
Centrum Kredytowe 
urokredyt 

• Sfinansujesz potrzeby Twojej firmy

• Otrzymasz kredyt bez zaświadczeń

U NAS  

• Otrzymasz szybką gotówkę bez BIK

• Obniżysz ratę

ul. Targowa 35
Warszawa

tel. 730 050 051

Nie masz
 zdolności kredytowej

  - pomożemy w każdej
     sytuacji !!!

Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

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

m

OFERUJE WSPÓLNOTOM 
MIESZKANIOWYM
I DEWELOPEROM

PROFESJONALNE I RZETELNE 
USŁUGI W ZARZĄDZANIU  

I ADMINISTROWANIU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Firma posiada:
 wieloletnie doświadczenie
 profesjonalną kadrę 

specjalistów
 konkurencyjne ceny

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY!
Biuro: ul. Igańska 22,  

04-087 Warszawa
 22 810 13 40, 501 742 485

e-mail: biuro@manakia.pl
www.manakia.pl

manakia

   Zapraszamy  
T Lna ZES AWY UNCHOWE  

od 14 zł  
   Zadzwoń, zamów i odbierz
  


   

  

 Sala do 50 osób

ul. Abrahama 18 
 (wejście od Fieldorfa)

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

e-mail: bistro@bistrogoclaw.pl

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

A ZNAJDŹ NAS N

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

LECZENIE
KRĘGOSŁUPA

 Kupno - Sprzedaż  

 UL. GROCHOWSKA 158 tel. 508-151-340

ANTYKI
 Monety, medale

Obrazy, platery Srebro, złoto

dysponująca wieloletnim doświadczeniem i kadrą specjalistów  
oferuje Wspólnotom Mieszkaniowym  

usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod tel. 22 673-08-01  
lub wizytę w naszej siedzibie przy ul. Kobielskiej 1.
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ul. Wspólna 49 obok Bomisu 

773-97-29 : 
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0

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

sobota w godz. 800-150

: 
0

0

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

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

 
 
ELE GANC KIE LEKKIE OKU LA RY

SO CZEW KI KON TAK TO WE

LE KARZ OKU LI STA, BA DA NIE WZRO KU

 DU¯Y WYBÓR OPRAW

22 672-77-77
Al. Waszyngtona 44

przy Międzynarodowej
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Apartamencik na weekend….
Masz swoje mieszkanie: wychu-

chane, urządzone jak lubisz, pełne 
wspomnień, z ulubionym widokiem za 
oknem. Dookoła sąsiedzi, których znasz, 
na jednych możesz liczyć, na innych nie, 
ale wszyscy „swoi” obłaskawieni. I nagle 
w tę idyllę wpada granat: jedno z miesz-
kań kupił handlarz, zamienił je na kwaterę 
do wynajęcia. Co dwa, trzy dni nowi loka-
torzy: wracają o 4 nad ranem, hałasują, 
bo przecież przyjechali do Warszawy się 
bawić. Stukają drzwi, rozbawione grup-
ki na klatce. Szlag trafia ciszę i spokój. 
A handlarz właśnie kupuje kolejne miesz-
kanie na twoim piętrze…

Te historie powtarzają się tak często, 
że można już mówić o problemie. Naj-
pierw zbuntowali się mieszkańcy Wene-
cji, potem dość miała Barcelona i Berlin. 
Jęczy Paryż, stęka Wiedeń. Warszawa na 
razie pomrukuje, ale to już nie są omamy, 
coś trzeba z tym zrobić. Czym innym jest 
hotel czy pensjonat, gdzie (starający się) 
właściciel kładzie na podłogi dźwięko-
chłonne wykładziny i instaluje wycisza-
jące drzwi, a czym innym 3-milimetrowe 
panele podłogowe i rozsuwana na noc 
sofa z Ikei. Życie sąsiadów mieszkań za-
mienianych w weekendowe apartamenty 
staje się piekłem. Interweniować nie ma 
gdzie, bo to prawnie dozwolona „mody-
fikacja” lokalu, a nowi właściciele nie po 
to je kupili, by przejmować się lokatorami 
sąsiednich mieszkań.

Prędzej czy później zapewne po-
wstanie stowarzyszenie osób poszkodo-
wanych przez wolnoamerykankę aparta-
mentową. Warto już teraz podpatrywać 
rozwiązania prawne przyjmowane w Bar-
celonie i Berlinie. To zadanie dla war-
szawskich radnych, bo ich rolą jest stać 
po stronie poszkodowanych: wieloletnich 
mieszkańców budynków (dzielnic!!!), 
którym nagle za ścianą zaczynają się pa-
noszyć inni, zmieniający reguły życia, bez 
uzgodnienia, czy się na to godzimy…

          Tomasz Szymański

 
 

   

   protezy elastyczne
   protezy tłoczone
 

uWAGA!   
  

 

Promocyjna cena 
rkoron po celanowych

ina metalu  cyrkonie

G A B I N E T

Szwedzka 37

czynne 9-20

 leczenie w narkozie

Tel. 22 818 07 91 

 RTG

STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

BEZPŁATNE BADANIA 
KOLONOSKOPOWE

MIęDZyLESKI SZPITAL 
SPEcjALISTycZNy W WArSZAWIE

ul. Bursztynowa 2
zaprasza na bEZPŁATNE 

PROFILAKTYCZNE  
bADANIA KOLONOSKOPOWE

w ramach Programu Badań Przesiewowych  
raka jelita grubego osoby 

w wieku 40 – 65 lat.
ZAPISY 

TEL. 22 47-35-313

REKLAMAREKLAMA

REKLAMA REKLAMA

mYJnIe KOnTrA PArK

czytaj na str. 3Czy zielony teren na granicy Saskiej Kępy i Gocławia zostanie zabudowany?

„Skowronek” to nazwa cyklicznego Wawerskiego Prze-
glądu Piosenki Przedszkolnej. Jego piąta edycja odbyła 
w ubiegłym tygodniu, w roku jubileuszu 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę.        Czytaj na str. 6

NajpiękNiejsza w wawrze 
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REKLAMAREKLAMA

KRONIKA POLICYJNA
Wyszła zapalić… skręta

Wieczorem policjanci 
patrolujący ulice Grochowa 
zwrócili uwagę na stoją-
ce przy garażach 3 osoby. 
Wszyscy twierdzili, że wy-
szli na wieczorny spacer za-
palić papierosa. Mundurowi 
sprawdzili odzież wierzchnią 
oraz torby całej trójki i w ple-
caku 24-letniej Beaty R. zna-
leźli susz roślinny. Kobieta 
została zatrzymana. 

Trzy razy napadł  
na ekspedientkę

Ekspedientka ze sklepu 
zawiadomiła policjantów, 
że przyszedł do niej mężczy-
zna i zażądał 100 zł. Kiedy 
ich nie dostał, uciekł. Kilka 
dni wcześniej ukradł w tym 
samym sklepie 800 zł. Poli-
cjanci zatrzymali 27-letniego 
Krystiana K. – usłyszał dwa 
zarzuty kradzieży i zmusza-
nia do określonego zachowa-
nia. Został wypuszczony…. 
i znów pojawił się w tym 
samym sklepie u tej samej 
ekspedientki. Uderzył ją 
w twarz. Tym razem został 
zatrzymany na dłużej. 

Kradł auta w Berlinie
Policjanci pozyskali ope-

racyjną informację, że w ga-
rażu podziemnym na terenie 
strzeżonego osiedla w jednej 
z podwarszawskich miej-
scowości stoją skradzione 
w Berlinie samochody. Auta 
miały tablice rejestracyjne 
z innych samochodów, a nu-

mery identyfikacyjne były 
usunięte lub niewidoczne. 
Funkcjonariusze podjęli ob-
serwację. 33-letni Łukasz P., 
znany policji złodziej aut, 
został zatrzymany, kiedy 
wychodził z bloku. Podczas 
przesłuchania przyznał się do 
kradzieży. Policjanci zabez-
pieczyli kilka telefonów, po-
gniecione niemieckie tablice 
rejestracyjne i kluczyki.

Ukrył gdzieś ciężarówkę
Policjanci, zajmujący się 

przestępczością samocho-
dową, otrzymali zgłoszenie 
o kradzieży z terenu firmy 
samochodu Iveco. Policjanci 
ustalili, że prawdopodobnym 
sprawcą jest były pracow-
nik, który w tamtym cza-
sie doraźnie pomieszkiwał 
w pomieszczeniach firmy. 
Zatrzymali 35-letniego Pio-
tra W. Trwają poszukiwania 
samochodu, bowiem spraw-
ca nie chce ujawnić, gdzie go 
ukrył. 

Włamywacz sklepowy
Dyżurny w Wawrze 

otrzymał informację o wła-
maniu do sklepu spożywcze-
go. 36-letni Paweł P. wybił 
szybę w witrynie, a następ-
nie ukradł 18 opakowań róż-
nych kaw o łącznej wartości  
185 zł. Na miejsce udali się 
policjanci. Zatrzymali spraw-
cę kilka ulic dalej i odzyskali 
skradzione rzeczy. 36-latek 
trafił do celi.

policja.pl

RING

Tematem dzisiejszego starcia są zmiany, jakie w podziale stolicy i jej dzielnic na okręgi wyborcze wprowadziła 
pod koniec marca Rada m.st. Warszawy. Modyfikację dotychczasowych okręgów umożliwiła Ustawa o zwiększeniu 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, jednak 
efekt tej pracy budzi sporo kontrowersji.

TeaTrzyk w rękach 
decydeNTów!

Przypomnijmy: do końca marca Rady Gmin mogły „zmodyfikować” dotychczasowy podział na okręgi wyborcze. Zmiany w Warszawie są dość duże. 
Na przykład Rembertów, w wyborach do Rady Gminy, dołączono do okręgu Pragi Południe. W niektórych okręgach obniżono liczbę mandatów, co 
może być problemem dla lokalnych komitetów. W wyborach do Rady Dzielnicy mocno został zmieniony podział na okręgi na Pradze Południe.

W jednym narożniku Ringu Mieszkańca stanęła radna Warszawy Paulina Piechna-Więckiewicz, reprezentująca Stowarzy-
szenie Inicjatywa Polska, zaś w drugim dzielnicowy radny Pragi Południe Dariusz Lasocki z Prawa i Sprawiedliwości.

Mozolnie budowane lokal-
ne społeczności, jak chociażby 
ta na tak bliskim mi Gocławiu, 
są brutalnie dzielone i szatko-
wane. Jak na całej Pradze Po-
łudnie, również tutaj, działają 
społecznicy i ruchy miejskie. 
Dlaczego nie dać im szansy 
w wyborach? Nowy podział 
definitywnie przekreśla małe 
komitety. Pomimo że reprezen-
tuję dużą partię, wyglądam rów-
nież reprezentacji mniejszych 
komitetów w nadchodzących 
wyborach. Chciałbym mieć 
jako radny partnerów w dzia-
łaniu, czego nie mogę powie-
dzieć o zadowolonych z siebie 
radnych PO. Jak informowały 
stołeczne media – nowy podział 
wyborczy Pragi Południe za-
proponował obecny burmistrz, 
bez konsultacji z radnymi czy 
mieszkańcami.

Ostatnie 5-6 lat to okres 
wzmożonej debaty publicznej 
na Pradze Południe. Miesz-
kańcy poszczególnych osiedli 
zabierają głos w sieci, w pyta-

niach do radnych czy uczestni-
cząc w sesjach Rady. Widoczni 
są również aktywiści miejscy. 
Mamy bowiem „na dzielni-
cy” sporo problemów, których 
rozwiązanie można znaleźć 
właśnie w dialogu. Otwarta de-
bata i nadchodzące wybory są 
jednak przyjmowane z niepoko-
jem przez stołeczną Platformę 
Obywatelską. Rozwiązaniem na 
swoistą pacyfikację społecznych 
i oddolnych oraz prawdziwie 
obywatelskich działań, ma być 
manipulowanie przy granicach 
okręgów wyborczych. 

Nie jest prawdą, że decyzja 
o zmianach tych granic podyk-
towana jest przepisami prawa. 
Normy te mają za zadanie zwięk-
szyć udział obywateli w proce-
sie wybierania, funkcjonowa-
nia i kontrolowania organów 
publicznych, ale w przypadku 
działań Platformy Obywatel-
skiej odstraszają mieszkańców 
od udziału w wyborach. Stają 
się one teatrzykiem w rękach 
decydentów… 

Wielokrotnie krytykowana 
przez środowiska opozycyjne 
oraz organizacje pozarządowe 
ustawa weszła w życie 31 stycz-
nia 2018 r. Zgodnie z artykułem 
12 ustęp 1 tego aktu prawnego, 
Rada Warszawy została zobo-
wiązana do dokonania podzia-
łu gminy na okręgi wyborcze 
w wyborach do Rady Gminy 
w terminie 60 dni od dnia jego 
wejścia w życie. Jedną z kluczo-
wych dla Warszawy zmian, było 
ograniczenie liczby mandatów 
w okręgu do ośmiu (znowelizo-
wany Kodeks Wyborczy mówi 
o 5-8 mandatach w okręgach), 
stąd konieczność zmniejszenia 
okręgu obejmującego dzielnice 
Targówek-Rembertów-Wawer-
Wesoła. Tyle, jeżeli chodzi o ma-
terię ustawową. 

W swej naiwności nie przy-
puszczałam, iż PO, posiadająca 
większość w Radzie Warszawy, 
wykorzysta krytykowane również 
przez siebie zmiany, jako pretekst 
do „zabawy” w „manipulację” 
okręgami wyborczymi tak, aby 

potencjalnie uzyskać w nich jak 
najwyższy wynik wyborczy. To 
właśnie wydarzyło się w mojej 
opinii w przypadku m.in. dzielnic 
Praga-Południe i Ochota, gdzie 
zwiększono liczbę okręgów do 
pięciu z czterech, co wymusiło 
oczywiście konieczność zmniej-
szenia w nich liczby mandatów, 
a to oznacza mniejsze szanse na 
zdobycie mandatów dla mniej-
szych komitetów lokalnych.

W całej tej sytuacji równie 
ciekawy jest wątek odpowiedzi 
PKW na pismo dr Macieja Ona-
sza z Uniwersytetu Łódzkiego, 
w którym Państwowa Komisja 
Wyborcza jasno stwierdza, iż 
„w przypadku kiedy obowiązują-
cy podział jest (...) zgodny z po-
stanowieniami Kodeksu Wybor-
czego, Rada Gminy NIE MOŻE 
zmienić istniejącego podziału”, 
o ile nie zachodzą przesłanki z art. 
421 Kodeksu, w kilku przypad-
kach takie przesłanki nie zacho-
dziły chociażby we wspomnia-
nych wyżej przykładach. I z tą 
refleksją Państwa zostawiam...

TO „zAbAWA” 
w „maNipulację”

DARIUSZ LASOCKI
radny dzielnicy Praga-Południe
Prawo i Sprawiedliwość

PAULINA PIECHNA-WIęCKIEWICZ
radna m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Inicjatywa Polska

LEKARZE
BEZ 

KOLEJEK

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

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

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

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

TAPICER Sprzedam 
bezpośrednio  

dom/segment  212 m2,  
działka 240 m2 
w Wyszkowie,  

ul. miła 46. 

atrakcyjna cena  
Tel. 660-697-365
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WYPOŻYCZ I PRZETESTUJ APARATY ZAUSZNE 
I WEWNĄTRZUSZNE ZA DARMO I BEZ KAUCJI

BEZPŁATNE TESTY
NA ZROZUMIENIE MOWY

 

 

 

 

www.strefasluchu.pl

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
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. 

Cezary Kozub
15 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. 

Marzena Surowiecka
12 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.  

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zapraszają do gabinetów Strefy Słuchu

ul. Poborzańska 37
(róg ul. Rembielińskiej,

przystanek Poborzańska)
03-368 Warszawa
tel. 22 831 10 31,

tel. kom. 602 668 037

al. Solidarności 53
(wejście od Jagiellońskiej,

przy Metrze 
Wileńska)

03-402 Warszawa
tel. 22 404 64 64

al. Jana Pawła II 32
(róg Elektoralnej,

niedaleko
Hali Mirowskiej)

00-141 Warszawa
tel. 22 400 11 66

ul. Chałubińskiego 8
(obok oddziału NFZ,

przy sklepie
rehabilitacyjnym)
00-613 Warszawa

tel. kom. 512 656 816

ul. Sapieżyńska 3
(Centrum Medyczne

Bonifratrów,
gab. nr 14)

02-215 Warszawa
tel. kom. 510 905 474

REKLAMAREKLAMA

Kiedy pisaliśmy o Topolance 
rok temu, miała być sporządzona 
ekspertyza budynku i podjęta de-
cyzja, co z nią dalej. Fachowcy 
dokument sporządzili, jednak 
wciąż nie wiadomo, jaki los 
spotka dom, a właściwie to, co 
po nim zostało.

Jeszcze kilka lat temu willa 
Topolanka (nazwa pochodzi od 
rosnących w pobliżu topoli), jak 
na budynek z połowy XIX lub 
początku XX wieku (są dwie 
wersje daty jego zbudowania), 
trzymała się całkiem nieźle. 

Zamieniać w ruinę zaczęła 
się w 2011 roku, po pożarze, 
który strawił całe piętro. Od 
tamtej pory jest coraz gorzej. 

Dzisiaj przy Leśnej Polan-
ki stoją jedynie fragmenty ścian 
zewnętrznych, środek budyn-
ku jest kompletnie zniszczony 
przez pożar, ząb czasu i ludzi, 
którzy nie tylko dewastują, ale 
też zwożą tu śmieci. 

Zły stan budynku, wpisa-
nego do gminnej ewidencji  
zabytków, potwierdza eksperty-
za techniczna zlecona jakiś czas 
temu przez białołęcki ZGN.

Jak podkreślają eksperci, 
„stopień zużycia technicznego 
szacuje się na około 95%. Ist-
niejąca konstrukcja na skutek 
wystąpienia licznych procesów 
destrukcyjnych, nie spełnia wy-
magań bezpieczeństwa w zakre-
sie nośności oraz wymagania 
niezawodności”. 

Autorzy ekspertyzy zwra-
cają uwagę, że w świetle przy-
jętego powszechnie kryterium 
kwalifikacji ekonomicznej  
75 proc. jest granicznym stop-
niem zużycia, określającym 
opłacalność remontu. Dlatego 
też ich zdaniem należy rozwa-
żyć zasadność odstąpienia od 
remontu generalnego. 

– W związku z tym, że obiekt 
znajduje się w gminnej ewiden-
cji zabytków m.st. Warszawy, 

ZGN przesłał służbom konser-
watorskim ekspertyzę budyn-
ku oraz zwrócił się z prośbą 
o wskazówki dotyczące dalsze-
go postępowania w tym przy-
padku. Przypomnę, że obecny 
stan Topolanki jest w głównej 
mierze konsekwencją poważ-
nych zniszczeń, do których do-
szło w czerwcu 2011 roku, gdy 
potężny pożar zniszczył górne 
piętro budynku – tłumaczy Ma-

rzena Gawkowska, rzecz-
nik Urzędu Dzielnicy.

Kiedy konserwator za-
bytków podejmie decyzję 
dotyczącą dalszych losów 
Topolanki, tego dzisiaj nie 
wie nikt. Lata zaniedbań, 
brak dbałości o ten histo-
ryczny okaz zrobił swoje. 
Starania o remont były już 
kilka lat temu. Jednak na 

dobre żaden urząd nie zaintere-
sował się tematem.

– Po moich rozmowach z Mi-
chałem Krasuckim, ówczesnym 
z-cą dyrektora Biura Konser-
watora Zabytków i ustaleniu, że 
zakres inwestycji należy ustalać 
indywidualnie, szukałam środ-
ków unijnych, wojewódzkich 
i oczywiście pomocy w Dziel-
nicy, ale nikt nie podjął się za-
dania. Szkoda… – mówi radna 
Elżbieta Świtalska.

Wszystko wskazuje na to, 
że niedługo pożegnamy się na 
dobre z Topolanką. Teraz re-
mont wydaje się kompletnie 
bezsensowny. Jego koszt byłby 
niewyobrażalnie wysoki, bo bu-
dynek trzeba stawiać niemal od 
podstaw na nowo... 

Nina Miętus

Co jakiś czas powraca temat zabytkowej willi 
przy ul. Leśnej Polanki na Białołęce. 

smuTNy koNiec TopolaNki mYJnIe KOnTrA PArK

Chodzi o dość szeroki pas 
zieleni wzdłuż ul. Egipskiej 
i Bora-Komorowskiego (po-
między Afrykańską a Skal-
skiego). Od dawna jest to pas, 
którym mieszkańcy spaceru-
ją lub jeżdżą na rowerach. 
Tu wychodzą i bawią się ze 
swoimi czworonożnymi po-
ciechami.

Kilka lat temu, w ramach 
procesu budżetu partycypacyj-
nego, zgłoszono projekty małe-
go ucywilizowania tego obsza-
ru poprzez budowę chodnika. 
Projekt wygrał i został przeka-
zany do realizacji Zarządowi 
Dróg Miejskich. 

„Czekamy pierwszy rok, 
drugi, a chodnik nie powstaje… 
Dowiedzieliśmy się, że projekt 
został zmieniony przez ZDM 
tak, aby pojedynczy inwestor 
mógł w tym miejscu ustawić 
myjnię samochodową” – infor-
muje naszą redakcję Magdale-
na Browarska-Popiołek z grupy 
zaniepokojonych mieszkańców 
Osiedla Marokańska i SBM 
„Ateńska”. 

Okazuje się, że trwają sta-
rania aż dwóch inwestorów i na 
zielonym terenie mogą powstać 
dwie myjnie samochodowe. 
„Prosimy o pomoc w zorga-
nizowaniu terenu parkowe-
go, a nie jego dewastacji!” 
– z takim apelem mieszkańcy 
zwracają się do południowo-
praskiego Ratusza. W sprawie 

interpeluje dzielnicowa radna 
Małgorzata Rynkiewicz.

– Coraz mniej zieleni, nie 
ma gdzie spacerować, a mamy 
dwójkę dzieci – mówi „Miesz-
kańcowi” spotkana na zielonym 
terenie para Marcin i Agniesz-
ka z ul. Alzackiej. – Tu królują 

deweloperzy, a nam pozostają 
spacery między budynkami… 

O pomysł budowy myjni 
na tym obszarze pytamy wię-
cej osób.

– Saska Kępa słynie z tego, 
że jest zielona i jakakolwiek 
wycinka drzew byłaby naru-
szeniem tego wizerunku. Tym 
bardziej w czasach tak dużego 
problemu ze smogiem – uważa 
Piotr Wiśniewski.

– Gocław był fajnym, zielo-
nym miejscem, ale teraz to się 
zmienia – mówi nam mieszka-
jąca przy ul. Przemyka Joan-
na. – Brak realizacji projektu 
BP, to kpina z mieszkańców, 
których najpierw angażuje się 
w społeczne pomysły, i dobrze, 
ale potem te projekty się zmie-
nia albo ich nie realizuje.

Karolina Gałecka, rzecznik 
ZDM, tłumaczy opóźnienie bu-
dowy chodnika m.in. tym, że 
na ogłaszane przetargi na opra-
cowanie dokumentacji pro-
jektowej nie wpływały żadne 
oferty. Prace nad chodnikiem, 
jesienią ubiegłego roku, rozpo-
czął miejski Zakład Remontów 
i Konserwacji Dróg. „Z uwagi 
na pogorszenie się warunków 
atmosferycznych robót nie uda-
ło się ukończyć w 2017 r. Ich 

wznowienie nastąpi w roku bie-
żącym” – informuje nas rzecz-
nik ZDM. 

Wyjaśnia też, że ZDM 
musiał zmodyfikować prze-
bieg planowanego chodnika, 
gdyż chciał zminimalizować 
wycinkę drzew oraz pogodzić 
jego budowę z wydaną wcze-
śniej decyzją o warunkach 
zabudowy dla jednej z myjni 
samochodowych.

Z uzyskanych przez nas 
informacji wynika, że osta-
teczne decyzje w sprawie bu-
dowy myjni jeszcze nie zapa-
dły. ZDM przy podejmowaniu 
decyzji będzie się posiłkował 
opiniami miejskiego Zarządu 
Zieleni oraz Biura Architektury 
i Planowania Przestrzennego. 
Obie opinie są negatywne.  rosa

„Parkowy teren” na granicy Saskiej Kępy i Go-
cławia może ustąpić miejsca dwóm myjniom 
samochodowym. Przeciw takiej zamianie pro-
testują okoliczni mieszkańcy.
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PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Chcę rozpocząć roboty budowlane na 
swojej działce. W związku z budową potrze-
buję zająć na około 2 tygodnie niewielką 
część sąsiedniej działki. Nie sądzę, aby sąsiad 
się na to zgodził. Co będę mógł zrobić, jeśli 
sąsiad się sprzeciwi?

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że w art. 3 
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 
zostały zawarte definicje ustalające znaczenie 

pojęć, którymi posługuje się ta ustawa. Wśród tych pojęć znajdziemy m.in. okre-
ślenie „roboty budowlane”, poprzez które należy rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budow-
lanego. Z kolei obiektem budowlanym jest budynek, budowla bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Kwestie zawarte w pytaniu reguluje art. 47 Ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 roku, z którego wynika, że jeżeli do wykonania robót bu-
dowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren 
sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót 
uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście oraz uzgodnić 
z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, 
a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa powyżej np. na skutek 
sprzeciwu sąsiada, organ administracji architektoniczno-budowlanej - na wnio-
sek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga w drodze 
decyzji, o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości. 

Wprawdzie w/w ustawa nie określa warunków formalnych, jakie musi speł-
niać taki wniosek, i wskazuje jedynie, że ma on pochodzić od inwestora i być skie-
rowany do właściwego organu, a więc tego, który jest kompetentny do wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę, niemniej wniosek inwestora powinien jedno-
znacznie dowodzić, na podstawie zgromadzonej i niezbędnej w danym zakresie 
dokumentacji budowlanej, że wykonanie budowy zgodnie z ostateczną i prawo-
mocną decyzją o pozwoleniu na budowę wymaga wejścia na teren sąsiedni. We 
wniosku popartym odpowiednim materiałem dowodowym musi być także wska-
zane, że dotychczas podjęte przez inwestora czynności w celu doprowadzenia do 
dobrowolnego skorzystania z sąsiedniego terenu okazały się bezskuteczne.

W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji 
architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrze-
by oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. 
Decyzja taka daje inwestorowi określone w niej prawo, jednocześnie nakładając 
na uprawnionego do sąsiedniej nieruchomości obowiązek znoszenia wiążących 
się z tym prawem uciążliwości.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 w/w Ustawy, po zakończeniu robót, o których 
mowa powyżej, inwestor jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyni-
ku korzystania z sąsiedniej nieruchomości na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. Naprawienie szkody może nastąpić w formie np. wykonania przez 
inwestora określonych, niezbędnych prac naprawczych lub też w formie odszko-
dowania za wyrządzone szkody. Jeżeli pomiędzy stronami nie dojdzie do po-
rozumienia w tej kwestii, dochodzenie odszkodowania od inwestora następuje 
w drodze cywilnoprawnej przed sądem powszechnym.

– Jak słonko grzeje, to cały świat się śmieje… Witam panie 
Eustachy, witam. Wiosna nareszcie, co?… – Kazimierz Głów-
ka, emeryt i stały klient bazaru na pl. Szembeka aż promieniał 
radością. 
– Fakt. Powiem panu, że ludzie uśmiechać się zaczęli, milsi są 
jakby. – Eustachy Mordziak, kupiec tutejszy, też nie miał wąt-
pliwości, że w życiu bazaru zaczął się nowy, fajniejszy okres. 
Choć przecież tak w ogóle, to łatwo nie jest. 
– Słyszał pan o tych nagrodach, co to „Becia” kolegów nimi 
obsypała? 
– Słyszałem, co miałem nie słyszeć, panie Kaziu. 
– Ludzi to boli, powiem panu, bo uwierzyli, że będzie inaczej. 
Że te ośmiorniczki już w naszym życiu publicznym się nie po-
jawią. Przecież takim zwykłym szarakom łatwo nie jest. Wiesz 
pan, przed świętami przejeżdżałem przez Skaryszewską, koło 
jadłodajni, gdzie talerz zupy można za darmo zjeść. Po raz 
pierwszy kolejka głodnych wylała się nie tylko z podwórka na 
chodnik, ale i na drugą stronę ulicy. Przykro mi się zrobiło, ale 
i strach mnie obleciał. 
– Strach? Z jakiego powodu?
– Jechałem swoim autem i w sekundzie uświadomiłem sobie, 
jak cienka jest linia między mną w samochodzie a tymi ludź-
mi w kolejce po talerz zupy. Wystarczy choroba, nieszczęśliwy 
zbieg okoliczności, wypadek i ląduje człowiek na samym spo-
dzie drabiny społecznej. 
– Ale powiem panu, panie Kaziu, że wielu pracujących też le-
dwo koniec z końcem wiąże.
– No chyba nie mówi pan o tym wicepremierze z Krakowa, 
który niedawno płakał, że ledwo mu do pierwszego starcza.
– Nie, nie – on wygłupił się sam i na własne konto. Ale weź 
pan pielęgniarki – średnia wieku 50 lat. Młodych brak.  

Która będzie pracować za takie pieniądze, jakie im płacą? 
Młode uczą się języków i od razu jak idą do szkoły pielęgniar-
skiej, to z myślą, że wyjadą. 
– A nauczyciele, a urzędnicy – te wszystkie panie w ZUS-ie, 
na poczcie, w biurach. My się tu napatrzymy, panie Kaziu,  
oj napatrzymy. Są tacy, którzy nie wiedzą, co z forsą robić,  
ale większość każdą złotówkę na dwie strony ogląda. 
– Dlatego ludzi tak te nagrody wkurzyły. Nie ma co – przegięli. 
– Fakt. Ale podobno wcześniej czy później wszystkim ludziom 
władzy małpa na mózg siada. Trudno to zrozumieć, doprawdy. 
– Może trzeba ogłoszenie dać do gazety na przykład? Może 
jakiś specjalista od zachowań władzy by się zgłosił? Skoro są 
behawioryści od psów, to może i od polityków.
– Od psów?
– No, mówię panu. Sam się nadziwić nie mogłem, jak o tym 
przeczytałem. I wyobraź pan sobie, że popyt na nich jest. Świat 
zwariował. Kiedyś, jak pies nie chciał się słuchać, to dawa-
ło mu się w tyłek gazetą albo kapciem i raz dwa się uczył, 
co mu wolno, a czego nie. Dziś – behawiorystę do domu się 
zamawia, który najpierw psa obserwuje, a na koniec udziela 
światłych rad, co zrobić, żeby poduszek nie rozpruwał i nie 
sikał na dywan. 
– Z tymi ogłoszeniami w gazetach, to ja ostrożność bym jed-
nak zalecał. Nigdy nie wiadomo, co z czegoś takiego może 
wyniknąć. Jeden gość też mianowicie dał ogłoszenie do gaze-
ty: „Szukam żony”… Na drugi dzień dostał setki odpowiedzi: 
„Weź pan moją!”.
– Żart?
– Jasne, że żart.
– No, to żart za żart. A propos Prezesa: – Słyszał pan ostatnią 
nowinę – pyta sąsiad sąsiada. – Prezes ma odebrać Nagrodę 
Nobla!
– Coś podobnego… Komu?

Szaser

Co tam panie na Pradze...
Komu nobel, komu…

Kobiecym okiem

Szczęśliwie zimę mamy za 
sobą. Jest coraz cieplej, a środ-
ki komunikacji miejskiej nabie-
rają powoli charakterystyczne-
go zapachu, zwalającego z nóg 
zwłaszcza w upalne dni, które 
jeszcze są przed nami.

To prawda, poziom świado-
mości zagadnień związanych 
z higieną, zwłaszcza osobistą, 
jest coraz wyższy. Niestety, na-
dal niewystarczający. Myć się? 
Tak, ale też odpowiednio często 
zmieniać ubrania, a zwłaszcza 
bieliznę. 

Mniej ważne są płyny pod 
prysznic czy mleczka i kremy 
do ciała, niż zwykłe mydło i do-
brany do skóry dezodorant lub 
antyperspirant (błędem w ich 
stosowaniu, znacząco zmniej-
szającym skuteczność, jest apli-
kowanie preparatów na wilgot-

ną jeszcze po kąpieli skórę pach 
– powinna być sucha!). 

Pamiętajmy, że zwłaszcza 
młody człowiek nie zawsze 
wyczuwa swój własny „natu-
ralny” zapach, ale otoczenie 
– wręcz przeciwnie! Nie warto 
ściągać na siebie nieprzyja-
znych spojrzeń ani w pracy, 
ani w tramwaju. 

Ale nie jest to jedyny pro-
blem.

Polska Agencja Prasowa 
opublikowała wyniki badań, 
przeprowadzonych przez Insty-
tut Badawczy GfK na zlecenie 
firmy Bayer Schering Pharma, 
które objęły ponad 5 tysięcy 
dziewcząt i chłopców (15-21 
lat) z czterech kontynentów. 

Blisko połowa młodych 
ludzi docenia higienę osobi-
stą, szczególnie przed randką. 
Okazuje się ona dwukrotnie 
ważniejsza, niż antykoncepcja! 
Polska młodzież w tym badaniu 

jest na pierwszym miejscu, jeśli 
chodzi o uprawianie seksu bez 
jakichkolwiek zabezpieczeń.

Światowa Organizacja 
Zdrowia WHO za najskutecz-
niejszą metodę antykoncepcji 
uważa indywidualnie dobrane 
preparaty hormonalne plus 
prezerwatywy, zapobiegające 
też przenoszeniu wielu chorób 
drogą płciową.

Jakie znaczenie mają te 
informacje? Dla niektórych, 
zwłaszcza rodziców młodych 

ludzi – podstawowe. Okazuje 
się, że i tu najważniejsza jest 
profilaktyka, edukacja, otwar-
te rozmawiania z dzieckiem 
o „dyskretnych” sprawach. 
Dobrze, że się myją. Nie najle-
piej, gdy nie mają pojęcia, jak 
unikać ciąży i jak dbać o siebie 
w relacjach z partnerem.

Wielu rodziców uważa, że 
ten obszar edukacji to zada-
nie szkoły. Nieprawda! To nie 
szkoła, lecz rodzice odpowia-
dają za swoje dziecko! Oni za-
tem powinni pomyśleć o prze-
kazaniu wiedzy całościowej, 
w tym na tematy, o których 
początkowo bardzo trudno się 
rozmawia. 

Jeśli zbudujesz nić zaufa-
nia także w tym obszarze, two-
je dziecko zyska w tobie przy-
jaciela i partnera do wszelkich 
trudnych rozmów. A one cza-
sem decydują o wszystkim! 

żu

Wiosna: sezon na bociany
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walka o uśmiech Na pysku

Medycyna doceniła fizjoterapię 
we wszystkich niemal dziedzinach. 
Troskliwość właścicieli oraz opieka 
lekarzy weterynarii przyczyniły się 
do znaczącego wydłużenia życia 
zwierząt. Pojawiła się znacząca ilość 
psich i kocich staruszków. Aktyw-
ne spędzanie czasu ze swoim psem 
(agility, canicross, bikejoring, frisbee) 
często  stało się hobby dla właścicieli. 
Rozkwit przeżywa również neurologia 
i ortopedia weterynaryjna. Wszystkie 
te czynniki wpływają na silną potrzebę 
oraz rozwój zoofizjoterapii.

Większość opiekunów styka się 
z sytuacjami, w których szansą na po-

wodzenie leczenia lub wręcz jedyną dro-
gą powrotu do zdrowia jest fizjoterapia. 

Dużą grupę pacjentów stanowią 
psy z urazami kręgosłupa. Nauka chodu, 
równowagi, radzenia sobie w otoczeniu 
czy przystosowanie do wózka inwa-
lidzkiego są zadaniami, którym podołać 
może jedynie zoofizjoterapeuta. 

Zwierzęta po zabiegach ortope-
dycznych (leczenie więzadła krzyżo-
wego, zwichnięcia rzepki, złamania) to 
kolejna grupa pacjentów. Strach przed 
bólem, rany i blizny pooperacyjne, brak 
ruchomości, zanik mięśni po opatrunku 
to ograniczenia, z którymi zwierzę nie po-
radzi sobie samodzielnie. Pozostawienie 
go „samemu sobie” skutkuje częstym 
brakiem powrotu funkcji i przeciążeniem 
innych rejonów ciała.

Źle zbilansowana karma, wielo-
godzinne oczekiwanie na właściciela 
oraz brak spacerów to sprawdzony 
przepis na nadwagę lub otyłość. Fi-
zjoterapia pomaga odwrócić ten stan 
poprzez dopasowane zajęcia ruchowe 
oraz zwalczanie powikłań wynikających 
np. z przeciążenia stawów.

Wspominani już pacjenci geria-
tryczni wymagają specjalnej opieki. 

Częsta otyłość połączona z chorobą 
zwyrodnieniową wymagają nie tylko 
ograniczenia bólu, dbania o umięśnie-
nie, ale również walki o spowolnienie 
degeneracji chrząstki stawowej. Jest 
to zadanie niezwykle trudne. Obok 
licznych zabiegów fizjoterapeutycznych 
istotną rolę odgrywa nowoczesna su-
plementacja preparatami typu CaniViton 
Advanced, które nie próbują dostarczać 
składników stawowych, ale ograniczają 
własne reakcje organizmu prowadzące 
do auto uszkadzania chrząstki. 

„Atakowanie” własnej chrząstki 
przez organizm jest zjawiskiem czę-
stym również u ciężko pracujących 
psich spor towców. Ta grupa czwo-
ronogów to również liczni pacjenci. 
Przeciążenia mięśni, zwichnięcia, 

naciągnięcia ścięgien to przypadki 
uniemożliwiające dalszą zabawę lub 
osiągnięcia sportowe.

Fizjoterapia jest w stanie pomóc 
w różnorodnych przypadkach dzięki 
szerokiemu wachlarzowi zabiegów: 
fizykoterapia (pole magnetyczne, lase-
roterapia, sonoterapia, elektroterapia), 
ćwiczenia, trening fitness dog, masaż, 
terapia manualna, terapia powięziowa 
i wiele innych.

„Fizjoterapia jest w stanie zastąpić 
wiele leków, ale jeszcze żaden lek nie 
zastąpił fizjoterapii”*, a nagrodą jest 
zawsze szeroki uśmiech naszych pod-
opiecznych!

Sonia Wojciechowska
Fizjoterapeuta, Technik Weterynarii

Członek Polskiego Związku 
Zoofizjoterapeutów

Całodobowa Lecznica  
Zwierząt „SFORA”

*cytat: Wiktor Dega, ojciec Polskiej fizjoterapii

KOLIBEREK
NAJLEPSZE KARMY DLA ZWIERZĄT

Polub nas na tel. 731 224 464 
www.koliberek-karmy.pl

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

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Świeckiej)

 

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MARYSIN WAWERSKI
0 4 - 5 5 0  W a r s z a w a ,  u l .  B e g o n i i  9      

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Marysin Wawerski”

04-550 Warszawa, ul. Begonii 9
zatrudni w wymiarze pełnego etatu: 

pracownika do działu księgowości  
(rozliczanie czynszów i księgowanie w programie Loc Tec).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  
tj. CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego w terminie  

do 27 kwietnia 2018 r. na adres siedziby lub 
elektronicznie na e-mail: sekretariat@smmarysin.waw.pl

P

NARZYNKI GWINTOWNIKI 

NARZĘDZIA, art. METALOWE 
 ul. Mińska 38

tel. 813 99 55
 

 
  www.metal-market.pl 

w³asny 
parking

NARZĘDZIA ŚRUBY LINKIZAMKI

HURT  DETAL
Metal-Market
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Dokończenie ze str. 1
Motywem przewodnim V 

Wawerskiego Przeglądu Pio-
senki Przedszkolnej „Skowro-
nek” była oczywiście „Nasza 
Najpiękniejsza” – Polska. 

– Dzieci śpiewają o Polsce. 
Piosenki są dobrą okazją do bu-
dowania tożsamości. Zawsze pie-

śni patriotyczne były tym elemen-
tem, który budował tożsamość, 
przynależność i przywiązanie do 
narodu i ziemi – mówiła Izabella 
Rudzka, dyrektor Przedszkola nr 
338 „Sosnowa Stacyjka”, organi-
zatora przeglądu.

Przybyłych na przegląd go-
ści, wśród których znaleźli się 

przedstawiciele dzielnicy Wa-
wer, dyrektorzy i nauczyciele 
z dzielnicowych przedszkoli, 
rodzice, przedszkolaki oraz inni 
przyjaciele placówki, powitała 
nie tylko pani dyrektor, ale tak-
że, i to śpiewająco, tamtejsze 
przedszkolaki. Później zapre-
zentowali się przedstawiciele 
innych wawerskich placówek 
oświatowych.

Na zakończenie imprezy na 
scenie pojawiły się wszystkie 
dzieci biorące udział w Prze-
glądzie. Uczestnicy otrzymali 
podziękowania i wspaniale pre-
zenty – książki. Nie zabrakło 
też słodkiego poczęstunku. Jak 
to na takich uroczystościach 
bywa, każdemu występowi to-
warzyszyła prawdziwa burza 
oklasków i błysk fleszy apara-
tów, które upamiętniały to wy-
darzenie.  Anna Krzesińska

NajpiękNiejsza w wawrze 

Treningi kolarskie odby-
wały się nie tylko na ulicach 
naszej dzielnicy, ale przede 
wszystkim na torze oddanym 
do użytku w 1972. Ostatnie 
zawody kolarskie odbyły się 
tam w połowie lat osiem-
dziesiątych, a sekcja kolar-
ska działała do 1997 roku. 

Obok toru znajduje się 
hala sportowa o żelbetowej 
konstrukcji powstała wg pro-
jektu Macieja Nowickiego 
i Zbigniewa Karpińskiego 
w latach 1938–1939. Budy-
nek należący od początku 
lat siedemdziesiątych do 
Klubu Sportowego „Orzeł”, 
w 2014 roku został wpisany 
do rejestru zabytków, a do 
czasu wyłączenia z użytko-
wania w roku 2003 był wy-
korzystywany głównie przez 
szkoły walki.

No właśnie, wyłącze-
nie z użytkowania obydwu 

obiektów, a de facto całego 
tego terenu, postępowało 
stopniowo od lat dziewięć-
dziesiątych. Później oba 
obiekty popadały w stop-
niową ruinę i były powodem 
wstydu dla władz Dzielnicy 
i Miasta, budząc zrozumia-
łą irytację mieszkańców, 
którzy pytali nas radnych, 
urzędników, burmistrzów, 
co się z tym pięknym obiek-
tem sportowym dzieje. 

Mało kto wiedział, że 
o obiekty przy ulicy Podskar-
bińskiej Miasto i Klub Spor-
towy „Orzeł” spierały się 
w sądzie od ponad dziesięciu 
lat. W tym czasie z terenem 
było coraz gorzej. Wejścia do 
hali trzeba było zamurować, 
bo zaczęli tam przebywać 
bezdomni, powodując za-
grożenie pożarowe. 

Ostateczny finał wszyst-
kich batalii sądowych zakoń-
czył się na początku bieżą-
cego roku uzyskaniem przez 
m.st. Warszawę prawomoc-
nej klauzuli wykonalności 
wyroku przyznającego ten 
teren Miastu. 

Co do kwestii, która my-
ślę, że interesuje nas wszyst-
kich najbardziej, czyli jakie 
będą dalsze losy tego terenu, 
jak informuje nas burmistrz: 

„Toczą się obecnie narady 
pomiędzy Biurem Sportu 
i Rekreacji, Biurem Mienia 
Miasta i Skarbu Państwa, 
Stołecznych Zarządem 
Rozbudowy Miasta, oraz 
Zarządem Dzielnicy Praga 
Południe”. 

Szczerze mówiąc trochę 
niepokoją mnie te „narady” 
i nie wyobrażam sobie, aby 
nie brali w nich udziału 
mieszkańcy. W związku 
z tym zwróciłem się do bur-
mistrza z wnioskiem o prze-
prowadzenie konsultacji 
społecznych z mieszkańca-
mi na temat dalszych losów 
tego terenu. Uważam, że 
poza urzędnikami również 
mieszkańcy powinni mieć 
wpływ na to, co tu powsta-
nie. Czy będą to ogólnodo-
stępne obiekty sportowe, jak 
np. boiska, umożliwiające 
reaktywację sekcji piłkar-
skiej na Orle, a może tak 
potrzebne obecnie szkoły, 
szczególnie wobec masowo 
powstających bloków w re-
jonie ulicy Chrzanowskiego. 
Oczekuję na odpowiedź, 
o której oczywiście Państwa 
poinformuję. 

Marek Borkowski 
radny Dzielnicy 
Praga Południe 

Starsi mieszkańcy Grochowa z pewnością pamiętają 
grupki kolarzy sunących ulicami Szaserów czy Grochow-
ską. Była to młodzież trenująca ten niegdyś bardzo popu-
larny sport w Klubie Sportowym „Orzeł” Warszawa im. 
Józefa Piłsudskiego istniejącym od 1922 roku na Grochowie.

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE

czy „orzeł” zNów wzleci…? 

UCZESTNICY I ICH PIOSENKI
 Szkoła Podstawowa nr 216 – „Nasza 
Najpiękniejsza”,
 Przedszkole nr 348 z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 9 – „Je-
steśmy Polką i Polakiem”,
 Przedszkole nr 264 im. „Pluszowe-
go Misia” – „Polska, wszyscy w górę 
ręce”,
 Przedszkole nr 233 „Zielony Domek” 
– „Polska”, 
 Przedszkole nr 110 im. Warszaw-
skiej Syrenki – „Jestem Polakiem”, 

 Przedszkole nr 107 „Bajkowe Przed-
szkole – „Mój dom”, 
 Przedszkole z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 86 – „Kocham Cię Polsko”, 
 Przedszkole nr 84 „Promyk” – „Pol-
ska”, 
 Przedszkole nr 338 „Sosnowa Sta-
cyjka” – „Mieszkam w Polsce”,
 Przedszkole nr 85 „Leśny Zakątek” – 
„Na prawo most, na lewo most”,
 Szkoła Podstawowa nr 76 – „Myśli-
my o Polsce” i „Jesteśmy stąd”.

REKLAMA REKLAMA

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

dr Dorota Siemińska-Puciato 
specjalista anestezjolog

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

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

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

mózgu),
  neuralgią nerwu trójdzielnego  oczekujących na leczenie 

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

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

    informacje i zapisy: tel. 730 266 030

ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY 
(BEZ KOLEJKI!!!)
zabiegi wykonuje  
dr Justyna Badowska  
– jeden z najlepszych 
mikrochirurgów oka w Polsce
USG OKA  
– wykonuje dr Ewa Struzik
wIZYtY okUlIStYCZNE  
– dorośli i dzieci 
(od 6. roku życia)
NAJNowoCZEŚNIEJSZY 
SPRZĘt
PEŁEN PRoFESJoNAlIZM
ZAPRASZAMY

&  518 05 56 56
&  22 693 04 37

  info@ta-medica.pl

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

Poradnia zeza, ćwiczenia ortoptyczne
Poradnia okulistyczna dla dzieci i dorosłych

zapisy: 500 - 523 - 499koszt wizyty 100 zł

Poniedziałek
9°° - 12°° 

16°°- 18°°
Środa

w w w . j a s k r a . o r g

Warszawa ul. Grenadierów 51/59

kołdry i poduszki

artykuły pościelowe,  
piżamy, obrusy, ręczniki.

ul. bora Komorowskiego 3 d,
otwarte pn.-pt. godz.10-19,sob. 9-13

Tel. 793-129-744
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23 marca br. na budynku 
przy ul. Radziłowskiej 3 na Sa-
skiej Kępie odsłonięto tablicę 
poświęconą Zygmuntowi Hüb-
nerowi.  Jeden z najwybitniej-
szych twórców teatru polskiego, 
reżyser, aktor, pedagog, pisarz 
i dyrektor teatrów mieszkał tam 
wiele lat. Tablica, odsłonięta 
w 88. rocznicę jego urodzin, 
powstała z inicjatywy Funda-
cji Teatru Myśli Obywatelskiej 
im. Zygmunta Hübnera, którą 
tworzą Jego współpracownicy 
i uczniowie.  

***
W ósmą rocznicę katastro-

fy lotniczej pod Smoleńskiem,  
10 kwietnia, na Placu Piłsud-
skiego odsłonięto Pomnik Ofiar 
Tragedii Smoleńskiej 2010 
roku. Na bryle przypominającej 
statecznik samolotu znalazły się 

nazwiska wszystkich 96 ofiar 
katastrofy. Członkowie rodzin 
ofiar zdjęli symboliczną biało-
czerwoną  szarfę okalającą po-
mnik, zaś harcerze narodową 
flagę okrywającą monument. 
W uroczystości wziął udział 
prezydent RP Andrzej Duda, 
przedstawiciele władz rządo-
wych i parlamentarnych. 

***
Trwają konsultacje w spra-
wie losów dwóch ważnych 
dla prawobrzeżnej Warszawy 
zielonych obszarów – ogród-
ków działkowych w rejonie 
al. Waszyngtona i ul. Kinowej 
oraz Parku Skaryszewskie-
go. 17 kwietnia o godz. 17 
w CPK Praga-Południe (ul. 
Podskarbińska 2) odbędzie 
się debata, na której zaplano-

wano dyskusję nad projektem 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
ogrodów działkowych. Zaś 
odnośnie Parku Skaryszew-
skiego, to w najbliższych 
dwóch tygodniach odbędą się 
spotkania i warsztaty konsul-
tacyjne, które pomogą Zarzą-
dowi Zieleni m.st. Warszawy 
określić, jaki rodzaj imprez 
w parku akceptują mieszkańcy.  
Punkty konsultacyjne w „Ska-
ryszaku” można będzie od-
wiedzić 14, 18 i 22 kwietnia, 
a w restauracji Figaro Park, 
21 i 24 kwietnia, odbędą się 
warsztaty. Szczegóły dotyczą-
ce obydwu konsultacji zamie-
ściliśmy na naszym portalu  
www.mieszkaniec.pl 

***
14 kwietnia br. w sobotę 

w godzinach 14.00-18.00 odbę-
dzie się uroczyste nadanie na-
zwy „Skwer Seniora” terenowi 
u zbiegu ulic Paca i Kickiego na 
Pradze Południe. Główną atrak-
cją będzie DJ Wika. Wstęp na 
imprezę jest wolny.

W latach 2009-10 skwer 
został zmodernizowany.  Jest  
to miejsce wielu spotkań i spa-
cerów mieszkańców tej części 
dzielnicy. 

***
15 kwietnia br. w Białołęc-

kim Ośrodku Kultury przy Głę-
bockiej 66 odbędzie się najwięk-
szy rodzinny festiwal kulturalny 
na Białołęce KULTURAKI. 
Tematem przewodnim festiwa-
lu jest  literatura. Organizatorzy 
zaplanowali czytanie wierszy 
Brzechwy z Grażyną Szapo-
łowską i koncert Budyń Julka 
Tuwima oraz pięć niezwykłych 
stref warsztatowych. Pojawią 
się także goście specjalni: ak-
torzy, rysownicy, dziennikarze 
i podróżnicy. Wstęp jest wolny, 
ale wymagana jest wcześniejsza 
rejestracja.     

Ak, ab, ar

WYDArzenIA KuLTurALne l wydarzenia
bezpłatne

PROM KULTURY SASKA KęPA
ul. Brukselska 23 
tel. 22 277-08-03

www.promkultury.pl
www.facebook.com/PROMkultury

bilety@promkultury.pl

l 14.04. godz. 11.00 – Prezentacja książki „Zofia z Zamoyskich 
Tadeuszowa Grocholska – Wspomnienia bolesne 1917-1919”; 
16.04. godz. 19.00 – Rejsy po literaturze i nie tylko: Leszek 
Szaruga – profesor literatury, poeta, prozaik; 18.04. godz. 19.00 – 
Galeria PROM: „Portrety współczesnych twórców kultury polskiej”, 
wernisaż wystawy fotografii Macieja Kłosia. Wystawa otwarta 
do 4 maja; 23.04. godz. 19.00 – Teresa Drozda przypomina… 
Maria Czubaszek. Znane i mniej znane opowieści o słynnej pisarce 
i satyryczce, autorce tekstów piosenek i felietonistce; 26.04. godz. 
19.00 – Teatr Twojej Wyobraźni: „Umrzeć ze śmiechu” Jacka 
Janczarskiego, słuchowisko Teatru Polskiego Radia.

CENTRUM PROMOCJI KULTURY  
PRAGA-POŁUDNIE  

ul. Podskarbińska 2, tel. 22 277-08-20
www.cpk.art.pl

www.facebook.com/klubgoclaw
sekretariat@cpk.art.pl

l 12.04. godz. 18.00 – Wieczór poezji i pieśni Jana Zumisa 13.04. 
godz. 19.00 – Spektakl „Pożegnanie z sadem”; 14-15.04 – Finał 
41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka; godz. 19.00 
– Recital A. Jankowskiej i R. Ziemlańskiego: „Światy i zaświaty” wg  
B. Leśmiana; 15.04. godz. 17.00 – Spotkanie Fanklubu Star Wars 
„Centerpoint”; 18.04. godz. 9.30 oraz 11.00 – „Buziak Mamusi” 
– spektakl dla dzieci; godz. 17.00 – Spotkania ze sztuką: „Le 
Corbusier i architektura nowoczesności”; 19.04. godz. 19.00 – 
PRASKI BLUES; godz. 19.00 – Czwartek Ceramiczny; 20.04. godz. 
19.00 – Koncert „Po prostu piosenki”; 21.04. godz. 18.00 – Wykład 
o artyście Hieronimie Skurpskim, poprzedzający wernisaż o godz. 
19.00; godz. 20.00 – „Swing na Pradze” – zabawa taneczna.

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

tel. 22 277-08-48
www.kkseniora.art.pl

www.facebook.com/klubkulturyseniora
kkseniora@cpk.art.pl

l 15.04. godz. 16.00 – Recital S. Dudzika „Piosenki o miłości”; 
16.04. godz. 12.00 – Savoire vivre: „Zachowanie gości podczas 
wizyt domowych u znajomych”; godz. 17.00 – Kino Dobrych 
Filmów: „Windą na szafot”; 18.04. godz. 12.00 – Podróże w nieznane 
„Wielobarwna kultura plemion Namibii”; 19.04. godz. 12.00 – Kresy 
dalekie bliskie: „Heimat na Kresach. O Niemcach z Inflant, Wołynia 
i Galicji”; 20.04. godz. 11.00 – Pokochaj siebie: „Biżuteria dla urody 
i dla zdrowia”; godz. 13.00 – Działka moja pasja: „Kleszcze. Metody 
ochrony przed kleszczami. Warunki sprzyjające ich występowaniu. 
Choroby przenoszone przez kleszcze – objawy”; 22.04. godz. 16.00 
– Recital S. Zygmunta „Piosenki o miłości i wędrowaniu”; 23.04. 
godz. 12.00 – Historia muzyki: „Początki romantyzmu w muzyce”; 
25.04. godz. 10.00 – Niepodległość wczoraj i dziś: „Nie tylko 
Legiony – polskie formacje wojskowe w okresie I wojny światowej”; 
godz. 13.00 – Ludzie estrady: „Sława Przybylska. Pamiętasz…?”. 
W każdy wtorek i piątek od 10.00 do 12.00 – brydż. 

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

OśRODEK KULTURY w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Starzyńskiego 21

tel. 22  773 61 88, 22 773 55 99
http://www.domykultury.waw.pl 
www.facebook.com/okwesola/

wesolakultura@domkulturywesola.net

l 14.04. godz. 17.00 – Pokaz slajdów i opowieści z podróży Marka 
Łasisza: Meksyk poza utartym szlakiem; 20.04. godz. 11.50 – 
Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „Kalejdoskop rytmów 
i melodii”; 22.04. godz.16.00 – „Przygoda z piosenką” koncert 
w wykonaniu Zespołu „Młodzieżówka z Sulejówka”.
Filia POGODNA, ul. Jana Pawła II 25
12.04. godz. 18.00 – Warsztaty „Jak rozpoznać wrodzone talenty 
u dziecka”; 14.04. godz. 11.00 – Rodzinne warsztaty rakietowe: 
„Raz dwa trzy, rakieta i ty”. Miejsce: Boisko przy SP nr 385, ul. 
Klimatycznej 1; godz. 16.00 – Baśniowa Sobota – „Bajka o carównie 
zaklętej w żabkę”; 20.04. godz. 10.50 – Koncert Filharmonii 
Narodowej dla dzieci w wieku przedszkolnym; 21.04. godz. 18.00 – 
Piosenki z klasą: koncert w wykonaniu Olgi Bończyk; 25.04. godz. 
20.00 – TERAZ IMPRO! Otwarta Próba Pogodnej Grupy Teatralnej.

z miasTa
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DOM KULTURY “ZACISZE” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Blokowa 1 

tel. 22 679 84 69, 22 743 87 10
www.zacisze.waw.pl

www.facebook.com/dkzacisze/
sekretariat@zacisze.waw.pl

l 12.04. godz. 14.30 – Warsztaty teatralne; 14.04. – SPOT Przegląd 
Młodzieżowych Teatrów Amatorskich; 15.04. godz. 17.00 – „Moja 
Baśń” wystawa ilustracji A. Kołakowskiego, czynna do 7.06, 
otwarciu towarzyszy koncert „Koniugacja miłości” zespołu Joanna 
Bejm Quintet; 16.04. godz. 13.30 – Spotkania z planszówkami; 
17.04. godz. 9.30 – Mama Fit – zajęcia dla mam z dziećmi do 2 lat; 
19.04. godz. 14.30 – Warsztaty teatralne; 20.04. godz. 11.00 – Klub 
Ludzi Kultury: Z piosenką przez 100-lecie Niepodległej Polski; 21.04. 
godz. 18.00 – „Bajkowo i jazzowo” koncert dla dzieci; 22.04. godz. 
17.00 – „Rebeka tańczy tango” koncert Olgi Mieleszczuk z zespołem 
Tango Attack. Gościnnie wystąpi Sława Przybylska; 23.04. godz. 
13.30 – Spotkania z planszówkami; 24.04. godz. 9.30 – Mama Fit – 
zajęcia dla mam z dziećmi do 2 lat; 25.04. godz. 11.00 – Spotkanie 
wspomnieniowe Koła Terenowego Sybiraków Warszawa Praga-
Północ; 26.04. godz. 14.30 – Warsztaty teatralne.

Fot. Jakub Szym
czuk/KPRP
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Próby edukacji w szkołach in-
tegracyjnych często kończą się nie-
powodzeniem. Uczniowie z takimi 
orzeczeniami po prostu nie odnajdu-
ją się w przepełnionych, hałaśliwych 
placówkach. To wszystko przerasta 
małych autystyków. Są jednak miejsca 
przyjazne takich dzieciom.

Szkoła Specjalna nr 240 przy ul. 
Weterynaryjnej 3. „Specjalna” – tego 
określenia boimy się najbardziej, bo 
wciąż mamy w głowach piętnowanie 
uczniów takich placówek w przeszło-
ści. Dlatego zaczynamy od wyjaśnie-
nia – nazwy „specjalna” nie ma w żad-
nych dokumentach dziecka, nawet na 
świadectwie czy legitymacji szkolnej. 

Funkcjonuje ona tylko w wewnętrz-
nych dokumentach szkoły. Dzieci po 
ukończeniu tej placówki mogą kon-
tynuować naukę w dowolnej szkole 
– zawodówce, technikum czy liceum 
– wszystko zależy jedynie od możliwo-
ści dziecka, a nie rodzaju podstawówki, 
do której uczęszczał.

SP 240 leży w cichym zakątku Pragi 
Południe, na końcu ul. Kobielskiej. Tutaj 
uczą się dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiar-
kowanym i znacznym, z autyzmem, 
w tym z zespołem Aspergera, z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi.

– Dzień dobry Kubusiu, co dzisiaj 
na obiad? Dzień dobry kochanie, jak 
było na wycieczce? – spacer po szkole 
z dyrektor Beatą Domańską nie pozo-
stawia wątpliwości. Tutaj nikt nie jest 
anonimowy. Zarówno sama dyrek-
cja, jak i cała kadra doskonale znają 
wszystkie dzieci i ich indywidualne 
potrzeby.

Takie podejście jest możliwe nie 
tylko dzięki wciąż doszkalającym się 
nauczycielom, pedagogom i wszyst-
kim pracownikom, ale też małej liczby 
uczniów w szkole. Do szkoły nr 240  
uczęszcza 140 dzieci, więc placówka 
jest niemal kameralna. Takie też są kla-
sy. Każda z nich ma czworo uczniów, 

a to zapewnia komfort i daje możliwość 
faktycznego zajęcia się każdym dziec-
kiem z osobna. Nad uczniami najmłod-
szych klas, poza nauczycielem, czuwa 
też tzw. pomoc nauczyciela.

Szkoła realizuje program edukacyj-
ny taki sam jak szkoły ogólnodostępne, 
ale… Tutaj lekcja historii o Powstaniu 
Warszawskim nie oznacza czytania 
nudnych książek. To okazja do zwie-
dzenia Muzeum Powstania Warszaw-
skiego i wizyty w innych miejscach 
miasta z tym wydarzeniem związa-
nych. Nauka o roślinach to przede 
wszystkim praca w przyszkolnym 

ogrodzie. Każda z lekcji prowadzona 
jest w sposób ciekawy, tak aby dzieci 
nie były zmuszone do „klepania” na 
pamięć nudnych treści, a poznawały je 
w interesujący sposób.

– Warszawa ma bogatą ofertę edu-
kacyjną i my chętnie z niej korzystamy. 
W zeszłym semestrze mieliśmy 138 wy-
cieczek. Dzieci się nie nudzą, a poznają 
świat i zagadnienia, które przedstawia-
ne w inny sposób są dla nich nieciekawe 
– mówi dyrektor Domańska.

Zorientowani w temacie spektrum 
autyzmu rodzice doskonale wiedzą, że 
ich dzieci nie radzą sobie z wieloma 
sprawami dnia codziennego, ale też 
mają wyjątkowe zdolności. Niestety, 

znalezienie ich „w dziecku” bywa 
bardzo trudne. W szkole przy ul. We-
terynaryjnej odkrywanie tych wyjątko-
wych talentów jest bardzo ważne. 

– Są dzieci, które zupełnie nie radzą 
sobie np. z matematyką czy polskim, 
ale potrafią pięknie śpiewać czy grać 
na instrumentach. Inne mają niezwy-
kłe zdolności do nauki języków. Mamy 
ucznia, który tylko korzystając z inter-
netu nauczył się płynnie angielskiego, 
hiszpańskiego i innych języków. Odkry-

cie talentów bywa trudne, ale staramy 
się ze wszystkich sił to robić, ponieważ 
odkrycie „tego czegoś” to połowa suk-
cesu otwierająca furtkę do całościowej 
pracy z dzieckiem – tłumaczy Beata 
Domańska.

Uczniowie z SP 240 mają na miej-
scu pedagogów, psychologów, logope-
dę i możliwość skorzystania z terapii. 
Tutaj znajdziemy m.in. terapię Toma-
tisa czy biofeedback i... wielkie wspar-
cie dla rodziców.                            KS

Zespół Aspergera, autyzm – wielu rodziców, słysząc takie 
diagnozy, bezradnie rozkłada ręce i nie widzi szans na roz-
wój i naukę u swoich dzieci. 

szkoła iNNe Niż wszysTkie

21 kwietnia po raz czwarty na Białołęce odbędzie 
się konferencja „Oswoić autyzm”, dzięki której mamy 
szansę na wysłuchanie porad specjalistów oraz dorosłych 
osób z autyzmem. Znajdziemy też odpowiedź na pytania, 
jak wychowywać dziecko autystyczne i nie zwariować. 
Dowiemy się też, jak pomagać naszym pociechom.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Ra-
zem dla Białołęki. Kolejny raz udaje się ją zrealizować 
dzięki programowi „Zrealizuj swój pomysł w BOK”. Po-
mysłodawczynią i koordynatorką wydarzenia jest Anna 
Dragan-Babraj. Prywatnie mama dziecka autystyczne-
go, a zawodowo neuroterapeutka zajmująca się terapią 
usprawniającą pracę i rozwój mózgu EEG Biofeedback.

Choć samo słowo „autyzm” jest powszechnie znane, 
tak naprawdę wiele osób, które nie miały styczności z tym 
problemem, nie do końca rozumie, o co w tym chodzi.

– Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, 
objawia się nieprawidłowościami w sferach komunikacji 
i interakcji społecznych. Dzieci dotknięte autyzmem często 
mają specyficzne zainteresowania. Cechują ich ograni-
czone zdolności nawiązywania kontaktów społecznych, są 
z reguły wyobcowani – mówi Anna Dragan-Babraj i doda-
je, że ważne, by wszyscy rodzice zrozumieli, iż autyzmu 
i zespołu Aspergera NIE DA SIĘ WYLECZYĆ. Pomóc 
może wczesna diagnostyka oraz podjęcie terapii. Każdy 
przypadek osoby ze spektrum jest inny, zatem terapię do-
biera się w zależności od wiodących dysfunkcji.

Autyzm nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, ale 
naszą uwagę powinny zwrócić poszczególne objawy.

– Jak przebiega rozwój mowy, czy nie ma niepoko-
jących zachowań na próby kontaktu. Bardzo ważny jest 
kontakt wzrokowy – czy nasze dziecko umie patrzeć i zwra-
cać uwagę na swoich rozmówców. Kolejna ważna ozna-
ka – manieryzmy ruchowe, czyli powtarzające się ruchy, 
uderzanie, ruchy rączkami czy nóżkami, kiwanie się – tłu-
maczy neuroterapeutka. Zastanowić nas również powinno 
powtarzanie „bez ładu i składu” różnych słów.

Niestety, najczęściej rodzice po usłyszeniu diagnozy: 
„spektrum autyzmu” wpadają w panikę. A to nie poma-
ga. Autyzm to nie wyrok! Z tym się żyje, choć początki 
zawsze są trudne, rodzice uczą się „na nowo” swojego 
dziecka w postrzeganiu jego świata.                      KaSa

Trwają Warszawskie Dni świadomości Auty-
zmu. Temat ten jest bardzo ważny dla wielu 
rodzin. Według szacunków, w naszych sto-
łecznych przedszkolach i szkołach jest niemal 
4,5 tys. dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. 

25 kwietnia br., w godz. 14-19,  
w szkole organizowany jest dzień otwar-

ty dla rodziców przyszłych uczniów. 

AuTYzm 
To Nie wyrok!

REKLAMA REKLAMA

      
       

 

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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Mieszkańcy

Wychowywała się na 15 pię-
trze w bloku na warszawskiej Woli. 
W jej domu panował kult jedzenia. 
W kuchni, zawsze coś pachniało, 
bulgotało, gotowało się i piekło. 

Najciekawsze rzeczy działy się 
właśnie w tym miejscu. 

Katarzyna Bosacka z senty-
mentem wspomina czasy swoje-
go dzieciństwa.

– Kogel mogel, ciasto, bezy 
czy blok czekoladowy, które 
mama wyczarowywała, to była 
dla nas nie lada gratka. Oczywi-
ście z moim o osiem lat starszym 
bratem tłukliśmy się, kto ma wy-
lizywać miskę, a kto łyżkę. Miska 
była zawsze bardziej atrakcyjna, 
ale on był większy i silniejszy, 
więc często wygrywał – pani 
Kasia żartowała w jednym z wy-
wiadów.

Nie da się więc ukryć, że mi-
łość do gotowania dziennikarka 
odziedziczyła w genach. Od naj-
młodszych lat świetnie radziła 
sobie w kuchni. Nie dziwi więc 
fakt, że i w dniu dzisiejszym 
pani Kasia nadal związana jest 
z jedzeniem. Popularność zy-
skała  dzięki swoim programom 
w stacji TVN Style: „Wiem, co 
jem”, „Wiem, co jem i wiem, co 
kupuję” i „O Matko!”. 

Nie zamykała się jednak tylko 
na jedzeniowe tematy. Rozwijała 
się w różnych kierunkach. Wy-
dała poradnik kosmetyczny zaty-
tułowany „Cena urody” (razem 
z Marią Noszczyk)  oraz książki 
„Jestem mamą” i „Kasia Bosac-
ka cudnie chudnie. Żegnaj pulpe-
cie”. Przez dwa lata współprowa-
dziła program „Salon piękności” 
w stacji TVN Style. W 2012 roku 
otrzymała wyróżnienie za najlep-
szy program, poświęcony ochro-
nie praw konsumenta. 

W sukcesie z pewnością po-
mogło jej doświadczenie dzien-

nikarskie, które zdobyła na polo-
nistyce i w „Gazecie Wyborczej”, 
gdzie pełniła funkcję szefa działu 
urody w „Wysokich Obcasach”. 

Ale przecież nie samą pracą 
żyje człowiek, a życie prywatne 
pani Kasi jest również bardzo 
ciekawe. Przede wszystkim 
jest matką czwórki dzieci! A to 
samo w sobie jest już nie lada 
wyzwaniem. 

Przez ostatnie lata miesz-
kała w Kanadzie, ponieważ jej 
mąż był tam ambasadorem Pol-
ski. Pani Kasia przejęła się rolą 
ambasadorowej. Narzuciła sobie 
mnóstwo zadań do zrealizowania. 
Organizowała pokazy kulinarne, 
promowała polską kuchnię i zwy-
czaje świąteczne w kanadyjskiej 
prasie i telewizji, działała w kół-
kach ambasadorowych. 

Nie mogła usiedzieć w miej-
scu. A pamięta, gdy wyjeżdżała 
z Polski, przyjaciółki mówiły: 
„Bosacka, teraz będziesz mia-
ła kucharkę, kelnera, kierowcę 
i sprzątaczkę”. Nic z tych rzeczy 
się nie spełniło. Cały czas sama 
zajmowała się domem, sama jeź-
dziła swoim samochodem, sama 
robiła zakupy i kupowała kwiaty. 
Bywało tak, że przywoziła syna 
z przedszkola i pędem biegła na 
górę, aby przebrać się w ładne 
rzeczy i otwierać gościom drzwi 
już jako ambasadorowa.

To była cudowna przygoda, 
jednak musiała się kiedyś skoń-
czyć. Pani Kasia była na ten mo-

ment przygotowana. Przyzwy-
czaił ją do tego jej mąż. Trzy lata 
mieszkała z nim w Waszyngtonie, 
potem kolejne trzy w Warszawie, 
następnie w Kanadzie. A teraz? 
Teraz rodzina Bosackich posta-
nowiła wrócić do ojczyzny.

– Wszystko u nas w porząd-
ku. Z rodziną i psem, z małymi 
przygodami, przeżyliśmy po-
dróż przez ocean i już jesteśmy 
u siebie. Tam też było fajnie, ale 
naszym domem jest Polska. Po-
nadto jedzenie u nas jest dużo 
lepsze i zdrowsze – podkreśla 
w rozmowach. 

Jej pociechy także nie bun-
towały się z powodu powrotu 
do kraju. – Przyjęły to jako nor-
malną sprawę. Najmłodszemu 
jest dobrze tam, gdzie jest mama 
i tata. Dziewczynki wróciły do 
dawnego zespołu, w którym tań-
czą ludowe tańce. A najstarszy 
syn prawdopodobnie rozpocznie 
studia na Uniwersytecie War-
szawskim. Wcześniej skończył 
liceum w Ottawie – wyjaśnia 
w jednym z wywiadów. 

Sama ma bliżej do telewizji, 
wraca do pracy na uczelni i pla-
nuje wydanie książki z przepisa-
mi dań, którymi nie tak dawno 
częstowała gości jako żona am-
basadora.

Czy będzie tęsknić za Ka-
nadą? Pewnie tak... Jej zdaniem 
to bardzo przyjazny kraj z pięk-
ną fauną i florą oraz zawsze 
uśmiechniętymi, sympatyczny-

mi i życzliwymi ludźmi. Ale... 
wszędzie dobrze, jednak w domu 
najlepiej. 

Dziennikarka ma już też 
plan na przyszłość. Jakiś czas 
temu kupiła z mężem wiejską 
chatę pod Poznaniem – w pięk-
nym miejscu nad jeziorem, rocz-
nik 1895. Właśnie tam najlepiej 
odpoczywa i tam chciałaby 
spędzić swoją  starość. Kocha 
Umbrię i Toskanię, chciałaby 
kiedyś jeszcze pojechać do zja-
wiskowego parku Yellowstone 
w Stanach Zjednoczonych i wy-
chylić margaritę w północnym 
Meksyku, jednak najlepiej odpo-
czywa w Wielkopolskim Parku 
Narodowym. 

Od sąsiadów kupuje mleko 
prosto do krowy i jaja od kur 
z wolnego wybiegu. W ogro-
dzie szaleje jej uradowany pies, 
który kocha to miejsce jak ona 
i od rana do wieczora ugania się 
za kotami i ptakami. Ona zaś 
wysypia się i odpoczywa jak ni-
gdzie. Smakuje specjały lokalne: 
najlepszą w całej Polsce białą 
kiełbasę wielkopolską, leberkę, 
czyli najprawdziwszą wątro-
biankę z cebulą, rogale świę-
tomarcińskie, kaczkę z modrą 
kapustą i pyzami. Z tarasu lub 
okna sypialni patrzy na jezioro, 
by po raz kolejny upewnić się, 
że jest to jej miejsce na Ziemi. 
I tego już nic, ani nikt nie  będzie 
w stanie zmienić.  

ad

katarzyna Bosacka

Specjalistka od zdrowej żywności, polska dziennikar-
ka prasowa i telewizyjna, przez kolegów nazywana 
„Matką Teresą polskiego spożywczaka”. Od lat Kata-
rzyna Bosacka edukuje Polaków, jak zdrowo jeść. 

REKLAMA REKLAMA

Wcześniej jednak kilka zdań na temat tego wyjąt-
kowego salonu. Jest on doskonałą alternatywą dla 
medycyny estetycznej. Wysokiej klasy sprzęt i do-
świadczony personel poradzi sobie m.in. z cellulitem, 
zwiotczałą skórą, obrzękami, zmarszczkami czy kil-
koma nadprogramowymi centymetrami w pasie. Co 
ważne, tutaj nie trzeba być specem od kosmetologii, 
by wiedzieć, czego potrzebuje skóra – wszystkiego 
można się dowiedzieć na bezpłatnej konsultacji. 

LaDoS oferuje szeroką gamę zabiegów na twarz i ciało. 
W salonie stosowane są nowoczesne i skuteczne tech-
nologie: Accent Prime (nowość), Alliance Termolifting 
Zaffiro, Exilis, Eat Skin Shock, TriLipo Maximus, Infini, 
i wiele innych. W gabinecie można skorzystać z porad do-
świadczonego psychodietetyka. Wykonywane są również 

specjalistyczne i relaksacyjne 
masaże, lifting dłoni, a tak-

że manicure i pedicure. 
Konkurs, w któ-

rym nagrodą jest 
seria indywidual-
nie dobranych za-
biegów w LaDoS, 
odbywa się na  

Facebook-u: 
www.facebook.
c o m / g a z e t a -

mieszkaniec/

Aby wziąć udział w konkursie trzeba: 
 Polubić post konkursowy.
 Napisać w komentarzu pod postem konkursowym, 
który ukaże się 12 kwietnia, jakie znacie najlepsze domo-
we sposoby na zachowanie młodego wyglądu (na pewno 
są jakieś „magiczne” mikstury i inne sposoby przekazy-
wane w Waszej rodzinie z pokolenia na pokolenie). 
 Czas trwania konkursu:12.04.–19.04.2018 r. 
 Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin: 
www.mieszkaniec.pl/regulamin-konkursu-20 
 Nagrodę otrzyma autor najciekawszej odpowiedzi.
 Wartość nagrody: 3000 zł (podatek w wysokości 
10% od nagrody pokrywa Sponsor).
 Zwycięzca zgadza się na przeprowadzenie za-
biegu będącego nagrodą w konkursie, a także na 
wykorzystanie wizerunku (tj. umieszczenie zdję-
cia przed i po zabiegu) w gazecie „Mieszkaniec 
oraz na stronach internetowych i FB „Mieszkańca”  
oraz SaskaLados.
Więcej informacji w poście  
konkursowym.
Zapraszamy do udziału  
w konkursie.

KONKURS „WIOSENNE 
METAMORFOZY Z LaDoS”

Razem z salonem LaDoS zapraszamy do udziału w konkursie, w którym moż-
na wygrać serię zabiegów upiększających. Co trzeba zrobić, by wziąć w nim 
udział? Poniżej publikujemy wszystkie wskazówki, krok po kroku. 

ul. Berezyńska 26a (wejście od ul. Francuskiej 38)LaDoS
530-693-204<poniedziałek-piątek 9.00-21.00 

sobota 9.00-15.00

Codziennie nowe promocje na          SaskaLados

AS2018

115, 305

125, 411, 502, 
525, 704, 720, 

722, 730
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rOLETy
DZIEŃ-NOC I INNE
ZABUDOWY BALKONÓW
514 165 445
602 224 956
ABC DLA DOMU

REKLAMA REKLAMA

 
   skup  sprzeda¿

    sim-locki
    akcesoria
    naprawy
    CH Szembeka

ul. Zamieniecka 90 paw. 311
czynne pn.-pt. 9.30-18.00

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

     KOMÓRKOWE
TELEFONY 

www.krasphone.pl

Weź bezpiecznie

SZYBKĄ POŻYCZKĘ
do 2000 zł

tel. 792 307 229

Na całej Pradze Północ do-
tychczas obowiązywała jedna 
stawka czynszu, która wynosiła 
7,39 zł za m kw. W połowie mar-
ca Zarząd Dzielnicy Praga-Północ 
jednogłośnie podjął uchwałę ob-
niżającą bazową stawkę o 10% na 
obszarach, które są słabiej sko-
munikowane z pozostałą częścią 
dzielnicy i miasta oraz mają słab-
szy dostęp  do placówek kultural-
nych i usługowo-handlowych.

– Obniżki zaczną obowiązy-
wać na terenie Kolonii Śliwice, 
obszarze najsłabiej skomuniko-

wanym z pozostałą częścią mia-
sta oraz na części Szmulowizny 
– mówi Wojciech Zabłocki, bur-
mistrz Pragi Północ. 

Nowa stawka czynszu ma 
wynosić 6,65 zł za m kw., co da 
każdemu z tamtejszych gospo-
darstw oszczędności od kilku-
nastu do kilkudziesięciu złotych 
miesięcznie. Wiceburmistrz 
Marcin Iskra, który nadzoruje 
północno-praski Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami, 
polecił poinformowanie miesz-
kańców o korzystnych zmianach 

i jak najszybsze wprowadzenie 
tych zmian w życie. – Jeszcze 
nie dostaliśmy informacji o ob-

niżce, ale jeśli faktycznie będzie to 
dziesięć procent, to ja się bardzo 
cieszę! – komentuje „Mieszkań-
cowi” pani Wiesława (na zdjęciu) 
z ul. Zachariasza 3, a na twarzy jej 
córki Kasi pojawia się uśmiech. 
Dla ich dziesięcioosobowej ro-

dziny, jak i dla wielu innych, taka 
obniżka jest znacząca.

Decyzję o częściowej obniż-
ce komunalnego czynszu podję-
ła także Rada Pragi Południe. 
W przyjętej w marcu uchwale 
dzielnica została „podzielona” 
na dwa obszary – peryferyjny 
i miejski. Zlikwidowany został 
trzeci, najdroższy rejon, zwany 
centralnym. 

– Dotychczasowy obszar 
centralny zamieniliśmy na miej-
ski, a reszta dzielnicy stała się ob-
szarem peryferyjnym – wyjaśnia 
Karol Kowalczyk, wiceprzewod-
niczący Rady Pragi Południe. 

Taki manewr ma spowo-
dować dziesięcioprocentową 
obniżkę czynszu komunalnego 
zarówno w strefie miejskiej (Sa-
ska Kępa i Gocław), jak i pery-
feryjnej.

– Z naszych pobieżnych ob-
liczeń wynika, że możemy mó-
wić nawet o dwóch milionach 
złotych, które w skali roku pozo-
staną w kieszeniach mieszkań-
ców – mówi Tomasz Kucharski, 
burmistrz dzielnicy Praga-Połu-
dnie. – Cieszy mnie to, mimo iż 
wdrożenie projektu oznacza re-
alne zmniejszenie wpływów do 
budżetu dzielnicy z tytułu czynszu 
za mieszkania komunalne. 

Teraz wszyscy czekają, aż 
prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz wyda za-
rządzenie określające bazową 
stawkę czynszu komunalnego. 
Obniżki będą liczone właśnie od 
tej stawki. Według nieoficjalnych 
informacji „Mieszkańca” podsta-
wa nie ulegnie zmianie i uchwa-
lone obniżki będą rzeczywiste.      

Adam Rosiński

Dobra wiadomość dla części komunalnych mieszkańców obydwu praskich 
dzielnic Warszawy – władze Pragi Południe i Pragi Północ podjęły decyzję 
o obniżeniu czynszu za lokale mieszkalne.

spadNą czyNsze Na pragach!

O sprawie pisaliśmy w po-
przednim wydaniu gazety, zaś 
fotorelację zamieściliśmy na 
naszym portalu www.miesz-
kaniec.pl 

Spółdzielcy już dawno po-
wiedzieli dość gromadzeniu 
odpadków w lokalu, jednak 
żeby do niego wejść, musieli 
uzyskać zgodę sądową, po-
nieważ właściciel nie chciał 
uprzątnąć mieszkania. Tydzień 
przed Świętami Wielkanocny-
mi, w asyście policji i służb 
sanitarnych, rozpoczęto likwi-

dację składu odpadów, jakie 
od podłóg po sufit wypełniały 
blisko stumetrowe mieszkanie 
przy ul. Rechniewskiego 12.

Właściciel mieszkania, 
pan Szymon, usiłował nego-
cjować z wiceprezesem SM 
„Gocław-Lotnisko” Krzyszto-
fem Sieczyńskim i odroczyć 
opróżnienie lokalu ze śmieci. 
Podkreślał, że trzyma tu cenne 
rzeczy i materiały przeznaczo-
ne do odzysku. 

– Obiecuję, że w ciągu 
dwóch tygodni wszystko po-

sprzątam – mówił lokator. – 
Mam tu 17,5 tysiąca książek. 

Obietnicę pan Szymon 
przekazał na piśmie, ale pod-
pisać pisma nie chciał.

Jednak prezes Spółdzielni 
Janusz Sienkiewicz był zdeter-
minowany: 

– Nie będziemy już niczego 
odwlekać, bo miał pan kilka lat 
na posprzątanie. Pana sąsiedzi 
i inni spółdzielcy mają już do-
syć takiej sytuacji. 

Na dany przez prezesa 
znak, przez balkon do lokalu 

weszła ekipa sprzątająca i za-
częło się usuwanie odpadków. 
Właściciel lokalu już nie pro-
testował, a zajął się przegląda-
niem i selekcją wynoszonych 
rzeczy. Mieszkanie było tak 
zawalone, że po pierwszej 
dobie akcji opróżniania, dano 
radę uprzątnąć jedynie połowę 
jednego pokoju.

Po dwóch tygodniach 
opróżniania lokalu prace nadal 
były w toku. 

– Wywieźliśmy już kilka-
naście kontenerów, jesteśmy 
w połowie robót – mówił Je-
rzy Sadowski, kierownik ad-
ministracji, której pracownicy 
wraz z kolegami pana Szy-
mona opróżniali zagracone 
mieszkanie. 

Mieszkańcy tego rejonu 
Gocławia, którzy uważają, że 
pan Szymon cierpi na „zbie-

ractwo”, obawiają się jednak, 
że gromadzenie śmieci może 
się powtarzać. 

– Nie chcemy doprowa-
dzić do wyrzucenia lokatora 
na bruk, ale pewne standardy 
muszą być zachowane – dodaje 
prezes Sienkiewicz.                 ar

Przez wiele lat jeden z członków SM „Gocław-Lotnisko” gromadził w swoim 
mieszkaniu śmieci. Odpadków zebrał tak wiele, że do lokalu można było je-
dynie wcisnąć się przez balkon – zresztą także zawalony śmieciami.

życie Na śmieciach

Gocław:
ul. Meissnera 1/3

www.stpatricks.pl
St. Patrick's - szkoła językowa

22 448 51 97

Rozpoczęły się zapisy 
na rok szkolny 

2018/2019

Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich
d. „REDOM” ul. Walecznych 76

tel./fax (22) 617-23-33, tel. 693-377-081
e-mail: redom@redom.pl

WYKONUJE:
 renowacjê stolarki i tapicerki   

mebli nowoczesnych i stylowych 
  
 

   nowe meble na wymiar (wersalki, 
tapczany, fotele, naro¿niki, stela¿e itd.) 

      p³yt meblowych zabudowy z
i meble uzupe³niaj¹ce

Zapraszamy: w godz. 700-1730,  sob. 900-1300
   POSIADAMY WYBÓR TKANIN I TRANSPORT

Gocław:
ul. Meissnera 1/3

www.stpatricks.pl
St. Patrick's - szkoła językowa

22 448 51 97

Rozpoczęły się zapisy 
na rok szkolny 

2018/2019
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Kadra pedagogiczna rozpoczyna szkolenie w placówce partnerskiej  
w Średniej Szkole Teleinformatyki w Ostrawie.

Spotkanie z dyrekcją czeskiej szkoły w pracowni teleinformatycznej.

Nauczyciele z ZS 37 w pracowni sieci lokalnych.

Uczniowie pracują ze sprzętem sieciowym, spawają światłowody, zestawiają połączenia VoIP oraz integrują się z młodzieżą czeską.

Projekt obejmował dwa etapy. 
Pierwszy dotyczył szkolenia kadry pe-
dagogicznej kształcenia zawodowego 
„job shadowing”, a drugi stażu zagra-
nicznego uczniów ZS 37 w placówce 
partnerskiej w Ostrawie.

Job shadowing, czyli szkolenie 
dla nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych z ZS 37 odbyło się w termi-
nie 13.03–15.03.2017 roku w Ostra-
wie. Wzięło w nim udział 5 nauczycieli 
przedmiotów zawodowych. Przez trzy 
dni szkolili się w tematyce dydaktyki 
przedmiotów takich, jak elektronika, 
światłowody czy Telefonia IP. Poza 
teorią nauczyciele zapoznali się z bu-
dową płytek drukowalnych, a także 
obserwowali praktyczne zajęcia pro-
wadzone w czeskiej szkole. Oprócz 
tego poznawali nowoczesne pracow-
nie teleinformatyczne – w tym pracow-
nie światłowodów, która w tym czasie 
powstawała w polskiej placówce. Był 
to doskonały moment na wymienię do-
świadczeń zawodowym na płaszczyź-
nie teleinformatyki i informatyki.

W czasie wolnym od zajęć polscy 
nauczyciele mieli okazję zwiedzić 
Ostrawę w towarzystwie uprzejmych 
gospodarzy.. 

Mobilność dydaktyczna uczniów 
z ZS 37 odbyła się w terminie 18.09– 
–29.09.2017 roku w Ostrawie. 

W projekcie wzięło udział ośmiu 
uczniów z 4 klas technikum o profilu 
teleinformatycznym i informatycz-
nym. Przez dwa tygodnie uczestniczyli 
oni w zajęciach dydaktycznych przy-
gotowanych przez placówkę czeską. 
Tematyka zajęć obejmowała: 
  Konfigurowanie interfejsów oraz 
usług sieciowych: DHCP Client/

Server, DNS Server/Relay, S-NAT, 
D-NAT, Firewall; 
  Konfiguracje routingu dynamicz-
nego OSPF (LP, LZ, filtrowanie tras, 
DNS); 
 Konfiguracje routingu BGP: filtro-
wanie prefiksów oraz route reflektor 
RR; 
 Bezpieczeństwo sieci: szyfrowanie, 
architektura PKI (CA, klucze prywatne 
i publiczne, certyfikaty, CSR, CRL); 
 Zagadnienia z QoS (kolejkowanie, 
filtrowanie); 
 Konfigurowanie tuneli Site-to-Si-
te: IPIP, EoIP, PPPoE, PPTP, L2TP, 
SSTP; 
 Programowanie centrali telefonicz-
nej PABX: wyjścia wewnętrzne, trans-
lacje ISDN; 
 Konfiguracje telefonów VOIP do 
współpracy z centralą PABX w sieci 
WAN. 

Uczniowie z polskiej szkoły inte-
growali się na wspólnych wyjściach 
i zajęciach kulturowych z młodzieżą 
czeską.

Zajęcia przygotowane przez 
szkołę w Ostrawie dla uczniów, jak 
i kadry nauczycielskiej były prowa-
dzone w języku angielskim. Przyczy-
niło się to do pogłębienia znajomości 
języka angielskiego użytkowego jak 
i zawodowego. Nauczyciele-specjaliści 
pogłębili swoje umiejętności w posłu-
giwaniu się innowacyjnymi metodami 
w procesie nauczania przedmiotów 
teleinformatycznych i informatycz-
nych. Dydaktycy nabyli praktycznych 
zdolności w zakresie spawania światło-
wodów i pomiaru transmisji włókien 
światłowodowych, które przydadzą 
się w nowo otwartej pracowni świa-

tłowodowej w Zespole 
Szkół nr 37 w Warsza-
wie. Uczniowie również 
podnieśli swoje kompe-

tencje i poszerzyli wiedzę w zawodzie 
teleinformatyka czy informatyka i na 
pewno mogli wykorzystać tę wiedzę na 
egzaminach zawodowych i w przyszłej 
w pracy. Obie grupy nabyły umiejętno-
ści pracy w zespole i w nawiązywaniu 
kontaktów międzynarodowych, co łą-
czy się z przełamywaniem barier kul-
turowych. 

Zarówno nauczyciele, jak i ucznio-
wie, wyrażali się z uznaniem i zado-
woleniem z odbytego wyjazdu. Oprócz 
pochwał za profesjonalnie przygoto-
wane zajęcia przez Czechów chwalono 
organizację integracyjną. Uczniowie 
pisali w swoich raportach: „Mieliśmy 
okazję skosztować trochę innej kuchni. 
Dania były smaczne i bogate w czo-
snek”.; „Lekcje w Muzeum Techniki 
w Ostrawie, muzeum pociągów […] 
A także basen, kręgle, squash […] 
Bardzo miło wspominam ten staż i je-
stem pewien, że niedługo wrócę do 
tego miejsca”.

Takie projekty jak ten i udział 
w nim wzbogaca osobowość ucznia 
czy nauczyciela oraz daje szansę na 
rozwój zawodowy. Przybliża kulturę 
i obyczaje naszych sąsiadów, co skut-
kuje przełamywaniem barier kultu-
rowych oraz ułatwia nawiązywanie 
kontaktów zagranicznych na polu 
osobistym czy zawodowym. Uczest-
nicy stają się konkurencyjni na rynku 
pracy wzbogaceni o doświadczenie 
zawodowe zdobyte za granicą. 

Ze strony szkoły udział w takim 
przedsięwzięciu pozwala na wprowa-
dzenie nowych rozwiązań edukacyj-
nych, które są obecne w innych placów-
kach europejskich oraz podnosi jakość 
pracy w placówce. Wymiana zagranicz-
na przyczynia się, także do propagowa-
nia polskiej kultury i obyczajów. 

Piotr Kopka,
koordynator projektu 

łączNość w osTrawie 
W 2016 roku Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie wygrał grant na 
projekt pt. „Teleinformatyka szansą na lepsze jutro” z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ z sektora kształcenie i szkolenia za-
wodowe – „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobil-
ność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Przedsięwzięcie to było realizowane w średniej Szkole Teleinformatyki w Ostrawie 
– partnerskiej placówce Zespołu Szkół nr 37 w Warszawie. 

OGŁOSZENIE PRASOWE OGŁOSZENIE PRASOWE
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Krzyżówka Mieszkańca nr 7

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Dzieci – pyta katechetka – kto z was 
ostatnio zrobił dobry uczynek?

– Ja – woła Agatka. – W dodatku aż dwa! Jak przyje-
chaliśmy w sobotę do cioci, to się bardzo cieszyła, a jak 
wyjeżdżaliśmy w niedzielę, to jeszcze bardziej!

***
Hostessa w galerii handlowej miło zagaduje starszego 
pana:
– Polecam najnowszy model szczoteczki elektrycz-
nej – cena promocyjna. Bez problemu myje zęby nawet 
w trudno dostępnych miejscach.
– Hm. Ale ja nie mam zębów w trudno dostępnych miej-
scach…

***
– Panie doktorze, czy może mi Pan przepisać coś na 
ręce? Cały czas się trzęsą.
– Ale czy dużo pan pije?
– Skądże! O wiele więcej rozlewam!

RADY
CiotKi
AGATY

l Jajka, jak się okazuje, są zdro-
we i wcale nam nie szkodzą, pod 
warunkiem  zachowania  rozsąd-
ku  w  ich  spożywaniu.  Zdaniem 
naukowców,  już wolno nam  jeść 
o  wiele  więcej  jajek  niż  jedno 
–  dwa  tygodniowo.  Omlety,  ja-
jecznice  ze  szczypiorkiem,  żół-
tym  serem  czy  pomidorami,  ale 
zwłaszcza  –  jaja  gotowane.  Jak 
jednak  osiągnąć  pożądaną  kon-
systencję? 
Nasze  babcie  zalecały  zawsze 
bezpośrednio przed gotowaniem 
(ale nie przed włożeniem do lo-
dówki!)  jaja  umyć  i  wkładać  do 
zimnej wody.  Jeśli chodzi o czas 
gotowania, to po 3 minutach na 
gazie  jajko  ma  leciutko  ścięte 
białko i całkowicie płynne żółtko. 
Po  kolejnej  minucie  białko  jest 
przyjemnie  ścięte,  lecz  żółtko 
płynne –  typowe  jajko na mięk-
ko.  Siedmiominutowe  jajko  jest 
już na twardo, a dłuższe gotowa-
nie nie jest potrzebne.
Wszystko jednak zależy i od wiel-
kości jajek (tu mowa o średnich) 
i od ich temperatury, tu – pokojo-
wej, nie wprost z lodówki.Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

Sezon na kleszcze rozpoczęty! Żerują i atakują wcale nie tylko 
w lecie, jak sądzi wiele osób. Już teraz, na trawnikach, w parku, 

w ogródku domowym czy na działce kleszcz jest realnym zagrożeniem.
Kleszcz ma niejedno oblicze, są bowiem kleszcze miękkie i kleszcze twar-
de, wielkości od niecałego milimetra nawet do 3 cm. W Polsce mamy około  
19 gatunków tych groźnych pasożytów. Część żyje tu od pokoleń i ma się dobrze, 
niektóre jednak przywlokły do nas ptaki. Kleszcze mają długą tradycję, ponieważ 
najstarsze, już wymarłe gatunki kleszcza uwięzione w bursztynie, liczą sobie około  
100 milionów lat!
Wyposażone w tzw. narząd Hallera umieszczony na jednej parze odnóży, szyb-
ko i skutecznie wykrywają potencjalnego żywiciela i nie zwlekając biorą się do 
roboty!  Ukąszonemu „żywicielowi” grozi zakażenie przez kleszcza groźnymi cho-
robami, nie tylko boreliozą. To także na przykład tularemia, anaplazmozy czy 
gorączki krwotoczne.  
Warto zachować ostrożność i sprawdzać po spacerach, czy ktoś z domowników 
lub pies nie przyniósł do domu niechcianego gościa!

Pyszna Józia

  
 







 






H O R O S K O P

Baran  
m

21.03-21.04

Byk  
n

22.04-21.05

Bliźnięta  
o

22.05-21.06

Rak  
p

22.06-22.07

Lew  
q

23.07-23.08

Panna  
r

24.08-23.09

Waga  
s 

24.09-23.10

Skorpion  
t

24.10-23.11

Strzelec  
u

24.11-22.12

Koziorożec  
v

23.12-20.01

Wodnik  
w

21.01-19.02

Ryby  
x

20.02-20.03

Choć „okoliczności przyrody” będą obfitowały w towarzyskie wydarzenia i imprezy, to stan finansów 
nie pozwoli ci na wiele. Duże pieniądze dopiero przed tobą. Za to w miłości nie musisz się ograni-
czać. Jeśli tylko poprosisz – dostaniesz… co chcesz! Uważaj tylko w urzędach przy podpisywaniu 
dokumentów – szczególnie uważnie czytaj to, co napisane małym drukiem.

Na razie ogranicz działania na rzecz innych i skup się na sobie i swoich sprawach. W pracy czekają 
cię trudne decyzje, dlatego będzie potrzebna maksymalna koncentracja. Pomyłka może zaszkodzić 
komuś absolutnie niewinnemu. Wiosenne słoneczko wykorzystaj na „naładowanie akumulatorów”, 
bo niedługo czeka cię małe trzęsienie ziemi.

Już niedługo skończy się twoja huśtawka nastroju. Pewne sprawy ostatecznie się wyjaśnią i będziesz 
wiedział, na czym stoisz. Warto teraz ruszyć z planowaną inwestycją, gwiazdy są po twojej stronie. 
Nie zapominaj tylko o potrzebach serca. Jednym przyda się wizyta u kardiologa, innym zmiany 
żywieniowe, a niektórym gorąca randka…

Świąteczne rozkosze stołu dodały ci kilku kilogramów? Trzeba będzie troszkę ograniczyć podjadanie 
albo zmienić garderobę na większą… Oprócz dodatkowych kilogramów w tych dniach będą lgnęły 
do ciebie pieniądze. Szczęśliwa hossa niestety nie potrwa długo, dlatego jeśli chcesz zainwestować, 
zrób to teraz. Możliwą propozycję wspólnego biznesu rozważ bardzo dokładnie. 

Ułańska fantazja i głowa w chmurach – to może być mieszanka piorunująca w dniach, które będą 
wymagały olbrzymiej koncentracji. Pamiętaj też, że niektóre znajomości mogą zrobić więcej szkód 
niż pożytku, dlatego wskazana jest zasada ograniczonego zaufania. Zasada ta przyda ci się nie tylko 
na drodze. Za to w miłości – żadnych ograniczeń. Dostaniesz dużo więcej niż oczekujesz.

Nie skupiaj się teraz na drobiazgach, bo przesłonią ci zagadnienia fundamentalne. A na twojej głowie 
teraz będzie dużo spraw. Jeśli zdobędziesz się na dystans poparty dużą pracowitością – możesz 
być spokojny – sukces murowany. Staraj się tylko trzymać język za zębami – czasami lepiej udawać 
niezorientowanego niż potem mieć masę kłopotów.

Jeśli planujesz dla zachowania uczucia poświęcić wszystko, to gwiazdy radzą – wybierz rozsądek! 
Miłość jest najważniejsza, ale tylko, jeśli obie strony są równie mocno zaangażowane. Pieniądze już 
czekają, żeby być z tobą – konkursy, gry liczbowe albo podwyżka. Możesz być pewny, że portfel nie 
będzie pusty. Uwaga tylko podczas zakupów, bo kasa może za szybko zmienić właściciela …

Jeśli szybko nie pójdziesz do lekarza to jakaś drobna dolegliwość może ci zatruć najbliższe miesiące. 
Po co cierpieć? W pracy trudne decyzje odłóż na potem. Problem sam się wyjaśni. Chwilowo ogranicz 
wydatki, ale już niedługo deszcz pieniędzy po prostu cię zaleje i będziesz się czuł jak Rockefeller

 Może nie warto było stawiać wszystkiego na jedną kartę – kompromisy są czasami nieodzowne. 
Jeśli będziesz głuchy na argumenty innych, licz się z porażką na wszystkich frontach. Twoja lojalność 
może być wystawiona na wielką próbę. Zrób remanent ludzi ze swojego otoczenia i pomyśl, czy 
każdy znajomy jest taki życzliwy, jak to deklaruje. 

Jesteś odporny na wszelkie pokusy, ale na niektóre daj się skusić. Oprócz pracy, życie oferuje też 
pełny pakiet innych przyjemności. Spotkania rodzinne i ze znajomymi, nieoczekiwane odwiedziny 
dawno niewidzianych osób – przygotuj się na to, że będziesz w centrum uwagi. W końcu może 
usłyszysz słowa, na które tak czekałeś.

Lata płyną, a twoje podejście do niektórych spraw jest dalej dziecięco naiwne. Zmień trochę stosunek 
do życia, bo możesz być odbierany jako potencjalny „jeleń”. Twoje projekty zarobienia pieniędzy 
są jak najbardziej realne. Wspaniałe zdrowie, przyjazna atmosfera w pracy – nadchodzące dni 
zapowiadają się bardzo ciekawie.

Nie jesteś uważany za duszę towarzystwa, ale tempo najbliższych dni może przyprawić o zawrót 
głowy. Wiele spraw, mnogość spotkań – możesz mieć wrażenie, że powinieneś być w dwóch miej-
scach naraz. Uzbrój się w spokój i cierpliwość, a sukces murowany. Za rogiem już czekają jakieś 
pieniądze, zadbaj tylko o kondycję – psychiczną i fizyczną. Merlin

Nie tYlKo WieprzoWiNą CzłoWieK żYJe…
j CielęCina – sznyCel po wiedeńsku. Plastry cielęciny rozbić na grubość 
ok. 1 centymetra, formując je w kształt owalny. Bardzo drobno posiekać czosnek, 
natrzeć nim każdy plaster z obu stron, dodać sól i biały pieprz, obtaczać kolejno 
w mące, roztrzepanych jajkach i bułce tartej. Przyklepać panierkę płaskim nożem 
lub tasakiem, smażyć na maśle klarowanym na złoto, z obu stron. Na drugiej patelni 
usmażyć jajka sadzone, po jednym na sznycel. Podawać z plastrem lub ósemką cy-
tryny, która podkreśla delikatny smak cielęciny.
j wołowina – zrazy zawijane. Warto je zrobić – zamrożone wraz z sosem 
wystarczą na kilka obiadów, na przykład raz w tygodniu. Wołowinę zrazową potnij 
na plastry (w poprzek włókien, nigdy wzdłuż), rozbij jak najcieniej między dwie-
ma warstwami folii spożywczej. Posól, 
popieprz lub posmaruj cienko dobrą 
musztardą. Ułóż pasek farszu: słupek 
ogórka kiszonego z paskiem gotowa-
nego (nie wędzonego) boczku i kilko-
ma krążkami podsmażonej cebuli lub 
(w wersji bez musztardy) ugotowany-
mi na miękko suszonymi grzybami, 
pokrojonymi w paski. Następnie zwi-
jaj, jak krokiety: podwiń boki i zroluj 
ciasno całość, spinając drewnianą wykałaczką. Obtaczaj zrazy w mące i obsmaż na 
rumiano. Potem ułóż je BARDZO ciasno w głębokiej patelni lub garnku o grubym 
dnie, wlej gorącą wodę, by były ledwo zakryte, dodaj kilka suszonych grzybów i ce-
bulę krojoną w piórka. Przykryj, duś powoli ok. 45-60 minut. Dopraw sos (śmietana, 
mąka, koncentrat pomidorowy, co lubisz), podawaj z kaszą gryczaną.
j jagnięCina – udziec lub mostek umyć, osuszyć, skropić solidnie octem jabł-
kowym, natrzeć solą, czosnkiem, tymiankiem, oregano i rozmarynem. Następnego 
dnia włożyć do żaroodpornego naczynia z przykrywą, na dnie którego jest już odro-
bina oleju, warstwa krojonej cebuli i ząbków czosnku (tego nigdy za wiele). Jeszcze 
raz posolić wierzch pieczeni, dodać więcej ziół, przykryć i piec około 2-3 godziny, 
zależnie od wielkości mięsa, które co pół godziny trzeba odwracać, polewając odro-
biną wody, a gdy powstanie sos – sosem. Gdy pieczeń jest niemal miękka, odkryć 
i piec, aż się zarumieni. Świetna z marynowanymi śliwkami!

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

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety.  
Do wygrania książka.
Rozwiązanie krzyżówki nr 6/2018: „Aby do wiosny”. Książkę wylosował p. Stefan Jurczyk.  
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 20.04.2018 r.
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RÓŻNE

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

SPRZEDAM

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

n Przenośny klimatyzator 
SACMT9012CH, 2-letni nieużywany. 
Cena 800 zł. Tel. 604-486-596

n Wersalkę, stan b. dobry, cena 
150 zł do negocjacji (okolice Ronda 
Wiatraczna), transport własny.  
Tel. 793-446-234

TRANSPORT

n AAA wywóz gruzu, mebli, śmie-
ci, 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 Przeprowadzki. Wywóz gruzu 
i mebli. Tel. 722-990-444

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

n Wywóz mebli, gruzu, porząd-
kowanie piwnic, działek, wywóz 
krzaków. Tel. 789-166-542

TURYSTYKA

n MAZURY – TYDZIEŃ 600 ZŁ, 
JEZIORO, LAS, KAMERALNIE.  
TEL. 89 621-17-80,  
www.szczepankowo.pl

USŁUGI

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

n 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 JPK OBSŁUGA 
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 Lodówki. Tel. 604-910-643. 
Pralki. Tel. 601-361-830

n Ocieplanie domów.  
Tel. 501-441-898

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

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

n Pranie dywanów.  
Tel. 664-676-664

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

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

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

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

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

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

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

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

n ELEKTRYCZNE.  
TEL. 504-618-888

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

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

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

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

REKLAMA REKLAMA

POGOTOWIE POGRZEBOWE 24h

tel. 870-68-95
601 305 779; 601 99 59 59
Pełen zakres usług w kraju i zagranicą

Własna kaplica w Wawrze ul. Widoczna 6
Siedziba firmy: Warszawa Grochów

ul. Grenadierów 34 tel/fax 22 810 94 80
Nasza oferta w internecie

www.gojscy.pl; e-mail: info@gojscy.pl

posiadamy certyfikat
POLSKIEJ IZBY POGRZEBOWEJ

Marek Gójski
firmę prowadzi wspólnie z Hanną Gójską

MIESZKANIEC
CZASOPISMO

SPO£ECZNO-SAMORZ¥DOWE 

Na k³ad:  
43 500 egz.

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

ijc ub yrt syD  .ys arP

ZAKŁAD POGRZEBOWY

„ABROS”
Usługi kompleksowe
ul. Szaserów 137

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

Całodobowo KOMPLEKSOWE USŁUGI
Kredytowanie pogrzebu w zasiłku ZUS

ul. Floriańska 6 - 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 Przychodnia medyczna Boramed 
poszukuje Pani do sprzątania. Praca 
w godzinach wieczornych od po-
niedziałku do soboty. Poszukujemy 
osoby odpowiedzialnej, sumiennej 
i uczciwej. Prosimy o kontakt 
w godzinach 9.00-16.00,  
tel. 534-795-121

FINANSE

n Pożyczki pozabankowe.  
Tel. 609-545-270

n Pożyczki w 24 h (także z komor-
nikiem). Tel. 790-564-948 

INNE

n Pomoc finansowa lub w opiece 
starszej samotnej osobie za miesz-
kanie na przyszłość.  
Tel. 518-154-273

KUPIę

n ! Przedmioty z likwidowanych 
mieszkań oraz znaczki, monety, 
książki, pocztówki i meble.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

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

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

n Kupię książki. Dojazd do klienta. 
Tel. 798-631-511

n Meble, obrazy, znaczki, książki, 
monety, medale.  
Tel. 22 253-38-79, 601-235-118

MEDYCZNE

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

NAUKA

n Angielski, niemiecki.  
Tel. 601-20-93-41

n Fizyka, matematyka – matury, 
studenci. Dojeżdżam, dr.  
Tel. 793-507-212

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

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

NIERUCHOMOśCI    –    Mam 
   do wynajęcia

n Nowy garaż blaszany, okolice 
Ronda Wiatraczna, teren ogrodzony, 
cena do uzgodnienia.  
Tel. 793-446-234

NIERUCHOMOśCI – Sprzedam

n Bezpośrednio działkę leśną  
500 m kw. z domkiem letniskowym 
w Przeradowie blisko rzeki. Atrak-
cyjne cena. Tel. 511-197-979

PRACA

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

PRAWNE

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

n Adwokat Wojciech Lipka  
przyjmuje już w Kancelarii  
Adwokackiej na Grochowie  
przy ul. Grenadierów 12.  
Sprawy karne, cywilne, rodzinne, 
spadkowe (umowy, odszkodowa-
nia, rozwody, alimenty, nieruchomo-
ści, inne). Tel. 500-175-857

n Doradca Podatkowy – kontrole 
podatkowe i sprawdzające, porady, 
wszystkie podatki, spadki, darowi-
zny, aukcje, nieujawnione dochody.  
Tel. 22 672-34-34, 604-095-656,  
www.podatki-doradca.pl

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

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 Pranie dywanów, mebli tapicero-
wanych. Osobiście.  
Tel. 512-247-440

USŁUGI – Remontowe

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

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

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. 502-218-778,  
www.remonty4u.pl

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

n Wykończenia Remonty  
Adaptacje. Tel. 501-955-735

ogłasza przeTarg na najem LokaLi: 

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MARYSIN WAWERSKI
0 4 - 5 5 0  W a r s z a w a ,  u l .  B e g o n i i  9      

Lokale można oglądać po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 22 812 02 78.

1. mieSZKalnegO nr 3  
przy ul. Potockich 112
(na zasadach najmu instytucjonalnego).

 lokal o pow. 37,50 m2 usytuowany jest  
na parterze (składa się z dwóch pokoi,  
kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c.).
Proponowana cena najmu miesięcznie  
(bez mediów i c.o.) 1100 zł. 

oferty należy składać w biurze spółdzielni  
– pok. nr 4 do dnia 26.04.2018 r. do godz. 12:00 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2018 r.  
o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni. 

2. lOKali uŻYtKOWYCh w pawilonie 
handlowym przy ul. Korkowej 96
Lokale wyposażone w media (woda, c.o., 
energia elektryczna): 
 lokal o pow. 77,45 m2 – usytuowany  
na parterze – stawka najmu 25,00 zł/m2

 lokal o pow. 43,15 m2 – usytuowany  
na parterze – stawka najmu 23,00 zł/m2

 lokal o pow. 62,00 m2 – usytuowany  
w piwnicy – stawka najmu 11,00 zł/m2

oferty należy składać w biurze spółdzielni  
– pok. nr 4 do dnia 26.04.2018 r. do godz. 11:30

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2018 r.  
o godz. 11:30 w siedzibie Spółdzielni.

 

 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

MARYSIN WAWERSKI
0 4 - 5 5 0  W a r s z a w a ,  u l .  B e g o n i i  9      

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

1. Renowacja balustrad balkonowych (200 szt.)  
w budynku Międzynarodowa 64/66A

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

TADEX 
 OPONY

  Monta¿ i wywa¿anie 
RUN ON FLAT 

 Sezonowe przechowywanie  

i sprzeda¿ opon 
 Prostowanie felg 

Warszawa, 
 ul. Ostrobramska 38b

         tel. 22 610 60 05

  OKNA ROLETY
OKNA PCV – rabat 40%

Szyba termoizolacyjna k=1,0
   Maty bambusowe    Żaluzje    Verticale 

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

MONTA¯ GRATIS!    RATY! 

       Z tym KUPONEM rabat na rolety 10%   

REKLAMA REKLAMA
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REKLAMA REKLAMA
WARSZAWA

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej

   soczewki fotochromowe 
TRANSITIONS

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

REKLAMA REKLAMA

SŁUCH nieIDEALNY

Niemal połowa osób po 50.  
roku życia ma kłopoty ze zro-
zumieniem rozmowy w hała-
sie,  a wśród osób starszych 
na niedosłuch cierpi aż 74% 
badanych. Niedosłuch nie jest 
już wyłącznie domeną senio-
rów, dotyka także młodzież  
i małe dzieci. Co czwarty pol-
ski nastolatek ma kłopoty ze 
słuchem – wynika z danych ze-
branych podczas Narodowego 
Testu Słuchu.  

Dlaczego słyszymy coraz 
gorzej?

Pierwszą przyczyną naby-
tego niedosłuchu jest starzenie 
się społeczeństwa, co jest pro-
cesem nieuniknionym. Drugim 
powodem jest wszechobecny 
hałas: godziny spędzone ze słu-
chawkami w uszach, spacery po 
ruchliwych i gwarnych ulicach, 
harmider podczas koncertów 
i imprez, praca w fabryce przy 
głośno pracujących urządze-
niach. 

Światowa Organizacja Zdro-
wia szacuje, że aż 1/10 ludzi na 
całym świecie jest codziennie 

narażona na uciążliwe dźwięki, 
które powodują stałą degradację 
słuchu.

NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że 

zbyt głośno oglądasz telewi-
zję? Masz wrażenie, że Twoi 
rozmówcy mówią niewyraźnie 
przez telefon? Słyszysz dźwięk 
w głośnym otoczeniu, ale nie je-
steś w stanie zlokalizować jego 
kierunku? Odczuwasz brzęcze-
nie, bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest 

bardzo złożony, a gdy zaczyna 

szwankować, nie wystarczy po 
prostu założyć dowolny aparat 
słuchowy, włączyć go i ustawić 
głośność. Aby jak najlepiej wy-
korzystać słuch, należy zacząć 
od wizyty u specjalisty. Zbada 
on słuch, wypyta o styl życia 
i wspólnie z pacjentem znajdzie 
najlepsze rozwiązanie. Badanie 
słuchu jest bezbolesne, bezin-
wazyjne i szybkie, a wiele gabi-
netów akustyki słuchu wykonuje 
je bezpłatnie. Często skutecz-
nym rozwiązaniem otwierającym 
drzwi do świata dźwięków, które 
wydawały się bezpowrotnie utra-
cone, może okazać się aparat 
słuchowy.

APARAT 
NIE TAKI STRASZNY

W Polsce aparaty słuchowe, 
bez względu na wiek są refundo-
wane. Współczesne aparaty słu-
chowe to maleńkie cuda techniki. 
Ich czułe mikrofony koncentrują 
się na mowie, jednocześnie wy-
tłumiając hałasy otoczenia. Mogą 
one być regulowane za pośred-
nictwem smartfona,  współpra-
cują z wieloma innymi urządze-
niami elektronicznymi, z których 
korzystamy na co dzień. Są 
prawie niewidoczne lub zminiatu-
ryzowane do eleganckich i este-
tycznych kształtów, a ich obsługa 
jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopa-
sowane do możliwości słu-
chowych i potrzeb pacjenta 
pomagają słyszeć optymalnie 

w różnych sytuacjach i w każ-
dych warunkach akustycznych. 
Ich noszenie powoduje mniejszy 
wysiłek słuchowy, łatwiejsze za-
pamiętywanie oraz lepsze rozu-
mienie mowy nawet w głośnym 
otoczeniu. Pozwalają również 
zlokalizować źródło dźwięku, co 
znacznie podnosi bezpieczeń-
stwo użytkowników. 

Noszenie ich zapobiega dal-
szej degradacji słuchu, zwiększa 
komfort słyszenia, a tym samym 
funkcjonowania osób niedo-
słyszących. Zaczynają czuć się 
bezpieczniej, wraca ich pewność 
siebie oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy 
w wielu istotnych sytuacjach ży-
ciowych, dlatego nie zapominaj-
my go cenić i dbać o niego. 

(AS2018)

Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego pro-
blem niedosłuchu dotyczy w Polsce ponad 6 mln osób. 

słuch sTaTysTyczNie

Osteopatia bowiem, przy 
charakterystycznym dla 
niej holistycznym, całościo-
wym podejściu do pacjenta, 
ma też swoje specjalizacje. 
Niemal każdy osteopata, poza 
głęboką i wszechstronną wie-
dzą ogólną, ma najwięcej do-
świadczeń z konkretnymi gru-
pami pacjentów: od seniorów 
po małe dzieci (począwszy od 
niemowląt). 

O co chodzi z tą osteopa-
tią? Co ją różni od znanej 
nam doskonale fizjoterapii? 
Rzecz w tym, że fizjoterapeuta, 
nawet najlepszy, usuwa skut-
ki, czyli pozbawia nas bólu, 
uruchamia problematyczne 
stawy, przywraca sprawność 
ruchową, elastyczność, kom-
fort funkcjonowania, zależnie 
od potrzeb pacjenta dobierając 
odpowiednie działania. 

Osteopata finalnie robi to 
samo, lecz kontakt z pacjen-
tem zaczyna od dokładnego 
ustalenia przyczyny dolegli-
wości, a nie tylko na usuwaniu 
jej skutków. Wie, że usuwając 
skutek może narazić pacjen-
ta na powrót dolegliwości, 

ponieważ ból ustał, ale to, co 
go powodowało zwykle jest 
nadal. Osteopata najpierw 
bada pacjenta, dobiera do 
każdego przypadku odpo-
wiednie testy ułatwiające 
diagnozę, która nie zawsze 
jest oczywista. 

Dokuczliwy ból barku 
może mieć swoją przyczynę 
na przykład w dysfunkcji wą-
troby, a uporczywe migreny – 
w uszkodzeniu kości ogonowej 
czy nieprawidłowej postawie 
podczas siedzenia. Oczywi-
ście, przyczyn może być wiele, 
nie tylko zaskakujących, lecz 
rolą osteopaty jest, po zapo-
znaniu się z dokumentacją 
medyczną, jaką posiada pa-
cjent, badaniu, wywiadzie 
i testach, odnalezienie tej 
właściwej dla danego przy-
padku. Czasem osteopata 
kieruje na dodatkowe badania, 
ponieważ etyka nie pozwala 
mu działać „na chybił-tra-
fił”. Powinien odkryć powód 
dolegliwości i usunąć go tak, 
by stan zdrowia pacjenta po-
prawił się trwale, a nie tylko 
na jakiś czas.

Jedną z wybitnych oste-
opatek BORAMEDu jest 
pani Weronika Dziemiano-
wicz. Absolwentka (magister 
fizjoterapii) Wyższej Szkoły 
Rehabilitacji w Warszawie, 
wiedzę osteopatyczną zdo-
była studiując podyplomowo 
w renomowanej Sutherland 
College of Osteopatic Medici-
ne. Teoria została znakomicie 
wzbogacona o liczne praktyki, 
m.in. w Wojewódzkim Szpitalu 
Chirurgii Urazowej Św. Anny 
w Warszawie czy w Przychodni 
Rehabilitacyjnej w Izabelinie.

Pani Weronika Dziemia-
nowicz pracuje z pacjentami 
dorosłymi (od 18. roku życia) 
i chętnie wykorzystuje techni-
ki osteopatyczne u pacjentów 
ortopedycznych, prowadząc 
skuteczne terapie w dysfunk-
cjach narządu ruchu, prze-
wlekłych dolegliwościach 
bólowych kręgosłupa czy na 
przykład po zabiegach ope-
racyjnych. W jednym z prze-
prowadzanych z nią wywiadów 
powiedziała: 

– To szczególny zawód, 
nierozerwalnie związany 

z pomocą innym. Nie ma 
mowy o satysfakcji, jeśli nie 
przynosimy ulgi pacjento-
wi. Moim zdaniem sukces to 
zniesienie bólu, usprawnianie 
czy zatrzymanie postępującej 
dysfunkcji. Sukces zawodowy 
osiąga się tu powoli z dużą 
pokorą. Medycyna to nie ma-
tematyka, tu nie zawsze dwa 
plus dwa równa się cztery.

Zapytana o szczególnie 
trudny przypadek osoby, której 
udało się pomóc, dodaje: 

– Jeden z najcięższych 
przypadków, z jakimi miałam 
do czynienia, to pacjentka już 
niemłoda, po wypadku komu-
nikacyjnym: ciężkie obrażenia 
ciała, m.in. złamanie spiralne 
kości udowej, bóle odcinka szyj-
nego, zaburzenie czucia i siły 

mięśniowej, znaczna opuchlizna 
kończyn dolnych, osłabione od-
ruchy nerwowo-mięśniowe, za-
wroty głowy, drętwienie rąk oraz 
zaburzenia równowagi podczas 
chodzenia. Drobiazgowa anali-
za tego przypadku pozwoliła na 
właściwy proces leczenia i rege-
neracji, ale pacjentka odzyskała 
sprawność funkcjonalną i mo-
toryczną! Tak trudne przypadki 
zdarzają się rzadko, częściej są 
dolegliwości powstałe w wyniku 
urazu lub wrodzone dysfunkcje 
mięśniowe lub kostno-stawo-
we w różnych obszarach cia-
ła. Barki, ramiona, stawy ko-
lanowe, biodrowe czy skokowe 
mogą wrócić nawet w 100% do 
sprawności, jeśli dostaną odpo-
wiednie wsparcie!

BORAMED oferuje pa-
cjentom konkretną pomoc, 
skuteczną nawet w trudnych 
przypadkach. Zespół, złożo-
ny z wysokiej klasy specja-
listów, dzieli się specjaliza-
cjami: jedni rehabilitują 
kręgosłup i kończyny, inni 
trwale niwelują problemy 
typowo kobiece, dotyczące 
pań w każdym wieku (tak-
że ciężarnych i w połogu), 
niemowląt i dzieci, jeszcze 
inni – panów w każdym wie-
ku i ich krępujących nieraz, 
typowo męskich problemów, 
albo pomagają osobom ak-

tywnym ruchowo, w tym 
sportowcom.

Ważne: sprawdź ciekawe 
zniżki dla seniorów!

Warto zapamiętać dla sie-
bie i bliskich: jeśli trudno 
ustalić przyczynę dolegliwo-
ści, a dotychczasowe terapie 
tylko uspokajały problem 
na jakiś czas, trzeba zamó-
wić w BORAMEDzie wizytę 
u osteopaty. To sprawdzona, 
skuteczna droga!   AS2018

Weronika Dziemianowicz

osTeopaTia – królowa fizjoTerapii
BORAMED to jedna z niewielu placówek na medycznej mapie Warszawy, która 
najszybciej i najpełniej doceniła rolę i znaczenie osteopatii w terapii pacjentów. 
Tu też można skorzystać z usług na bardzo wysokim poziomie, ponieważ BORA-
MED skupia grono wybitnych osteopatów o różnych specjalnościach.

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
12–26.04.2018,  

tel. 22 250 15 77.  
Liczba miejsc ograniczona.  
Świadczeniodawca wskazuje 
fizjoterapeutów do konsultacji  

i decyduje o ilości miejsc.

Boramed Centrum  
Medyczne 

ul. Bora-Komorowskiego 
21 lok. 307 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
Boramed  

REHABILTACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

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

od po nie dział ku do piąt ku 

 

w godz. 10.00−20.00

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

10.00–19.00

Ga bi net 
Sto ma to lo gicz no –

– iks rak eL

CARIDENT
Gabinet

Stomatologiczny
W-wa, ul. Stanis³awowska 3

(naprzeciwko klubu „Orzeł”)

 tel. 22 810-87-32
502 995 082

 Leczenie w znieczuleniu
  Protetyka – protezy, korony, 

mosty porcelanowe itd.
 Chirurgia stomatologiczna
 RTG na miejscu

poniedziałek, czwartek – 1300-1900

wtorek – 930-1700; sobota – 900-1300

Płatność kartą

KORTY
TENISOWE

Ognisko TKKF 
„Olszynka Grochowska”

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

zaprasza codziennie 
w godz. 700–2200

  challange 

  nauka dla dzieci 
i doros³ych 

  turnieje
www.tenis-olszynka.pl

PPRZYJMUJEMY ZA ISY  
NA ABONAMENTY  

  NA SEZON LETNI!
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