
dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów  
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

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

W numerze:

Kupno - Sprzedaż

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

 Zapraszamy 
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

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

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

Wielki brat
Chyba powinniśmy się zatrzy-Chyba powinniśmy się zatrzy-Chyba powinniśmy się zatrzy

mać w tym szaleństwie. Nikogo już 
nie dziwi, że przeglądając internet, 
w otwartych oknach wyskakuje re-
klama butów, które oglądaliśmy dwa 
dni temu. Internet wie o nas coraz 
więcej, a my wciąż jesteśmy na 
etapie zdziwienia z pierwszych lat 
telefonii komórkowej: dodzwoniłeś 
się do mnie? A skąd wiedziałeś, że 
tu jestem…

Oto czytam, że w jednej z bry-Oto czytam, że w jednej z bry-Oto czytam, że w jednej z bry
tyjskich korporacji monitoruje się 
(za ich zgodą!) pracowników przez 
24 godziny. W jakim celu? Jak ktoś 
mało sypia, dużo pije, uprawia sporty 
ekstremalne, to jest prawdopodobne, 
że ma skłonność do podejmowania 
ryzyka. Można to więc wykorzystać 
w codziennym zarządzaniu w firmie.

Mam się za człowieka otwarte-
go. Nie wstydzę się tego, co robię 
ani swoich zachowań – nie muszę 
(tak mi się przynajmniej wydaje). 
Proszę bardzo, zapytany – odpo-
wiem na prawie każde osobiste pyta-
nie, jeśli czemuś ono służy, nie tylko 
wścibstwu. 

Ale mimo to zaczynam widzieć, 
że podnieśliśmy kurtynę zbyt wyso-
ko. Owszem, jestem za tym, by np. 
„przesiewowo” śledzić aktywność 
mailową pod kątem wyłapywania 
terrorystów. Trudno, takie czasy. 
Wszystko inne jest przesadą, która 
doprowadzi do sterowanych, pod-doprowadzi do sterowanych, pod-doprowadzi do sterowanych, pod
progowych zachowań trochę rodem 
z Wielkiego Brata. Przemyślmy to 
przez wakacje.

Tomasz Szymański
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na Wakacje 

biegiem marsz!
Mieszkańcy Warszawy alarmują: mała 
architektura na udostępnionych tydzień 
temu bulwarach wiślanych już jest zde-
wastowana...                      Czytaj na str. 5
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Z a p r a s z a m y
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sobota w godz. 800-150

: 
0

0

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

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

 
   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

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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KRONIKA POLICYJNA
Poranił ojca

Policjanci z komisariatu 
w Rembertowie otrzymali we-
zwanie na interwencję domową. 
Pewien 36-latek pod wpływem 
alkoholu wpadł w szał, bo ojciec 
poprosił go, by oddał pożyczone 
pieniądze. Rzucił ojcem w drzwi, 
aż pękła w nich szyba. Ojciec do-
tkliwie się poranił. Syn w kwiet-
niu opuścił więzienie, gdzie prze-
bywał w związku z wyrokiem za 
znęcanie się nad rodzicami. Po-
nownie trafił do policyjnej celi. 

Kasował auta po pijanemu
Pięć minut po północy ra-

diowozy otrzymały zgłoszenie 
o kierowcy renault, który jadąc 
rozbija zaparkowane pojazdy. 
Policjanci zatrzymali 40-letniego 
Artura M., który miał ponad 1,6 
promila alkoholu w organizmie. 
Uszkodził aż 15 zaparkowanych 
samochodów!

„Ukarał” pracodawcę
Właściciel jednego ze skle-

pów zawiadomił policję, że jest 
okradany przez pracownika. Nie-
uczciwy pracownik został zwol-
niony, a  po dwóch tygodniach 
było włamanie do sklepu. Wła-
ściciel swoje podejrzenia skie-
rował na niedawno zwolnionego 
pracownika. 21-letni Paweł S. 
istotnie miał związek z kradzie-
żą z włamaniem, ale nie działał 
sam. Pomagał mu jego rówieśnik 
Paweł M. Obaj mężczyźni zosta-
li zatrzymani. W mieszkaniu, 
w obudowie komputera, policjan-
ci znaleźli kopertę z gotówką po-
chodzącą z włamania do sklepu.

Wrócił na miejsce kradzieży
42-letni Grzegorz K. wyszedł 

ze sklepu z bukietem róż, taśmą 
malarską i lodami. Zatrzymała go 
ochrona sklepu, ponieważ chwi-
lę wcześniej wyniósł z marketu 
towar o łącznej wartości ponad 
1500 złotych. Swoje łupy za-
pakował do torby turystycznej, 
którą też wziął z półki sklepowej. 
Wszystko to odwiózł do domu i… 
wrócił właśnie po kwiaty i lody. 

Kradł przez plot
22-letni Michał S. został uję-

ty na chodniku niedaleko sklepu 
ogrodniczego przez pracownika, 
który idąc do pracy zauważył, że 
mężczyzna niesie wertykulator 
pochodzący z ich  zamkniętego 
jeszcze sklepu. Policjanci usta-
lili, że 22-latek w ciągu dwóch 
dni dwukrotnie włamywał się do 
sklepu. Mężczyzna został zatrzy-
many.

Groźny Rumun
Do policjantów z komisariatu 

na Targówku dotarła informacja 
od zaniepokojonej mieszkan-
ki osiedla przy ul. Goławickiej 
o dziwnie zachowującym się 
mężczyźnie, który wymachiwał 
nożem. Po przybyciu policjan-
ci usiłowali nawiązać kontakt 
z mężczyzną, ale nie odpowiadał 
na pytania i wykonywał nerwo-
we ruchy. W pewnym momencie 
z plecaka wyjął dwa noże i zaata-
kował mundurowych, którzy go 
obezwładnili bez użycia broni. 
Mężczyzną okazał się obywatel 
Rumunii. 

policja.pl

– 20 lat BOK – jak zmie-– 20 lat BOK – jak zmie-– 20 lat BOK – jak zmie
niał się ośrodek przez te lata?

– 20 lat to rzeczywiście 
sporo. Na tyle dużo, by wie-
dzieć, jacy chcemy być i na 
tyle mało, by móc cały czas 
kształtować swoją tożsamość 
i nie ustawać w rozwoju. Przez 
20 lat BOK wypracował sta-
bilną pozycję nie tylko w całej 
dzielnicy, ale także poza nią 
– Białołęcki Ośrodek Kultury 
to instytucja rozpoznawalna 
w całej Warszawie. W organi-
zowanych przez BOK różnego 
rodzaju wydarzeniach udział 
wzięło prawie 600 tysięcy 
osób, czyli niemal 1/3 miesz-
kańców Warszawy. (…)

– Jaki jest BOK – w kilku 
słowach.

– BOK to nowocześnie 
zarządzana instytucja kultury 
w największej i najdynamicz-
niej rozwijającej się dzielnicy 
Warszawy. (…) Współpracu-
je z mieszkańcami, w ramach 
konkursu „Zrealizuj swój po-
mysł w BOK-u” wspiera od-
dolne inicjatywy, wyszukuje 
lokalnych liderów z ciekawy-
mi pomysłami i zaprasza ich 
do współpracy. (…)

– Pani Dyrektor – od 
kiedy sprawuje Pani swoją 
funkcję, jaki BOK zastała 
Pani, a jaki jest teraz?

– Jestem dyrektorem od 
listopada 2015 roku. To był 
czas zmian, bo kończyliśmy 

nową placówkę i rozpoczy-
naliśmy działalność na ob-
szarze tzw. Zielonej Białołęki 
(placówka została otwarta we 
wrześniu 2016 roku, a do tej 
pory na tym obszarze funk-
cjonowały tam tylko „3 poko-
je z kuchnią”). To był moment 
zmian także strukturalnych, 
logistycznych. (…)

– Czym BOK wyróżnia 
się spośród innych ośrodków 
w Warszawie? Czym Białołę-
ka może się pochwalić?

– BOK szczyci się tym, że 
jako jedyny ośrodek kultury 
prowadzi konkurs na współ-
organizację wydarzeń z or-
ganizacjami pozarządowymi 
i mieszkańcami. Do tej pory 
przeprowadzono w ramach 
projektu „Zrealizuj swój po-
mysł w BOK-u” kilkanaście 
przedsięwzięć zgłoszonych 

przez białołęckie organizacje, 
wśród nich m.in.: spektakl te-
atru rodziców, wyprzedaże ga-
rażowe, kino dla niewidomych 
czy konferencja o autyzmie. 

Na pewno naszym wyróż-
nikiem są także dwie profe-
sjonalne sceny widowiskowe. 
Sala na Głębockiej 66, czyli 
naszej nowej placówce na Zie-
lonej Białołęce, to jedna z naj-
większych sal widowiskowych 
tego typu na Mazowszu. (…) 

Naszym wyróżnikiem 
jest także działalność teatral-
na, czyli Białołęckie Zagłębie 
Teatralne, w ramach którego 
działają znane i nagradzane 
w całym kraju grupy teatral-
ne: Zespół Teatru 13, Kom-
pania Teatralna Mamro, Teatr 
Działań Twórczych. BOK 
jest jednym z nielicznych 
ośrodków kultury w Polsce, 
który od początku do końca 
sam produkuje przedstawie-
nia teatralne – na swoim kon-

cie mamy już kilkaset pre-
mier. Od 18 lat organizujemy 
także ogólnopolski Festiwal 
Teatralny GARDEROBA – 
jedno z najważniejszych wy-
darzeń teatru niezależnego, 
offowego i nieinstytucjonal-
nego w Polsce. 

– Plany rozwoju BOK?
– Białołęka to najmłodsza 

dzielnica Warszawy, z naj-
większym przyrostem natural-
nym. Oczywiste jest zatem, że 
oferta dzielnicowego ośrodka 
kultury za punkt honoru stawia 
sobie zbudowanie oferty tak 
dla dzieci, jak i ich rodziców. 
Stąd wprowadzone w ostat-
nim czasie nowości m.in. cykl 
„Wychodzę z rodzicami”, prze-
znaczony dla tych z rodziców, 
którzy chcieliby wybrać się do 
kina, na koncert lub do teatru, 
ale nie mają możliwości po-
zostawienia dziecka w domu. 
Za sprawą budowy nowej pla-
cówki BOK, rozwija się także 
oferta sekcji artystycznych na 
Zielonej Białołęce. Najważ-
niejszą nowością dla rodziców 
i ich dzieci, będzie współpraca 
Białołęckiego Ośrodka Kul-
tury z warszawską sceną dla 
dzieci – Teatrem Bajem. Ze 
względu na remont macierzy-
stej sceny przy ul. Jagielloń-
skiej, związanej z programem 
rewitalizacji Pragi, Teatr Baj 
zagości w placówkach BOK 
przy ul. Van Gogha 1 i Głęboc-
kiej 66. (…) 

Rozmawiała Karolina Sad
Więcej na www.mieszkaniec.pl

śWIETNI 20-LETNI!
„Mieszkaniec” rozmawia z Karoliną Adelt-Pa-
procką, dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury.

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

REhAbILITAcJA DOROśLI, 
DzIEcI, NIEmOWLęTA

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

20% zniżki przy zakupie pakietu 
10 takich samych zabiegów

10% zniżki przy zakupie pakietu 
10 takich samych zabiegów

bADANIA USG DOROśLI I DzIEcI

LEKARzE SPEcJALIścI, LAbORATORIUm

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

Rejestracja on-line

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

STOmATOLOGIA DOROśLI I DzIEcI

 UL. bORA KOmOROWSKIEGO 21  
LOKAL 307  
(obok Rossmanna)

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

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

ginekOLOgia
Kompleksowe prowadzenie ciąży
Konsultacje ginekologiczne
Certyfikat Londyńskiej Medycyny płodowej FMF

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

Kompleksowa terapia bólu i leczenia schorzeń narządu ruchu

Dyrektor Karolina Adelt-Paprocka

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

Wchodząc do sklepu naj-
częściej nie zadowalamy się 
jednym produktem z danej ka-
tegorii, ale oczekujemy moż-
liwości wyboru. Dokonując 
świadomego zakupu chcemy 
wypróbować różne modele, 
przetestować ich działanie, 
sprawdzić ich funkcjonalność. 
Nie inaczej jest z aparatami 
słuchowymi. Dobre słyszenie 
oraz rozumienie mowy sta-
nowią jedną z podstawowych 
potrzeb człowieka, dlatego też 
rynek aparatów słuchowych 
tak szybko rozwija się, a fir-
my prześcigają się w produk-
cji coraz nowocześniejszych 
urządzeń.

Jak jednak, nie będąc 
specjalistą, poradzić sobie 
w gąszczu technologicznych 
innowacji?

Firma Bernafon z prze-
łomowym i nowoczesnym 
systemem Beflex wychodzi 
konsumentowi naprzeciw. Jest 
to technologia dzięki której, to 
użytkownik dokonuje wybo-
ru najlepszego rozwiązania, 
a przy tym wcale nie musi być 
specjalistą w dziedzinie apa-
ratów słuchowych. Beflex jest 
to przełomowe urządzenie po-

zwalające wypróbować w sy-
tuacjach codziennych kilka 
aparatów słuchowych w jed-
nym urządzeniu. Używając 
jednego produktu osoba testu-
jąca ma szansę porównać kilka 
modeli w różnych poziomach 
cenowych i wybrać ten, który 
w jej ocenie będzie najlepiej 
spełniał swoją funkcję.

Jak to wygląda w prak-
tyce? Pacjent przychodzi do 
gabinetu, w którym protetyk 
przeprowadza wywiad oraz 
dokładne badanie słuchu 
w celu rozpoznania ubytku. 
Daje to możliwość wyjścia 
naprzeciw potrzebom pacjen-
ta i umożliwia zapropono-
wanie najefektywniejszych 
rozwiązań. Protetyk słuchu, 
dzięki swojej wiedzy, spośród 

dziesiątek możliwości przed-
stawia te, które dla danego 
pacjenta będą najlepsze. W tej 
sytuacji bezcenna jest możli-
wość przetestowania każdego 
z nich. Taką szansę daje wła-
śnie stworzony przez firmę 
Bernafon system Beflex.

Dlaczego takie rozwiąza-
nie jest dużo wygodniejsze niż 
testowanie kilku różnych apa-
ratów słuchowych? Główną 
zaletą jest możliwość spraw-

dzenia kilku urządzeń w tej 
samej sytuacji. Użytkownik 
może za pomocą przycisku 
umiejscowionego na apara-
cie słuchowym zmienić pro-
gram i w ciągu kilku sekund 
ocenić działanie kolejnego 
aparatu. Urządzenie Beflex 
daje możliwość przełączania 
się pomiędzy aż trzema różny-
mi produktami. Dzięki temu 
łatwo i bezpośrednio można 
usłyszeć różnice w produk-
tach należących do różnych 
kategorii cenowych.

Kolejną zaletą, wynikającą 
bezpośrednio z tej opisanej po-
wyżej, jest oszczędność czasu. 
Pacjent nie musi kilkakrotnie 
pojawiać się w gabinecie pro-
tetycznym w celu ustawienia 
każdego z aparatów osobno. 
Protetyk w trakcie jednej wizyty 
programuje urządzenie Beflex, 
które na czas testowania spełnia 

funkcję trzech produktów. Pa-
cjent w domowych warunkach 
porównuje, które z urządzeń 
daje mu poczucie lepszego 
komfortu słyszenia i rozumie-
nia mowy, a już podczas kolej-
nej wizyty ma szansę wybrać 
dla siebie aparat słuchowy 
spełniający jego oczekiwania.

Ponadto urządzenie Beflex 
występuje w trzech różnej 
wielkości i mocy modelach. 
Daje to możliwość wypróbo-
wania nie tylko technologicz-
nej strony aparatu słuchowe-
go, ale jego wygody, wyglądu, 
czy też jakości wykonania. 
Narząd słuchu każdego czło-
wieka zbudowany jest nieco 
inaczej, w związku z tym, to 
co będzie wygodne dla jed-
nej osoby wcale nie musi być 
zadowalające dla drugiej. 
Nawet najlepszy technolo-
gicznie aparat, zapewniający 

zarówno dobre słyszenie, jak 
i rozumienie mowy nie bę-
dzie spełniał swojej funkcji, 
jeśli nie będzie się dało go 
wygodnie nosić.

Wszystkie powyżej opisa-
ne cechy systemu Beflex spo-
wodowały, że to rozwiązanie 
na stałe zagościło w gabine-
tach Strefy Słuchu. W naszej 
codziennej pracy najważniej-
sza jest satysfakcja pacjenta 
i dlatego z chęcią korzystamy 
z nowoczesnych narzędzi, 
które zapewniają możliwość 
dokonania świadomego wy-
boru aparatu słuchowego. 

Tomasz Staszewski
dyplomowany audioprotetyk

Strefy Słuchu

(AS 2017)

WYPRÓbUJ APARAT SŁUchOWY
Przetestuj kilka aparatów słuchowych w jednym 
urządzeniu. To przełomowe rozwiązanie, które 
jest skierowane do osób z niedosłuchem i pro-
blemami ze zrozumieniem mowy.
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– Dzień dobry panie Kazimierzu… – Eustachy Mor-
dziak potrząsał zamaszyście ręką pana Kazimierza Główki, 
z którym tak bardzo lubił się spotykać. Poniedziałek aku-
rat był, bazar na pl. Szembeka jeszcze senny po niedzieli 
i lekko przymulony po piątkowo-sobotniej orgii zakupowej, 
więc obaj panowie niepopędzani ani przez klientów, ani 
przez przechodniów, usiedli wygodnie na ławeczce obok 
Eustachowego kramu z majtkami i stanikami we wszyst-
kich rozmiarach.

– No, i co tam u pana? Jak weekend minął?
– Rodzinnie, panie Eustachy. Tak się złożyło, że jak raz 

w niedzielę żona okrągłe urodziny obchodziła. 
– A które, jeśli wolno spytać?
– Moja żona już od jakiegoś czasu obchodzi 25 plus 

VAT. A ponieważ i ja swoje lata mam, to dobrze wiem, że 
o takie rzeczy pytać nie tylko nie wypada, ale i sensu nie 
ma, bo w sprawie własnej metryki kobiety nigdy prawdy 
nie powiedzą. 

– Fakt. I ja, tak po prawdzie nie wiem, ile moja Krysia 
wiosen sobie liczy.

– A po co panu to wiedzieć? Nawet, jeśliby jakimś cu-
dem się zapomniała – choć one w tej akurat sprawie nawet 
na łożu śmierci się nie zapominają – i powiedziała panu, że 
ma więcej niż pan w najśmielszych snach przypuszczał, to 
co panu z tego przyjdzie? Co to zmieni? Rozwiedziesz się 
pan z powodu, że kłamała? Nawet jak w pierwszej chwili 
taka myśl do głowy panu przyjdzie, to zaraz przyjdzie dru-
ga: jak to wszystko teraz dzielić? I czy ja mam do tego gło-
wę?… W końcu machniesz pan ręką i jeszcze sam z siebie 
powiesz: ślicznie dziś wyglądasz kochanie… 

– Święta słowa, panie Kaziu. Święte słowa. Tylko cho-
lerka one to samo mogą o nas powiedzieć. My we własnych 
oczach jesteśmy na ogół zbiorem samych cnót, ale one widzą 
to nieco inaczej. Zwłaszcza jak gość młodzieżowego łowcę 
serc udaje, choć z daleka naftaliną mocno zalatujący jest.

– I każden myśli, że tej farby na łbie nic a nic nie widać, 
i że jak kobita na niego spojrzy, to od razu kolana się jej 
ugną, a nawet trochę na boki rozjadą… 

– Ze śmiechu chyba… Bo taki gość śmieszny jest, jak 
nie przymierzając oficer w gaciach, albo siodło na dżo-
keju… Ale jak już o śmiechu mówimy, to powiem panu, że 
nikt nie potrafi tak boleśnie ukłuć męskie ego jak kobie-
ty. Na przykład taki dowcip słyszałem: Mąż zwraca się do 
żony znad gazety:

– Kochanie! Właśnie przeczytałem, że podczas seksu 
mężczyzna spala tyle kalorii, co przebiegając dziesięć ki-
lometrów!

– No to jesteś mistrzem świata! Dziesięć kilometrów 
w dwie i pół minuty!… Moja kuzynka, jak to usłyszała, to 
przez pół godziny nie mogła opanować śmiechu, a jej mąż 
przeciwnie.

– No, bo i z czego tu się śmiać, powiedzmy sobie. Coraz 
częściej jesteśmy ofiarami cywilizacji. Człowiek musi zasu-
wać, cały czas kombinować jak wyjść na swoje, tak, że dużo 
czasu na te biegi nie zostaje. A jak już nie ma wyjścia i musi 
wystartować, to chciałby dobiec do mety jak najszybciej… 
A tam one już czekają z tym swoim sarkazmem… 

– Jak ta przy barze, która odwróciwszy się do nieznajo-
mej towarzyszki, mówi do niej: – Kochana! Jeśli spotkasz 
faceta, który jest mądry, przystojny, wykształcony, ma do-
brą pracę, jest wierny, cierpliwy, zaradny, dowcipny, dobry 
w łóżku, kocha dzieci i zwierzęta, szanuje kobiety i nie widzi 
świata poza tobą, to odstaw drinka i idź do domu. Szaser

Kobiecym okiem

Kto nie chciał szybko zostać 
milionerem? Lotto, zdrapki, lo-
terie, konkursy… Niewielu się 
poszczęściło i niewielu zniechę-
cił brak wygranej. 

W minionym roku co drugi 
z nas choć raz próbował wy-
grać pieniądze. 40% szukało 
szczęścia w Lotto, 23% sta-
wiało na zdrapki, a tylko 8% 
grało w inne gry liczbowe.  
8% zaangażowało się w kon-
kursy smsowe, 2% korzystało 
z zakładów bukmacherskich 
(to mniej, niż w poprzednich 
latach). Kasyna (w realu i in-
ternetowe) są słabością – tylko 
1,3%.

Przeciętnie wydaliśmy na 
hazard 223 zł, zaś średnia wy-
grana to ledwie 103 zł. Jest to 
więc doskonały biznes, choć 
niekoniecznie dla grających. 

Po prostu mocno pulsująca 
prawdziwa żyła złota.

Kto częściej szuka takie-
go szczęścia? Panowie; panie 
są w mniejszości. Hazard to 
hazard, najbardziej pociąga 

osoby w wieku 35-44 lata oraz 
18-24 lata. Najmłodsi mają 
często potrzeby by wydać dużo 
i natychmiast, a ich przychody 
są raczej mizerne. Potem przy-
chodzi czas na pracę, karierę 
i rozwój zawodowy, poważ-
ne związki, pierwsze własne 
mieszkanie, nierzadko kredyt. 
Potem, po trzydziestce, okazu-
je się, że inni zarabiają więcej, 

mają fajniejsze żony i w ogóle 
– szczęści im się. Próbują więc 
szczęścia w inny, wydawałoby 
się prostszy sposób. Z wiekiem 
większość jest w stanie się 
opamiętać, a może też policzyć 
bezsensownie wpompowane 
w hazard pieniądze. Dla bar-
dzo wielu osób to także zmiana 
systemu wartości, inne oczeki-
wania wobec siebie i ludzi.

Te dane pochodzą z bada-
nia CBOS „Aktualne problemy 
i wydarzenia” z maja 2017 r.

Co ciekawe, przy tym 
wszystkim aż 80% dorosłych 
deklaruje się jako przeciwnicy 
hazardu. Ledwie 3% oświad-
cza, że go lubi. Jak to się ma 
do informacji, że połowa z nas 
jednak próbowała szczęścia? 
Nie lubią, a grają…

Czym jest hazard? Według 
jednych to każda gra pienięż-
na, w której o wygranej lub 
przegranej decyduje wyłącz-

nie przypadek. Można dodać, 
że stawką są tu pieniądze lub 
dobra materialne.

Hazardzistą jest zatem nie 
tylko ten, kto odwiedza kasy-
na (ich dochód roczny, w skali 
świata, to blisko 100 mln do-
larów!). Tej definicji jednak 
odpowiada także każdy z nas, 
niewinnie grających co jakiś 
czas w Totolotka. 

Nie chcę nikogo oceniać 
(sama też czasem wypełniam 
kupon, a ktoś mi obiecał, że gdy 
wygra, zaraz kupi mi nowy sa-
mochód – trzymam za słowo!). 
Każdy wybiera sobie rozrywki 
takie, jakie lubi i na jakie go 
stać. 

Jedyne, co mi się w tym 
podoba, to zabawny zwyczaj 
wręczania (na imieniny czy 
ślub) zamiast kwiatów – od-
powiedniej liczby kuponów na 
chybił-trafił. Może się uda?! 

ego

może się uda?

Co tam panie na Pradze...
Ofiary cywilizacji 

REKLAMA REKLAMA

Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada.

Czy odrzucenie spadku oznacza to 
samo, co zrzeczenie się spadku? Jeżeli nie, 
to na czym polega różnica?

Nie. Odrzucenie i zrzeczenie się praw 
do spadku to dwie różne czynności, które 
prowadzą zasadniczo do tego samego celu, 
tj. wyłączenia od dziedziczenia po zmarłym 
spadkodawcy. 

Kwestię zrzeczenia się praw do spadku 
reguluje przede wszystkim art. 1048 Kodeksu 

cywilnego, zgodnie z którym spadkobierca ustawowy może przez umowę 
z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Zrzec się spadku 
można więc wyłącznie za życia spadkodawcy. Umowa taka powinna być za-
warta w formie aktu notarialnego. 

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych (dzieci, wnu-
ki) zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego 
zstępni (dzieci, wnuki), których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zosta-
ją wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Oznacza 
to, że spadek dziedziczą pozostali spadkobiercy, chyba że w umowie inaczej 
postanowiono.

Osoba, która zrzeka się dziedziczenia ustawowego traci także prawo do 
zachowku, o którym mowa w art. 991 Kodeksu cywilnego. Niemniej jednak 
nie traci ona prawa do dziedziczenia na podstawie testamentu. Zatem jeśli 
mimo zawartej umowy zrzeczenia się dziedziczenia, spadkodawca powoła 
taką osobę, jako spadkobiercę testamentowego, wówczas będzie miała ona 
prawo do spadku.

Z kolei możliwość odrzucenia spadku wynika z art. 1012 i następnych 
Kodeksu cywilnego. Powyższy artykuł wskazuje, że spadkobierca może bądź 
przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie pro-
ste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie 
z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Odrzucenie spadku może nastąpić tylko po śmierci spadkodawcy. Polega 
ono na złożeniu jednostronnego oświadczenia woli przez spadkobiercę przed 
sądem albo notariuszem. Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożo-
ne w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się 
o tytule swego powołania. Przy dziedziczeniu ustawowym, termin dla spad-
kobiercy ustawowego rozpoczyna zatem bieg najwcześniej w dniu, w którym 
dowiedział się o śmierci spadkodawcy, jeśli już wtedy wiedział o stosunku 
pokrewieństwa łączącym go ze spadkodawcą, a uzasadniającym jego 
powołanie do dziedziczenia. Termin jest zachowany, gdy przed jego upły-
wem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. Brak 
oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tj. ograniczeniem odpowiedzialności 
spadkobiercy za długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu 
czynnego spadku po zmarłym spadkodawcy. 

Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca traci prawa i obowiązki 
wchodzące w skład spadku ze skutkiem od dnia nabycia spadku i jest trak-
towany tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Odrzucając spadek nie ma 
możliwości wyznaczenia osób, którym ma przypaść w związku z tym spadek. 
W miejsce osoby odrzucającej spadek automatycznie wchodzą jej spadko-
biercy (np. dzieci), a w przypadku ich braku, spadek w odrzuconym zakresie 
przypadnie pozostałym współspadkobiercom zmarłego. 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Może być 
jednak uchylone, jeżeli zostało złożone w wyniku błędu lub groźby. Powyższe 
wymaga jednak zatwierdzenia przez sąd. 

      
       

 

oferujemy: 
 łóżka  materace  szafy  komody

 biurka  witryny  stoły  krzesła

 wykonujemy meble na wymiar klienta

*Na wszystkie meble standardowe znajdujące się na stronie internetowej.

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

MEBLE Z DREWNA

5%OBOWIĄZUJE
RABAT*

Warszawa, ul. Płowiecka 25 
(róg Świeckiej) 
tel./fax 22 815 35 98
Czynne: pon. – pt.: 10.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 14.00
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    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

* 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

prześcieradła od 15 zł

artYKUłY pościelowe,  
piżamY, obrUsY, ręczniKi.

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

Tel. 793-129-744

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premiapremiapremiapremiapremiapremiapremiapremiapremiapremia

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

Zapraszamy  
na konsultacje  

Neurolog 
dziecięcy

Neurochirurg

ul. Meissnera 7
(Gocław)

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

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)
22.06. godz. 19.00 – Czwartek Ceramiczny; 23.06. 
godz. 19.00 – Koncert finałowy Fundacji Szkoła Rocka; 
24.06. godz. 17.00 – „Teatralia, i zwłaszcza Szekspiriana 
Zygmunta Krzyżanowskiego”; 27.06. godz. 19.00
– Teatr Limen Butoh & Teatr O.N. „Mechaniczne Anioły”; 
28.06. godz. 17.00 – „Relacje archeologii z nurkowaniem 
i lotnictwem”; godz. 19.00 – Klub Mola Książkowego; 
29.06. godz. 18.30 – Finałowy pokaz warsztatów wymiany 
technik teatralnych; 2.07. godz. 17.00 – „Z muzyką w sercu 
i śpiewem na ustach” koncerty w wykonaniu Orkiestry 
Odeon i Chóru Surma.
n PROM KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23 
25.06. godz. 12.00 – Kino Familijne: „Hokus-pokus, 
Albercie Albertsonie”; 26.06. godz. 19.00 – Teresa 
Drozda przypomina: 
Wojciech Młynarski; 
28.06.2 godz. 19.00 – 
„Mon cher Chopin” – 
wernisaż wystawy Grupy 
Twórczej „Symfonia”, 
wystawa do 15.08; 
30.06., 1.07. godz. 19.00
– Teatr Kępa: Absolutely 
Fabulous Dancers / 
HOTELOKO movement 
makers; 30.06. godz. 
19.00 – Spotkanie 
z laureatami XVII edycji 
Festiwalu Dwa Teatry 
2017 w Sopocie; 2.07.
godz. 13.00 – Kino 
Familijne; 3.07.godz. 19.00 – Nieturyści: podróż przez 
Królestwo Bahrajnu.
n KLUB KULTURY SENIORA, ul. Pawlikowskiego 2
22.06. godz. 12.00 – „Beliniackie czako i krechowiecka 
szabla; 23.06. godz. 10.00 – szachy; godz. 12.00 – „Galasy 
(wyrośla) na roślinach. Kształty i barwy. Jak powstają?”; 
25.06. godz. 16.00 – Recital Teresy Kramarskiej; godz. 
17.00 – Finisaż wystawy prac malarskich uczestników 
zajęć plastycznych w KKS; 27.06. godz. 10.00 – brydż; 
30.06. godz. 10.00 – szachy; 2.07. godz. 16.00 – recital; 
4.07. godz. 10.00 – brydż.

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

z mIASTA
W sobotę, 24 czerwca, 

o godz. 14.00 na Podzamczu 
rozpoczną się obchody nocy 
świętojańskiej. Będzie aleja 
wróżb, jarmark rzemiosł histo-
rycznych, wycieczki łodziami 
po Wiśle, uczta świętojańska 
oraz wiele innych atrakcji. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny.

***
Minęła 73. rocznica zamor-

dowania przez Niemców dzie-
sięciu rembertowian, a wśród 
nich nastoletnich „Zawisza-
ków” z Szarych Szeregów. 
O mordzie sprzed lat pamięta-
ją rembertowskie środowiska. 

20 czerwca burmistrz Mieczy-
sław Golónka i radny Mirosław 
Górczyński w imieniu samorzą-
dowych władz złożyli wieniec 
przed pomnikiem upamiętnia-
jącym ofiary mordu. 

Pomnik znajduje się w Sta-
rym Rembertowie przy zbiegu 
ul. Zesłańców Polskich i Ma-
genta. W uroczystości wzięli 
udział m.in. uczniowie rem-
bertowskich szkół, harcerze, 
kombatanci, rodziny ofiar oraz 
przedstawiciele rembertow-
skich jednostek wojskowych.

***

Sezon kajakowy nad Świ-
drem już trwa. Spływy odbywa-
ją się piękną doliną rzeki Świder 
drem już trwa. Spływy odbywa
ją się piękną doliną rzeki Świder 
drem już trwa. Spływy odbywa

oraz środkowym biegiem Wisły. 
Na wszystkich chętnych czeka 
5 tras od 5 km do ponad 20 km. 
Taki spływ to niezapomniane 
przeżycia, wspaniały kontakt 
z naturą oraz świetna zabawa 
dla całej rodziny.

Więcej: „Kajaki nad Świ-
drem” facebook.com/kajaki-
nadswidrem, tel. 602-125-445, 
604-976-904

***

Szkoła Podstawowa nr 255 
im. Cypriana Kamila Norwi-
da bierze udział w konkursie 
„Podwórko Talentów Nivea”. 
Spośród wielu zgłoszeń z całej 
Polski, właśnie ta szkoła, jako 
jedyna z Warszawy, dostała się 
do II etapu. Wygraną w tym 
konkursie jest wybudowanie 
placu zabaw dla dzieci. 

Aby spełnić marzenie dzie-
ci wystarczy wejść na stronę 
www.podworko.nivea.pl, utwo-
rzyć konto i codziennie odda-
wać głos na SP 255. Głosowanie 
do 31 lipca.

***
Jeszcze przez tydzień (do 

30 czerwca) mieszkańcy War-

szawy mogą głosować na pro-
jekty zgłoszone w bieżącej 
edycji procesu Budżetu Party-
cypacyjnego. Tym razem urzęd-
niczą weryfikację przeszło 1810 
takich projektów. O zasadach 
głosowania można przeczytać 
m.in. na internetowych stro-
nach poszczególnych dzielnic. 
Stołeczny Ratusz zapowiada, że 
14 lipca poda do wiadomości li-
stę projektów, które zwyciężyły 
w głosowaniu i będą realizowa-
ne w 2018 r.

***

roku, ówczesny Prezydent m.st. 
Warszawy – Marcin Święcicki 
roku, ówczesny Prezydent m.st. 
Warszawy – Marcin Święcicki 
roku, ówczesny Prezydent m.st. 

oraz burmistrz gminy Warszawa 
Białołęka – Jerzy Smoczyński, 
dokonali uroczystego otwarcia 
nowego Ratusza Białołęki. 
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GOCŁAW - LOTNISKO”  

UL. ORLEGO LOTU 6 

OGŁASZA PRZETARG 
NIEOGRANICZONY

na wymianę instalacji ciepłej i zimnej 
wody oraz cyrkulacji ciepłej wody z rur 
CPCV NIBCO na rury z polipropylenu, 

łączone za pomocą zgrzewania  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

przy Pl. Kotarbińskiego 4  
w Warszawie.

 
Szczegóły na stronie internetowej 

Spółdzielni
www.smgl.com.pl

„Przeczytaliśmy na porta-
lu »Mieszkańca«, że zostały 
wyremontowane bulwary nad 
Wisłą. Byliśmy ciekawi, jak 
to wygląda, jednak weekend 
zostawiliśmy młodszym po-
koleniom i wybraliśmy się na 
Powiśle w poniedziałek…” – 
pisze do naszej redakcji „para 
emerytów z Pragi-Północ”. 
Dalsza część maila nie napa-
wa optymizmem. Jest to opis 
zniszczeń i brudu, jaki para za-
stała na niezbyt romantycznym 
spacerze… 

W poniedziałek po południu 
pojechaliśmy na drugą stronę 
Wisły. Większego brudu już 
nie było, ale potwierdziły się 
relacje o zniszczeniach nowych 
elementów małej architektury. 
W przeszklonych kioskach były 
m.in. zbite okna, uszkodzo-
ne zamki i wyrwane drzwi. 
W żaden sposób nie były 
zabezpieczone gniazda elek-
tryczne. A imitacje kości 
z instalacji szkieletów prehi-
storycznych stworów walały się 
po brukowanym nadbrzeżu…

Oczywiście, główną winę 
za ten stan rzeczy ponoszą ci, 
którzy w alkoholowym widzie 
dopuścili się zniszczeń, ale czy 
Miasto, które przeznaczyło 
na renowację tego fragmentu 

Warszawy pieniądze z naszych 
podatków, nie powinno lepiej 
zadbać o nadzór nad zainwe-
stowanymi funduszami? 

Odpowiedź na to pytanie 
zapewne będzie przedmio-
tem rozważań wielu odpo-
czywających na bulwarach 
warszawiaków…    rosa

LEDWO ODDANE, A JUŻ ODRAPANE…
Udostępniony w ubiegłą środę odcinek Bulwaru 
Grzymały-Siedleckiego nie przetrwał nawet pierw-
szej konfrontacji z rzeczywistością. 

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 50 zł

Poniedziałek
9°°-12°° 

16°°-18°°
Środa

www.jaskra.org

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

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!

REKLAMAREKLAMA

Ratusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowyRatusz Białołęki podczas budowy

Pokruszone elementy małej architektury sięgnęły bruku.
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Od najmłodszych lat do-
stawała wszystko to, na co tyl-
ko miała ochotę. Przyzwycza-
ili ją do tego jej rodzice. Ale 
nie ma się co dziwić, chcieli 

by ich jedyna córka spełniła 
wszystkie swoje marzenia. 
Dlatego, kiedy Małgorzata 
Potocka zapragnęła tańczyć, 
rodzice w mgnieniu oka speł-

nili jej życzenie i zapisali ją do 
szkoły baletowej. 

Kariera zawodowa pani 
Małgorzaty bardzo szybko 
rozkwitła. Niestety tego same-
go nie można było powiedzieć 
o życiu osobistym artystki.

– Praca zawsze była dla 
mnie podstawą. Oddawałam 
się jej bez reszty. Zatracałam 
się – wspomina gwiazda.

Otwarcie przyznaje się do 
tego, że taniec i Teatr Sabat, 
który stworzyła, są całym jej 
życiem. Zrealizowała swój cel, 
chociaż prawie nikt nie wierzył 
w jego powodzenie. 

Była podziwiana za swój 
upór i determinację. Mężczyź-
ni marzyli, aby poświęciła im 
swój czas i spotykała się wła-
śnie z nimi. Adorowali ją na 
każdym kroku. A artystka nie-
jednokrotnie dawała ponieść 
się emocjom. Dla niej każda 
miłość była tą pierwszą. Gdy 
kochała, to na zabój.

Była aż cztery razy mężat-
ką. Zawsze z artystami.

– Przyjaźniliśmy się i tak 
zostanie do końca naszych dni
– mówi dziś były mąż artystki, 
aktor Tadeusz Ross.

Z piosenkarzem Wojcie-
chem Gąssowskim pozostawała 
w wolnym związku. Rozstanie 
pary nastąpiło w dramatycznych 
okolicznościach. Przeżyli razem 
porwanie przez terrorystów na 
statku Achille Lauro, na którym 
występowali z zespołem.

– Na naszych oczach zabi-
li człowieka i wyrzucili go za 
burtę. To cud, że nas tam nie 
zabili. Ja strasznie drogo za 
to zapłaciłam. Po powrocie do 
kraju zmieniłam swoje życie. 
Rozstałam się z mężczyzną, 
którego bardzo kochałam – 
wspomina gwiazda.

Między jednym małżeń-
stwem a drugim spotkała Jana 
Nowickiego.

– Przy Janku szare rzeczy 
nabierały kolorów, wszystko sta-
ło się intrygujące. Nie nudziłam 
się przy nim nawet przez chwilę
– opowiada z sentymentem.

Zaiskrzyło między nimi na 
tyle, że postanowili budować 
swoje szczęście we dwoje. 
Niestety ich związek, który roz-
począł się w Turynie, nie prze-
trwał próby czasu. Obydwoje 
nie byli jeszcze wtedy na nie-
go gotowi. I obydwoje bardzo 
mocno przeżyli rozstanie.

Pani Małgorzata nie zraziła 
się miłosnym niepowodzeniem 
i dalej poszukiwała szczęścia 
w miłości. Jednak każdego ko-
lejnego mężczyznę porówny-
wała do Jana. Mijały lata i kie-
dy wydawać by się mogło, że 
historia pani Małgorzaty i pana 
Jana dobiegła końca, wtedy ich 
miłość narodziła się na nowo. 

Para dała sobie drugą szan-
sę. Artystka zadzwoniła do ak-
tora, aby pogratulować mu zna-
komitej roli i od tego wszystko 
się zaczęło. Chcieli nadrobić 

stracone lata i bardzo szybko 
zamieszkali razem w domu 
artystki na warszawskim Żo-
liborzu. A wiosną 2009 roku 
zdecydowali się sformalizo-
wać swój związek. Pani Mał-
gorzata przyznaje, że w głębi 
serca przeczuwała, że do tego 
dojdzie. Pan Jan miał być tym 
mężczyzną, z którym zostanie 
do końca życia. 

Niestety los zadecydował 
inaczej. W 2015 roku ich mał-
żeństwo definitywnie się skoń-
czyło, chociaż plotki o kryzysie 
w ich związku pojawiły się już 
znacznie wcześniej.

– Nie umiem żyć w fałszu. 
Dla mnie zawsze najważniejsza 
była prawda i wyzwania, jakie 
niesie mój zawód. Liczyłam na 
to, że dla Jana to też będzie 
bardzo ważne. Wiązałam z tym 
wielką nadzieję. Ale po jakimś 
czasie dotarło do mnie, że wzię-
łam ślub ze wspomnieniami, 
które nie pokryły się z rzeczy-
wistością. Nie byliśmy w sta-
nie zbudować silnego związku 
z prozaicznych powodów. Ja 
mieszkam w Warszawie, tu mam 
swoje miejsce, swoją scenę. Jan 
nie mógł zrozumieć mojego po-
święcenia dla teatru. Jemu to 
już dawno przeszło, chciał żyć 
bez zobowiązań i spacerować 
po Plantach – podsumowała 
swoje małżeństwo.

I chociaż rozwód zawsze 
jest traumatycznym przeży-
ciem, pani Małgorzata i pan 

Jan rozstali się w przyjaznej 
atmosferze. A gwiazda Teatru 
Sabat nadal nie może opędzić 
się od adoratorów.

– Jest zjawiskową kobietą, 
niebywałą. To wulkan, z które-
go wylewa się seks – mówi Iwo 
Orłowski, tenor, współpracow-
nik pani Małgorzaty. 

Od kiedy świat show-bizne-
su obiegła informacja o rozwo-
dzie artystki i pana Jana, panią 
Małgorzatę łączy się właśnie 
z gwiazdą jej teatru.

– Dla mnie jest to zaszczyt 
– komentuje plotki Iwo Or-
łowski.

Jedno jest pewne. Łączy 
ich wiele. Razem pracują, ra-
zem dzielą muzyczną pasję. To 
właśnie na scenie Iwo przed nią 
uklęknął, dał jej pierścionek za-
ręczynowy i poprosił o rękę.

– Ja go podziwiam za głos, 
on mnie – za taniec i wyobraź-
nię. Uważam, że ludzi najbar-
dziej łączy wspólna praca. Nie 
wiem, jak to się dalej potoczy. 
I chyba nawet nie chcę wie-
dzieć. Teraz jest pięknie! – za-
pewnia pani Małgorzata.

I to jest najważniejsze! 
Gwiazda przeszła wiele, ale 
teraz jest szczęśliwa. Pokonała 
swoje ostatnie problemy zdro-
wotne, jej teatr rozkwita i ma 
u boku mężczyznę, który ją po-
dziwia. Czy można chcieć cze-
goś więcej? Chyba tylko tego, 
aby nigdy się to nie zmieniło. 

ad
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  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%    

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)

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
  wwwwwwww .mew.mew tal-market.pl

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market

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
Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Wojciech Zabłocki 
zaprasza do głosowania na projekty zgłoszone w ramach 

IV edycji Budżetu Partycypacyjnego 
na Pradze-Północ

Głosowanie trwa
od 14 do 30 czerwca 2017

Głosować można
przez Internet – na stronie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl

papierowo – osobiście w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy:

Urząd Dzielnicy Praga- Północ, ul. Kłopotowskiego 15, sala WOM
Poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

Skwer przy budynku, ul. Jagiellońska 47d
27 i 29 czerwca, w godz. 13.00-19.00

Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 5, ul. Burdzińskiego 7
28 czerwca, w godz. 11.30-15.30

Administracja Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. Mackiewicza 11
21 czerwca, w godz. 11.30-15.30

Instrukcja głosowania dostępna jest na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl
Dodatkowych informacji udzieli koordynator ds. budżetu partycypacyjnego 

tel. 22 4437914, 510 205 580

Taniec od zawsze sprawiał jej niebywałą przyjem-
ność. Nigdy nie była wobec niego obojętna. I od 
samego początku była przekonana, że to właśnie 
z tańcem zwiąże swoją przyszłość. Nie myliła się, 
bo tak też się stało. 
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– Klasy wojskowe i ratownicze to od-– Klasy wojskowe i ratownicze to od-– Klasy wojskowe i ratownicze to od
działy, w których dyscyplina musi być więk-działy, w których dyscyplina musi być więk-działy, w których dyscyplina musi być więk
sza. Czy uczniowie tych klas bardziej ocze-
kują wakacji i bardziej się z nich cieszą?

– Nie, cieszą się standardowo, choć 
w wakacje nie do końca się rozstają ze 
szkołą, gdyż jeżdżą na obozy doszkalające, 
opiekuńcze lub biorą udział w zabezpiecze-
niu np. pielgrzymek.

– Klasy, w których uczy się elemen-
tów ratownictwa medycznego, to pewne 
novum w naszym systemie szkolnictwa…

– Faktycznie, klas ratowniczych 
w Polsce jest bardzo mało. Jestem by-
łym wojskowym, a ratownictwo jest 
moją pasją. Dlatego na-
pisałem program autorski 
dla tych klas. W ratow-
niczej rozszerzona jest 
biologia i chemia oraz są 
podstawy ratownictwa. 
Uczniowie mają możli-
wość ukończenia szkoły 
z dyplomem Ratownika 
Kwalifikowanego Pierw-
szej Pomocy. Inspiracją 
do napisania autorskie-
go programu była moja 
współpraca i członkostwo 
w Maltańskiej Służbie 
Medycznej i niemieckiej 
„Malteser”, która zajmuje się ratownic-
twem, opieką nad osobami starszymi, czy 
pomocą w czasie katastrof.

– Zapytam kolokwialnie – co młodzieży 
daje klasa ratownicza?

– Wielu uczniów wybiera naukę w tej 
klasie, aby później studiować medycynę 
lub pokrewne nauki. Bycie w klasie ratow-
niczej pomaga im upewnić się, że chcą wy-
konywać tego typu zawód. Po trzyletnim 
obcowaniu z ratownictwem wybór studiów 
jest wtedy wyborem bardziej świadomym. 
Ważnym aspektem nauki w tych klasach 
jest wymiana doświadczeń, współpraca 

międzynarodowa, podnoszenie kwalifi-
kacji językowych, gdyż współpracujemy 
z różnymi organizacjami z Niemiec czy 
Ukrainy. W te wakacje grupki naszych 
uczniów jadą na obozy szkoleniowe do 
Niemiec i Gruzji. Poza tym ukończenie 
klasy ratowniczej i zdanie egzaminu KPP 
daje dodatkowe punkty na studia. Nie bez 
znaczenia jest podniesienie lokalnego 
bezpieczeństwa – rodziny uczniów mają 
w swoim gronie ratownika…

– Wiem od dyrektor szkoły, pani Bożeny 
Kozak, że otrzymaliście medal za współ-
udział w zabezpieczaniu Światowych Dni 
Kozak, że otrzymaliście medal za współ
udział w zabezpieczaniu Światowych Dni 
Kozak, że otrzymaliście medal za współ

Młodzieży…

– Tak, pięciu uczniów otrzymało ta-
kie medale. To było duże przedsięwzięcie 
i wymagało dużej pracy. Bardzo się cie-
szę, że nasi uczniowie zostali zauważeni 
i docenieni. Nasi uczniowie uczestniczą 
w zabezpieczaniu różnych dzielnicowych 
i miejskich imprez, półmaratonach, czy 
Święta Trzech Króli. Dzięki opracowa
i miejskich imprez, półmaratonach, czy 
Święta Trzech Króli. Dzięki opracowa
i miejskich imprez, półmaratonach, czy 

-
nym projektom w ramach Warszawskich 
Inicjatyw Edukacyjnych prowadzą też 
warsztaty i pokazy z pierwszej pomocy 
w szkołach i przedszkolach dzielnicy 
i miasta. 

Rozmawiał Adam Rosiński

na Wakacje biegiem marsz!Wakacje biegiem marsz!W
„Mieszkaniec” rozmawia z Dariuszem Paździochem, nauczycie-
lem klas „wojskowych” i „ratowniczych” w 72 LO im. gen. J. Ja-
sińskiego.

Dariusz Paździoch z grupą ratowników z „Jasińskiego” 
podczas Światowych Dni Młodzieży.

Dariusz Paździoch z grupą ratowników z „Jasińskiego” 
podczas Światowych Dni Młodzieży.

Dariusz Paździoch z grupą ratowników z „Jasińskiego” 

W sobotę, 10 czerwca, liczba szkolnych pik-
ników była bardzo duża. Tak duża, że dziękuje-
my wszystkim zapraszającym „Mieszkańca” na 
te lokalne święta, ale fizycznie nie mogliśmy być 
wszędzie…

Z zaproszeń na szkolne imprezy wybraliśmy 
cztery: na Saskiej Kępie w ZS nr 84, na Przy-
czółku Grochowskim w SP nr 279 i na Gocławiu 
w SP nr 185 oraz w Śródmieściu w SP nr 75, gdzie  
rozegrał się finał międzyszkolnej gry terenowej.

Najbezpieczniej na Gocławiu
Piknik Rodzinny pod hasłem „Bezpieczni 

każdego dnia” organizowały środowiska podsta-
wówki im. UNICEF przy ul. Gen. Bora-Komo-
rowskiego. 

I faktycznie, tego dnia na szkolnym terenie 
były chyba wszystkie służby dbające o nasze 
bezpieczeństwo (m.in. policjanci z KSP i KRP, 
Straż Miejska, GOPR, Ochotnicza Straż Pożarna, 
Żandarmeria Wojskowa).

Walecznie na Przyczółku
Dwa nagie miecze wbite były w szkolny traw-

nik przy podstawówce im. Batalionów Armii 
Krajowej Gustaw i Harnaś przy ul. Cyrklowej. 
Tutaj odbywał się festyn pod hasłem „Od morza 
do Tatr”. 

Na scenie występowały uzdolnione dzieci 
i walczono na prawdziwe ciosy karate. Dla wyci-
szenia można było pokręcić garncarskim kołem 
i ulepić coś z gliny.

Z emocjami na Kępie
Recitali i artystycznych występów nie zabrakło 

też na pikniku organizowanym przez środowiska 
Zespołu Szkół nr 84 przy ul. Zwycięzców. 

Jednak tutaj najwięcej emocji wywołała aukcja 
piłki nożnej z podpisami zawodników narodowej 
kadry. Taką futbolówkę chcieli mieć wszyscy. Au-
kcję prowadził aktor Wojciech Malajkat. 

 – Zebrane pieniądze przeznaczymy na za-
kup sprzętu multimedialnego do szkoły – mówi 
Anna Kuran-Madej wiceprzewodnicząca Rady 
Rodziców.

Z dysleksją w teren!
Ze świecą szukać klasy, w której nie ma dys-

lektyków – uczniów, którzy mają nieco trudniej 
w nauce. Jak im pomóc?

Z odpowiedzią przychodzi program „Szkoła 
przyjazna uczniom z dysleksją” Warszawskiego 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych 
i Szkoleń. 

W czerwcu odbyła się gra terenowa dla 
uczniów z dysleksją. 

– Wzięło w niej udział 29 szkół – wyjaśnia – Wzięło w niej udział 29 szkół – wyjaśnia – Wzięło w niej udział 29 szkół –
Justyna Cudny z SP nr 75. 

Drużyny zaliczały punkty kontrolne, przy 
których wspólnie rozwiązywały różne zadania.

Dla dyslektyków ułożenie słowa „rzeka” sta-
nowi wyzwanie. 

– Gra dała dzieciom wiarę we własne możli-
wości, bo one nie zawsze osiągają sukces, a tutaj 
wykonały wszystkie zadania – mówi Małgorzawykonały wszystkie zadania – mówi Małgorzawykonały wszystkie zadania – -
ta Janiak nauczycielka z podstawówki nr 172 
w Wesołej.

Podobnie uważa Katarzyna Rusak z białołęc-
kiej SP nr 314. Niemniej zaznacza, że obszar gry 
był trochę dla dzieci za duży: – Uczniowie zmę-
czyli się chodzeniem, ale byli bardzo zadowoleni 
z wykonania zadań w niecodziennych okoliczno-
ściach, bo w terenie.

Magda K

SObOTA SzKOLNYch ImPREz
Po czym poznać, że prawdziwe lato i wakacje zbliżają się wielkimi krokami? Choć-
by po liczbie pikników i imprez organizowanych przez szkolne środowiska…

Stołeczni uczniowie, to potężna rze-
sza. Jeśli doliczyć do nich przedszkola-
ków, to otrzymamy sumę równą miesz-
kańcom Gdyni i większą od mieszkają-
cych w Częstochowie czy Toruniu.

W dzielnicach prawobrzeżnej War-
szawy funkcjonuje obecnie 240 szkół. 
Najmniej placówek jest w Wesołej (12) 
i Rembertowie (13). Największą ofertą 
dla uczniów dysponuje Praga-Południe 
(82), Targówek (44) i Praga-Północ (36). 

W środku stawki jest Wawer (28) i Bia-
łołęka (25).

Ostatnie dni to czas wystawiania ocen 
i szkolnych imprez plenerowych. Przed 
nami wyczekiwane przez uczniów wa-
kacje. Ale też czas, w którym maturzyści 
nerwowo oczekują na pełne wyniki egza-
minów, a gimnazjaliści muszą dokonać 
wyboru kolejnej szkoły. Za wyniki i do-
bre wybory trzymamy kciuki, a wszyst-
kim życzymy udanego wypoczynku! ab

bYE, bYE, bYE, b SzKOŁO…
Najbliższy piątek to jeden z najpiękniejszych dni w roku. 
To dzień, na który z utęsknieniem czeka blisko 200 tysięcy 
uczniów warszawskich szkół…

LXXII Liceum 
Ogólnokształcące  
im. gen. Jakuba 
Jasińskiego  
w Warszawie  
ul. Grochowska 346/348  
tel. 22 518-57-29  
zaprasza do klasy:  
humanistycznej (artystycznej),  
europejskiej, wojskowej,  
ratownictwa medycznego.
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Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 11/2017: „Nierówni niezgodni” – książkę wylosowała p. Krystyna 
Buczma. Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 30 czerwca 2017 r.

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Co nowego? – pyta kolega kolegę.
– Ano, Lexusa mam…
– Ty??? Lexusa?!

– Wiesz, syn mi się urodził i tak dałem mu na imię.
***

– Mój klient nie zamordował Kowalskiego – zapewnia 
podczas rozprawy mecenas. – Proszę patrzeć na drzwi, 
a w ciągu minuty ten Kowalski tu wejdzie.
Sąd patrzy, patrzy i nic. 
– To, że wysoki sąd patrzył na te drzwi z wielkim ocze-
kiwaniem dowodzi, że ma sąd wątpliwości co do winy 
mojego klienta! Wygraliśmy!
– Niezupełnie. Ja patrzyłem – mówi sędzia – ale pana 
klient – wcale!

***
– Kiedy pan się zorientował, że w domu jest napastnik? 
– pyta policjant.
– Panie władzo, u nas w domu nie ma zwyczaju walić 
kogoś znienacka od tyłu patelnią po głowie!

RADY
CiotKi
AGATY

Wywabianie plam po trawie 
i owocach, to prawdziwy pro-
blem, zwłaszcza latem. Ostat-
nio powszechna jest metoda 
posypywania plam solą i tarcia, 
by wchłonęła barwnik, a gdy 
jest sucha i plama nie znikła, 
polanie gorącą wodą i powtór-
ne posypanie solą. 
Moja babcia zawsze mówiła, że 
polanie gorącą wodą utrwala 
barwnik i ja wolę inne sposoby. 
Najlepszy – sok z cytryny. Sku-
teczny, ale może źle działać na 
barwniki na tkaninach, zwłasz-
cza delikatnych. Gdy plama 
słabnie, płuczemy zimną wodą 
i ewentualnie powtarzamy ope-
rację.
O trudnych plamach z jagód 
kiedyś mawiało się, ze znikną… 
wraz z końcem sezonu na ja-
gody. Może tak, ale tymczasem 
pomoże na nie świeże mleko 
lub roztwór boraksu, znakomity 
na wiele plam owocowych.
Boraks stosowany jest też m.in. 
jako odczynnik, wybielacz, 
składnik nawozów, środek na 
mrówki. Kilogram kosztuje nie-
spełna 10 zł. 
Najważniejsze – plamy usuwać 
natychmiast. Im później, tym 
trudniej i mniej skutecznie.
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zaJrzYJMY do KUCHNi
Truskawkowo…

 SzaSzłyczki truSkawkowe na przyStawkę 1: na szpadki do szaszłyków nadzie-
waj kolejno krojoną w sporą kostkę pieczoną lub gotowaną pierś kurczaka, plasterek 
małego ogórka, znowu pierś, plasterek selera naciowego, kurczak i truskawka. Wierzch 
ozdób paskiem wyrazistego majonezu. 

SzaSzłyczki truSkawkowe na przyStawkę 2: na szpadki nadziewaj kolejno kost-
kę sera feta, kostkę awokado skropionego cytryną, kostkę pieczonego mięsa z kurcza-
ka lub indyka, połówkę truskawki, dalej feta, awokado, indyk i na końcu truskawka. 
Zamiast fety można użyć niebieskiego sera pleśniowego.

SoS truSkawkowy do mięS delikatnych: dwie garści obranych, dojrzałych truska-
wek pokrój w kostkę, skrop obficie octem balsamicznym z czerwonym winem w pro-
porcji 1:1. Małą papryczkę chili posiekaj bardzo drobno i dodaj do truskawek. Kto nie 
lubi, może dodać klika kropelek ostrego sosu paprykowego, dla podkreślenia smaku. 
Dwie niewielkie dymki (bez szczypioru) posiekaj drobniutko, dodaj wraz z siekanymi 
listkami świeżego tymianku i rozmarynu. Plus ew. listek siekanej drobno mięty. Całość 
wymieszaj, odstaw na 3-4 godziny do lodówki. Znakomity do mięs ciepłych i zimnych.

kulki mięSne z truSkawkami: porcję delikatnego mięsa mielonego (indyk, kurczak) 
wyrób dokładnie z jajkiem, namoczoną w mleku i mocno odciśniętą bułką, malutką ce-
bulą siekaną drobno i uduszoną na maśle ze szczyptą soli i cukru, ostudzoną. Dodaj sól, 
pieprz, zioła. Gdy gotowe, formuj niewielkie placuszki, w które kolejno wkładaj całą, 
dojrzałą truskawkę bez szypułki i ulep z tego szczelną kuleczkę. Smaż ze wszystkich 
stron, najlepiej w głębokim tłuszczu, do zrumienienia. 

chłodnik truSkawkowy: najważniejsze, by wszystkie  najważniejsze, by wszystkie 
składniki były zimne. Zagotuj ¾ szklanki wody z tartym składniki były zimne. Zagotuj ¾ szklanki wody z tartym 
imbirem. Gdy ostygnie, wymieszaj z miodem i sokiem imbirem. Gdy ostygnie, wymieszaj z miodem i sokiem 
cytrynowym, wlej do 1 kilograma oczyszczonych, cytrynowym, wlej do 1 kilograma oczyszczonych, 
opłukanych i osuszonych truskawek; zmiksuj. Doopłukanych i osuszonych truskawek; zmiksuj. Do-
daj zimnej śmietany lub jogurtu (kubek). Można daj zimnej śmietany lub jogurtu (kubek). Można 
dodać ciut wanilii lub mały listek mięty. Podawaj dodać ciut wanilii lub mały listek mięty. Podawaj 
z kluskami z ubitego na sztywno białka z cukrem, z kluskami z ubitego na sztywno białka z cukrem, 
rzucanego małymi porcjami (łyżeczką lub łyżką) na rzucanego małymi porcjami (łyżeczką lub łyżką) na 
gorącą wodę lub mleko i szybko wyławianymi.gorącą wodę lub mleko i szybko wyławianymi.

Krzyżówka Mieszkańca nr 12  
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której efektem może być wyjazd. Przygotuj się do niego dokładnie i dobrze wszystko zaplanuj. Twoja nie-
obecność w domu może spowodować frustrację najbliższych. Nie martw się, poradzą sobie bez ciebie, 
a tobie przyda się mały odpoczynek od codzienności. Po powrocie zostaniesz bardziej doceniony. 
Dobre dni na rozsądne i inteligentne działanie, które może przynieść wiele korzyści. W uczuciach nie 
wszystko ułoży się po twojej myśli. Nadmiar wymagań i egoizm mogą sprawić, że wystraszysz partnera. 
Ponadto nie trać wrażliwości na jego problemy. Sprawy zawodowe mogą się zmieniać z dnia na dzień 
z powodu nowych zaskakujących wiadomości.
Czujesz się wspaniale i ta sytuacja w sposób pozytywny odnosi się do twoich spraw. Ze wszystkimi trud-
nościami potrafisz sobie poradzić wspaniale. Otoczenie pogodnych ludzi doda ci optymizmu, teraz jest 
też dobry okres na zawieranie nowych znajomości. Wykorzystaj też wolny czas na załatwienie zaległych 
spraw i zafunduj sobie jakiś markowy ciuch. Od razu poprawi ci się nastrój.
Możesz cierpieć z powodu chwilowych niedoborów finansowych. Nie martw się, wszystko powoli się 
ułoży. Kłopoty w sprawach materialnych zrekompensuje ci ciepła, miła atmosfera domowego zacisza. 
Możesz liczyć na swoich bliskich i to jest twoim wielkim atutem. Teraz czeka cię szalone tempo w pracy, 
musisz uzbroić się w cierpliwość i wykazać sporą elastycznością w kontaktach ze współpracownikami.
Mimo rozlicznych obowiązków będziesz w dobrej formie i nastroju. Przeżywasz okres wzmożonej wital-
ności i przypływu sił. Wykorzystaj więc pożytecznie te dni na załatwienie zaległych spraw. Twoja dobra 
passa w sprawach zawodowych i prywatnych nie będzie zagrożona przez długi czas. Poświęć więcej 
uwagi bliskiej ci osobie.
W najbliższych dniach w sprawach zawodowych odczujesz przypływ obowiązków. Poradzisz sobie na 
pewno! Spotka cię satysfakcja, której się nie spodziewasz. Może ktoś wreszcie doceni twój zapał i po-
święcenie? Czeka cię miłe, niespodziewane spotkanie, które może przerodzić się w coś... ciekawego. 
Samopoczucie będziesz mieć coraz lepsze. 
Niestety, nie będziesz w najlepszej formie. Poświęć więcej uwagi i czasu swojemu zdrowiu. Twoja 
energia może być troszkę przytłumiona i możesz wolniej reagować na niektóre wydarzenia. Natomiast 
będziesz mieć powody do zadowolenia w sferze uczuciowej. Bądź bardziej serdeczny dla swojego part-
nera. Możliwe, że czeka cię miła niespodzianka w sprawach finansowych. 
Możesz odnosić teraz niesamowite sukcesy lub też ponosić porażki. Będziesz przeżywać wzloty i upadki. 
Te urozmaicenia czekają cię w najbliższych tygodniach. Jak długo będą trwały, zależy tylko od ciebie. 
Ponadto za bardzo zajmuje cię praca. Czy nie tracisz okazji do nawiązania ciekawych znajomości? Nie-
potrzebnie zawracasz sobie głowę przelotnymi flirtami, może czas na stabilne uczucie? Zastanów się, 
czy nie przeoczyłeś jakiejś ważnej okazji. 
Masz teraz sporo szczęścia w pracy, w uczuciach i finansach. To twoje dobre dni i wykorzystaj je naj-
lepiej jak umiesz. Jak długo ci się będzie wiodło, zależy od twoich poczynań. Nie zmarnuj teraz kilku 
okazji do pomnożenia majątku. Sprawy uczuciowe wymagają też odpowiedniej oprawy i czasu. Pamiętaj, 
że „każdy jest kowalem swojego losu”. Nie zapominaj o swoim zdrowiu, które wymaga witaminowego 
wsparcia. 
Drogi Koziorożcu, sprzyjają ci wszystkie okoliczności i czas najwyższy pomyśleć o miłych sprawach. Sa-
motni mają szansę na pewną, solidną i szczęśliwą miłość. Powinieneś teraz nastawić się na pozytywne 
myślenie i spróbować wyjść szczęściu naprzeciw. Dopisze ci fart w finansach. Wspaniałe samopoczucie 
będzie promieniować na całe twoje otoczenie.
Przed tobą udane dni. Masz wspaniałą okazję pokazać, na co cię stać. Twoja żywiołowość znajdzie ujście 
w szalonych zakupach z najbliższymi. Zapał i energia aż cię roznoszą, postaraj się więc spożytkować je 
także na świeżym powietrzu. Nie oczekuj jednak zbyt wiele w sprawach zawodowych. Uzbrój się w cier-także na świeżym powietrzu. Nie oczekuj jednak zbyt wiele w sprawach zawodowych. Uzbrój się w cier-także na świeżym powietrzu. Nie oczekuj jednak zbyt wiele w sprawach zawodowych. Uzbrój się w cier
pliwość, a spotka cię nagroda.
Nie będziesz mieć teraz zbyt dużego wpływu na to, co się dzieje. Chociaż w sprawach zawodowych 
odczujesz przypływ gotówki i zdobędziesz uznanie otoczenia, w uczuciach możesz się pogubić. Tu-
taj chwilowo szczęście nie jest ci pisane. Musisz się uzbroić w cierpliwość i pozytywne nastawienie, 
a wszystko dobrze się ułoży. Wakacyjny czas wykorzystaj nie tylko na wypoczynek, ale też częściowo 
poświęć go swoim najbliższym. 

Truskawki – lubisz, ale co o nich wiesz? 
⌂ Wiele osób sądzi, że przywiózł je do Europy Kolumb, ale 
to nieprawda. Mamy ją od ponad 300 lat, a ta dzisiejsza 

jest krzyżówką dwóch odmian poziomki powstałą w Wersalu, ku uciesze króla 
Ludwika XIV. 
⌂ Dziś to około 2000 różnych odmian, w tym o wyrazistym smaku anana-
sa. Mamy truskawki pnące i wiszące, niemal całoroczne, sezonowe; ogromne 
i maleńkie, bardzo intensywne. Polska jest w pierwszej dziesiątce światowych 
producentów truskawek. 
⌂ Koniec maja, czerwiec i lipiec to najlepszy sezon. Jedni uważają je za afro-
dyzjak, zwłaszcza z chłodnym szampanem, inni cenią wyjątkowy aromat i smak 
oraz bogactwo składników (wit. C, B1, B2, kwas foliowy; potas, żelazo, magnez, 
wapń, mangan, fosfor, cynk i miedź). Truskawki świetnie wpływają na nastrój, są 
moczopędne, a więc oczyszczają, obniżają cholesterol, wspierają bolące stawy.
⌂ Jak przechowywać? Najlepiej – mrozić: umyte, bez ogonków, osuszone, ułożo-
ne luźno w szczelnie zamkniętych torebkach. Te bardzo dojrzałe i miękkie warto 
przed mrożeniem szybko zmiksować i mus mrozić w porcjach. 

MerlinMerlinMerlinMerlinMerlinMerlinMerlinMerlin

Pyszna JóziaPyszna JóziaPyszna JóziaPyszna Józia

1          2 1          2          3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12             3          4         5         6            7             8          9          10       11        12         13     13
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MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
40 000 egz.

yn aw ol ort noK  przez 
kez ¹iwZ  il ort noK   

ijc ub yrt syD  .ys arP

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

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

DAM PRACĘ

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

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

n Zatrudnię od zaraz na przychod-
ne lub z zamieszkaniem na stałe 
panią w średnim wieku do opieki 
nad niepełnosprawną osobą. 
Tel. 604-736-567

FINANSE

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

n Pożyczki w 24 h (także z komor-
nikiem). 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

MEDYCZNE

n Alkoholowo-narkotykowe odtru-
cia, 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 kom-
putera, internetu i komórki. Osoby 
starsze – promocja! Student. 
Tel. 533-404-404

NIERUCHOMOŚCI   –   Mam 
 do wynajęcia

n Garaż murowany, wolnostoją-
cy, z kanałem, blisko stacji PKP 
Falenica. Tel. 692-330-812

NIERUCHOMOŚCI – Sprzedam

n Bezpośrednio 2 przyległe 
do siebie działki budowlane 
z możliwością podziału na 4 działki 
w Nowym Koniku gm. Halinów. 
Tel. 728-925-966

PRACA

n Opieka Niemcy Legalnie. 
Tel. 725-248-935

PRAWNE

n Adwokat Wojciech Lipka przyj-
muje już w Kancelarii Adwokackiej 
na Grochowie przy ul. Grenadie-
rów 12. Sprawy karne, cywilne, 
rodzinne, spadkowe (umowy, 
odszkodowania, rozwody, alimenty, 
nieruchomości, inne). 
Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – porady, 
kłopoty z urzędem skarbowym, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, 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 cywil-
ne, karne, rodzinne, spadkowe, 
rozwody. Wawer-Anin ul. Ukośna. 
Tel. 22 613-04-30, 603-807-481

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

RÓŻNE

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

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

SPRZEDAM

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

n Płytę wiórową srebrzystoszarą 
na regały, różne wymiary, całość 
500 zł. Tel. 662-143-152

n Tanio rowery młodzieżowe 
używane. Tel. 22 615-75-95

SZUKAM PRACY

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

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

TRANSPORT

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

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

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

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

TURYSTYKA

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

USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

n Czyszczenie Karcherem dywa-
nów, 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 skórza-
na – usługi miarowe, przeróbki, 
wszelkie naprawy, ul. Zamieniec-
ka 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. NAPRA-
WY, MONTAŻ, PRZERÓBKI – 

GAZ, HYDRAULIKA. NAPRA-
WY, MONTAŻ, PRZERÓBKI – 

GAZ, HYDRAULIKA. NAPRA-

24 H. TANIO. 
TEL. 22 610-88-27, 604-798-744

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

n HYDRAULICZNE. 
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK. 
TEL. 502-031-257

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

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

n KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM 
– ŻYCZLIWIE POPROWADZĘ. 

KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM 
– ŻYCZLIWIE POPROWADZĘ. 

KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM 

TEL. 606-763-006

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

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

n Ocieplanie domów. 
Tel. 660-473-628

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

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

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

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

n Rolety dzień-noc. 
Tel. 514-165-445

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

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

n Tapicerskie. Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne. 
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

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

n Zabudowa balkonów. 
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

n Całoroczne dbanie o nagrobki. 
Tel. 664-676-664

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

n Pranie dywanów, wykładzin, 
mebli tapicerowanych. Osobiście. 
Tel. 512-247-440

USŁUGI – Remontowe

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

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

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

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

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

n Malowanie, 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 OKNA – NAPRAWY, DOSZCZEL-
NIENIA. TEL. 787-793-700

n Remonty kompleksowo i solidnie. 
Tel. 501-868-930, 502-218-778, 
www.remonty4u.pl

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

ZWIERZĘTA

n GABINET WETERYNARYJNY 
FREDEK, GOCŁAW, UL. F. ZNA-
NIECKIEGO 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

KREDYTY I CHWILÓWKI
WOLSKA 84/86

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

Warszawskie Centrum Kredytowe
działa w zakresie zawierania umów 

kredytu na rzecz i w imieniu firm

SMS KREDYT, FERRATUM, 
AXCESS, SPOKO KASA, SUPER 

GROSZ, VIVUS, TAKTO, OPTIMA 
DIRECT, NET CREDIT, AASA,  

IN CREDIT, ZAPLO, HAPI, 
PROFICREDIT, MIKROKASA, 
UNILINK CASH, PROVIDENT  
oraz banków BPH, ALIOR, 

SMART, TF BANK.

  

  

  

  

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 

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
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    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 

pół ś
  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
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

CARIDENT
Gabinet 

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

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

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 13– 13– 00-1900-1900-19
wtorek 
poni

ek 
poni
wtorek wtor – 9– 9– 30-1700170017 ; sobot

ek, czwar
sobot

ek, czwar
a sobota sobot – 9– 9– 00-1300

RATY! ! !
RATALNIE . com.p l

Płatność kartą

Tu wyspecjalizowana kadra, 
lekarze, których możecie spo-
tkać też w najlepszych klinikach, 
nowoczesny sprzęt i aparatura – 
wszystko to czeka na pacjentów, 
gotowe do niesienia wszechstron-
nej pomocy.

O bogatej, interesującej ofer-
cie BORAMEDu pisaliśmy już 
wiele, lecz warto przypomnieć, 
że znajdziemy tu kompleksową 
opiekę medyczną dla ciężarnych, 
specjalistyczną dla noworodków 
i niemowląt, ale też młodzieży 
(jest i neonatologia, i pediatria), 
osób dojrzałych, aktywnych zawo-
dowo i tych już odpoczywających 
na emeryturze, nawet – od bardzo, 
bardzo dawna. Nieważne, czy pro-
blem pojawia się nagle, czy też jest 
wynikiem urazu, wady wrodzonej 
czy chodzi o dojście do siebie po 

operacji lub porodzie. Nie daj się 
też wciągnąć w pułapkę mal-
kontentów, przekonujących, że 
„w twoim wieku to już normalne 
i tak musi być”.

Nie musi! Medycyna – wszyst-
kie jej gałęzie – błyskawicznie 
idą naprzód, rozwijają się, dając 
lekarzom i terapeutom coraz to 
nowsze, skuteczniejsze możliwo-
ści. Nie każdy je śledzi, nie każdy 
więc je zna i wie, że może z nich 
korzystać. 

BORAMED obserwuje je na 
bieżąco. Stąd właśnie wspaniała, 
spotykana w niewielu miejscach 
aż tak nowoczesna aparatura 
diagnostyczna i służąca leczeniu, 
a jeśli chodzi o personel, składa 
się on z osób doświadczonych, 
acz stale rozwijających się, pod-
noszących swoje kwalifikacje, 

niepoprzestających na uzyskanym 
przed laty dyplomie. 

BORAMED to znakomite 
połączenie szacunku dla tradycji 
oraz doskonałych, sprawdzonych 
praktyk i otwartości na nowe, 
bezpieczne dla pacjentów trendy 
o udowodnionej skuteczności.

Dotyczy to wszystkich dzia-
łów BORAMEDu: ortopedii 
i chirurgii, urologii, gastrologii, 
kardiologii i wielu innych. Pomo-
gą w chorobach wątroby, płuc, 
oczu, krwi, skóry i wielu, wielu 
innych. Ale na szczególną uwagę 
zasługują trzy kierunki: stoma-
tologia, ginekologia i najlepsza 

w Warszawie rehabilitacja.
Stomatologia, to o wiele 

więcej, niż leczenie i pielęgna-
cja (piaskowanie, lakowanie, 
polerowanie, skaling). Cenione 
pakiety stomatologii estetycznej, 
znakomita ortodoncja dla dzieci 
i dorosłych, implanty, protezy, 
a ponadto w obrębie jamy ustnej 
i twarzy diagnostyka bólu różne-
go pochodzenia – tu można sku-
tecznie i bez cierpienia rozwiązać 
każdy problem.

Ginekologia to oferta dla 
pań w każdym wieku, ponieważ
problemy ginekologiczne towa-
rzyszą im nierzadko przez całe ży-
cie. Bardzo ważna jest oferta dla 
pań w ciąży. Stała opieka, liczne 
badania, jeśli zachodzi taka potrze-
ba (także trójwymiarowe i „gene-
tyczne”), również wsparcie najlep-

szych, uprawnionych terapeutów 
rehabilitacyjnych, cenionych także 
przez panie z menopauzą. Liczne 
testy, badania USG na najlep-
szej klasy sprzęcie, cytologia, 
wkładki, implanty podskórne 
i szeroka oferta ginekologii pla-
stycznej mogą zainteresować 
panie bez względu na ich wiek. 
Pełen zakres świadczeń dostępny 
na stronie www.boramed.pl.

O rehabilitacji w BORA-
MEDzie można naprawdę nie-
skończenie, bo duży, świetnie do-
brany zespół nikogo nie pozostawi 
bez pomocy, w dodatku szybkiej 
i skutecznej!

– Skoro mowa o ginekologii, 
z czym najczęściej przychodzą do 

Pani pacjentki? – pytam terapeut-Pani pacjentki? – pytam terapeut-Pani pacjentki? –
kę Joannę Głogowską.

– Spektrum jest bardzo szero-
kie. Od bolesnego miesiączkowa-
nia po problemy menopauzalne, 
np. nietrzymanie moczu czy ga-
zów, zaburzenia statyki narzą-
du rodnego (w tym opadanie, 
wypadanie). Druga grupa mo-
ich pacjentek, to panie w okresie 
okołoporodowym i okołopołogo-
wym. Każda kobieta, która ma 
problemy bólowe lub chciałaby 
coś zmienić, od postawy przy 
karmieniu po satysfakcję sek-
sualną, znajdzie tu pomoc. War-
to wiedzieć, że kobieta, która ma 
problem z odcinkiem lędźwiowym 
kręgosłupa i martwi się, że dotych-
czasowy terapeuta nie pomógł, 
powinna oddać się w ręce osoby 
specjalizującej się w problemach 
pań, bo często badanie ujawnia, że 
lecząc kręgosłup, leczono objaw, 
a nie przyczynę, która znajduje 
się w narządach miednicy małej. 
Dobra diagnoza to naprawdę sku-
teczna terapia!

– Ja mam bardzo wiele pa-
cjentek z rozejściem mięśni pro-
stych brzucha – dodaje Anna 

Mergner, również specjalizująca 
się w terapii pań. – Po porodzie 
brzuch jest nadal duży, nie wraca 
do formy – nie trzeba godzić się na 
zdeformowaną sylwetkę. Laik nie 
zawsze zgadnie, że może chodzić 
o rozejście mięśni prostych. Towa-
rzyszyć mu mogą bóle pleców, nie-
trzymanie moczu – te dolegliwo-
ści nie są żadnym problemem dla 
terapeuty. Młode mamy powinny 
o tym wiedzieć! Żałuję też, że zbyt 
rzadko szukają pomocy pacjentki 
z różnymi rodzajami nietrzymania 
moczu. Uważają, że to wstydliwe 
i krępujące. A przecież tak prosto 
można poprawić jakość swojego 
życia i pozbyć się tego! Im szyb-
ciej, tym skuteczniej! Pani, która 
np. 10 lat boryka się w tajemnicy 
z nietrzymaniem moczu, też znaj-
dzie pomoc i wsparcie. Nie warto 
cierpieć! Szukajcie nas, szukaj-
cie pomocy i komfortu życia, 
bez względu na wiek! AS 2017

WARSZAWAWARSZAWAWARSZAWA

bORAmED: co warto wiedzieć?
BORAMED to placówka dla całej rodziny, dla 
wszystkich pokoleń bez względu na ich płeć. 

REKLAMA REKLAMA

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

Dla Pań po 50. roku życia 
przez cały lipiec  

BORAMED oferuje  
darmową cytologię przy 
skorzystaniu z pakietu: 

wizyta ginekologia  
+ usg TV !!!  

Ilość miejsc ograniczona. 

Joanna Głogowska Anna Mergner

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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Sala konferencyjna zapeł-
niła się mieszkańcami jeszcze 
przed spotkaniem i trzeba było 
dostawiać dodatkowe krzesła. 

– Ta dzielnica jest mi bar-
dzo bliska, gdyż prawie 61 lat 
temu przyszedłem na świat 
w Szpitalu Praskim… – wy-
znał na wstępie Marszałek, 
przy którym siedzieli człon-
kowie Zarządu Pragi-Północ 
– burmistrz Wojciech Zabłocki 
i zastępca burmistrza Zbigniew 
Cierpisz.

– Przyjechałem, aby roz-
mawiać o Państwa problemach 
i słuchać Państwa uwag – dei słuchać Państwa uwag – dei słuchać Państwa uwag – -
klarował Marszałek, a miesz-
kańcy chętnie zabierali głos 
i mówili co ich niepokoi i co 
im leży na sercu. 

Zebrani poruszali kwestie 
lokalowe i eksmisyjne zwią-

zane z warszawską reprywaty-
zacją budynków. Mówiono też 
o roli spółdzielni mieszkanio-
wych i o kontaktach z Polonią. 
Padła propozycja repatriacji 
na Pragę-Północ Polaków zza 
wschodniej granicy.

Marszałek Karczewski 
jest z wykształcenia lekarzem, 
podobnie jak wiceburmistrz 
Cierpisz. Nie zabrakło więc 
wątku związanego z medycy-
ną. Zebrani dowiedzieli się, 
że od początku wprowadzenia 
rządowego programu darmo-
wych leków dla osób powyżej 
75. roku życia, apteki wydały 
ponad 20 mln opakowań takich 
darmowych leków.

W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. radni Pragi-Północ, a tak-
że poseł Paweł Lisiecki.

ar

z marszałkiem 
na Pradze

Z mieszkańcami Pragi-Północ rozmawiał w po-
niedziałek 12 czerwca, Stanisław Karczewski 
– Marszałek Senatu RP. Spotkanie zorganizował 
dzielnicowy Ratusz.

Pijaństwo na skate-parku
„Pijaństwo, przekleństwa i zaczepianie mieszkańców” 

– tak w relacji proszącego o anonimowość Czytelnika z Gro-
chowa wyglądają wieczory na placu zabaw i skate-parku przy 
ul. Olszynki Grochowskiej. Czytelnik sugeruje, że sprawcami 
naruszeń prawa są polscy i ukraińscy robotnicy pracujący na 
pobliskich budowach. A incydenty nasiliły się odkąd Urząd 
Dzielnicy Praga-Południe zrezygnował z ochrony na tym tere-
nie. Tę sprawę polecamy dzielnicowym władzom.

Fogg na Majdańskiej
Z godną uwagi inicjatywą zwrócił się do nas pan Jerzy 

z Przyczółka Grochowskiego (dane do wiadomości redakcji), 
który zaproponował, aby na budynku przy ul. Majdańskiej 5 
została zawieszona tablica poświęcona Mieczysławowi Foggo-
wi. Czytelnik opisał też swoje spotkania z piosenkarzem, który 
„mieszkał w tym domu do końca życia”. Miłośników twórczości 
Mieczysława Fogga jest wielu, ale czy znajdzie się ktoś, kto 
podchwyci pomysł pana Jerzego..?

Białołęckie parkowanie
„To skandal, przed Ratuszem Białołęki nie ma gdzie za-

parkować, a Straż Miejska tylko kursuje i wlepia mandaty…” 
denerwuje się Czytelnik z ul. Odkrytej. Tę sprawę badamy w bia-
łołęckim Urzędzie Dzielnicy i zapewne do niej wrócimy…

Dzicze dzielnice wianuszka
Z dzielnic dawnego „wianuszka Warszawy”, głównie Bia-

łołęki i Wawra nadal docierają do naszej redakcji sygnały o dzi-
czym zagrożeniu. Pani Barbara Ceran z Wawra przesłała nam 
nawet serię zdjęć dzików w miejskim otoczeniu. I wymienia listę 
ulic, na których można spotkać odyńce lub lochy z warchlakami: 

Rejowiecka, Ciekawa, Nenufarów, Sulęcińska, Majerankowa… 
O pladze dzików „Mieszkaniec” pisał na wiosnę. „Odłownie 
dzików są albo niewydolne, albo jest ich za mało” – konkluduje 
Czytelniczka, która nie czuje się bezpiecznie podczas rodzin-
nych spacerów.

Łyso na Grochowie
– Płakałam jak wycinano 

topole przy Majdańskiej, a te-
raz przy Grenadierów… – wy-raz przy Grenadierów… – wy-raz przy Grenadierów… –
znaje w rozmowie telefonicznej 
Dorota Wrzesińska. Wcześniej 
z mamą Karoliną z Grochowa 
przesłały nam dramatyczny 
apel do władz samorządo-
wych o zaprzestanie wycinki 
topól, które „produkują tlen, 
zbierają kurz, chłodzą cieniem 
i zmniejszają zanieczyszczenie 
powietrza”. Czytelniczki apelu-
ją o coroczną pielęgnację tych 
drzew, jak to bywało wiele lat 
temu. Jak się o drzewa nie dba, 
to wiadomo, że schną, łamią 
się i trzeba je wyciąć. „Jako 
mieszkańcy jesteśmy zszoko-
wani brakiem działań władz 
miejskich o tak ważny element 
naszego środowiska” – konklu-
dują autorki listu.    

Horror w Rembertowie
Bardzo długi list otrzymaliśmy z Rembertowa od pana 

Krzysztofa Orlińskiego. List tak długi, jak… korki na ulicy 
Chełmżyńskiej. Bo właśnie tego tematu dotyczył sygnał od Czy-
telnika, który społecznie działa w Radzie Osiedla Kawęczyn-
Wygoda i Stowarzyszeniu Lepszy Rembertów. W nawiązaniu 
do naszej majowej publikacji „Golgota na Marsa” pan Krzysztof 
opisuje jak od 2013 r. pogorszyła się drożność rejonu Marsa-
Chełmżyńska-Okularowa. A obecną sytuację określa słowami 
horror i armagedon. Pisze też, że przekazywał jednostkom Mia-
sta uwagi, jak zniwelować problem korków na Chełmżyńskiej, 
ale nie spotkało się to z poważnym potraktowaniem przez urzęd-
ników. Cóż, urzędnik wie lepiej, co dobre dla mieszkańca…

Opr. Ada.M

Dziś publikujemy mały wyciąg z nadsyłanej przez 
Czytelników korespondencji do naszej redakcji.

 Ludzie listy piszą...
a czyta 

Od lewej: Wojciech Zabłocki, Stanisław Karczewski, 
Zbigniew Cierpisz.Zbigniew Cierpisz.

Zresztą będzie podwójnie ju-
bileuszowo, gdyż tutejszy Klub 
Kultury, strategiczny organizator 
święta, obchodzi właśnie 10-lecie 
istnienia. 

– To dobry czas do przedsta-
wienia pewnego rodzaju podsumo-
wania naszej działalności – mówi wania naszej działalności – mówi wania naszej działalności –
„Mieszkańcowi” Szymon Tokar-
czyk, kierownik Klubu Kultury Go-
cław. – Będą występy najlepszych 
z najlepszych, sporo pokazów ar-z najlepszych, sporo pokazów ar-z najlepszych, sporo pokazów ar
tystycznych osób związanych z na-
szym klubem.

Plenerowa impreza rozpocznie 
o godzinie 13.00 i potrwa do 20.00. 
Miejscem działań będzie północny 
obszar Parku nad Balatonem, od 
strony ul. Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego. Tutaj wystąpią m.in. chór 
Soul Connection Gospel Group, 
kwartet smyczkowy Chilla Quartet 
i wokalny Kwartet RAMPA.

Wiele atrakcji przygotowano 
z myślą o najmłodszych uczestni-
kach imprezy. Na dzieci i rodziców 
będą czekały m.in. animacje pla-
styczne i warsztaty. W programie 
Dnia Gocławia zaplanowany jest 
spektakl Teatru Duet (pt. „Doktor 
Dzięcioł”), koncert dzieci w ramach 
projektu „Galaktyka Talentów”, 
muzyczno-taneczna prezentacja 

Muzycznego Teatru PARADOX 
oraz koncert uczestników sekcji 
wokalnej KK Gocław pt. „Ty też 
możesz śpiewać”.

Klub Kultury Gocław, który jest 
filią południowopraskiego Centrum 
Promocji Kultury, pełni niezmier-
nie istotną rolę dla tej części dziel-
nicy. I to zarówno pod względem 
kulturalnym, jak i społecznym. 

– Przez te dziesięć lat klub 
wzbogacał i rozszerzał ofertę dla 
mieszkańców, których na Gocła-
wiu przybywało i wciąż przybywa. 
Staramy się dopasować z ofertą do 
oczekiwań wszystkich mieszkańców 
– mówi kierownik Szymon Tokar– mówi kierownik Szymon Tokar– -
czyk i przyznaje, że szczególną 
wagę klub przykłada do zajęć dla 
dzieci i młodzieży.

O tym, jak dobrze funkcjonuje 
klub na Gocławiu świadczy choć-
by fakt, że gdy rozpoczynają się 
zapisy na jakiekolwiek zajęcia, to 
kolejki chętnych są bardzo duże 
i trzeba tworzyć… listy rezerwo-
we. 5. Dzień Gocławia „Mieszka-
niec” objął patronatem medialnym. 
Partnerami w organizacji impre-
zy są: Biblioteka Publiczna im. 
J.Z. Rumla, Teatr BAZA i SM „Go-
cław-Lotnisko”. Zapraszamy do 
świętowania na Gocławiu! M.K.

jubiLeuszOWy OWy OW
DzIEŃ GOcŁAWIA!
W najbliższą niedzielę, 25 czerwca, Gocław zaprasza na 
swoje święto. To będzie już piąta, jubileuszowa, edycja 
Dnia Gocławia.

To była już ósma edycja 
Pikniku Prasko-Południo-
we Prezentacje, na którym 
mieszkańcy zapoznawali się 
z działalnością i ofertą orga-
nizacji pozarządowych. 

– Zapraszam kolejną 
trójkę chętnych do kręcenia! 
– już z daleka słychać było 
zachęcający głos prowadzą-
cego konferansjerkę Tadeusza 
Cygańskiego, bardzo aktyw-
nego społecznie nauczyciela 
z Technikum Łączności przy 
al. Stanów Zjednoczonych, 
który tym razem prowadził na 
pikniku konkurs hula-hop.

Tuż obok, dzieci zachwy-
cały się ślizganiem po dmu-
chanej zjeżdżalni, a nieco 

dalej ścigały się na gokarto-
wym torze. Zresztą atrakcji 
dla najmłodszych było wię-
cej. I czasami bardzo nietypo-
wych. Choćby ta od „Strefy 
Wnętrza” Leroy Merlin, któ-
ra polegała na samodzielnym 
komponowaniu sadzonek 
roślin ozdobnych. Maluchy 
mogły też m.in. twórczo bu-
dować z klocków Lego lub 
rekreacyjnie przejechać się 
na kucyku.

– Zastanawiam się, czy 
się nie zapisać… – pan Le-
szek z Kamionka żartował 
przed pawilonem praskiego 
oddziału Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. 
– Eeee, pan jeszcze za młody, 

ale za kilka lat zapraszamy… 
– z uśmiechem stwierdziła 
Teresa Bugajska z regio-
nalnego oddziału PZERiI, 
którego stanowisko sąsiado-
wało z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej.

W oddzielnym pawilonie 
dzielnicowi urzędnicy przy-
bliżali proces budżetu party-
cypacyjnego. 

W przykuwającym uwagę 
tańcu i brazylijskich rytmach 
prezentowali się miłośnicy 
capoeiry, a Stowarzyszenie 
Wiatrak zbierało kolejne pod-
pisy pod petycjami, których 
celem jest prawidłowe zadba-
nie o przyszłość zielonych 
obszarów Pragi-Południe.

Przy pawilonie jednego 
z głównych organizatorów 
pikniku, Fundacji Zwalcz 
Nudę, odbywały się edu-
kacyjne zabawy dla dzieci. 
Zachęcano także do udziału 

w Narodowym Dniu Sportu, 
który Fundacja współorgani-
zuje w październiku.

Piknik był dobrą okazją 
do promocji zbliżających się 
imprez. 

– Zapraszamy w sobotę, 
24 czerwca, na festyn z okazji 
osiemdziesiątych urodzin uli-
cy Skaryszewskiej – zachęcali cy Skaryszewskiej – zachęcali cy Skaryszewskiej –
animatorzy Róża Karwecka 
(Klub Sąsiada Skaryszewska) 
i Dariusz Kunowski (Scena 
Lubelska 30/32). – Będzie 
wiele atrakcji, a wśród nich 
spektakl „Wiech po żydow-
sku” i potańcówka „na de-
chach”.

Prócz wspomnianej Fun-
dacji Zwalcz Nudę piknik 
współorganizowali DKDS, 
C.A.L. i Centrum Społecz-
ne Paca. Impreza odbyła się 
pod patronatem medialnym 
„Mieszkańca”. 

rosa

PREzENTAcJE NAD bALATONEm
PATRONATY mEDIALNE

W Parku nad Balatonem, 10 czerwca, stanęło 
wiele namiotów, w których prezentowały się 
południowopraskie organizacje pozarządowe. 
A okoliczni mieszkańcy mogli skorzystać z wie-
lu atrakcji…
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www.ecz-otwock.pl

Wieści z Wawra

Z zastępcą burmistrza dzielnicy Wa-
wer Leszkiem Baraniewskim rozmawiali 
na temat możliwości budowy Wawerskieg 
Centrum Sportu z profesjonalnym boiskiem 
piłkarskim na tym terenie. Obaj Panowie 

byli pod wrażeniem położenia obecnego 
obiektu PKS Radość. Reprezentacja Polski 
regularnie odbywa zgrupowania w Wawrze 
i trenuje między innymi na boisku KS ZWAR 
w Międzylesiu.                                               gw

RUSzYŁ
miejski 
PROGRAm 
UTWARDzANIA
DRÓG

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

W planie, w ramach programu, 
jest jeszcze utwardzenie ulic: Ser-
decznej, Gierdawskiej, Bodo, Smo-
sarskiej oraz I Poprzecznej, Bardi-
niego i Borysławskiej. Urząd Dziel-
nicy Wawer już od wielu lat realizuje 
program utwardzania dróg dotych-
czas nieutwardzonych, których jest 
już w dzielnicy coraz mniej. gw

TRENER ADAm 
NAWAŁKA
W WaW WaW W Wrze

Adam Nawałka, trener polskiej repre-
zentacji piłkarskiej i Tomasz Iwan, dy-
rektor reprezentacji ds. organizacyj-
nych, odwiedzili stadion PKS Radość 
przy ul. Rusałki w Miedzeszynie. Na początek prace ruszyły na 

ulicy Burzliwej w Radości. 

 24.06.2017 r.
12.45 - 19.00

SPŁYW
KAJAKOWY

z okazji 
Roku 
Rzeki 
WISŁY

12.45              - zbiórka - parking pod 
                        restauracją McDonald’s przy
                        Wale Miedzeszyńskim
13.00 - 13.30 - przejazd autokarami do 

   Góry Kalwarii
13.30 - 14.00 - sprawdzenie kajaków,   
                        przygotowanie do spływu
14.00 - 17.30 - spływ kajakami z Góry  
                        Kalwarii do Wawra na 
                        "Plażę Romantyczną"  
                        ul.Rychnowska 
                        - trasa ok. 32 km
17.30 - 19.00 - ognisko z kiełbaskami,  
                        spektakl Teatru Akt 
                        pt. „In Blue”

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SPŁYWU
Aby wziąć udział w spływie należy wysłać 
e-mail zawierający imię i nazwisko, wiek, ilość 
osób (kajaki są dwu osobowe) na adres:
splywwawer@gmail.com

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

UWAGA !!!
W ciągu 24 godzin od odebrania Państwa 
e-maila otrzymają Państwo informację 
zwrotną z potwierdzeniem zakwalifikowania 
na spływ lub listę rezerwową oraz 
z regulaminem, który podpisany 
trzeba oddać w dniu spływu organizatorowi.




