobionym zdjęciu przez fo-
toradar. Bierność kosztuje naj-
więcej, gdyż każdy właściciel 
auta ma obowiązek udzielenia 
odpowiedzi na wezwanie do-
tyczące sfotografowanego wy-
kroczenia.

Adam Rosiński

Na warszawskie ulice wróciły fotoradary. W przedświątecznym tygodniu uru-
chomiono większość z nich. Kierowcy muszą być bardziej czujni.

Ponowne uruchamianie fotoradarów u zbiegu ulic Fieldorfa, Ostrobramskiej i Zamienieckiej.Ponowne uruchamianie fotoradarów u zbiegu ulic Fieldorfa, Ostrobramskiej i Zamienieckiej.Ponowne uruchamianie fotoradarów u zbiegu ulic Fieldorfa, Ostrobramskiej i Zamienieckiej.Ponowne uruchamianie fotoradarów u zbiegu ulic Fieldorfa, Ostrobramskiej i Zamienieckiej.

Widowiskowa „Gitara” w wykonaniu grupy gospodarzy.

KORTY
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowskaskask ”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  challange 

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PPRZYJMUJEMY ZA ISY  
NA ABONAMENTY  

  NA SEZON LETNI!
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z mIasta ZaprosZENIa DLa mIEsZKaŃCÓW
n CENTRUM PROMOCJI KULTURY PRAGA- 
-POŁUDNIE, ul. Podskarbińska 2
(zaproszenia i bilety na wydarzenia można rezerwować 
telefonicznie pod numerem: 
22 277-08-20)
29.04. godz. 12.00 – Fantastyczne CPK: spotkanie entu-
zjastów gier i literatury o tematyce fantasy i science fic-
tion; godz. 17.00 – Salon literacki: „Podróże z Leningradu 
do Petersburga”, gościem spotkania będzie Marek Wawrz-
kiewicz – poeta, tłumacz, dziennikarz, prezes Związku Li-
teratów Polskich; godz. 17.30 – Teatr Limen i Warszawscy 
Tancerze Butoh zapraszają na „Instalację Butoh” z okazji 
Światowego Dnia Tańca; 
Tancerze Butoh zapraszają na „Instalację Butoh” z okazji 
Światowego Dnia Tańca; 
Tancerze Butoh zapraszają na „Instalację Butoh” z okazji 

2.05. godz. 17.00 – „Witaj ma-
jowa jutrzenko”: koncert utworów patriotycznych zwią-
zanych z ustanowieniem Konstytucji 3 maja; 7.05. godz. 
19.00 – „Blues Po Tej Stronie Rzeki”: koncert zespołu 
Taylor Moor Band z USA, zaproszenia w CPK.
n KLUB KULTURY „GOCŁAW” (filia CPK),
ul. Abrahama 10 
8.05. godz. 17.15 – 4. ,,Hip Hop Day” – warsztaty dla 
dzieci i młodzieży, nauka DJingu oraz rapu, zapisy pod 
nr tel. 22 671 94 79.
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23
29.04. godz. 13:00 – Familijne Kino Kępa: „Wielka wy-
prawa Molly”; godz. 17:00 – Festiwal Incydent Liryczny 
2017: koncerty finałowe; 30.04. godz. 13:00 – Mały Te-
atr Kępa: „Złote jajko” na motywach Władymira Orłowa; 
3.05. godz. 17.00 – Koncert: „Jutrzenka Wolności” z oka-
zji Święta Konstytucji 3 Maja, wokalno-aktorskie aranża
3.05. godz. 17.00
zji Święta Konstytucji 3 Maja, wokalno-aktorskie aranża
3.05. godz. 17.00

-
cje utworów m.in. Krasickiego, Herberta, Kaczmarskiego, 
Brylla; 

8.05. godz. 19.00 – Hanna Hasiuk i Piotr Strzelecki – au-
tostopem przez Tajwan; 9.05. godz. 19.00 – Cały ten jazz! 
MEET! Jacek Mazurkiewicz – spotkanie i minikoncert.
n KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2 
27.04. godz. 12.00 – Porady prawne: „Prawo spadkowe 
i testamenty”; 28.04. godz. 10.00 – szachy; godz. 12.00
– Historia Teatru: „Barbara Kraftówna – aktorka teatralna, 
filmowa i kabaretowa”; 5.05. godz. 10.00 – szachy; 7.05. 
godz. 16.00 – Recital Janka Stokowskiego „Warszawa da 
się lubić”; 8.05. godz. 12.00 – Dyskusyjny Klub Filmo-
wy: „Andrzej Zaucha”; 9.05. godz. 10.00 – brydż; 10.05. 
godz. 12.00 – Podróże w nieznane: „Bali, magiczna wy-
spa bogów”.
n OŚRODEK KULTURY 
spa bogów”.

OŚRODEK KULTURY 
spa bogów”.

W DZIELNICY WESOŁA,
ul. Starzyńskiego 21 
6.05. godz. 10.00 – Otwar- – Otwar- – Otwar
te warsztaty perkusyjne dla 
dzieci w wieku szkolnym; 
7.05. godz. 16.00 – „Wielka 
wyprawa pana Maluśkiewi-
cza”, przedstawienie dla dzie-
ci w wykonaniu Teatrzyku O-
rety; wejściówki od 4.05 od 
godz. 16.00.
n OŚRODEK DZIAŁAŃ 
godz. 16.00.

OŚRODEK DZIAŁAŃ 
godz. 16.00.

TWÓRCZYCH „PO-
GODNA” – WESOŁA, 
ul. Jana Pawła II 25
6.05. godz. 13.00 – Klub Miłośników Gier Planszowych.
Na wszystkie wymienione imprezy jest wstęp wolny.
Więcej na www.mieszkaniec.pl/zaproszenia

25 kwietnia przed stadio-
nem PGE Narodowy odbył 
się bieg wsparcia dla Tomasza 
Golloba, największego pol-
skiego mistrza żużla, który 
niedawno uległ wypadkowi 
i był wprowadzony w śpiącz-
kę farmakologiczną. W sym-
bolicznym biegu, na dystansie 
pięciu okrążeń PGE Narodo-
wego, wzięli udział kibice, za-
wodnicy i mieszkańcy.

– To ważne wsparcie dla 
Tomasza i mam nadzieję, że on 
je odczuwa – tuż przed startem 
zwrócił się do biegaczy minister 
sportu Witold Bańka. Minister 
razem z Moniką Borzdyńską 
z PGE Narodowy dziękowali 
wszystkim za udział w biegu.

Po biegu, na elewacji PGE 
Narodowy pojawił się napis: 
Mistrz Jest Jeden. 

Przypomnijmy, że To-
masz Gollob właśnie na tym 
stadionie, w ubiegłym roku, 
zakończył oficjalną karierę 
sportową

***
24 kwietnia burmistrz Bia-

łołęki, Jan Mackiewicz, oficjal-
nie złożył rezygnację z zajmo-
wanego stanowiska. Mimo 
potwierdzenia (trzy tygodnie 
wcześniej) wyrokiem NSA, że 

legalnie został wybrany na bur-
mistrza dzielnicy, to nie udało 
mu się do dalszych działań 
zapewnić poparcia większości 
rady Białołęki. 

– Apelowałem do rad-
nych, aby wznieść się ponad 
podziałami i utworzyć szeroką 
koalicję, i skupić na sprawach 
najważniejszych dla Białołęki. 
Niestety mój apel pozostał bez 
echa – uzasadniał rezygnację 
burmistrz. 

Podziękował też wszyst-
kim, którzy go wspierali, 
a w szczególności członkom 
i radnym Stowarzyszenia Ra-
zem dla Białołęki.

***

Technikum Łączności im. 
prof. J. Groszkowskiego po 
raz czwarty zorganizowało 
sprawdzający kondycję Test 
Cooper’a.   – Frekwencja nas 
zaskoczyła – przyznaje Tadeusz zaskoczyła – przyznaje Tadeusz zaskoczyła –
Cygański. – Na imprezę przy-
szły biegać 93 osoby! Tak li-
czebnego testu, jak 8 kwietnia, 
jeszcze nie było.

Test Coopera polega na 
zmierzeniu, jaką odległość 
człowiek może przebiec (ew. 
przetruchtać lub przejść) w 12 
minut. Zawodników podzielo-
no na grupy i na bieżnię przy 

al. Stanów Zjednoczonych 24 
wchodzili w dziesięciu seriach. 

Wśród startujących były 
zarówno osoby niezrzeszone, 
jak i młodzi sportowcy (m.in. 
z MKS Polonia Warszawa, 
MKS Syrena, Parkun Warsza-
wa). Silną ekipę stanowili też 
uczniowie Gimnazjum nr 20 
z ul. Afrykańskiej.

Popularnością cieszył się 
sześciominutowy test Mini-
Cooper’ek dla dzieci do lat 10. 
Chociaż niektóre z dzieci, na 
przykład Antonina Tolak (8 l.), 
wzięły udział w „pełnym” te-
ście. Tosia przebiegła w 12 mi-
nut aż 2110 metrów!

***
Właściciele psów i kotów 

zamieszkujący na terenie War-
szawy mogą ponownie skorzy-
stać z możliwości bezpłatnej 
sterylizacji oraz kastracji psów 
i kotów w kilkudziesięciu lecz-
nicach weterynaryjnych.

Miasto kontynuuje również 
akcję bezpłatnego czipowania 
psów i kotów. W ciągu 10 lat 
prowadzenia akcji elektro-
nicznemu znakowaniu podda-
nych zostało ponad 88 tysięcy 
czworonogów. Tylko w 2016 
roku zaczipowano 4793 czwo-
ronogi. 

***
Do 8 maja br. Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii prze-
prowadza akcję szczepienia 
przeciwko wściekliźnie lisów 
wolno żyjących. Szczepion-
ka, w kształcie krążka, koloru 
brunatno-zielonego o zapachu 

rybnym, zrzucana jest z samo-
lotów na lasy, pola i łąki. 

Przynęty ze szczepionką 
nie wolno dotykać. Zwierzęta 
nie przyjmą tych z zapachem 
człowieka. Przez dwa tygo-
dnie od wyłożenia szczepion-
ki należy zachować ostroż-
ność podczas wyprowadzania 
zwierząt, których ewentualny 
kontakt z preparatem należy 
zgłosić lekarzowi weterynarii.

***

1 maja, na Podzamczu od-
będzie się premiera 7. edycji 
widowiska w Multimedialnym 
Parku Fontann. W tym roku 
spektakl ma tytuł „Powrót Ba-
zyliszka”. Podczas oglądania 
przygód Bazyliszka czeka nas 
podróż w czasie oraz wiele in-
nych atrakcji, ożyją m.in. barw-
ne warszawskie neony. Pokazy 
odbędą się także 2 i 3 maja.

Na widowisko wstęp jest 
bezpłatny.

(ab, um, wm)
REKLAMA REKLAMA

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

CENTRUM MEDYCZNE T&A MEDICA
& 22 693 04 37 & 518 05 56 56

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 120 A
05-420 Józefów koło Otwocka

psychiatria, psychologia

Konsultacje w dziedzinie psychiatrii  
i psychologii dla dorosłych, dzieci i młodzieży

Psychoonkologia

Psychoedukacja

Psychoterapia

Terapia i warsztaty antystresowe
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REKLAMAREKLAMA

 
  

- 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

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)

1 maja  
– wolność z nahajką
1 maja, choć przez lata PRL 

został zawłaszczony i traktowa-
ny przez niektórych jako święto 
komunistyczne, pierwotnie ta-
kim nie był. W Polsce rozbioro-
wej, znajdującej się pod pano-
waniem obcych mocarstw, było 
to święto walki o lepsze jutro, 
a nawet o niepodległość. 

W 1905 roku w Warszawie, 
podczas demonstracji pierw-
szomajowej, padły strzały, od 
których zginęli polscy patrioci. 
Wśród nich byli dwaj koledzy 
mojego pradziadka Antoniego 
Adamskiego – Karol Szonert 
i Mieczysław Wyszomirski, 
członkowie SDKPiL, czyli So-
cjaldemokracji Królestwa Pol-
skiego i Litwy. 

1 maja 1905 roku, po prze-
marszu uliczkami Woli, na wy-
sokości domu w Alejach Jero-
zolimskich 101, demonstracja 
została brutalnie spacyfiko-
wana przez wojsko rosyjskie. 
Wyszomirski szedł na jej czele 
jako chorąży, niosąc sztandar 
SDKPiL, i poległ od kuli wraz 
z 36 innymi osobami. 

Radca Sajfert doniósł o tym 
generał-gubernatorowi war-
szawskiemu następującymi 
słowami: 

„Mam zaszczyt donieść 
Waszej Ekscelencji, że straj-
kowi zorganizowanemu przez 
robotników dla upamiętnienia  

1 maja, towarzyszyły następujące 
okoliczności. We wszystkich fa-
brykach, zakładach rzemieślni-
czych i handlowych praca zosta-
ła porzucona (…) O 10 rano na 
rogu Wroniej i Chłodnej, przed 
domem nr 50 nieznany robotnik 
rozdawał przechodniom prokla-
macje. Zauważył to dzielnicowy 
7-go cyrkułu Czernokryłow, 
ale ktoś z tłumu oddał do niego 
strzał, chybiając. Stojący przed 
domem przy Chłodnej 4, gdzie 

kwateruje rota Wołyńskiego 
pułku lejb-gwardii, szeregowiec 
Kolesow strzelił do napastnika, 
który z rewolwerem upadł na 

chodnik. Przeniesiony do domu 
przy Chłodnej 50 w ciągu kilku 
minut zmarł. Był nim Karol Szo-
nert, lat 19…”

Mój pradziadek nie poszedł 
z nimi na manifestację tylko dla-
tego, że jego córka, a moja bab-
cia, miała zaledwie 4 miesiące. 

W Warszawie mówiło się 
potem: „Widziałem wolność 
w Warszawie, (co mówię, to nie 
jest bajką) pędziła przez Mar-jest bajką) pędziła przez Mar-jest bajką) pędziła przez Mar
szałkowską i wywijała nahajką”.

2 maja – święto flagi 
Święto flagi ustanowiono 
2 maja – święto flagi 
Święto flagi ustanowiono 
2 maja – święto flagi 

w 2004 roku, ale to nie znaczy, 
że wcześniej barwy narodowe 
nie były czczone. Ten dzień 
wybrano, gdyż to 2 maja 1945 
roku polska flaga została za-
tknięta w Berlinie nad Kolum-
ną Zwycięstwa i Reichstagiem. 
Była biało-czerwona. 

Niewielu jednak wie, że te 
barwy uznano za polskie dopie-
ro w okresie 20-lecia. Wcze-
śniej flaga polska była karma-
zynowego koloru i z orłem. 

Jan Długosz opisywał przy-
gotowania do bitwy pod Grun-
waldem wspominając o „chorą-

gwi wielkiej, na której wyszyty 
był misternie orzeł biały z roz-
ciągnionemi skrzydły, dziobem 
rozwartym i z koroną na głowie, 

jako herb i godło całego Króle-
stwa Polskiego”.

Karmazyn na fladze był jed-
nak drogą barwą, bo uzyskiwa-
no go z larw czerwca polskiego 
i mało kto mógł sobie na niego 
pozwolić, więc wykorzystywa-
ła go tylko najbogatsza szlachta 
i dostojnicy państwowi.

Barwami królewskimi Rze-
czypospolitej Obojga Narodów 
był sztandar złożony z trzech 
pasów: dwóch czerwonych 
umieszczonych w dole i na gó-
rze oraz białego po środku. Na 
sztandarze umieszczano cztero-
dzielny Herb Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów o czerwonym 
tle zawierający dwa pola przed-
stawiające białego Orła w koro-
nie, czyli symbol Korony i dwa 
z wizerunkiem Pogoni – herbu 
Litwy, dodatkowo był też herb 
panującego władcy. 

Przed rozbiorami uważano 
również za barwy narodowe 
trzy kolory, z których trzecim 
był granatowy, gdyż nawiązy-
wał do barw strojów żołnierzy 
kawalerii, a to w tej formacji 
służyła szlachta. Trójkolorowe 
kokardy pojawiły się nawet 
w pierwszych dniach Powstania 
Listopadowego. Jednak barwy 
biała i czerwona zostały uzna-
ne za narodowe po raz pierwszy 
3 maja 1792 roku. 

3 maja 1792 r. 
– nie wszyscy chcieli zmian

Obchodzone od przedwojny 
(z przerwą na okupację i PRL) 

święto uchwalenia Konstytucji 
3 maja napawa nas dumą. Oto 
druga na świecie po amerykań-
skiej i pierwsza konstytucja 

w Europie jest dziełem Polaków. 
Niewielu jednak wie, że nie zo-
stała uchwalona przez wszyst-
kich posłów Sejmu Wielkiego. 
3 maja na Zamek z 500 posłów 
Sejmu Wielkiego przybyło tyl-
ko 182, a więc mniej niż poło-
wa, zaś 72 z nich było przeciw-
nikami Konstytucji. Protesty 
opozycji sejmowej były wi-
dowiskowe. Np. poseł kaliski 
Jan Suchorzewski wyciągnął 
na środek sali swojego kilku-
letniego syna i wołał: „Zabiję 
własne dziecię, aby nie dożyło 
niewoli, którą ten projekt kra-
jowi gotuje”.

O przyjęciu konstytucji 
(i to bez jednego nawet czy-
tania!) przesądził przypadek. 
Poseł inflancki Michał Zabiełło 
wezwał króla do jej zaprzysię-
żenia. Władca podniósł rękę, 
chcąc przemówić, co zwolenni-
cy konstytucji poczytali za go-
towość Stanisława Augusta do 
złożenia przysięgi. Król złożył 
przysięgę na ręce biskupa kra-
kowskiego Feliksa Turskiego. 

Konstytucja została przy-
jęta większością głosów tych 

182 posłów z 500, co publicz-
ność i tłum zgromadzony przed 
zamkiem przyjęli owacjami. 
Protest przeciwko uchwaleniu 
ustawy zasadniczej podpisało 
28 osób, które później wycofały 
swoje podpisy.

7 maja marszałkowie sejmu 
wydali uniwersał, ogłaszający 
uchwalenie konstytucji. „Oj-
czyzna nasza już jest ocalona. 
Swobody nasze zabezpieczone. 
Jesteśmy odtąd narodem wol-
nym i niepodległym. Opadły 
pęta niewoli i nierządu”. 

Sejmiki ziemskie zaakcep-
towały Konstytucję, bo choć 
9 z nich nie odniosło się do usta-
wy w żadnej formie to sprze-
ciwu wobec Konstytucji nie 
wyraził żaden sejmik.

Konstytucja obowiązywa-
ła tylko przez rok. Po przegra-
nej wojnie polsko-rosyjskiej 
została obalona przez armię 
rosyjską wraz z konfederacją 
targowicką.

Dziś czcimy ją jako symbol 
polskiej demokracji. 

Małgorzata Karolina 
Piekarska

Zaułki historii Od strzałów do triumfów

majoWE śWIęta
Każde z trzech świąt, które obchodzimy na początku maja ma swoją hi-
storię. Święto flagi – najkrótszą, ale tak je polubiliśmy, że trudno nam 
sobie wyobrazić ten dzień bez biało-czerwonych flag na budynkach. 

Koledzy mojego pradziadka polegli 1 maja

Polska flaga w Berlinie 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja grafika Daniela Chodowieckiego 
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Swój pierwszy biznes otwo-
rzył razem z bratem w piątej 
klasie podstawówki. Było to... 
kasyno dla dzieci. Królowała 
w nim ruletka, można też było 
zagrać w karty. Grało się na 
niewielkie, ale prawdziwe pie-
niądze. Biznes przetrwał rap-
tem jeden dzień, bo o wszyst-
kim dowiedzieli się rodzice. 
Chłopcy mieli przechlapane. 

Adam nie miał najłatwiej-
szego charakteru. Uparcie sta-
wiał na swoim i zawsze miał 
dużo do powiedzenia. Rodzice 
nigdy się z nim nie nudzili, bo 
dostarczał im masę wrażeń i to 
niestety nie za każdym razem 
pozytywnych. 

– Sprawiałem problemy, 
w dzieciństwie rodzicom, a te-
raz już tylko sobie i ponoszę 

tego wszelkie konsekwencje. 
Rodzice nie zabijali we mnie 
osobowości, ale mieli twar-
dą rękę. W domu wisiała na 
klamce dyscyplina w postaci 
skórzanego paska. Dostawa-
łem regularnie pasem w mo-
mencie, kiedy zwyczajnie mi 
się należało – wyznał w jed-
nym z wywiadów. 

Nie da się ukryć, że nie był 
wzorowym dzieckiem. Jednak 
mimo wszystko, co złego by 
się nie działo, rodzice stawali 
za nim murem. Pewnie dlate-
go, że z nauką nigdy nie miał 
żadnych problemów.

Swoją przygodę z muzyką 
Adam zaczynał w radiu. 

– Budowanie nastro-
ju w audycji pomagało mi 
w układaniu grania na impre-
zach. Bo zawsze trzeba plano-
wać na 2-3 utwory do przodu, 
a nie tylko reagować w danym 
momencie – wspomina.

I tak od 1993 roku praco-
wał w opolskich rozgłośniach 
radiowych (Radio Prokolor, 
Radio Park, Radio Plus, Radio 
Ole). 

Karierę muzyczną rozpo-
czął w Opolu w 1996 r. jako 
gitarzysta zespołu 3K, z któ-
rym wygrał przegląd „100 go-
dzin” i w katowickim studio 
nagrał płytę EneDue. Z 3K 
zdobył Grand Prix na festiwa-
lu Antena Polska Le Printemps 
de Bourges w 1997, co zaowo-

cowała trasą koncertową na 
terenie Francji. 

Adam grał, a jednocześnie 
był obrotnym menedżerem ze-
społu. To były szalone i jakże 
pracowite czasy. Gdy 3K się 
rozpadło pomyślał, że będzie 
organizował swoje imprezy. 
I jak to sobie wymyślił, tak też 
zrobił. 

Od 2000 r. skupił swoje 
działania na polskiej scenie 
klubowej. Jest współtwórcą 
projektu „Wet Fingers”, który 
wsławił się remiksami prze-
bojów m.in. zespołów Wanda 
i Banda oraz Kombi. Współ-
pracował z najlepszymi artysta-
mi polskiej sceny muzycznej. 
Z Adą Szulc stworzył chillo-
utowy projekt „1000 miejsc”. 

Upomniała się o niego 
również telewizja. Zajmował 
się oprawą muzyczną pro-
gramu Kuby Wojewódzkie-
go, finałów gali „Fryderyki”, 
Paris Fashion Week, a także 
Mistrzostw Świata w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn. Był od-
powiedzialny za muzykę do 
filmów „Big Love” i „Sala sa-
mobójców”. 

Większości znany jest 
jednak jako juror w czterech 
edycjach lubianego programu 
„Twoja twarz brzmi znajomo”.

Życie prywatne Adama nie 
jest już tak idealnie ułożone, 
jak to zawodowe. Do tej pory 
łączony był z wieloma kobieta-

mi, Paulą, Olą Ciupą, a nawet 
Agnieszką Włodarczyk. Nie 
znalazł jednak tej jedynej, bo 
do tej pory się nie ustatkował. 
To jego świadoma decyzja.

– W związkach nie od-
najdywałem tego, co miałem 
w domu. Fatum polegało na 
tym, że rozstawałem się z każ-
dą dziewczyną, którą przed-
stawiałem rodzicom. Świat 
się zmienia, model tradycyjnej 
rodziny odchodzi do lamusa. 
Dzisiaj nie używa się rzeczy, 
które dwadzieścia lat temu były 
rzeczami niezbędnymi. Trudno 
więc powiedzieć, że model taki 
czy inny ma rację bytu. Może 
nagle się okazać, że będziemy 
siebie używać jedynie do pro-
kreacji, a potomków będzie 
się wychowywać w grupowych 
przedszkolach, bo ludzie będą 
pracować, nie będą mieli cza-
su, żeby dziecku dawać miłość. 
Jeżeli nam czegoś nie brakuje, 
to nie sięgamy po to, a na siłę 
jakby dopasowywanie się do 
społeczeństwa też nie ma sen-
su – przyznał z rozbrajającą 
szczerością.

Nie narzeka na samotność. 
Jest dobrze tak, jak jest. Sku-
pia się na swojej pracy i pa-
sjach. 

Jedną z nich są podróże. 
Praktycznie raz w miesiącu 
opuszcza Polskę udając się 
w podróż do najdalszych za-
kątków świata. 

W Warszawie musi mieć 
jednak swoją oazę spokoju. 
Miejscem, do którego wraca 
po weekendowych koncer-
tach jest nowe mieszkanie, 
które kupił na warszawskiej 
Woli. To, co na pierwszy rzut 
oka zwraca uwagę to wszech-
ogarniająca biel i minimalizm. 
W mieszkaniu nie zabrało 
ulubionych płyt winylowych, 
gitary na której komponuje, 
zdjęć z podróży, książek oraz 
garderoby z dużą ilością ory-
ginalnych okularów, które są 
znakiem rozpoznawczym ar-
tysty. 

Ważne miejsce stanowi 
kuchnia, w której DJ Adamus 
oddaje się swojej nowej pasji: 
kulinariom. Z każdej podróży 
przywozi przyprawy i lokal-
ne produkty, by wyczarować 
z nich kolejne zdrowe potra-
wy. Dech w piersiach zapiera 
jego ponad 70 metrowy taras 
z widokiem na stolicę, na któ-
rym znajdzie się prawdopo-
dobnie sauna i jacuzzi oraz 
ogród zimowy. 

Adam korzysta z życia 
najlepiej jak potrafi. Jego zna-
jomi dopiero zaczynają cięż-
ko pracować, a on odcina już 
kupony od sukcesu. Nie żyje 
ponad stan, nigdy nie był też 
rozrzutny, bo to nie w jego sty-
lu. Nie zamierza rzucać pracy, 
ponieważ kocha to, co robi 
i sprawia mu to ogromną przy-
jemność. Ograniczył jednak 
swoje działalności do mini-
mum. Po co? Bo jak sam przy-
znaje – życie jest zbyt krótkie, 
aby zajmować się wieloma 
rzeczami na raz.   (ad)

Adam Jaworski, znany szerszej publiczności jako 
DJ Adamus, od najmłodszych lat wyróżniał się  
z tłumu. Był zawsze operatywny, kreatywny i nie-
zwykle pracowity.

REKLAMA REKLAMA

Dj adamus 

 Zostałeś pozwany przez bank lub firmę windykacyjną? 
 Otrzymałeś wezwanie do zapłaty ? 
 Masz wezwanie do sądu? 
 Komornik prowadzi przeciwko Tobie postępowanie  
 egzekucyjne?

4 Jeśli potrzebujesz pomocy w powyższych 
 sprawach skontaktuj się z Pracownią Oddłużania. 
4 Specjaliści od spraw windykacyjnych mogą pomóc 
 Tobie i Twojej Rodzinie!

DŁUG TO PROBLEM DO ROZWIąZANIA!

pracowniaoddluzania@gmail.com

ZADZWOŃ 576 155 320

    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

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

Zapraszamy: pon.-pt. 1100-2000, sob. 900-1400

ul. PŁOWIECKA 27 (blisko Marsa)

tel. 731 224 464
e-mail: koliberek.karmy@gmail.com
z tym ogłoszeniem RABAT 8%

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market
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W tym roku na północ-
nopraskim placu Hallera, w 
ramach realizacji projektu 
budżetu partycypacyjnego, 
powstanie tężnia. 

Tężnia, czy też inaczej 
gradiernia, jest skonstruowa-
na z drewna i gałęzi tarniny, 
na które spływa solanka, roz-
bijając się o poszczególne ga-
łązki. To wytwarza przyjazny 
mikroklimat, pomocny m.in. 
w profilaktyce schorzeń gór-
nych dróg oddechowych, za-
paleniu zatok, nadciśnieniu, 
alergii, nerwicy i w przypadku 
ogólnego wyczerpania. 

To miejsce ma nie tylko 
służyć zdrowiu warszawia-
kom, ale pełnić także funkcje 
towarzyskie. 

– Tężnia ma swoje wła-
ściwości, które poprawia-
ją samopoczucie i kondycję 
zdrowotną organizmu. Trudno 
o lepszy argument do spotka-
nia, zarówno dla młodszych, 
jak i starszych osób – podkre-
śla w rozmowie z reporterką 
„Mieszkańca” autor projektu 
Kamil Ciepieńko, radny Pra-
gi-Północ. – Tężnia ma ożywić 
plac, który jest dziś uważany 
za salon Nowej Pragi. Ten 
projekt sprawi, że o naszym 
placu będzie mówiła cała 
Warszawa!

Gradiernia powstanie 
w części placu Hallera pomię-
dzy ul. Jagiellońską a pętlą 
autobusową. Tuż obok znaj-
duje się ujęcie wody oligo-
ceńskiej, plenerowa siłownia 

i ośrodek zdrowia, w którym 
pracownicy będą mogli pro-
wadzić prozdrowotne spo-
tkania edukacyjne dla miesz-
kańców.

Całość kosztować bę-
dzie ok. 250 tysięcy złotych, 
a roczne utrzymanie tężni – 
konserwacja pompy wodnej, 
która transportuje solankę, 
koszt zrzutu solanki w okresie 
jesienno-zimowym, zakup so-
lanki, opłaty za wodę, ścieki, 
energię elektryczną – to ok. 
32 tysiące złotych. Co ważne, 

będzie to obiekt publiczny, 
dostępny dla wszystkich.

Jak dowiedzieliśmy się 
w Urzędzie Dzielnicy Pra-
gi-Północ pod koniec marca 

została podpisana umowa na 
przygotowanie projektu tężni. 

– Projekt ma się wpisy-
wać w uzgodnioną koncepcję 
utworzenia centrum lokalne-
go na placu Hallera. Prace 
projektowe mają zakończyć 
się do 19 czerwca. Następnie 
zostanie wyłoniony w drodze 
przetargu wykonawca robót. 
Wykonanie inwestycji plano-
wane jest do końca tego roku 
– wyjaśnia dzielnicowy rzecz-
nik Karol Szyszko.

Tężni pozazdrościli Pra-
dze-Północ warszawiacy mie-
szkający w innych dzielni-
cach. W tegorocznym budże-
cie mieszkańcy m.in. Pragi-
-Południe, Wesołej, Białołęki 
czy Targówka zgłosili projek-
ty kolejnych gradierni. Czy im 
się uda? Zgłoszone pomysły 
na razie są sprawdzane przez 
pracowników urzędu pod ką-
tem możliwości ich realizacji. 
Na te, które zostaną zweryfiko-
wane pozytywnie, będzie moż-
na głosować w dniach 14-30 
czerwca.

– To dobrze, że moim 
śladem idą też inni, którym 
zależy na dobrym samopo-
czuciu i zdrowiu mieszkań-
ców. Pomysł budowy tężni 
i ogromna popularność tego 
pomysłu na Pradze jest do-
wodem na to, że dzięki małym 
rzeczom, możemy zrobić na-
prawdę dużo – podsumowu-
je Kamil Ciepieńko. AnKa

Warszawiacy nie będą musieli jeździć już do 
Konstancina czy Legionowa, aby skorzystać 
z dobrodziejstw inhalacji solankowej. 

tężNIa W saW saW LoNIE

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 
27.02.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zmie-
niającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Trasy 
Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabra-
nieckiej: odcinek „A” ul. Zamoyskiego – ul. Tysiąclecia (etap I – odcinek od  
ul. Zamoyskiego do ul. Targowej).”

Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie m.st. Warszawy):
numery ewidencyjne działek zlokalizowanych poza granicami projektowa-
nego pasa drogowego, niezbędne dla przebudowy istniejącej sieci uzbroje-
nia terenu i dróg innej kategorii:

Przed nawiasem dotychczasowy nr ew. działki, w nawiasach – numery działek po 
podziale pozostające przy dotychczasowym właścicielu nie wchodzące w pas drogowy, 
dla których zostanie określone ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości:

 – Dzielnica Praga Północ – obręb 4-15-06: dz. nr ewid.: 94 (94/2); 95;
 – Dzielnica Praga Północ – obręb 4-15-08: dz. nr ewid.: 13.
Jednocześnie, na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w związku z postanowieniem Mini-
stra Infrastruktury i Budownictwa znak: DLI.III.6621.97.2016.PK.3 z dnia 25 listopada 
2016 r. uchylającym w całości zaskarżone postanowienie Wojewody Mazowieckiego 
Nr 354/II/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. znak: WI-II.7820.2.9.2015.LO odmawiające 
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia obowiązku rozbiórki istniejącego 
obiektu budowlanego nieprzewidzianego do dalszego użytkowania zlokalizowanego 
na działce o nr ew. 94/2 z obrębu 4-15-06 tj. w części obiektu poza projektowanymi 
liniami rozgraniczającymi Trasy Świętokrzyskiej, w dniu 10.03.2017 r., Wojewoda Ma-
zowiecki wydał decyzję Nr 88/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
w części dotyczącej rozbiórki obiektu budowlanego nieprzewidzianego do dalszego 
użytkowania na projektowanej działce o nr ew. 94/2 (powstałej z podziału działki o nr 
ew. 94) w ramach ww. inwestycji. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi – Prezydent m.st. Warszawy, Pl. Ban-
kowy 3/5, 00-950 Warszawa, działający poprzez pełnomocnika: Panią Annę Piotrowską 
– Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 641 
w dniach: pon. – w godzinach 13.00 – 16.00, śr. i pt – w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie 
można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia 
wydania orzeczenia w sprawie.   

WI-II.7820.2.9.2015.LO

Tężnia solankowa w Legionowie w Parku Zdrowia
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bajkOWe urODzInY!

6 kwietnia Przedszkole nr 
107 przybrało odświętny wy-
strój. Dzieci i rodzice zapre-
zentowali bajkę muzyczną pt. 
„Królewna Śnieżka i siedmiu 
zentowali bajkę muzyczną pt. 
„Królewna Śnieżka i siedmiu 
zentowali bajkę muzyczną pt. 

krasnoludków”. Artystyczne 
popisy oraz przepiękne układy 
taneczne wzbudziły zachwyt, 
o czym świadczyły gromkie 
brawa.

Na zakończenie dzieci i pra-
cownicy przedszkola razem 
zaśpiewali piosenkę finałową 
„Księżniczka”. I w tym mo-
mencie scena ozdobiła się ko-
lorowymi świa-
tełkami, które 
na rączkach 
przedszkola-
ków delikatnie 
poruszały się 
w rytm muzyki. 
Owacjom nie 
było końca.

Po przed-
stawieniu od-
była się pre-

zentacja multimedialna przed-
stawiająca historię powstania 
przedszkola i zmiany, które na 
przestrzeni 60 lat dokonały się 
w placówce. 

Wicedyrektor Monika Dą-
browska wręczyła medale oraz 
dyplomy zasłużonym osobom 
i przyjaciołom przedszkola. 

Wielką niespodzianką było 
wręczenie dyrektor Barbarze 
Haczyńskiej statuetki i pamiąt-
kowego zdjęcia od wszystkich 
pracowników za wspaniałą 
i oddaną pracę (na zdjęciu). ab

Jubileusz 60-lecia „Bajkowego Przedszkola” był 
ważnym wydarzeniem dla wszystkich związanych 
z tą placówką oraz dzielnicą Wawer.

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

remont zsypu w budynku  
ul. Międzynarodowa 46/48A kl. II.

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

 
   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
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Wieści z Wawra

INauguraCja sEZoNu Na pLaży 
rOmantYcznej

Już 7 maja  na plażę zjadą 
fani motocykli i zabytkowych sa-
mochodów. Odbędą się koncerty 
i wydarzenia inaugurujące Rok 
Rzeki Wisły w Wawrze.

 – Zapraszam na inaugurację. 
Na plaży jest już prąd, co ułatwi 
organizację imprez plenerowych.  
Utwardzamy także drogę dojazdo-
wą tak, by zapewnić dogodny do-

jazd dla samochodów 
i rowerów, przygoto-
wujemy nowe miejsca 
parkingowe i miejsce 
dla przyszłego kina 
plenerowego – mówi 
zastępca burmistrza 
dzielnicy Wawer  
Leszek Baraniewski.

 Wydarzenia inau-
guracyjne sezonu na 
Plaży Romantycznej 
rozpoczną się o godz. 
11.30 piknikiem ro-
dzinnym na stadio-
nie Syrenki przy ul. 
Starego Doktora 
w Marysinie. 

Mieszkańcy będą 
się tam bawić na 
pikniku rodzinnym, 
z którego na Plażę 
Romantyczną wyru-
szą motocykliści i zabytkowe 
samochody. Początek wyda-
rzeń na Plaży Romantycznej 
od godz.  15.30.  

 Plaża Romantyczna została 
już powiększona i wysprzątana 
w ramach akcji Pan Ekosamo-
chodzik. Przygotowywana jest 
także koncepcja rozbudowy 
plaży. – Chcemy wybudować 
wzdłuż niej ścieżkę pieszo-ro-
werową do Mostu Siekierkow-
skiego z ławeczkami do od-
poczynku, a także plac zabaw 

i bezpieczne zejście do rzeki. 
Plaża wzbogaci się o pomost, 
do którego będą dobijać promy, 
w dalszym ciągu darmowe, prze-
wożące turystów i plażowiczów 
na wilanowski brzeg. Naprzeciw  
ul. Bronowskiej stanie taras 
widokowy, z którego będzie 
można obserwować ptactwo 
wodne, gniazdujące na wy-
spie – zapowiada zastępca 
burmistrza dzielnicy Wawer,  
Leszek Baraniewski. Inwesty-
cje planowane są w tym roku.

czYtelnIa 
PlenerOWa 
W mIeDzeszYnIe

W Dniu Książki, 23 kwietnia odbyło 
się uroczyste otwarcie czytelni z udzia-
łem mieszkańców i dyrektora wawerskiej  
Biblioteki Jacka Czarnowskiego. Uczest-
nicy posadzili symboliczny krzew agrestu  
i obejrzeli spektakl teatralny „Plotki z ma-
gla” amatorskiego teatru Wawerskiego 
Centrum Kultury z filii w Falenicy. Czytel-
nia plenerowa powstała w ramach budżetu 
partycypacyjnego. 

Trwają przygotowania do inauguracji sezonu na  Plaży 
Romantycznej w Wawrze przy ul. Rychnowskiej/Ro-
mantycznej. 

Czytelnia plenerowa powstała 
w filii wawerskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Miedzeszynie przy  
ul. Agrestowej.

„Społem” WSS Praga-Południe jest jedną z najbardziej znanych spółdzielni branży handlowej. 
Niemniej firma jest aktywna nie tylko na tym rynku. W kwietniu „Mieszkaniec” uczestniczył w kilku 
wydarzeniach, których „Społem” było organizatorem lub współorganizatorem.

aKtyWNE społEm

tuż przed Świętami Wielka-
nocnymi w Wawrze, a do-

kładniej w Radości przy ul. Pa-
triotów 172, został oddany do 
użytkowania generalnie wyre-
montowany i zmodernizowany 
wielobranżowy sklep „Lux”. 
Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał Bogusław Ró-
życki, prezes Spółdzielni wraz 
z kierującą tą placówką Ewą 
Gierłowską. Prace moderniza-
cyjne trwały ponad rok. 

Duża powierzchnia sprze-
dażowa pozwala na sprzedaż 
szerokiego asortymentu to-
warów spożywczych, także 
ekologicznych, dietetycznych 
oraz kuchni świata. W sklepie 
klienci mogą wybrać produkty 
marki własnej „Społem” oraz 
towary przemysłowe codzien-
nego użytku. 

Duże stoisko, pod patro-
natem firmy „Sokołów” S.A., 
zapewnia zaopatrzenie w wę-
dliny i mięso (po atrakcyjnych 
cenach). Ciąg regałów chłodni-
czych gwarantuje pełną ekspo-
zycję nabiału, napojów mlecz-
nych, tłuszczów, przetworów 
rybnych. Napoje alkoholowe 
sprzedawane są w częściowej 
samoobsłudze.

Dodatkowym udogodnie-
niem są terminale do kart płat-
niczych, które pozwalają na 
opłaty rachunków domowych, 
sprze daż kart wirtualnych czy 
doładowania telefonów i War-
szawskiej Karty Miejskiej. 

W otwarciu zmodernizowa-
nego sklepu wzięli także udział 
przyjaciele, współpracowni-
cy i kontrahenci „Społem”. 

rosa

W  sobotę, 22 kwietnia, 
„Społem” zorganizowało 

Wiosenny Festyn Rodzinny na 
Grochowie, przy ul. Kinowej. 
To tutaj właśnie, w pobliżu  
al. Waszyngtona przy zbiegu 
z ul. Suchodolską, gdzie w daw-
nych latach funkcjonowała re-
stauracja „Wilga”, odbywa się 
sprzedaż części produktów po 
zamknięciu kultowego Univer-
samu „Grochów”. 

Przyznać trzeba, że tego dnia 
aura nie sprzyjała imprezom 
na otwartej przestrzeni. Pisząc 
szczerze było paskudnie zim-
no. Ale na tych dorosłych, któ-
rzy przyszli, czekały rabaty na 
zakupy, zaś na dzieci atrakcje 
takie, jak malowanie twarzy, 
balonowe animacje, warszta-
ty kreatywne i pokazy klow-
na. „Społem” zorganizowało 
też konkursy z nagrodami. ar

FEstyN Na groChoWIE
niedługo minie rok od  

wyburzenia popularnego 
UNIVERSAM-u „Grochów” 
przy rondzie Wiatraczna. 
W tym miejscu budowany 
jest mieszkaniowo-usługo-
wy, nowoczesny kompleks. 
W czerwcu 2016 roku wmu-
rowano kamień węgielny, 
a kwietniu na powstającej 
i n w e s t y c j i 
z a w i e s z o n o 
wiechę. Budo-
wa ma się za-
kończyć w IV 
kwartale 2017 
roku, a więk-
szość miesz-
kań jest już 
sprzedana. 

L o k a l e 
h a n d l o w o -
- u s ł u g o w e 
już znalazły 
swoich użyt-
k o w n i k ó w : 
poza wielkim 
sklepem spo-
łemowskim, 
w galerii moż-
na będzie od-
wiedzić popu-
larną drogerię, bank, aptekę, 
księgarnię, klub fitness czy 
przeciwnie – znany fast food. 
Wszystkich będzie witać po-
pularna „Panienka” – rzeźba 

umieszczona niegdyś w fon-
tannie przed Universamem, 
która ma znaleźć swoje miej-
sce w nowej galerii.

Ta wspólna inwestycja 
„Społem” WSS Praga Po-
łudnie i firmy Dantex, reali-
zowana jest przez UNIBEP. 
Uroczyste zawieszenie wie-
chy zgromadziło przedstawi-

cieli inwestora, 
wykonawcy, 
władz dziel-
nicy Pra-
ga-Południe 
i „Społem”. 
Prezes Bogu-
sław Różycki 
dziękował za 
dotychczaso-
wą, znakomitą 
w s p ó ł p r a c ę 
z partnerami 
tego przedsię-
wzięcia pod-
kreślając, że 
choć wstępne 
negocjacje nie 
należały do 
łatwych, wy-
brano świet-
nego partnera, 

a prace idą zgodnie z planem. 
Pierwsze zakupy w no-

wej odsłonie Universamu 
będzie można zrobić w lu-
tym przyszłego roku. eg

WIECha Na „WIatraKu”

„LuX”usoWo W raDośCI
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REKLAMA REKLAMA

PatrOnatY meDIalne

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 10.03.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą 
ekspresową S2, leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od 
ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowany przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych,  
ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, działający poprzez pełnomocnika – Panią Annę Piotrowską – Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Działki usytuowania obiektu: (inwestycja zlokalizowana jest na terenie Dzielnicy Wawer Miasta st. Warszawy):
Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji pod-

legające podziałowi):
Obręb 3-14-05, •	 działki nr ew.: 1/3, 1/4, 2, 21/1, 21/4, 23/1, 23/2, 41/10, 41/11;
Obręb 3-14-08 •	 działki nr ew.: 2/1, 2/3, 17;
Obręb 3-14-12 •	 działki nr ew.: 20, 23, 24, 55/1, 55/2, 62, 63;
Obręb 3-14-14 •	 działki nr ew.: 2/1, 2/2, 3, 5/1, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 21/1, 30;
Obręb 3-14-17 •	 działki nr ew.: 1/2, 2/6, 3/3, 17/1, 19/3, 19/10, 19/11, 20/2, 20/19, 21/6, 22/6, 23/1, 24, 25, 26/1, 27, 29, 30/1,
30/2, 32, 33, 37;
Obręb 3-14-18 •	 działki nr ew.: 1/4, 1/9, 5/6, 5/7, 7, 12, 13, 16, 20/6, 20/10, 20/11, 20/12, 20/18, 20/20, 21/2, 22, 23, 24/2, 24/3, 
25, 29, 31;
Obręb 3-14-20 •	 działki nr ew.: 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 6;
Obręb 3-14-28 •	 działki nr ew.: 1/7;

Numery ewidencyjne działek przeznaczone pod przebudowę dróg innych kategorii niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego 
(tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):

Obręb 3-14-14 •	 działki nr ew.: 21/2, 16/4;
Obręb 3-14-17 •	 działki nr ew.: 1/1, 2/9;

Numery działek podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury 
technicznej (niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego):

Obręb 3-14-05 •	 działki nr ew.: 19/1, 21/3, 21/6, 23/4, 24, 41/9;
Obręb 3-14-08 •	 działki nr ew.: 2/4, 15/2;
Obręb 3-14-12 •	 działki nr ew.: 19, 20/2, 21, 22/1, 23/2, 24/2, 25, 55/6, 62/4, 63/2;
Obręb 3-14-14 •	 działki nr ew.: 2/7, 3/2, 5/10, 8/2, 9/4, 9/6, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/5, 16/7, 17, 21/2, 30/2;
Obręb 3-14-17 •	 działki nr ew.: 1/1, 2/10, 3/7, 8/4, 9, 11, 15, 17/6, 19/13, 19/15, 19/17, 20/35, 20/37, 21/2, 22/2, 23/11, 24/2, 25/2, 26/5, 
27/2, 28, 29/2, 30/4, 31/23, 32/2, 37/2, 40;
Obręb 3-14-18 •	 działki nr ew.: 1/13, 1/8, 5/14, 5/16, 7/2, 12/2, 13/2, 16/2, 20/24, 20/28, 20/30, 20/32, 20/34, 20/36, 22/5, 29/2, 31/2;
Obręb 3-14-20 •	 działki nr ew.: 3/2, 4/2, 5/2;
Obręb 3-14-28 •	 działka nr ew.: 1/9;

Numery działek podlegające obowiązkowi dokonania budowy/przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
(niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego):
l  Obręb 3-14-18 działka nr ew.: 22/5;

Obręb 3-14-20 •	 działka nr ew.: 2/6;
Numery działek przeznaczone podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy/przebudowy zjazdów 

(niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego):
Obręb 3-14-12 •	 działki nr ew.: 23/2, 24/2, 63/2;
Obręb 3-14-14 •	 działki nr ew.: 3/2, 8/2, 11/2, 12/2, 30/2;
Obręb 3-14-17 •	 działki nr ew.: 5/1, 6/1, 8/4, 9, 19/13, 19/15, 20/35, 20/37, 22/2, 26/5, 29/2, 37/2;
Obręb 3-14-18 •	 działki nr ew.: 5/14, 5/16, 7/2, 13/2, 20/24, 20/28, 20/30, 20/32, 20/36, 21/4, 22/5, 29/2, 31/2;
Obręb 3-14-20 •	 działki nr ew.: 2/6, 2/8, 3/2, 4/2, 5/2;

Numery działek, dla których konieczne jest stwierdzenie obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowanych nieprzewidzianych  
do dalszego:

Obręb 3-14-05 •	 działka nr ew.: 23/4;
Obręb 3-14-18 •	 działki nr ew.: 5/16, 22/5, 29/2;

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, pok. 641 w dniach: pn. – w godzinach 13.00 – 16.00, śr. i pt - w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie można składać ewentualne  
uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie.   

WI-II.7820.2.3.2017.LO

Impreza wzbudziła olbrzy-
mie zainteresowanie mieszkań-
ców, internautów i mediów. 

Opublikowanym na Face-
booku wydarzeniem zaintereso-
wało się blisko 10 tysięcy użyt-
kowników tego portalu. Taka 
liczba osób, które by chciały 
wziąć udział w tym spotkaniu 
zaniepokoiła dyrektor szkoły, 
Joannę Wichowską. 

– Gdy wstępnie zgłaszałam 
policji, że zainteresowanie im-
prezą jest aż tak duże, to pan ko-
misarz się zmartwił, że w całym 
Wawrze nie znajdzie tak wielu 

policjantów do zabezpieczenia 
„Wiosennego spotkania z al-
pakami” – mówi „Mieszkań-
cowi” dyrektor, pomysłodaw-
czyni spotkania. Na szczęście 
nie wszyscy wybrali się na nie 
w rzeczywistości…

Impreza rozpoczęła się 
wykładem Marty Pietrzykow-
skiej, prekursorki alpakoterapii 
w Polsce. 

– Pani Marta mówiła 
czym jest alpakoterapia, jak 
przygotowuje się zwierzęta 
do zajęć, jakie dzieci poddaje 
się alpakoterapii, pokazywała 

konkretne przypadki, z którymi 
ona miała do czynienia… – dla 
kierującej szkołą z oddziałami 
integracyjnymi dyrektor, jak 
i dla kilkudziesięciu poważ-
nie zainteresowanych terapią 
słuchaczy wykładu, przeka-
zywane przez prelegentkę 
informacje miały bardzo duże 
znaczenie.

W tym czasie cztery alpaki, 
które miału uczestniczyć w wio-
sennym spotkaniu, spokojnie 
wypasały się na przyszkolnym 
terenie. Nie przeszkadzała im 
deszczowa aura. Po wykładzie 
grupa słuchaczy oraz dzieci 
z tutejszej szkoły i okolicy do-
łączyła do przesympatycznych 
zwierząt. Biały Promyk i jasno-
brązowy Natan śmiało podcho-
dziły do ludzi.

Ciemnobrązowy Kazik dał 
się skusić dyrektor Wichow-

skiej na kawałek marchewki. 
Po dokładnym zapoznaniu się 
dzieci i zwierzęta wzięły udział 
w pokazie alpakoterapii popro-
wadzonym przez Martę Pie-
trzykowską z firmy Alpakarnia 
P&M. Jednym z ćwiczeń było 
bieganie z łyżką kaszy i na-
pełnianie misek, które potem 
chętnie opróżniały zwierzęta. 
Kasza przywabiła nawet czar-
nego Milora, który do tej pory 
zachowywał dystans chrumka-
jąc sobie na osobności.

Nad przebiegiem pokazu 
czuwali główni organizatorzy 
imprezy – specjaliści z wawer-
skiego Ośrodka Psychoterapii 
Dzieci i Młodzieży „Koparka” 
wraz z jej założycielem Prze-
mkiem Chojnackim. 

– Te zwierzęta są świetnymi 
motywatorami do działania i wy-
siłku. Mieliśmy taki przypadek, że 

sparaliżowany dorosły nie mógł 
otworzyć dłoni. Gdy podeszła do 
niego alpaka to on bezwiednie 
otworzył tę dłoń i pogłaskał zwie-
rzę – opowiadał Przemek Chojrzę – opowiadał Przemek Chojrzę – -
nacki. – Zaś sama alpakoterapia 
polega na kontakcie człowieka ze 
zwierzęciem. Karmienie, głaska-
nie, tak żeby dziecko było wspie-
rane przez zwierzę.

Aktualnie w „Koparce” 
znajdują się cztery alpaki. 
Dwóch kolejnych ośrodek spo-
dziewa się niebawem. 

Organizatorzy imprezy pod-
kreślali wsparcie, jakie otrzyma-
li ze strony wawerskiej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
nr 17. Impreza, która przynio-
sła wielu dzieciom (i jeszcze 
większej liczbie internautów) 
sporo uśmiechów na twarzach, 
odbyła się pod patronatem me-
dialnym „Mieszkańca”. ram

12 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 138 im. 
J. Horsta w Międzylesiu odbyło się „Wiosenne 
spotkanie z alpakami”. 

oKo W oW oW Ko Z aLpaKą

Jarmark Floriański należy 
do wąskiej kategorii renomo-
wanych imprez, które organi-
zowane są po prawej stronie 
Wisły. W czasie Jarmarku ul. 
Floriańska zmienia się nie do 
poznania. Wyrastają przy niej 
kramy z różnego rodzaju to-
warami i produktami (m.in. 
wędliniarskimi i nabiałowymi). 
W pawilonach handlowych 

i na straganach można kupić 
zabawki, pamiątki, biżuterie 
i setki innych rzeczy. Powstaje 
scena, na której prezentowa-
ny jest program artystyczny 
i kulturalny.

Tegoroczny Jarmark Flo-
riański organizowany jest po 
raz dwunasty. Imprezę zainicjo-
wał w 2006 r. ówczesny Ordy-
nariusz Diecezji Warszawsko-

Praskiej abp Sławoj Leszek 
Głódź. Dzięki przychylności 
obecnego zwierzchnika Die-
cezji, abp. Henryka Hosera, 
impreza jest kontynuowana. 
Organizatorami XII Jarmarku 
Floriańskiego są Urząd Dziel-
nicy Praga-Północ i Kuria Die-
cezji Warszawsko-Praskiej. 
„Mieszkaniec” objął imprezę 
patronatem medialnym.

Stoiska handlowe i wysta-
wiennicze na ul. Floriańskiej 
będą otwarte od godz. 9.00. 
Występy na scenie wprawią 

mieszkańców w pogodne na-
stroje. A to dlatego, że będzie 
kilka formacji kabaretowych. 
Program artystyczny rozpocz-
nie się pokazami cyrkowymi 
ok. godziny 14. Potem wystąpi 
Kabaret Księdza Proboszcza. 
O 15.30 godzinny spektakl 
zaprezentuje Kabaret KaŁa-
Masz, a pod wieczór, przez 
blisko półtorej godziny będzie 
wszystkich bawić bardzo znany 
Kabaret Jurki. 

Pokazy sceniczne przeplata-
ne będą konkursami dla miesz-
kańców i widzów. W ciągu dnia 
wystąpi Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna, a w Koncercie 
Finałowym zaprezentuje się 

Marcin Wyrostek – akorde-
onista, zwycięzca drugiej edy-
cji programu „Mam Talent”. 
Jarmark będzie też okazją do 

wręczenia specjalnych nagród 
– Florianów. Impreza zakończy 
się ok. godziny 21.

Ada M.

FLorIaŃŃsKI Na WEsoło
7 maja, na warszawiaków, którzy przybędą 
na Pragę-Północ, czekają nie lada atrakcje. 
Tego dnia odbędzie się Jarmark Floriański.
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Krzyżówka sponsorowana jest przez sklep 
Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
rozwiązanie krzyżówki nr 7/2017: „Czas to złoto” – książkę wylosowała p. ilona ligocka. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 5 maja 2017 r.

  
 







 








Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

Lekarz odwiedza pacjenta na sali  
pooperacyjnej:
– Operacja udała się, ale nie rozumiem, 

czemu przed nią miał pan taki ATAK szału, wrzeszczał, 
wyrywał się…?
– Panie! Ja tu miałem tylko umyć okna!

***
Ojciec kupuje prezent dla syna:
– Może puzzle? – proponuje sprzedawca. – Na przykład 
500 elementów?
– E, takie to on układa w 3 minuty.
– To może 1500 elementów? 
– Za łatwe, takie w 7 minut.
– 10 000 elementów? 
– To zabawa na kwadrans.
– Wie pan co? To niech pan idzie do piekarni po drugiej 
stronie ulicy i kupi mu pół kilo bułki tartej, żeby złożył 
sobie chlebek…

***
Późny wieczór. Mąż do żony:
– Kotku, co mi powiesz na dobranoc?
– Smacznego! Tylko pamiętaj domykać lodówkę!

RADY
CiotKi
AGATY
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Dokuczliwe zwłaszcza w pleneDokuczliwe zwłaszcza w pleneDokuczliwe zwłaszcza w pleneDokuczliwe zwłaszcza w pleneDokuczliwe zwłaszcza w plene--
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u Jednym ze sposobów (nie 
sprawdzałam) jest zawieszanie 
w okolicy odkręconych słoiczków 
wypełnionych wódką. Ponoć jej 
zapach jest niemiły muchom, ale 
kto wie, kogo zainteresuje taka 
zawartość? Bałabym się ryzy-
kować.
u Muchy, podobnie jak wiele 
nieprzyjemnych owadów, nie 
lubią olejków aromatycznych, 
zwłaszcza eukaliptusowego, 
goździkowego i lawendowego, 
który można zastąpić krzaczka-
mi lawendy lub równie skutecz-
nej bazylii. 
u Owady nie lubią też zapachu 
czosnku, ale kto wytrzyma długi 
weekend w tym aromacie? Chy-
ba niewielu.  
u Specjaliści zalecają spryski-
wanie „strategicznych” okolic 
octem jabłkowym, lecz istnieje 
obawa, że ten z kolei przyciągnie 
tabuny muszek owocówek…
Hm… Wiele wskazuje na to, że 
najlepszy sposób to niezawodna 
łapka na muchy.
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zaJrzYJMY do KUCHNi
Grillujemy? To do roboTy! 

 BOCZNIAKI Z GrIllA: boczniaki to bardzo wdzięczne i smaczne grzyby; moż-
na je po prostu umyć, osuszyć, nasolić, panierować w mące, skropić oliwą i grillo-
wać na tacce, jak kotlety. Ale można inaczej: umyte i pokrojona w kilkucentymetro-
we pasy boczniaki wrzucić na grilla, smarując górną stronę oliwą z czosnkiem i solą. 
Po małej chwili odwrócić i ponownie smarować, i tak kilka razy. Gdy grzyby będą 
miękkie i pojawią się na nich przypieczone na rumiano paski, zdjąć z grilla, 
oprószyć drobnym, świeżym pieprzem i natką pietruszki. Pycha!

 KurCZAKOWE SZASZłYKI: filety z kurczaka 
(wiadomo, że zagrodowy jest najlepszy), kroimy 
w kostkę, podobnie, jak paprykę czerwoną i żółtą, 
zaś cebulkę dymkę i niewielką cukinię w plasterki. 
Całość wrzucamy do jednej miski. Najpierw skra-
piamy szczodrze cytryną, potem dajemy oregano, 
rozmaryn, pieprz mielony, nieco mielonej ostrej pa-
pryki, a na koniec solimy, mieszamy, skrapiamy oliwą, mieszamy ponownie i zosta-
wiamy w misce na 10 minut, po czym składniki nadziewamy kolejno na patyczki, 
ewentualnie dodając dla urozmaicenia grube plasterki korniszona lub całe pomi-
dorki koktajlowe. Kolejność, dowolna, na przykład cukinia, cebula, papryka czer-
wona, kurczak, korniszon, papryka żółta, pomidorek. Piec na grillu około kwadran-
sa, często przewracając i polewając sokiem cytrynowym wymieszanym z odrobiną 
miodu i mielonego czosnku. 

 rYBA Z GrIllA: ważne, by była świeża i dobrze 
wypatroszona; można ją robić na wiele sposobów. 
Oto jeden z nich: ryba, np. pstrąg, osuszona, skropio-
na wewnątrz i na zewnątrz sokiem z cytryny (przed-
tem trzeba ponacinać skórę na boczkach co ok. 2-3 
cm), posypana pieprzem i solą musi poleżeć około 
15 minut. Potem skrapiamy ją oliwą, do wnętrza wkładamy 2-3 plasterki cytryny, 
siekany mały ząbek czosnku oraz kilka gałązek kopru i grillujemy do miękkości (za-
leżnie od wielkości ryby), po kilka minut z każdej strony.  Soczysta i aromatyczna! 

 BANAN Z GrIllA: banana w skórce grillować z obu stron, aż skórka będzie 
ciemnobrązowa. Zdjąć ją na talerzu, polać banana roztopioną gorzką czekoladą. 
Mniam! 

MerlinMerlinMerlinMerlinMerlinMerlinMerlinMerlin

Krzyżówka Mieszkańca nr 8H 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
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spokój, nie będziesz musiał się zbytnio niczym martwić, ale za to w miłości będziesz musiał się 
wysilić na oryginalność... Bez wielkich emocji i życiowych zakrętów masz szansę na przeprowa-
dzenie bardzo poważnych inwestycji lub zmian.
Przed tobą trudne zadanie, bo wszystko może ci się zwalić na głowę w jednym momencie. Nie 
martw się, bo to, co wydaje się sprawą nie do załatwienia, okaże się błahostką, o której niedługo 
zapomnisz. Pomyśl o majówce, może ta propozycja wyjazdu ze znajomymi nie jest taka zła?! 
Zaplanuj majowy weekend, to już ostatnia chwila. Zainteresuj się swoim zdrowiem, lekki kaszel 
czy ból gardła nie jest niepokojący, ale nie możesz pozwolić sobie na chorowanie. Tym bardziej, 
że nasilą się naciski, żebyś podjął się nowych obowiązków. Jeśli dobrze przeprowadzisz rozmowy 
może ci się to opłacić.
Majowe dni wprawiają cię w dobry humor, będziesz miał dużo energii i przyjazne spojrzenie na 
świat. Jednak postaraj się nie zapominać o obowiązkach i nie przerzucaj swojej pracy na kogoś 
innego. Spróbuj porozumieć się z najbliższymi, nie atakuj ich, bo oni chcą dla ciebie jak najle-
piej. Chimeryczne nastroje zostaw za drzwiami.
Dopadnie cię lekkie rozleniwienie, marzenia o wypoczynku, zmianie otoczenia i kimś nowym do 
poznania. Porozmawiaj z najbliższymi i podejmijcie wspólną decyzję o wyjeździe. Przy tej okazji 
może cię czekać wędrówka po urzędach i twoja cierpliwość może być wystawiona na ciężką 
próbę, ale co tam – gdy rykniesz jak rasowy lew, ustawisz wszystkich do pionu i sprawa będzie 
załatwiona. 
Nie myśl już o pracy, ani obowiązkach. Jeżeli w najbliższych dniach masz w planach jakiś sza-
lony wypad po sklepach lub nocną imprezę – to rzuć wszystko i ich nie przegap. Czasami trzeba 
się zabawić, poprawić sobie humor i cieszyć się każdą chwilą. Dzięki temu naładujesz swoje 
akumulatory do dalszych działań. Początek maja będzie obfitował w różnorodne spotkania towa-
rzyskie i biznesowe.
Nie trzeba martwić się na zapas. Spróbuj oderwać się od problemów, dobrym pomysłem byłby 
wyjazd – nadchodzi majówka. Spróbuj dać szansę losowi, czasami pomaga w rozwiązaniu zmar-wyjazd – nadchodzi majówka. Spróbuj dać szansę losowi, czasami pomaga w rozwiązaniu zmar-wyjazd – nadchodzi majówka. Spróbuj dać szansę losowi, czasami pomaga w rozwiązaniu zmar
twień. Odpręż się i zrelaksuj, oczarowany pięknem przyrody możesz dostrzec w okolicy jakąś 
powabną osobę, chętną do dotrzymywania ci towarzystwa.
Lubisz być w centrum zainteresowania, brakuje ci oklasków i pochwał. Przyda się więcej skrom-
ności, bo i tak jesteś najlepszy. Nie zapominaj o obowiązkach, a w pracy osiągniesz sporo suk-
cesów. Jeśli ze wszystkim sobie poradzisz, wyjedź na zasłużony urlop – może to być przedłużony 
majowy weekend. 
Ostatnio możesz czuć się nie najlepiej, mieć masę problemów i wrażenie, że sytuacja jest bez 
wyjścia. Spójrz na świat optymistycznie, wszystko się ułoży, musisz tylko sobie zaufać. W pracy 
czeka cię pasmo sukcesów, ale bądź czujny i nie przegap szansy na awans lub podwyżkę. Unikaj 
niesłownych osób, bo możesz zostać kozłem ofiarnym, jeśli dasz się wykorzystać. 
W najbliższym czasie będziesz musiał podjąć pewną ważną decyzję. Nie będzie łatwo, więc 
jeśli możesz, skorzystaj z pomocy i porady przyjaciół. Nie zawsze też udaje ci się odpowiednio 
wykorzystać czas na swoje sprawy. Pamiętaj więc, że czas to pieniądz, a przyjemności mogą 
poczekać. Tylko nie za długo, bo warto umilać sobie życie małymi radościami, wtedy jest zno-
śniejsze…
Twoja praca zostanie zauważona i doceniona, to dobry moment, aby poprosić o podwyżkę. 
W życiu osobistym musisz uzbroić się w cierpliwość, nieporozumienia domowe skończą się już 
niebawem, a w twoich planach pojawi się wiele nowych interesujących propozycji, nad którymi 
powinieneś poważnie się zastanowić. Szczególnie teraz wskazana jest dyskrecja – uważaj co i do 
kogo mówisz…
W najbliższym miesiącu los się do ciebie uśmiechnie. Jest to też dobry moment, aby wybrać się 
w podróż, pełną przygód i niespodzianek. Uważaj tylko na nowego znajomego, jego uprzejmość 
nie będzie bezinteresowna. Wsparcia i pomocy szukaj u przyjaciół, a miłość sama cię znajdzie.
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ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
UsługiUsługi kompleksowe kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

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

  
500 253 842; 502 832 474 

www.lethewarszawa.pl

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KONKURENCYJNE CENY
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DAM PRACĘ

n 7 osób niePeŁnoSPrAW-
nYCH do prac porządkowych. 
ZPCHr. Premie.  
Tel. 665-304-786

n KASJER/SPRZEDAWCA!!! 
SKLEP SPOŻYWCZY WAWER 

KASJER/SPRZEDAWCA!!! 
SKLEP SPOŻYWCZY WAWER 

KASJER/SPRZEDAWCA!!! 

MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE. 
TEL. 602-23-40-43

n opiekunek do osób star-
szych. Wola, Śródmieście, 

piekunek do osób star
szych. Wola, Śródmieście, 

piekunek do osób star

Praga. 13 zł brutto/h, umowa 
zlecenie. Zgłoszenie osobiście 
Stanów Zjednoczonych 68 
Fundacja Zdrowie lub tel.  
22 672-79-27 od 10-15. 
Chętnie 50+. Darmowe 
szkolenia.

n Pizzeria Da Grasso Gocław 
zatrudni kierowców, pizzerów, 
kelnerów/ki. Tel. 693-613-660
n Przychodnia medyczna 
boramed, poszukuje pani do 
sprzątania. Praca w godzinach 
wieczornych, bądź porannych od 
poniedziałku do soboty. Poszu-
kujemy osoby odpowiedzialnej, 
sumiennej i uczciwej.  
Prosimy o kontakt telefoniczny 
534-795-121.
n Stolarza i pomocnika zatrud-
nię, międzylesie.  
Tel. 513-975-002
n Zatrudnię mężczyznę z pra-
wem jazdy do prac przy domu 
i ogrodzie.  
Telefon (22)299-69-54

n Zatrudnię tapicera i po-
mocnika tapicera. Zatrudnię 
stolarza i pomocnika stolarza. 
Kontakt 693-377-081 

n Zatrudnimy opiekunki, 
opiekunki środowiskowe i inne 
z doświadczeniem w opiece nad 
seniorami i niepełnosprawnymi.  
Tel. 669-980-003

FINANSE

n Chwilówki, pożyczki.  
Tel. 536-436-667

n PoŻYCZKi inkaso City do 
2000 zł. Tel. 792-307-229 

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

KUPIĘ

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

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

n Skup książek, każda ilość, 
wszystkie dziedziny – dojazd. 
Tel. 666-900-333

MEDYCZNE

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

NAUKA

n ANGIELSKI. 
TEL. 605-044-342

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 – Sprzedam

n bezpośrednio 2 przyległe do 
siebie działki budowlane z moż-
liwością podziału na 4 działki 
w nowym Koniku gm. Halinów.  
Tel. 728-925-966

n Działka budowlana, uzbro-
jona 1266 m2, okolice Dębe 
Wielkie, cicha i spokojna 
okolica, cena za m kw. 35 zł 
– super okazja.  
Tel. 502-267-936

PRACA

n Podnajmę miejsce w salonie 
fryzjerskim manikiurzystce/pedi-
kiurzystce, ul. motorowa.  
Tel. 791-999-279 

n opieka niemcy legalnie.  
Tel. 725-248-935

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

PRAWNE

n Adwokat Wojciech lipka 
przyjmuje już w Kancelarii  
Adwokackiej na Grochowie  
przy ul. Grenadierów 12.  
Sprawy karne, cywilne, rodzinne, 
spadkowe (umowy, odszko-
dowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne).  
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy  
– porady, kłopoty z urzędem 
skarbowym, wszystkie podat-
ki, spadki, darowizny, aukcje, 
nieujawnione dochody.  
Warszawa Praga-Południe.  
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

n Kancelaria Prawna, szeroki  
zakres usług. al. Waszyngto-
na 146 lok. 212 (wejście jak 
do Agencji rynku rolnego). 
Kancelaria została przeniesiona 
z Universamu Grochów.  
Tel. 509-959-444,  
www.kancelariaosica.pl 

RÓŻNE

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

n Kupię winyle książki. Dojeż-
dżam. Tel. 798-631-511

SPRZEDAM

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

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

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 Komputero-
wy Dojazd i Ekspertyza 0 zł. 
Tel. 504-617-837

n AAAA Automatyczne pralki, 
zmywarki – krajowe, zachodnie. 
naprawa. Tel. 609-105-940
n Anteny indywidualne, zbior-
cze, 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 – 24h, 
naprawa pieca, termy, kuchni, 
podłączenia, uprawnienia 
gazowe. Tel. 22 610-18-53, 
662-065-292
n GAZ, HYDRAULIKA. NA-
PRAWY, MONTAŻ, PRZERÓB

GAZ, HYDRAULIKA. NA
PRAWY, MONTAŻ, PRZERÓB

GAZ, HYDRAULIKA. NA
-

KI – 24 H. 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, sprze-
daż urządzeń, kompleksowa 
obsługa, doradztwo techniczne, 
szybkie terminy realizacji, gwa-
rancja. Tel. 502-904-708

n KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM. 
TEL. 606-763-006

n Księgowość.  
Kontakt 505-553-045.

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

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

n lodówki. Tel. 604-910-643. 
Pralki. Tel. 601-361-830

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 nAPrAWiAm  
– emerYCi 50% TAnieJ. Tel.  
22 672-95-50, 503-846-135

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

n rolety antywłamaniowe i na-
prawy. Tel. 602-228-874

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

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

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

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

n Usługi: koparko-ładowarką  
– wykopy, niwelacje, wyburze-
nia, 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 Całoroczne dbanie o nagrobki. 
Tel. 664-676-664

n Pranie dywanów osobiście.  
Tel. 664-676-664

USŁUGI – Remontowe

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

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

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

n Glazura, panele, elektryka, 
hydraulika, sufity i ściany GK, 
montaże, szpachlowanie, malowa-
nie. Tel. 692-885-279 

n malowanie, panele, wykładziny. 
Tel. 601-20-33-13

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

WYPOCZYNEK

n Wypoczynek dla Seniorów 
w Krynicy morskiej.  
maj 08.05-21.05 cena 1249 zł/os.  
maj 14 dni 22.05-04.06, cena 
1349 zł/os. maj 10 dni 22.05- 
-31.05, cena 954 zł/os. informa-
cje i zapisy: ul. marszałkowska 81 
lok. 25. Tel. (22) 834-95-29

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK, GOCŁAW, 
UL. F. ZNANIECKIEGO 8. 
TEL. 22 672-07-75

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
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CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orze³”)

tel. 810-87-32

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
otety

mosty porcelanowe itd.
otety prote

mosty porcelanowe itd.
protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
zy, korony, 

 Chirurgia stomatologiczna
 Wybielanie 
 RTG na miejscu
poniedziałek, czwartek – 13– 13– 00-1900

wtorewtorew k – 9– 9– 30-17007007 ; sobota – 9– 9– 00 900 9 -1300

RATALNIE . com.p l  RATY ! ! !

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

dr Dorota Siemińska-Puciato
specjalista anestezjolog

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

nadgarstków, tków, tków 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, Warsz   Widok 10, Warsz   awa-Śródmieście

informacje i zapisy: tel.    formacje i zapisy: tel.    informacje i zapisy: tel. in 730 266 030

Zapraszamy  
na konsultacje  

Neurolog 
dziecięcy

Neurochirurg

ul. Meissnera 7
(Gocław)

tel. 22 266 88 90
www.vita-med.pl zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 50 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°
Środa

www.jaskra.org

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

WARSZAWA

REKLAMA REKLAMA

specjalistyczna osteopatia – także dla dzieci!

Nie każdy osteopata ma 
odpowiednie przeszkolenie 
pediatryczne, by bezpiecznie 
i skutecznie zajmować się 
maluszkami. Pani Ewelina 
Nowakowska takie upraw-
nienia ma. W osteopatii naj-
bardziej zadziwiła ją sku-
teczność leczenia i wielkie 
efekty, osiągane nawet ma-
łym, lecz niezwykle precy-
zyjnym ruchem.

– Studia i dziesięcioletnie 
doświadczenie zawodowe, 
nieustannie łączone z wiel-
ką pasją rozwijania swoich 
umiejętności, pogłębiania 
wiedzy – to budzi zaufanie. 

– Dorośli pacjenci naj-
częściej zgłaszają się z do-
legliwościami kręgosłupa: 
rwy kulszowe, dyskopatie, 
lumbago, wszelkie bóle 
kręgosłupa, szyi, karku, 
bóle stawów skroniowo-żu-
chwowych, bóle i zawroty 
głowy. Staw skroniowo-żu-
chwowy, często przez nas 
bagatelizowany, może być 
źródłem na przykład mi-
gren, problemów z żuciem, 
blokad… Jeśli chodzi o no-
worodki i niemowlęta, to 
m.in. kolka niemowlęca, 
dysplazje stawów biodro-
wych, spłaszczenia głó-

wek, zaburzenia napięcia 
mięśniowego, problemy 
z karmieniem.

Spłaszczenie czy nie-
prawidłowy kształt główki 
niemowlęcia w olbrzymiej 
większości przypadków moż-
na skorygować, tym skutecz-
niej, im szybciej podejmie się 
działania. Terapia czaszkowa 
pomaga zredukować napięcia 
powstałe podczas porodu lub 
nieprawidłowej ciąży. Może 
to się wiązać z nadmiernym 
lub zbyt niskim napięciem 
mięśniowym dziecka; tu też 
można pomóc. Często jedna 
konsultacja wystarcza, by 
usunąć problem, ułatwić 
mamie i dziecku wspólny 
start!

– Na co rodzice noworod-Na co rodzice noworod-Na co rodzice noworod
ka powinni zwracać szcze-
gólną uwagę?

– Kolka jelitowa może 
mieć różne przyczyny, 
w większości wypadków 
można je usunąć i złagodzić 
lub wyeliminować cierpienie 
niemowlęcia. Trzeba zwra-
cać uwagę na płacz dziecka
– może on mieć przyczynę 
w urazach, o których dziec-
ko nie umie opowiedzieć czy 
wskazać, w jego nadpobudli-
wości – dopiero co przeżyło 

szok porodu, w nieprawidło-
wym ułożeniu do karmienia 
– przyczyn może być wiele, 
ale nie warto skazywać 
dziecko na rozpaczliwe 
krzyki i nie robić z tym 
nic, bo „musi się wykrzy-
czeć”. Nie musi, można mu 
pomóc i warto tej pomocy 
szukać u specjalisty. Ważne, 
by obserwować dziecko przy 
raczkowaniu – czy ciało pra-
cuje symetrycznie, jak szyb-
ko dziecko się męczy, jakich 
pozycji unika.

– A jeśli chodzi o doro-
słych?

– Przypadkiem, który 
przyjmę zawsze, o każdej 
porze dnia, jest ostry ból 
lędźwiowy, ostra dyskopa-
tia, bo im szybciej podejmę 
interwencję, tym szybciej 
mogę wyleczyć pacjenta, 
bez obciążających leków 
przeciwbólowych. Lepiej 
nie czekać, nie próbować 
ukoić bólu tabletkami, tyl-

ko natychmiast przyjechać 
i otrzymać skuteczną po-
moc. Podobnie z migrenami 
czy napięciowymi bólami 
głowy, bo to nie jest ten sam 
zespół dolegliwości. Inne 
są przyczyny, inne objawy. 
W każdym przypadku, po 
ustaleniu przyczyny (staw 
żuchwowo-skroniowy, dys-
kopatia szyjna, problemy 
z innymi odcinkami kręgo-
słupa), wprawny osteopata 
przyniesie szybką ulgę. Pro-
blem często można usunąć 
trwale i bóle głowy, na które 
cierpieliśmy latami, już nie 
powracają! Pacjenci otrzy-
mują też wskazówki do sto-
sowania w domu, to wspiera 
działania osteopaty.

– Nie wszyscy pacjenci są 
jednakowi…

– To prawda. Pracuję na 
strukturze i na funkcji. Za-
wsze, kiedy jestem w stanie 
pomóc działam natychmiast, 
lecz są przypadki, gdy po 
badaniu odsyłam pacjen-
ta do chirurga, bo moim 
zdaniem potrzebna jest 
operacja. 

Bywa też odwrotnie! 
Pacjent ze skierowaniem 
na operację szuka u mnie 
ostatniej deski ratunku 
i ją znajduje! Podjęcie 
decyzji w takim przypadku 
wymaga naprawdę ogrom-
nej wiedzy, doświadczenia 
i odpowiedzialności. To 
jeden z powodów, dla któ-
rych – poza spędzaniem 
czasu z rodziną – moją 

największą pasją jest 
ciągłe kształcenie się. Są 
pacjenci, którzy bardzo 
boją się operacji (zwłasz-
cza stawów biodrowych 
i kolanowych). Wówczas 
tłumaczę, że operacja jest 
niezbędna, ale możemy do 
niej przygotować: pacjent 
który ma problem np. ze 
stawem biodrowym cho-
dzi nieprawidłowo, ze źle 
ustawionym kręgosłupem, 
a po wszczepieniu endo-
protezy kręgosłup sam 
z siebie przecież nie wie, 
że może już działać prawi-
dłowo! Warto go „wypro-
stować” przed operacją, 
co pozwoli skrócić czas 
rehabilitacji.

Jeśli chodzi o dzieci, naj-
ważniejsze jest współdzia-
łanie z rodzicami i to, jak 
stosują w domu zalecenia 
terapeuty. 

***
To prawda, BORAMED 

otacza dzieci szczególną 
troską, którą bardzo cenią 
mali pacjenci i ich rodzice.

To tu przyjmują wspania-
li neonatolodzy i pediatrzy  
dr Beata Romanowska, 
dr Artur Groszek, dr Mile-
na Greczan, dr Katarzyna 
Olszewska, ale również do-
świadczony dermatolog dzie-
cięcy dr Zuzanna Łagun. 

Chirurdzy dziecięcy, 
dr Krzysztof Kłoszewski 
i dr Alicja Michalik, mają 
świetne relacje z dziećmi 
i są lubiani przez pacjentów. 

Nie można nie wspomnieć 
o laryngologach dziecięcych 
– dr Grzegorz Januszek 
i dr Marika Jabłonowska, 
mają niemałe sukcesy w le-
czeniu. 

Do tego wyspecjalizowa-
ni radiolodzy, stomatolodzy 
których ni trzeba się bać, bo 
mają przemiłe podejście do 
dzieci, a także wielu innych 
lekarzy. Zapraszamy!

BORAMED niezwykle starannie dba o kadry na 
najwyższym poziomie. Tym razem porozmawia-
my z Eweliną Nowakowską, absolwentką War-
szawskiej Akademii Medycznej, a także licznych 
kursów i studiów podyplomowych, z pięcioletnią 
osteopatią pediatryczną na czele! 

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 

Boramed  
REHABILTACJIA 

ul. Fieldorfa 10 lok.315 
(wejście w pasażu  

handlowym) 
tel. 22 250 15 77 

www.boramed.pl

Ewelina Nowakowska

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

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 03Tel. 22 612 00 03T

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

promocja !!!
dla pierwszych 10 osób 
na hasło mieszkaniec, 

konsultacja u pani  
eweliny nowakowskiej 

gratis !!!
Liczba miejsc ograniczona.  

zapisy pod numerem  
22 250 15 77  
lub osobiście  
w placówce.
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