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• Sfinansujesz potrzeby Twojej firmy

• Otrzymasz kredyt bez zaświadczeń

U NAS  

• Otrzymasz szybką gotówkę bez BIK

• Obniżysz ratę
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tel. 730 050 051

Nie masz
 zdolności kredytowej

  - pomożemy w każdej
     sytuacji !!!

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.

Lekarze 
POZ 

bez kolejek
ul. Jeziorańskiego 6

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

   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
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Po chleb na pocztę
W późnym socjalizmie skarpetki kupowało się 

w rybnym, telewizory w sklepie z firankami, alkohol wszę-
dzie, a mięso nigdzie. Teraz w niedziele chodzi się po bułki 
na niby-pocztę, po spodnie na „dworzec kolejowy”, a po 
parówki na stację benzynową. Najbardziej mi się podoba, 
że władza nie widzi w tym niezwykłego, w końcu „ucy-
wilizowała” handel i „dała” ludziom wolne niedziele…

Nikt nigdzie jeszcze nie wygrał ze zdrowym roz-
sądkiem i choćby na przykład postawić 14 znaków 
zakazu deptania, ludzie i tak będą szli w poprzek traw-
nika, jeśli to będzie najkrótsza droga. Sprytny zarządca 
tego terenu najpierw sprawdzi, jak przebiegają ścieżki, 
potem wytyczy po nich chodniki, a na końcu wysieje 
trawę. Walczyć z wiatrakami po prostu nie ma sensu. 

Urzędnik (polityk) jednak wierzy w potęgę przepi-
su. Choć w domu to całkiem rozsądny człowiek, w pra-
cy tworzy wirtualną rzeczywistość. Ma pomysł i pod 
ten pomysł buduje narrację: od tej pory będzie inaczej 
i ludzie mają się zmienić. A jak nie, to zostaną ukarani: 
postawi się straż miejską, wyśle się kontrolerów, da się 
zlecenie policjantom. Nigdy to się nie udawało, po la-
tach trzeba się było wycofać, bo akceptację znajdują 
tylko naturalne procesy. 

Ktoś możne powiedzieć, a przecież zakaz palenia 
w pociągach, samolotach, restauracjach nie budził po-
wszechnego aplauzu, a jednak został skutecznie wdrożo-
ny. Tak. Tylko było potężne lobby niepalących, którzy po-
trafili wymóc na palącym, by jednak „zgasił tego peta”. 
A czy ktoś będzie protestował, bo sklep jest otwarty?…

Nie wróżę więc dalekosiężnego sukcesu, co nie zna-
czy, że jestem za tym, by hipermarkety spożywcze były 
czynne 24 godziny na dobę…      Tomasz Szymański

Gabinet Rehabilitacji, ul. Garwolińska 7 lok.79, Warszawa
  tel. 22 610 06 73, kom. 602 375 462
www.twarowski.net
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KRONIKA POLICYJNA
Usiłował zabić 
z wściekłości

Policjanci z Wesołej za-
trzymali Sylwestra P. (49 l.).  
Mężczyzna zaatakował zna-
jomą nożem krzycząc, że ode-
tnie jej głowę, bo nie chciała 
wyjawić, gdzie znajduje się 
jego partnerka. Kobieta do-
znała licznych obrażeń, m.in. 
ma poprzecinane ścięgna dło-
ni. Po zdarzeniu mężczyzna 
uciekł i ukrywał się. Został 
zatrzymany dzień później. 
Postawiono mu zarzut usiło-
wania zabójstwa.

Z siekierą  
na szwagra

I znów Wesoła. Policjanci 
zostali wezwani na interwen-
cję na posesję, gdzie agre-
sywny mężczyzna groził sie-
kierą rodzinie swojej siostry. 
Niedawno wyszedł z wię-
zienia, siostra zaoferowała 
mu domek na swojej posesji. 
Brat jednak cały czas szukał 
zwady. Adam A. (42 l.) został 
zatrzymany. 

Zemścił się  
za porzucenie

Do komisariatu w Wawrze 
zgłosiła się kobieta, która po-
wiadomiła o kradzieży z wła-
maniem:  sprawca wyważył 
drzwi i ukradł ze środka sprzęt 
elektroniczny oraz rzeczy oso-
biste. Dwa dni później krymi-
nalni zatrzymali Marcina O. 
(29 l.). W jego mieszkaniu 
i samochodzie zabezpieczyli 
rzeczy pochodzące z kradzie-

ży: prostownicę, power bank, 
głośnik z ładowarką, depilator. 
Mężczyzna najprawdopodob-
niej nie mogąc się pogodzić 
z rozstaniem w taki sposób 
chciał się zemścić.

Kompletnie pijany 
w bmw

Policjanci z komisa-
riatu przy ulicy Mrówczej 
w Wawrze zatrzymali do 
kontroli bmw. Badanie stanu 
trzeźwości kierowcy wyka-
zało prawie 3 promile alko-
holu. Okazało się także, że 
Maciej P. (47 l.) ma zabrane 
prawo jazdy, a w przeszłości 
był już dwukrotnie karany za 
prowadzenie samochodu pod 
wpływem alkoholu. Został 
zatrzymany.

wpadli  
z narkotykami

Policjanci z patrolówki 
zatrzymali dwóch mężczyzn, 
którzy posiadali środki odu-
rzające. Najpierw w ręce 
mundurowych wpadł oby-
watel Ukrainy (31 l.), który 
w samochodzie miał marihu-
anę i amfetaminę. W mieszka-
niu, w pokoju współlokatora 
zatrzymanego zabezpieczo-
no kolejne narkotyki: am-
fetaminę w postaci proszku 
oraz płynu i rośliny konopi. 
Zatrzymany więc został rów-
nież Wojciech J. (32 l.), który 
teraz odpowie za posiadanie 
znacznej ilości środków odu-
rzających oraz ich rozprowa-
dzanie.                   policja.pl

Nareszcie mieszkańcy sto-
licy nie muszą jechać do Kon-
stancina czy Legionowa, aby 
skorzystać z dobrodziejstw 
inhalacji solankowej. 

– Nie mogłem się doczekać 
otwarcia tężni. W końcu się uda-
ło! Od kilku dni przychodzę tu 
codziennie. Ciągle jest pełno lu-
dzi, przydałoby się więcej ławek. 
Poza tym jest super – świetnie 
się tu oddycha i dobrze wypoczy-
wa – mówi mieszkaniec Pragi-
Północ pan Stanisław. 

Rzeczywiście, tężnia albo 
inaczej gradiernia świetnie dzia-
ła na nasze dobre samopoczucie. 
Jest to konstrukcja z drewna i ga-
łęzi tarniny, na które spływa so-
lanka, rozbijając się o poszcze-
gólne gałązki. To wytwarza 
przyjazny mikroklimat, pomoc-

ny m.in. w profilaktyce schorzeń 
górnych dróg oddechowych, 
zapaleniu zatok, nadciśnieniu, 
alergii, nerwicy i w przypadku 
ogólnego wyczerpania.

Gradiernia, zlokalizowa-
na pomiędzy ul. Jagiellońską 
a pętlą autobusową, powstała 
w ramach realizacji projektu 
budżetu partycypacyjnego. Au-
torem tego projektu jest Kamil 
Ciepieńko, radny Pragi-Północ, 
członek klubu Kocham Pragę, 
który również bardzo cieszy się, 
że tężnia została uruchomiona. 

– Plac w końcu wraca do 
mieszkańców! Chętnie odwie-
dzam to miejsce. Szkoda tylko, 
że dzielnica postawiła tak mało 
ławek, bo tłum ludzi praktycznie 
blokuje dojście – stwierdza pan 
Kamil.

Jak dowiedzieliśmy się 
w Urzędzie Dzielnicy Praga-
Północ, zapotrzebowanie na 
ławki jest monitorowane na 
bieżąco. 

– Myślę, że liczba użytkow-
ników w ciągu najbliższych 
tygodni ustabilizuje się i minie 
efekt „nowości”. Na spokojnie 
przeanalizujemy zapotrzebowa-
nie i nie wykluczamy ustawie-
nia nowych ławek – tłumaczy 
rzecznik prasowy Dzielnicy 
Praga-Północ Karol Szyszko.  
Plac Hallera odżył nie tylko 
dzięki tężni, ale także dzięki 
plenerowej siłowni, placu za-
baw, fontannie czy niedawno 

otwartemu barowi mlecznemu. 
To jednak nie koniec pozytyw-
nych zmian w tym miejscu. 

– W ramach realizacji w tym 
miejscu tzw. Centrum Lokalnego, 
planujemy w tym roku remont lo-
kali użytkowych i ujednolicenie 
szyldów wszystkich sklepów 
wokół placu oraz remont chod-
ników wzdłuż budynków, w tym 
schodków i podjazdów dla wóz-
ków. Na kolejne lata zaplanowa-
ne jest m.in. uspokojenie ruchu 
samochodów, postawienie po-
mnika gen. Hallera czy zmiana 
lokalizacji pętli autobusowej – 
podkreśla Karol Szyszko.  

Anna Krzesińska

Północnopraski plac Hallera stał się idealnym 
miejscem do odpoczynku dla wszystkich spra-
gnionych ochłody w słoneczny dzień. Została 
uruchomiona tam tężnia. Jest też plenerowa si-
łownia, fontanna, ławki i plac zabaw dla dzieci. 

prASKie uzDrOWiSKO

24h

ul. Trakt Lubelski 300b, 04-667 Warszawa
tel. 22 424 09 58, 603 363 766

www.lecznicasfora.com

C A Ł O D O B O W A

LECZNICA
W E T E R Y N A R Y J N A
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   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

ZABUDOWY BALKONÓW
SIATKI NA OWADY
ROLETY
514 165 445
602 224 956
ABC DLA DOMU

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

Swoista ankieta wyszła na 
facebook’owym profilu „Gro-
chów Praga Południe”, gdzie 
padło pytanie o przyszłość 
budynku. A dokładniej o jego 
przeznaczenie. No i rozpę-
tała się internetowa burza  
mózgów. 

Propozycje były różne. 
Niektóre mniej poważne lub 
niemożliwe do realizacji – 
„Sejm”, „zderzacz hadro-
nów”, „dom publiczny, bo 
w okolicy nie ma…”. Była 
też gama propozycji niezbyt 
oczywistych. Cześć Inter-
nautów widzi tu tor wrotkar-
ski, kręgielnię, pub lub klub. 
Niemniej rekordy popularno-
ści budziły dwie propozycje 
– sklep „Biedronka” i kino. 
Przy czym kino zdecydowanie 
wygrywa. Mieszkańcy nawet 
już mu nadali nazwę – Kino 
Grochów.

Stanem technicznym 
dawnego kina zainteresował 
się Marek Borkowski, jeden 
z dzielnicowych radnych, któ-
ry złożył w tej sprawie inter-
pelację: Zaniedbany budynek 
sprawia wrażenie „stracha na 
wróble”. Dalsza degradacja 
zabytkowego budynku może 
doprowadzić do jego całkowi-
tego zniszczenia. 

Na interpelację radnego 
odpowiedział wiceburmistrz 
Pragi Południe Jarosław Karcz, 
który poinformował, że właści-
ciel obiektu stara się o zgodę 
na remont elewacji pawilonu 
handlowo-usługowego.

Potwierdzamy tę informa-
cję u Przemysława Kiszki, dy-
rektora zarządzającego spółki 
First Property Poland, która 
poprzez spółkę celową E and S 
Estates nabyła budynek kina. 

– Nieruchomość kupiliśmy 
w 2006 r. od firmy Marcpol. Po 
jej upadłości działalność prze-
jęła spółka Top-Market, która 
niestety nie zdołała zdobyć 
uznania klientów i prowadzić 
sklepu na właściwym poziomie 
– wyjaśnia dyrektor.

Remont budynku plano-
wany jest w drugiej części wa-
kacji. Prawdopodobnie jesie-
nią zostanie tu otwarty nowy 
sklep. 

– Mamy podpisaną umowę 
z renomowanym operatorem 
spożywczym, który zagwaran-
tuje po pierwsze dobrą jakość 
oferowanych produktów, a po 
drugie nie dopuści do zanie-
dbań związanych z otoczeniem 
obiektu, jakie miały miejsce 
w ostatnim okresie – mówi 
Przemysław Kiszka i dodaje, 

że jeszcze nie może ujawnić 
nazwy nowego operatora.

Te zaniedbania najbardziej 
odczuwali mieszkańcy kamie-
nicy bezpośrednio sąsiadują-
cej z placem rozładunkowym 
sklepu. 

– Strasznie głośne klimaty-
zatory, ogólny hałas i bałagan, 
śmieci po produktach spożyw-
czych, codzienne dostawy od 
4 rano… – tak uciążliwości 
sąsiedztwa opisuje Marek Ja-
siński, jeden z lokatorów ka-
mienicy przy ul. Kobielskiej 
91. Niemniej nie poprzestaje 
na narzekaniu, ale podpowiada 
propozycje złagodzenia uciąż-
liwości: – Dostawy towarów do 
sklepu powinny się odbywać od 
strony ul. Kobielskiej, bo tam 
jest taka możliwość. Natomiast 
pomiędzy naszą kamienicą 
a sklepem powinien powstać 
choćby szpaler krzewów, który 
będzie tłumił hałas i fetor roz-
kładającej się żywności..

Okoliczni mieszkańcy nie 
chcą, aby w budynku dawnego 
kina mieściła się jakaś dysko-
teka, lokal rozrywkowy czy pi-
jalnia. Skoro nie powstanie tam 
kino, to dobrze prowadzony 
sklep wydaje się być kompro-
misowym rozwiązaniem. 

Adam Rosiński

Po 1 Maju, a nie po 1 maja, gdyż chodzi o budynek dawnego grochowskiego 
kina przy Podskarbińskiej 4. Wpisany do ewidencji zabytków obiekt niszczeje, 
a mieszkańcy pytają o jego przyszłość.

co po 1 maju?

Z projektu miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego wynika, że głównie 
ma on funkcję „adaptacyjną 
i regulacyjną w stosunku do 
istniejącej zabudowy”. We-
dług planu Stary Rembertów 
został podzielony na trzy stre-
fy. W jednej dominuje zabudo-
wa wielorodzinna, w drugiej 
jednorodzinna, a trzecią jest 
obszar Akademii Sztuki Wo-
jennej, czyli dawnego AON-u. 
To niezmiernie ważna prze-
strzeń dla mieszkańców całe-
go Rembertowa ze względu 
na znaczenie historyczne, kul-
turowe, a także zielony, cenny 
przyrodniczo i rekreacyjnie 
obszar.

O tym, jak się miesz-
ka w Starym Rembertowie 
„Mieszkaniec” rozmawiał 
z młodymi ojcami (na zdję-
ciu), którzy słoneczne po-
południe spędzali ze swoimi 
dziećmi na placu zabaw przy 
ul. Frontowej. Trzeba nadmie-
nić, że określenie „plac zabaw” 
w przypadku tego obiektu nie 
oddaje istoty tego terenu. Prócz 
standardowych urządzeń zaba-
wowych znajduje się tu m.in. 
przestrzeń do jazdy na desko-
rolkach, fontanna czy kolejka 
tyrolska. To teren rekreacyjny 
na miarę XXI wieku.

Michał Zemełka i Rado-
sław Karpiński, uważają, że 
uchwalenie planu zagospoda-
rowania jest potrzebne, gdyż 
dzięki temu zostanie uporząd-
kowana przestrzeń Starego 
Rembertowa.

– Nowe budynki wyrastają 
u nas jak grzyby po deszczu 
– mówi pan Michał. – Część 
z nich to brzydkie „kloce”, 
ale przy niektórych widać, że 
deweloper wysilił się i sta-
rał wkomponować budynek 
w otoczenie, jednocześnie 

oszczędzając drzewostan przy 
nieruchomości. 

Jako pozytywny przykład 
takiego działania mieszkaniec 
wskazuje budowaną w pobli-
żu inwestycję „Admiral Park”. 
Dodaje, że deweloperzy po-
winni z większym szacunkiem 
podchodzić do tkanki Starego 
Rembertowa.

Rozmówcy uważają, że 
w tej części dzielnicy nie powin-
ny powstawać budynki wyższe 
niż czterokondygnacyjne. Mó-
wią, że jest tu gdzie odpocząć, 
mieszka się dobrze i wielkich 
zmian nie oczekują. 

– Dosyć dobra jest baza 
przedszkoli i szkół – uważa pan 
Radosław. – Na chwilę obec-
ną zabezpiecza ona potrzeby 
mieszkańców, ale nie wiado-
mo, czy będzie wystarczająca 

za kilka lat. To przecież zale-
ży, ilu nowych mieszkańców 
przybędzie, a to jest propor-
cjonalnie zależne od tego, ile 
nowych bloków wybudują de-
weloperzy…

O projekt planu pytamy 
przewodniczącego dzielnico-
wej Komisji Gospodarki Prze-
strzennej i Zrównoważonego 
Rozwoju. 

–  Ja jestem za tym, żeby ten 
plan został uchwalony – mówi 
nam radny Tomasz Lis, miesz-
kaniec osiedla Stary Rember-
tów Kolonia. – To zabezpieczy 
nas przed swawolą dewelope-
rów, którzy tak naprawdę mają 
tylko jeden cel – wybudować 
jak najwięcej mieszkań i je 
sprzedać. 

Pod koniec kwietnia, 
w rembertowskim Ratuszu, od-
była się dyskusja publiczna nad 
wyłożonym projektem planu. 

– Jednym z podnoszonych 
w dyskusji tematów było zwięk-
szenie współczynnika parkin-
gowego na terenach, które już 
mają „przytkaną” infrastruk-
turę drogową. W dzisiejszych 
czasach współczynnik jedne-
go miejsca parkingowego na 
mieszkanie i półtora takiego 

miejsca na duże mieszkanie, 
to zdecydowanie za mało, bo 
rzadko która rodzina ma w tej 
chwili tylko jeden samochód 
– uważa przewodniczący To-
masz Lis. 

To prawda, a o parkingo-
wo-postojowych problemach 
Starego Rembertowa „Miesz-
kaniec” pisał w poprzednim 
numerze.                      Magda Ka

Kończy się termin składania uwag do projektu planu zagospodarowania Sta-
rego Rembertowa. Mieszkańcy tej części dzielnicy nie oczekują jakichś rewo-
lucyjnych zmian i plan także takich nie zakłada.

Stary remBertów nie jak nowy

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

Wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody w ilości  8337 sztuk  
w 31 budynkach wielorodzinnych,  

należących do zasobów mieszkaniowych SM „Międzynarodowa”.

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

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

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

Dawne Kino 1 Maj było pierwszym tego typu wybudowanym po wojnie w prawobrzeżnej  
Warszawie. Jego projektantem był architekt Mieczysław Piprek, autor kilku kinowych realizacji (Stolica, 
Ochota, W-Z). Grochowski 1 Maj funkcjonował do końca lat 80. ubiegłego wieku. Później w budynku 
zadomowiła się telewizja Polonia 1, a w ostatnich latach mieściły się tu sklepy spożywcze kilku marek.

ZAK£AD US£UG 
TAPICERSKICH I STOLARSKICH

WYKONUJE:
    

 

i
renowacjê stolarki mebli 
nowoczesnych  stylowych

    
 

i
renowacjê tapicerki mebli 
nowoczesnych  stylowych

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

    zabudowy z p³yt meblowych 
i meble uzupe³niaj¹ce

    w rPosiadamy ybó tkanin  
i transport

Z A P R A S Z A M Y: 
w godz. 700-1730,  sob. 900-1300

d. „REDOM” 
ul. Walecznych 76, 

tel./fax 22 617-23-33

e-mail: redom@redom.pl
 tel. 693-377-081
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Listy i maile można kierować na adres redakcji.

PRAWNIK
RADZI'

 Czytelnicy pytają – radca prawny  
Marcin Kluś odpowiada

Co to jest zapis windykacyjny?
Instytucja zapisu windykacyjnego jest 

zawarta w Kodeksie cywilnym (art. 9811 § 
1 i następne Kodeksu cywilnego) i obowią-
zuje w systemie prawa spadkowego od dnia  
23 października 2011 roku. Rolą zapisu win-
dykacyjnego jest umożliwienie spadkodaw-
com pełniejszej i skuteczniejszej realizacji ich 
woli przy rozporządzaniu swoim majątkiem.

Do czasu wejścia w życie w/w zmiany, 
osoba sporządzająca testament, mogła w testamencie powołać do całości 
lub części swojego majątku osoby bez możliwości wskazania konkretnych 
przedmiotów majątkowych. Po śmierci spadkodawcy, spadkobiercy musie-
li przeprowadzić więc postępowanie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź 
uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza, by ustalić ich udział 
w masie spadkowej, a następnie przeprowadzić sądowy lub umowny dział 
spadku. Dopiero po przeprowadzeniu działu spadku, konkretne przedmioty 
stawały się własnością poszczególnych osób.

Po wprowadzeniu zapisu windykacyjnego istnieje możliwość swo-
bodniejszego niż dotychczas dysponowania majątkiem spadkowym przez 
autora testamentu. Osoba sporządzająca testament może wskazać do kogo 
konkretnie po jego śmierci ma trafić dana rzecz, np. samochód. W takiej sy-
tuacji, spadkobiercy nie muszą przeprowadzać działu spadku, bowiem kon-
kretne przedmioty stały się już własnością konkretnych osób z mocy prawa 
z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku). Dla skuteczności powyż-
szego testament musi być jednak sporządzony w formie aktu notarialnego.

Jakie rzeczy mogą być objęte zapisem windykacyjnym?
Zgodnie z art. 9811 § 2 Kodeksu cywilnego, przedmiotem zapisu win-

dykacyjnego może być:
1) rzecz oznaczona co do tożsamości – a więc skonkretyzowane rzeczy ru-
chome i nieruchomości, dopuszcza się również określoną kwotę pieniężną 
ale złożoną w sejfie lub skrytce bankowej albo na oznaczonym rachunku 
bankowym;
2) zbywalne prawo majątkowe – a więc za wyjątkiem m.in. prawa pierwo-
kupu i odkupu niezbywalnych za życia, a także osobistych praw autorskich, 
które są niezbywalne;
3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne – pojęcie przedsiębiorstwa 
wynika z art. 551 Kodeksu cywilnego, a pojęcie gospodarstwa rolnego z art. 
553 Kodeksu cywilnego. Generalnie nabycie własności na skutek zapisu 
windykacyjnego następuje w stosunku do wszystkich składników przed-
siębiorstwa i masy majątkowej mogącej stanowić zorganizowaną całość 
gospodarczą, wraz z prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego;
4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Warto w tym miejscu wskazać, że w związku z nabyciem przedmiotu 
w wyniku zapisu windykacyjnego, zapisobiercy przysługuje skarga wydo-
bywcza, tj. żądanie, ażeby osoba, która włada przedmiotem zapisu wydała 
tę rzecz. Oprócz powyższego, osobie uprawnionej z zapisu przysługuje 
również prawo do wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu zapisu win-
dykacyjnego przez władającego tą rzeczą, prawo do zwrotu pożytków lub 
zapłaty ich wartości w związku z korzystaniem z tej rzeczy, jak i naprawienie 
ewentualnej szkody z tym związanej. 

– Coś pan taki rozchichrany, panie Eustachy… 
Eustachemu aż łzy ciekły po policzkach. O opanowaniu śmiechu 
nawet mowy nie było. Dopiero po dłuższej chwili kupiec bieliźnia-
ny z pl. Szembeka mógł przywitać się ze swoim kolegą, Kazimie-
rzem Główką, z zawodu emerytem, z zamiłowania stałym klientem 
bazaru…
– Kumpel przed chwilą dowcip mi opowiedział. Żydowski. Bardzo 
lubię żydowskie dowcipy, a pan?
– I owszem. A co to za dowcip? Może znam?

Maurycy Szmulewicz poszedł do lekarza. Lekarz po badaniu 
stwierdza:
– Mam złą wiadomość, ma pan tylko 3 miesiące życia.
Szmulewicz siedzi przez chwilę w osłupieniu, w końcu mówi:
– A wie pan, panie doktorze, ja też mam kiepską wiadomość 
dla pana. Nie stać mnie, żeby w najbliższym czasie zapłacić 
panu za tę wizytę.
– Dobrze – odpowiada doktor – w takim razie dam panu rok 
życia…

– No, z lekarzami tak bywa, panie Eustachy. Choć bywa jeszcze 
śmieszniej. Czytałeś pan o tym naszym, tutejszym dyrektorze Woj-
skowego Instytutu Medycznego?
– Znaczy się szpitala na Szaserów?
– Otóż to. 
– I co piszą?
– Piszą i zdjęcie pokazują. Osobiście, proszę pana, Panu Prezeso-
wi kule do chodzenia do domu zawiózł! 
– To Pan Prezes kuleje?
– Nie wiem. Nic nie mówią, bąkają tylko. W każdym razie, coś 
musi być na rzeczy, skoro dyrektor największej wojskowej placów-
ki medycznej w Polsce osobiście kule do domu mu dostarczył. Ni-
czym kurier z Pocztex-u.
– Fakt… Przecież on generałem jest. Ten dyrektor.
– Owszem. A jak?!

– Do tej pory ordynansów raczej w stopniu szeregowca zatrudnia-
li. Patrz pan, panie Kaziu – mówią, że zmienia się nam wojsko… 
– Wojsko się zmienia, lecz nawyki zostają…
– Ale to może zapowiedź jakiejś nowej inicjatywy jest?
– Jakiej znowu inicjatywy?
– Bo przecież w tym Sejmie, na podłodze matki z niepełnosprawny-
mi, dorosłymi dzieciakami już trzeci tydzień idzie, jak strajkują. To 
może pan generał chciał w ten sposób pokazać, że można pacjenta, 
człowieka nawet, po ludzku traktować. Może Pan Prezes aluzję poj-
mie, weźmie ministrów do galopu i załatwić sprawę każe? Kto wie? 
W końcu taki generał, to strateg jest jakby z definicji, co nie? 
– Pan to jednak idealista jesteś, panie Eustachy. Oczywiście, że 
Pan Prezes serce ma ze złota szczerego. I on, jako on, nieba by 
tym matkom i ich dzieciom przychylił. Zwłaszcza teraz, jak sam, 
za przeproszeniem, niepełnosprawny jest. Pielucho-majtek nie po-
trzebuje, ale wydatki ma i owszem. Podobnież już premiera obso-
baczył, a ten ręce rozkłada, bo kasy brakuje. 
– Tylko, co taki premier dziś może, panie Kaziu? Wolny rynek 
mamy.
– A jednak nową dopłatę do każdego litra benzyny wykombinował. 
Już są efekty. Zięć płacił niedawno 4.20–4.30 za litr oleju napędo-
wego, a teraz płaci już ponad 4,90. Gdzieniegdzie zresztą ponad 
piątkę kosztuje. I zadowolony jest! Na dobry cel idzie, mówi. 
– A, to dlatego pan premier zapowiedział, że na rzecz niepełno-
sprawnych podatek nowy nałoży – dla najbogatszych. Żeby i bo-
gacze poczuli się potrzebni.
– I oni też się cieszą, powiem panu. Wreszcie będą służyli dobrej 
sprawie. Na własnym portfelu przekonają się, jak głęboka treść kry-
je się w zwykłym, prostym słowie „solidarność”. I zdrowsi od razu 
będą. Bo jak człowiek jest tak obrzydliwie bogaty i nie ma jakiegoś 
społecznie niezbędnego celu, to czuje się fatalnie. Jakby chorował.
– A propos – to pan słyszał?

Żona skarży się do męża:
– Ty już nawet nie pytasz, jak się czuję. 
– A jak się czujesz? 
– Nawet nie pytaj – odpowiada przez łzy.                      Szaser

Co tam panie na Pradze...
Kule u nogi

Kobiecym okiem

Kobiecym okiem patrząc na 
ten świat im więcej mam lat, tym 
częściej popadam w zadumę. 
Myślę tu o rodzinie i relacjach 
w niej panujących, zwłaszcza 
tych, które lansuje telewizja. 

My w dawnych i współcze-
snych serialach, różne światy...

„Rodzina Leśniewskich”: 
rodzice dają wiele swobody 
dzieciom, które starają się być 
samodzielne, rozważne i wiedzą, 
że mają w nich oparcie. „Wojna 
domowa”: ojciec Pawła – nie-
kwestionowany domowy cesarz, 
traktowany z szacunkiem, choć 
nie do końca poważnie, a mama 
jest – poza aktywnością zawo-
dową – kimś w rodzaju uroczej 
kwoczki, troskliwie zabiegającej 
o męża i o syna, ciut bojaźliwej, 
nie wszystko rozumiejącej, lecz 

z wielkim sercem i – w sumie 
– z bardzo dobrym kontaktem 
z jedynakiem. A tego dzieciom 
trzeba.

Rodzina, jaką wówczas 
oglądał widz, często odbiegała 
od tej, jaką miał wokół siebie. 
Ale przekaz telewizyjny sprzyjał 
dobrym zmianom, zaczęły zmie-
niać relacje między dorosłymi 
i dziećmi, którym już nikt nie 
powtarzał, że podobnie jak ryby 
głosu nie mają.

Nie będę się czepiać szcze-
gółów takich, jak powszechne 
w polskich serialach i filmach 
jedzenie z łokciami na stole, 
zwieszanie łba nad talerzem, że 
aż grzywka moczy się w zupie 
czy mówienia z pełnymi ustami. 
To niestety nie zmienia się z bie-
giem lat.

Jaką rodzinę lansują współ-
czesne seriale? Na przykład 
„Rodzinka”. Nowoczesna, part-

nerska, mieszka – jak to niby na-
sza klasa średnia – w piętrowym 
domku. Miłe wnętrza, problemy 
z synami, wiele ciepła i wspól-
nych spraw. Ale dla mnie – nie 
do oglądania. Dlaczego? Ponie-

waż tam wciąż wszyscy na siebie 
nawzajem wrzeszczą. Nie krzy-
czą, ale drą się ile sił, czasem nie 
przebierając w słowach. Sorry, 
ja tego nie kupuję! Nie chciała-
bym żyć w domu (nawet tak ład-
nym), gdzie matka, gdy nie znaj-
duje argumentów agresywnie się 
wydziera, a synowie (i mąż) to 

akceptują. Dzieci szybko przej-
mują ten wzorzec „rozmawia-
nia” i równo drą się na braci 
i matkę. Dobrze, że się nie biją. 
Być w tej rodzinie albo mieszkać 
za ich ścianą – koszmar.

„M jak miłość” lansuje 
wzorce znacznie mi bliższe, gdzie 
wszyscy wspierają się nawzajem, 
chcą i umieją serdecznie, z tro-
ską rozmawiać o sprawach ar-
cytrudnych, których scenarzyści 
im nie szczędzą, i o pogodnych. 
„Klan”, mimo pozorów, jest da-
leki od rzeczywistości, zbyt wy-
gładzony, ugrzeczniony.

Nie oceniam tych seriali. 
Mówię tylko o rodzinie, jaką 
w nich widzę i o tym, co to dla 
mnie znaczy.

Telewizję, często bez kon-
troli dorosłych, oglądają nasze 
dzieci. Ciekawe, jakie z niej 
przyjmują wzorce do naślado-
wania…                            żu

rodzina, ach rodzina

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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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 10.05. godz. 19.00 – Promocja książki „Polski Most 
Szpiegów” Jana Wojciecha Piekarskiego i Łukasza 
Walewskiego;  14.05. godz. 19.00 – Rejsy po literaturze i nie 
tylko: „Młynarski. Rozmowy”, „W Polskę idziemy”; 19.05. godz. 
11.00 – Spotkanie Związku Szlachty Polskiej: „Oblicza naszej 
i waszej wolności”;  godz. 20.30 – Noc Muzeów; 21.05. godz. 
19.00 – Nieturyści: Masza Dubyna i Kambodża 1986/2016.

KLUB KULTURY SENIORA
ul. Pawlikowskiego 2,  

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

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

l 10.05. godz. 12.00 – Historia sztuki: „Abstrakcyjny 
ekspresjonizm”; 13.05. godz. 16.00 – Recital Januarego 
Zaradnego; 14.05. godz. 17.00 – Kino Dobrych Filmów: 
„Ciemna Paradiso”; 16.05. godz. 10.00 – Niepodległa wczoraj 
i dziś: „Broń i barwa odrodzonego Wojska Polskiego”; 17.05. 
godz. 12.00 – Kresy dalekie bliskie: „Jaszuny, czyli kanikuła 
u Radziwiłłów, Balińskich i Śniadeckich”; 18.05. godz. 11.00 
– Warsztaty wizażu: „Lekki makijaż na upalne dni i dodatki do 
włosów”; godz. 13.00 – Działka moja pasja: „Przewidywanie 
i zwalczanie chorób roślin”;  20.05. godz. 12.00 – Piknik  
Rodzinny „Kto Ty jesteś? Polak mały! w Parku Obwodu AK; 21.05. 
godz. 12.00 – Historia muzyki: „Muzyka postromantyczna”; 
23.05. godz. 10.00 – Klub Kobiet Kreatywnych.

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 11.05. godz.11.50 – Filharmonia Narodowa dla dzieci: 
„Piosenka jest dobra na wszystko”; 12.05. godz.16.00 – 
Popołudnie z muzyką „Szkolne przeboje”; 19.05. godz.15.00 
– „Majowe melodie” koncert uczniów Studia Piosenki oraz 
sekcji pianina; 19.05. godz. 19.00 – Wernisaż wystawy 
prac uczestników zajęć plastycznych w OK Wesoła; 20.05. 
godz.15.00-18.00 – Piknik historyczny „Legiony to żołnierska 
nuta”; 26.05. godz.19.00 – Koncert „Piosenka jest dobra na 
wszystko – wieczór II”. 
Filia POGODNA, ul. Jana Pawła II 25, tel. 22 427-37-74
11.05. godz. 10.50 – Filharmonia Narodowa dla dzieci: 
„Piosenka jest dobra na wszystko”; 12.05. godz. 18.00 – 
koncert Anny i Tomasza Ostrowskich; 17.05. godz. 19.30 
– Koncert Sylwii Kubiak-Dobrowolskiej oraz uczennic Szkoły 
Muzycznej w Sulejówku; 19.05. godz. 19.00 – Występ 
Pogodnej Grupy Teatralnej działającej w filii ODT Pogodna. 

z miASTA
8 maja br. Jacek Wojcie-

chowicz, szef Fundacji Insty-
tutu Rozwoju Warszawy zapo-
wiedział start w wyborach na 
prezydenta Warszawy. Jacek 
Wojciechowicz przez wiele lat 
pełnił funkcję wiceprezydenta 
stolicy, a wcześniej był burmi-
strzem dzielnicy Wesoła. – Wy-
stąpię jako kandydat niezależny. 
Kandydaci partyjni mają nad 
sobą partyjne parasole, a ja 
chcę służyć tylko mieszkańcom 
Warszawy – zapowiedział.

***

Mieszkańcy Radości mogą 
się już cieszyć zmodernizo-
wanym placem zabaw przy 
ul. Izbickiej/Patriotów. Napra-
wiono zabawki, pojawiły się 
także nowe. Powstało boisko 
do koszykówki z bezpieczną 
nawierzchnią, nowe oświetle-
nie, ogrodzenie i alejki oraz 
siłownia plenerowa. 

***
Już w najbliższy piątek,  

11 maja, u zbiegu ulic Przyko-

szarowej i Białołęckiej zostanie 
wmurowany kamień węgielny 
pod budowę przychodni ze szpi-
talem jednodniowym na Biało-
łęce. Powstająca placówka bę-
dzie miała dwa piętra i rozległy 
parking (na ponad 60 miejsc). 
Planowany termin zakończenia 
prac budowlanych to połowa 
2019 r.

***
Białołęka, jako jedyna war-

szawska dzielnica uruchomiła 
pilotażowy projekt wydłuże-
nia godzin pracy urzędu. Od  
7 maja do 30 czerwca w każdy 
poniedziałek i czwartek (z wy-
jątkiem 31 maja – Boże Ciało) 
pracownicy Urzędu czekają na 
mieszkańców w godzinach od 
8.00 do 19.00. Praca w pozo-
stałe dni pozostaje bez zmian, 
czyli 8.00-16.00.

***
Już w drugi weekend maja 

Uniwersytet Muzyczny Fry-
deryka Chopina w Warszawie 
zmieni się w studenckie mia-
steczko festiwalowe! 11 i 12 
maja odbędą się tam Juwena-
lia Artystyczne. W magiczny 
świat braku problemów za-
praszają studenci warszaw-
skich uczelni: muzycznej, 
plastycznej i teatralnej. W tym 

roku motywem przewodnim 
imprezy będzie BAJKA! 

Pierwszego dnia Juwe-
naliów w Sali Koncertowej 
UMFC zagra tradycyjnie 
Studencka Orkiestra Symfo-
niczna. Na dwie noce park 
za uczelnią, czyli popular-
ny Skwer Wodiczki, stanie 
się nocną salą koncertową, 
w której wystąpią prawdziwe 
gwiazdy – MIKROMUSIC, 
Brodka, Bovksa i Natalia 
Przybysz. 

Szczegółowy program do-
stępny jest na: chopin.edu.pl

***

Warszawiacy mogą już 
korzystać z nowego wejścia 
do Miejskiego Ogrodu Zoolo-
gicznego, które wybudowane 
zostało od strony ul. Jagielloń-
skiej, na wysokości ul. Brechta. 
Do spacerów po zoo zachęca 
również wyremontowana aleja 
główna na odcinku od wejścia 
od strony ul. Ratuszowej, aż do 
otwartego w ubiegłym roku wy-
biegu dla panter śnieżnych. 

***
Kameralne pokoje z łazien-

kami, nowe sale porodowe oraz 
nowoczesny sprzęt medyczny 
do opieki nad noworodkami 
i przyszłymi mamami – tak 

wyglądają Oddziały Położnic-
twa i Neonatologii Mazowiec-
kiego Szpitala Bródnowskiego. 
Wszystko to dzięki komplekso-
wej modernizacji. Wymieniono 
instalacje centralnego ogrze-
wania, wodno-kanalizacyjną, 
elektryczną i wentylacyjną. 
Wieloosobowe sale chorych 
zastąpiły jedno- i dwuosobowe 
pokoje z łazienkami. Pacjentki 
mogą korzystać z w pełni wy-
posażonych aneksów kuchen-
nych. Oddział doposażono 
w nowoczesny sprzęt tj. respi-
rator z funkcją oscylacji, aparat 
USG z dopplerem, aparat RTG 
przyłóżkowy, nowe inkubatory, 
w tym inkubator transportowy 
z respiratorem. 

***
Pod koniec marca Rada 

Warszawy uchwaliła nowy po-
dział Pragi Południe na okręgi 
wyborcze. Z czterech dotych-
czasowych okręgów utworzo-
no pięć. Uchwałę o nowym po-
dziale zaskarżyła m.in. grupa 
mieszkańców z Saskiej Kępy. 
Po rozpatrzeniu sprawy, w try-
bie nadzoru, Państwowa Komi-
sja Wyborcza orzekła 26 kwiet-
nia, że przy tej uchwale Rada 
Warszawy naruszyła prawo. Nie 
można było tworzyć nowych 
okręgów, a jedynie skorygować 
granicę okręgu 3 (Saska Kępa), 
w którym zmniejszyła się liczba 
mieszkańców. – Decyzja PKW 
nas zadowala, ale nie wiemy, 
jak ostatecznie zakończy się ta 
sprawa – mówi nam Jacek Pyt-
kowski, jeden ze skarżących.

ab, ud, ar, um, mazovia

JAROSŁAW

KRAJEWSKI
POSEŁ NA SEJM RP

ZAPRASZA NA
SPOTKANIE

Prawo
i Sprawiedliwość

15 maja (wtorek) 
godzina 19.00

Centrum Promocji Kultury  
przy ulicy  
Podskarbińskiej 2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając na podstawie 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dalej Kpa, 
oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 2117 ze zm.), informuję, iż w dniu 18 kwietnia 2018 r., zostało wszczęte  
postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia, na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1,  
art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), pozwolenia na budowę:
inwestor:  Miasto Stołeczne Warszawa, 
 pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
inwestycja: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka wschodniego 
– północnego, od szlaku za stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za stacją 
C21. Zamierzenie budowlane nr W7 w zakresie hektometraży: od L 226+21.901,  
P 226+61.479 do L 234+74.315, P 235+13.893, polegające na budowie Stacji C21 
wraz z torami odstawczymi (ul. L. Kondratowicza / ul. Rembielińska), budowie tuneli, 
budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: 
budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, 
dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra”.

Adres zamierzenia: 
Obręb 4-08-08: 38, 58/10, 58/11, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/18, 58/19, 
58/20, 58/21, 58/22, 58/23, 58/25, 58/30, 58/31, 58/54, 58/7, 58/8, 58/9;
Obręb 4-08-13: 1, 2, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 28/4, 28/3, 28/2, 29, 3, 4/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 
6, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/62, 64/61, 64/63, 64/64, 64/49, 64/5, 64/50, 
64/52, 64/56, 64/57, 64/58, 64/66, 64/67, 64/65, 64/69, 64/68, 64/8, 64/9, 65/10, 
65/11, 65/12, 65/42, 65/44, 65/43, 65/14, 65/15, 65/16, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 
65/21, 65/22, 65/23, 65/25, 65/27, 65/36, 65/5, 65/6, 65/7, 65/40, 65/41, 65/9, 7, 9/1;
Obręb 4-08-07: 106, 2/11, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 
2/24, 26/27, 26/26, 26/12, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, 26/28, 26/29, 55/1, 55/10, 
55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/19, 55/2, 55/20, 55/21, 
55/22, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9;
Obręb 4-08-12: 131/45, 131/44, 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 131/16, 131/2, 
131/3, 131/51, 131/50, 131/35, 131/37, 131/38, 131/4, 131/41, 131/42, 131/43, 131/5, 
131/6, 131/7, 131/8, 131/9, 51/2, 51/6, 51/7;
Obręb 4-08-06: 106, 107, 71/3, 71/4, 75, 76/3, 76/1, 76/2, 77, 78, 81/1, 81/2, 82/2, 
82/3, 83/1, 83/2, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 84, 86/10, 86/11, 86/25, 86/24, 86/27, 86/26, 

86/29, 86/28, 86/30, 86/32, 86/31, 86/16, 86/37, 86/36, 86/18, 86/20, 86/21, 86/5, 
86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 91/3, 91/4; 
jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa, 
oraz w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dla inwestycji pn.: „Rozbiórka  
12 obiektów budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego W7 w zakresie 
hektometraży: od L 226+21.901, P 226+61.479 do L 234+74.315, P 235+13.894, 
polegające na budowie Stacji C21 wraz z torami odstawczymi (ul. L. Kondratowicza / 
ul. Rembielińska), w m. Warszawa”.

Adres zamierzenia: 
Obręb 4-08-06: 86/16, 86/20, 86/32, 86/37, 91/3, 77, 106, 107;
Obręb 4-08-13: 64/66, 65/5, 28/2, 28/3, 3, 64/67, 64/49; 
jednostka ew. 146511_8, Dzielnica Targówek, w m. Warszawa.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami w postępowaniu  
w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 
lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Jednocześnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budow-
lane, zawiadamia się, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał  
postanowienie Nr 410/II/2018, w którym nałożył na inwestora obowiązek usunięcia  
wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym, w terminie 120 dni  
od dnia otrzymania postanowienia.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego  

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój  
nr 504, wejście F, w godzinach przyjęć interesantów: w poniedziałki w godz. 13-16; 
w środy w godz. 8-12; w piątki w godz. 8-12), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi 
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni,  
od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 10 maja 2018 r.
Pouczenie

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku  
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  
organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”                            WI-II.7840.9.8.2018.MP

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

1. Wykonanie czyszczenia instalacji kanalizacyjnej  
metodą hydrodynamiczno-chemiczną poziomów i pionów w budynkach: 

Brazylijska 20, 20A, 24, 18, 16A, 16B.

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

REKLAMAREKLAMA

  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%   

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

REKLAMAREKLAMA
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patronat medialny

Już od rana ulica Floriańska 
wypełniała się gośćmi jarmarku. 
Mieszkańców przyciągały kramy 
i pawilony handlowe. Można 
było zakupić choćby wyplatane 
z wikliny kosze, ręcznie robione 
szczotki z naturalnego włosia, 
różnego rodzaju zabawki czy 
wyroby ceramiczne. Amatorów 
doznań smakowych przyciągały 
kramy ze spożywczymi produk-
tami regionalnymi: miody z ma-
łych pasiek, sery korycińskie  
i sery z Podhala, tradycyjne wę-
dliny z kresów, dania kuchni ta-
tarskiej. Swój punkt informacyj-
ny miał organizator wydarzenia – 
Urząd Dzielnicy Praga-Północ.

Bogata była część artystycz-
na imprezy. „Praskie Małmazyje” 
porywały publikę warszawskimi 
piosenkami, a biesiadno-patrio-

tyczny utwór „Dopóki na Wa-
welu…” przerobiony na „Niech 
żyje nasza Praga…” śpiewany 
był wspólnie przez wszystkich 
zgromadzonych na Floriańskiej. 
Podobnie zresztą, jak kilka in-
nych praskich pieśni. 

– Odwiedzają nas tłumy…  
– zadowolenia nie krył burmistrz 
dzielnicy Wojciech Zabłocki. 

Olbrzymią liczbę widzów 
przyciągnął występ gwiazdy 
polskiej muzyki rozrywkowej 
Andrzeja Rosiewicza. Nie było 
to zaskoczeniem, ponieważ na 
jego przebojach wychowały 
się co najmniej dwa pokole-
nia. Widzowie się nie zawiedli, 
gdyż m.in. mogli w autorskim 
wykonaniu posłuchać choćby 
piosenki „Najwięcej witami-
ny” chwalącej walory polskich 

dziewcząt, czy motywu z popu-
larnego w ubiegłym wieku seria-
lu „Czterdziestolatek”.

– Udało mi się porozmawiać 
z panem Rosiewiczem przed wy-
stępem – mówi „Mieszkańcowi” 
Katarzyna Kluczyńska. – Stwier-
dził, że potrzebuje makijażu pół 
godziny na jedną stronę i pół 
godziny na drugą. Powiedzia-
łam mu, że nie potrzebuje, bo 
świetnie wygląda. Obok stała 
i milczała moja siostra Ania, 
której włosy w silnym słońcu 
wydawały się być rude. Pan Ro-
siewicz uśmiechnął się do mnie 
i powiedział: „Liczyłem na miłe 
słowa, a ta druga milczy, bo jest 
ruda, a ruda jest wredna…”. 

Po czym dziewczynom trafił 
się prawie prywatny koncert. 

– Pan Andrzej zaśpiewał mi, 
że blondynki mają dwa serca, 
brunetki jedno, a rude nie mają 
żadnego… – śmieje się Ania, 
siostra Katarzyny.

W pogodny nastrój wprowa-
dził publikę koncert światowych 
szlagierów, które gościnnie na 
scenie wykonywała Orkiestra 
Dęta Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Także małe dzieci 
nie nudziły się na Jarmarku Flo-
riańskim. Mogły wyszaleć się na 
„dmuchańcach”, poznać pracę 
strażaków, których św. Florian 

jest patronem, czy skosztować 
darmowej cukrowej waty.

Tradycyjnie w czasie wyda-
rzenia zostały wręczone „Flo-
riany” – lokalne wyróżnienia 
za wybitne osiągnięcia na rzecz 
praskiej społeczności i praskiej 
kultury. Wyróżnienia te przyzna-
je dzielnicowy samorząd. W tym 
roku burmistrzowie wraz z radny-
mi wręczyli statuetki „Floriana” 
Jarosławowi Kaczorowskiemu 
(warszawskiemu przewodniko-
wi, popularnemu spacerologowi 
praskiemu), prawosławnemu 
arcybiskupowi Sawie (metropo-
licie warszawskiemu i całej Pol-
ski) oraz Zgromadzeniu Sióstr 
Albertynek (siostry usługują 
bezdomnym, pomagają ubogim 
i wykluczonym). Gościem spe-
cjalnym tej części wydarzenia był 
poseł Patryk Jaki, który odwie-
dził Jarmark Floriański wspólnie 
z żoną i synkiem Radkiem. Małe-
mu chłopcu niesamowitą radość 
sprawiała zabawa w prowadze-
nie prawdziwego wozu strażac-
kiego. W drugiej części dnia na 
scenie wystąpili m.in. Czessband 
i Cała Praga Śpiewa oraz Trupa 
Teatralna Warszawiaki. Tłumy 
zabawowo nastawionych wi-
dzów przyciągnęła też gwiaz-
da wieczoru – grupa Weekend.          

   Ada m

Za nami trzynasta edycja Jarmarku Floriań-
skiego. Przez całą słoneczną niedzielę 6 maja 
w wydarzeniu wzięły udział tysiące mieszkań-
ców Pragi Północ i innych dzielnic Warszawy.

prAgA prAgA…
I nic w tym dziwnego, 

bo każdy z nas ma w piw-
nicy czy szafie niepotrzeb-
ne rzeczy, których szkoda 
wyrzucić. Dlatego właśnie 
warto je odsprzedać i dać im 
drugie życie. 

Takiego wydarzenia jed-
nak jak to, które odbędzie 
się 27 maja w Parku Picassa 
na Białołęce, tutaj jeszcze 
nie było – I Białołęcki Bazar 

Zabawek Używanych realizo-
wany we współpracy z Bia-
łołęckim Ośrodkiem Kultury 
w ramach projektu „Zrealizuj 
swój pomysł w BOK-u”. 

Na taką wiadomość cze-
kało wielu rodziców i samych 
dzieci. W końcu będą miały 
szansę na sprzedaż niepo-
trzebnych gier czy klocków 
i zakup w okazyjnej cenie 
czegoś nowego, ciekawego. 
A wybierać na pewno będzie 
w czym. 

Podobne bazary cie-
szą się ogromnym zainte-
resowaniem. Już od kil-

ku lat organizuje je m.in. 
Stowarzyszenie Pracownia 
Łomianki. 

Autorem białołęckiego 
projektu i jego organizato-
rem jest mieszkaniec Biało-
łęki Dariusz Staciwa. – To 
pierwsze takie wydarzenie 
organizowane na Białołęce. 
Jego głównym założeniem, 
w przeciwieństwie do wyprze-
daży garażowych, jest sprze-

daż lub wymiana wyłącznie 
zabawek (w tym również gier, 
książek, sprzętu sportowego 
itp.) używanych i przeznaczo-
nych dla dzieci – mówi pan 
Dariusz.

W czasie wydarzenia będą 
funkcjonować dwie strefy – 
jedna dla osób kupujących 
i sprzedających, w drugiej 
strefie natomiast zaplano-
wano bezpłatne atrakcje dla 
dzieci i młodzieży. KaSa

Wyprzedaże garażowe już na stałe goszczą 
w kalendarzach dzielnicowych wydarzeń. 

TArg zABAWeK

Więcej szczegółów na stronie: 
bialoleckibazar.evenea.pl/ 
oraz w wydarzeniu na FBCeremonia wręczenia „Florianów” 2018.

Fani nie odstępowali Andrzeja Rosiewicza. 
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MODELE ZAUSZNE I WEWNĄTRZUSZNE 
BEZPŁATNIE I BEZ KAUCJI 

 WIELKI TEST APARATÓW SŁUCHOWYCH 

 

www.strefasluchu.pl

Przygotowaliśmy dla Państwa do testowania  największą ilość 
aparatów słuchowych renomowanych producentów w wersjach demo

Porównaj topowe modele klasy business z tańszymi aparatami w klasie ekonomicznej 

PRZED WYPOŻYCZENIEM WYKONAMY BEZPŁATNIE KOMPLEKSOWE 
BADANIA SŁUCHU WRAZ Z TESTEM NA ZROZUMIENIE MOWY 

 Wypróbuj 

zanim się 

zdecydujesz 

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

tyLko im Szyny Brak…

Transport szynowy jest ratunkiem dla 
zakorkowanej Modlińskiej, Płochocińskiej 
czy trasy S8. Na razie miasto nie drąży 
jednak tematu podziemnej kolejki. Trwają 
prace nad liniami tramwajowymi. Najpierw 
do ronda Małej Brzozy, w przyszłości do 
Kobiałki – takie rozwiązania przyniosą 
ulgę mieszkańcom Zielonej Białołęki. Za-
chodnia część dzielnicy zyska linię wzdłuż 
głównej arterii – Modlińskiej (trwają anali-
zy dot. tej inwestycji).

Dzisiaj najwięcej wiemy na temat linii 
na Zieloną Białołekę. Tramwaje Warszaw-
skie ogłosiły przetarg na koncepcję tego 
połączenia. Aby tramwaj jechał wzdłuż 
Głębockiej, niezbędne jest wybudowanie 
wiaduktu.

– Wiadukt tramwajowy nad trasą S8 wraz 
z dojazdami będzie miał długość ponad 1 km. 
Dzięki temu tramwaje na Zieloną Białołękę 
przejadą bezkolizyjnie nad ekspresówką i pla-
nowaną trasą Olszynki Grochowskiej. Po pół-
nocnej stronie trasy, bezpośrednio przy rondzie 
Małej Brzozy, zaplanowaliśmy budowę węzła 
przesiadkowego z autobusów do tramwajów. 
Perony pętli autobusowej będą zbudowane jak 
najbliżej przystanku tramwajowego. Nieco da-
lej będzie miejsce na parking Park & Ride, na 
którym będzie ponad 200 stanowisk postojo-
wych dla samochodów oraz 300 dla rowerów 
– mówi Maciej Dutkiewicz z TW.

Trasa tramwajowa z Bródna na Zieloną 
Białołękę pobiegnie wzdłuż ulicy Matki Te-
resy z Kalkuty, Św. Wincentego i Głębockiej. 
Dalej – wzdłuż planowanej trasy Olszynki 
Grochowskiej aż do pętli w pobliżu szkoły 
podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek. Nowa 
trasa będzie miała ok. 6,5 km. Tramwaje 
będą jeździły co 2-3 minuty. Zaplanowano  
9 przystanków z 20 peronami. Ważna informa-
cja: czas przejazdu do stacji metra przy ul. 

Kondratowicza: ok. 15 minut, a czas 
przejazdu do Dworca Wileńskiego 
wyniesie ok. 30 minut.

Zakończenie prac projektowych 
całej trasy tramwajowej planowane 
jest w 2021 roku. Prace budowlane 
zajmą około 2 lat, a po ich zakoń-
czeniu ruszy połączenie tramwajowe 
z Zielonej Białołęki do centrum War-
szawy.

Warto przypomnieć, że w doku-
mentach planistycznych linia tramwa-
jowa na Zielonej Białołęce dochodzi 
aż do Kobiałki. Choć nie ma jeszcze 
żadnych terminów dotyczących tego 
odcinka, jest nadzieja, że po wybu-
dowaniu części trasy do ronda Małej 
Brzozy, pociągnięcie jej dalej będzie 
już tylko „formalnością”.      KS

Powrócił temat metra na Białołękę. 
Inwestycja potrzebna, ale większość 
mieszkańców już doskonale wie, że 
mało realna do wykonania (przynaj-
mniej w najbliższych latach). 

REKLAMA REKLAMA

S.O.S. DLA KOTA

Pomoc bezdomnym zwie-
rzętom jest znaczna, jednak ska-
la problemów jeszcze większa. 
Dlatego cenne są działania ta-
kich organizacji, jak „Fundacja 
Koty z Grochowa”, których wo-
lontariusze (głównie mieszkań-
cy Pragi Południe) poświęcają 
swój czas i siły na pomaganie 
kotom w potrzebie.

Jak to się zaczęło? Sześć 
lat temu jedna z mieszkanek 
Grochowa spotkała na swojej 
drodze dwa koty przy ul. Wito-
lińskiej. Zaczęła je regularnie 
odwiedzać i dokarmiać. Szybko 
okazało się, że kotów w okolicy 
jest więcej i tak zaczęła się cała 
przygoda.

– Natalia utworzyła na Face-
booku stronę Koty z Grochowa, 
która przez dłuższy czas miała 10 
fanów! Z czasem było nas wię-
cej, zaczęłyśmy działać na wielu 
polach i poznawać coraz więcej 
osób, którym los zwierząt w po-
trzebie nie jest obojętny. Dzisiaj 
nasz zespół liczy ponad 30 osób. 
Z roku na rok zwiększa się też 
liczba kotów znajdujących się 
pod naszą opieką. Na początku 
było ich kilka, teraz jest kilka-
dziesiąt. Od kwietnia 2015 roku 
działamy jako Fundacja Koty 
z Grochowa – Na Rzecz Kotów 
w Potrzebie – opowiada Gabriela 
Grotkowska.

Fundacja zajmuje się nie 
tylko dokarmianiem, ale też 
(a może przede wszystkim) wy-

szukiwaniem kotów wolno ży-
jących do kastracji. To najlepsza 
metoda zapobiegania bezdom-
ności i ograniczania cierpienia 
zwierząt. W tej chwili pod ich 
opieką jest kilkadziesiąt ko-
tów wolnożyjących w różnych 
punktach miasta. Wolontariusze 
odwiedzają je codziennie, bez 
względu na pogodę, święta czy 
wakacje. 

– Niezwykle ważną rolę 
w opiece nad kotami wolno ży-
jącymi odgrywają społeczni 
karmiciele kotów, których w na-
szej dzielnicy zarejestrowanych 
jest ponad 180. Staramy się ich 
wspomagać, np. przy odławianiu 
kotów na kastracje czy leczenie. 
Prowadzimy akcje edukacyjne 
w przedszkolach i szkołach, sta-
rając się uczyć najmłodszych sza-
cunku dla zwierząt. Szukamy też 
domów dla kotów oswojonych, 

które utraciły lub nigdy nie mia-
ły opiekunów. W naszych domach 
tymczasowych obecnie przebywa 
ich prawie 30, a każdego roku 
przewija się przez nie ponad 150 
zwierząt!  – tłumaczy Gabriela.

Chociaż wolontariusze 
starają się reagować na każde 
zgłoszenie, nie zawsze jest to 
możliwe. Ograniczone są ich 
zasoby lokalowe, a przede 
wszystkim czasowe. Wszy-
scy pracujący w Fundacji wo-
lontariusze pomagają kotom 
w czasie wolnym. 

Więcej informacji na temat 
działalności Fundacji, jej pod-
opiecznych oraz możliwości 
pomocy kotom można znaleźć 
po adresami: 
www.facebook.com/ 
kotyzgrochowa
www.kotyzgrochowa.pl

Nina Miętus

W stolicy od kilku lat działa program pomocy bezdomnym zwierzętom i opieki 
nad kotami wolno żyjącymi. Dzielnice podpisują umowy z lecznicami wetery-
naryjnymi, które zajmują się leczeniem, a przede wszystkim kastracją kotów 
wolno żyjących. Prężnie działa też miejskie schronisko.
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Krzyżówka Mieszkańca nr 9

Warto Wiedzieć

ŚMieSzKaNieC

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

– Coś okropnie pachnie na klatce schodowej. 
Pewnie coś tam zdechło – mówi żona.

– Nie, to raczej ci z parteru coś gotują – przekornie dodaje 
teściowa.
– Sprawdzę – mówi mąż i wychodzi z domu. 
Po chwili wraca: 
– Tym razem obie miałyście rację…

***
– Panie doktorze, muszę schudnąć.
– Dobrze. Ile ma pani wzrostu? Ile waży? 
– 156 cm i 156 kilo.
– A ile było najmniej?
– Niecałe trzy kilo i 50 centymetrów!

***
– Muszę schudnąć do wakacji – sapie grubasek do lekarza.
– Jasne. Proszę wieczorem przez godzinę biegać po parku.
– Oczywiście. Ale nie wiem, czy przed kolacją, czy po?
– Zamiast, proszę pana.

RADY
CiotKi
AGATY

Każdy wie: myj owoce przed je-
dzeniem. 
l Ale „myj” nie oznacza „polej 
wodą z kranu”, bo tak opłuczesz 
tylko kurz. 
l Aby skutecznie pozbyć się 
bakterii (m.in. e.coli, listeria, sal-
monella), płucz owoce i warzywa 
przez 2 minuty w wodzie o kwa-
śnym odczynie (na litr wody pół 
szklanki octu jabłkowego lub 
zwykłego). 
l Kolejny, bardzo ważny etap, 
zwłaszcza, jeśli owoce i warzywa 
mają jeść dzieci czy osoby o deli-
katnym zdrowiu, to płukanie dru-
gie, w wodzie o odczynie zasado-
wym: 3 minuty w mieszaninie 
na 1 litr wody czubata łyżka (nie 
łyżeczka) sody oczyszczonej. Jeśli 
woda przebarwi się na żółtawo, 
zmętnieje czy pokryje tłustawy-
mi smugami to znaczy, że płuka-
nie się udało, a ilość pestycydów 
zmniejszyła się znacznie.
l Wreszcie płukanie w zwykłej 
wodzie i gotowe! Na zdrowie.Ciekawska

Wesoły Romek

zaJrzYJMY do KUCHNi

Mamy na Pradze Południe ulicę Perkuna. Kogo upa-
miętnia?

Perkun to naczelne bóstwo Bałtów, czyli ludów zamieszkujących dawne tereny 
pruskie, litewskie, na terenie Polski na południe w zasadzie nieprzekraczające rzeki 
Narwi, a na zachód – Wisły. Bóg burzy, wojny,  bóg niebios, ognia i płodności, 
na ziemi reprezentowany był przez potężne drzewo – dąb. Był też niezłomnym 
strażnikiem moralności, a pisał o nim sam Jan Długosz.
Słowiańskim odpowiednikiem Perkuna jest Perun, także bóstwo gromowładne. 
Jego  kult sięgał aż po Ruś Kijowską, a jego imię nosi fabryka Perun przy ul. Gro-
chowskiej 301/305. Spółka Perun, której logo do dziś otaczają siarczyste pioruny, 
powstała w Petersburgu w roku 1910; od 1913 r. na Grochowskiej produko-
wano gazy techniczne. Działał też warsztat spawalniczy. Działalność doceniono 
w 1936 roku,  Perun otrzymał złoty medal na Wystawie Przemysłu Metalowego 
i Elektrotechnicznego w Warszawie. Po wojnie upaństwowiona, a w roku 1999 
sprywatyzowana, działa do dziś. 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

Najbliższy okres będzie pomyślny. Nie zaniedbuj spraw pierwszej wagi, a dopilnowanie ich zwróci 
się podwójnie. Kiedy już je ogarniesz, pozwól sobie na chwilkę relaksu – opiekuńcze siły popro-
wadzą twoje sprawy właściwym torem. Być może poznasz kogoś, kto wniesie powiew świeżości 
do twojego życia.

Nie folguj w nadchodzących dniach swemu temperamentowi – bądź stonowany i układny. Nad-
chodząca konstelacja gwiazd pozwoli ci uniknąć wielu przykrości, pod warunkiem że zachowasz 
rezerwę w kontaktach, szczególnie z Lwami, choć nuta zaufania, którą obdarujesz Koziorożca może 
przynieść pozytywne rezultaty.

Wykorzystaj okazję, by realizować swe marzenia – choćby te szalone. Teraz jest na to dobry czas. 
Dbaj o rzeczy prozaiczne, ale nie pozwól, by zawładnęły twym umysłem. Jeśli masz szansę na 
przejęcie inicjatywy – wykorzystaj ją! Niewykluczone, że dzięki temu odniesiesz sukces w życiu 
zawodowym i emocjonalnym.

Koniecznie załatw niedokończone kwestie – szczególnie te w sferze nieformalnej. Być może spotkania 
towarzyskie lub zakończenie sporów z najbliższymi przyniosą ci długofalowe korzyści. Nie bój się 
nowych znajomości, ale wystrzegaj się ludzi, którzy udają i są nieszczerzy. 

Masz świetną okazję, by poprawić stan portfela i zakończyć turbulencje finansowe. Nie zmarnuj 
szansy. Czeka cię nieco wyzwań, ale załatwione sprawy dadzą satysfakcję, a chwila wytchnienia 
będzie smakować lepiej. W sprawach uczuciowych bądź wyrozumiały. Uważaj na pokusy, szcze-
gólnie przy zakupach.

W tych dniach uzbrój się w cierpliwość i stanowczość. Możesz stać się celem ataków, asertywność 
będzie jak znalazł. Masz łagodny charakter, pielęgnuj dobroć w sobie, ale nie pozwól wejść sobie na 
głowę. Walcz o przywileje i gratyfikacje, ale nie zapominaj wiosną o miłość i przyjaźni. 

Choć ostatnio czekało cię wiele wyzwań, dąż do równowagi. Będziesz mieć wiele sposobności, by się 
wyciszyć oraz odbudować pozytywne relacje z ludźmi. Pozwól sobie na odrobinę relaksu – pamiętaj, 
że lekarze zalecają regularne spacery – działają zbawiennie na organizm.

Masz dużo spraw na głowie, szczególnie zawodowych, lecz zadaj sobie pytanie, czy nie umyka ci 
coś ważnego. W pracy dbaj o uznanie, ale nie zapominaj o innych. Nie zaniedbuj szczególnie jednej 
osoby, która niedawno się pojawiła, a prawdopodobnie wniesie wiele do twojego życia.

W najbliższych dniach unikaj przemęczenia. Mniej istotne sprawy przełóż na później, zadbaj tylko 
o te najpilniejsze. Odżywiaj się dobrze, ubieraj ciepło. Po prostu zadbaj o siebie. Nabierz odwagi, ale 
i spokoju ducha. Zrób sobie wewnętrzne wakacje i wystrzegaj się hałaśliwych ludzi.

Choć ostatnio było wiele powodów do zmartwień, teraz powinno być lepiej i spokojniej. Wykorzy-
staj ten czas jak najlepiej. Odpocznij, spójrz na życie z dystansem, odetchnij pełną piersią. Myśl 
pozytywnie, a sprawy potoczą się nieźle. Być może znajdzie się okazja, by zakończyć sytuację, 
której nie akceptujesz. 

Konstelacja ciał niebieskich jest dobra. Aby twe zamiary się spełniły potrzebujesz jeszcze jednego 
– wiary w siebie. Wydobądź ją, a wiele rzeczy może się udać. Zdolność do podejmowania decyzji 
będzie ci potrzebna, choć nie rób niczego pochopnie i nie szarżuj z zachciankami. Uważaj jednak 
na plotkarzy, bo mogą bardzo ci zaszkodzić.

Choć zdrowie mogło ci ostatnio niedomagać, wszystko się ułoży. Będziesz się cieszyć coraz lepszym 
samopoczuciem, także znajomi będą pomagać. Czując się lepiej, wróci twoja atrakcyjność. Będziesz 
przyciągać ludzi, także nowych i pojawi się szansa, że poznasz kogoś, kto zawróci ci w głowie.

Merlin

Młodo, ŚWieżo i WioSeNNie!
j Wiosenne gołąbki: opakowa-
nie serka homogenizowanego do-
praw solą, pieprzem i ziołami, dodaj 
1/3 jego objętości drobno siekanego 
wędzonego łososia, ¼ świeżego ko-
perku, wymieszaj. Dodaj kilka (2-3) 
łyżek rozpuszczonej żelatyny, wymie-
szaj ponownie i odstaw na kwadrans. 
W tym czasie przygotuj sałatę masło-
wą: opłucz, osusz bardzo starannie, 
podziel nasobne listki; wytnij grubą część wzdłuż każdego liścia. Na tak przygotowany 
liść nakładaj łyżką tężejący serek z przyprawami, zakładaj boki i roluj jak gołąbki. Układaj 
ciasno obok siebie na małym półmisku, a gdy gotowe, włóż na przynajmniej godzinę do 
lodówki. Podawaj skropione i przybrane cytryną. Lekkie, pyszne, zdrowe!
j RzodkieWki: umyj, opłucz, obetnij ogonki oraz obetnij i zachowaj listki, odrzucając 
uszkodzone i stare. Zagotuj wodę z solą i cukrem, jak na brukselkę. Wrzucaj rzodkiewki 
do wrzątku, a po kilku minutach, gdy będą miękkie, wyjmij i podawaj na gorąco, polane 
bułeczką z masłem. Znakomite jako jarzynka do mięs lub samodzielne danie.
j RzodkieWki sałatka: pozostałe liście rzodkiewek bardzo starannie umyj, wybie-
rając tylko całe i młode. Posiekaj, dodaj gruby szczypior (dymkę), tyle samo połówek 
pomidorków koktajlowych, dwukrotnie więcej sałaty lub mieszanych sałat (możesz tu 
wykorzystać grube części listków, usunięte podczas przygotowywania gołąbków wio-
sennych, jak w przepisie powyżej. Liście młodej pokrzywy (przed kwitnieniem) sparz 
wrzątkiem, posiekaj, dodaj do sałatki. Do tego sól, nieco oliwy i soku cytrynowego. Wy-
mieszaj. Jeśli ma to być nie dodatek, lecz na przykład danie kolacyjne, dodaj kuleczki 
mozarelli albo ćwiartki jajek na twardo. 
j Wiosenny koktajl, świetny na dobrą sylwetkę: do pojemnika nalej 1/3 zimnej 
wody, dorzuć 2 garście mieszanych sałat, pół jabłka, pół ogórka, niewielką mandarynkę 
obraną i krojoną w kostkę. Dwie łyżki octu jabłkowego, płaską łyżeczkę kurkumy i do 
wyboru: pół dojrzałego banana albo łyżkę miodu. Zmiksuj starannie. W razie potrzeby, 
dolej nieco wody. Pij natychmiast, a to, co zostanie na potem, przechowuj w lodówce. 
Najlepiej spożyć tego samego dnia, którego zostało przygotowane. Samo zdrowie, prze-
konaj się!

Rozwiązanie należy przesyłać pod adresem redakcji w terminie 7 dni od daty ukazania się gazety. 
Do wygrania książka.
Rozwiązanie krzyżówki nr 8/2018: „Było mi jak w raju”. Książkę wylosowała p. Agnieszka Pycka. 
Po odbiór zapraszamy do redakcji (z dowodem tożsamości) do 18.05.2018 r.

1        2         3         4             5          6            7         8        9        10       11
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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:  
43 000 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. 

ZAGINĄŁ KOT, ZGUBIŁEŚ PSA
portal „Mieszkańca”

ZA DARMO info o tym da!*
www.mieszkaniec.pl

www.facebook.com/gazetamieszkaniec
* ilość informacji ograniczona; osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 22 810-64-12

TRANSPORT

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

n Przeprowadzki 24h/7. 
Wywóz i utylizacja zbędnych 
mebli, przedmiotów z miesz-
kań 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

TURYSTYKA

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

USŁUGI

n A A Tani Serwis Komputero-
wy. Dojazd 0 zł.  
Tel. 504-617-837

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

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

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

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

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

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

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

BIZNES

n Pożyczki pozabankowe.  
Tel. 609-545-270

FINANSE

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

KUPIĘ

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

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

n Antyki, obrazy, srebra, pla-
tery, 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 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 – Sprzedam

n Działkę 650 m kw. z dom-
kiem letniskowym k. Nieporętu. 
Tel. 695-986-958

NIERUCHOMOśCI – Szukam 
   do wynajęcia

n Młoda, spokojna wynajmie 
pokój na Pradze Południe.  
Tel. 790-774-479

OGRODNICZE

n Sprzedam nowy ul Dadant 
z wyposażeniem. Cena: 400 zł. 
Tel. 600-019-611

PRACA

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

PRAWNE

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

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

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

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

RÓŻNE

n Makijaż okazjonalny 
profesjonalnie.  
Tel. 663-900-241

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

SPRZEDAM

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

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

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. 
NAPRAWY, MONTAŻ, PRZE-
RÓBKI – 24 H. TANIO. TEL. 
22 610-88-27, 604-798-744

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

n HYDRAULICZNE.  
TEL. 504-618-888

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

n HYDRAULIK.  
TEL. 502-031-257

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

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

n KSIĘGOWOśĆ JPK OBSŁU-
GA FIRM. TEL. 606-763-006

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

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

n Ocieplanie domów.  
Tel. 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, ZABU-
DOWY, GARDEROBY I PAWLA-
CZE. TEL. 602-126-214

n Tapicerskie.  
Tel. 22 612-53-88

n Usługi hydrauliczne.  
Tel. 722-373-050

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

USŁUGI – Budowlane

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

n Zabudowa balkonów.  
Tel. 514-165-445

USŁUGI – Komputerowe

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

USŁUGI – Porządkowe

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

USŁUGI – Remontowe

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

n Dachy, rynny, obróbki bla-
charskie, papy termozgrzewalne 
– wymiana, naprawa.  
Tel. 504-250-013

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

n Gładź, panele, malowanie. 
Tel. 609-982-675

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

n MALOWANIE, TAPETOWA-
NIE, GLAZURA. GŁOWACKI. 
TEL. 504-618-888

n Malowanie,  
tapetowanie, panele.  
Tel. 22 615-76-97,  
695-679-521

n OKNA – NAPRAWY,  
DOSZCZELNIENIA.  
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

REKLAMA REKLAMA

* 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
...zapisz się do newslettera... ...co DWA TYGODNIE otrzymasz

MIESZKAŃCA ON-LINE
z NAJŚWIEŻSZYMI informacjami
na swoją SKRZYNKĘ MAILOWĄ

Wejdź na naszą stronę internetową:Jest na to proste rozwiązanie!

lp.ceinakzseim.www

CHCESZ MIEĆ ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI?
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Dr Joanna Białkowska to 
pediatra szczególnie ceniony 
przez rodziców, którzy pod-
kreślają niezwykłą dokładność 
i drobiazgowość podczas bada-
nia dziecka i świetną współpra-
cę z rodzicami. Rodzice zgłasza-
jąc się do pediatry powierzają 
mu ufnie zdrowie i życie swoich 
dzieci.

Dr Białkowska uważa, że 
praca każdego lekarza jest pracą 
trudną, obarczoną olbrzymim 
stresem i odpowiedzialnością. 
Pediatra, lekarz najmłodszych 
pacjentów, odczuwa to najbar-
dziej. Dzieci wymagają przede 
wszystkim przyjaznego podej-
ścia, cierpliwości, zwiększonej 
czujności; często doznają niespe-
cyficznych dolegliwości, które 
mogą zmylić lekarza, zwłaszcza 
dzieci najmłodsze, które nie po-
trafią powiedzieć, co je boli. Na 
pozór błahe objawy mogą zwia-
stować poważną chorobę. 

Trudno się z tym nie zgodzić. 
Zdaniem dr Białkowskiej szcze-
gólnie ważne jest, by rodzice 
i dziecko czuli się u lekarza 
bezpiecznie i przyjemnie. Dla 
dziecka badanie ma być zaba-

wą, a rodzicom dawać poczucie 
zapewnienia pełnej opieki. Pani 
doktor rozmawia z nimi, dopytuje 
o niepokojące ich sprawy, stara 
się tłumaczyć każdy etap procesu 
diagnostyczno-leczniczego. Ro-
dzice powinni dokładnie wie-
dzieć, co się dzieje z ich dziećmi 
i jak mają stosować zalecone im 
leczenie. 

To niełatwe w dobie ogól-
nodostępnego internetu i szybko 
rozprzestrzeniającej się tzw. pocz-
ty pantoflowej między rodzicami, 
którzy czasem przychodzą z już 
gotową „diagnozą”.

Dzieci boją się tego, czego nie 
znają, dlatego pani doktor zawsze 
tłumaczy, co i jak będzie robio-
ne, pokazuje sprzęt medyczny, 

pozwala dziecku być samemu 
dla siebie lekarzem przez czynne 
uczestnictwo w badaniu. „Chcę, 
by moi pacjenci znali powagę 
badania, które dla ich zdrowia 
jest bardzo ważne, ale także by 
mogli przybić mi piątkę i trochę 
tym badaniem się pobawić” 
uśmiecha się pani doktor.

Działania pediatry są często 
powiązane z działaniami fizjo-
terapeutów. Fizjoterapia dzie-
ci ma olbrzymią wartość dla 
ogólnego dobrostanu jak i roz-
woju psychofizycznego i spo-
łecznego. Mówimy o fizjoterapii 
w schorzeniach ortopedycznych, 
ale też neurologicznych, kardio-
logicznych, pulmonologicznych 
i innych – podkreśla Ewelina 

Nowakowska, osteopata spe-
cjalizująca się w leczeniu dzie-
ci. – W normalnych warunkach 
rozwój dziecka jest spontanicz-
ny. Gdy na przeszkodzie staje 
dysfunkcja, dochodzi do kom-
pensacji funkcjonalnej, która 
bez ingerencji rehabilitantów 
może mieć długofalowe skutki. 
Interdyscyplinarne podejście, 
współpraca pediatrów, rehabili-
tantów i lekarzy innych specja-
lizacji ma na celu przywrócenie 
pełnej funkcji danego układu oraz 
prawidłowy rozwój dziecka.

Praca z małym dzieckiem 
nie jest łatwa – dodaje Ewelina 
Nowakowska, osteopatka spe-
cjalizująca się w leczeniu dzie-
ci. – Nikt, tak jak niemowlę, nie 
wyczuwa instynktownie nasze-
go nastroju. Mój dotyk przy ba-
daniu i terapii musi być delikatny, 
a najistotniejsze jest zbudowa-
nie dobrej relacji z dzieckiem. 

Dobrze, gdy małe dziec-
ko przed wizytą jest najedzone 

i wyspane, lecz czasem pracuję 
z maluszkiem podczas karmie-
nia – uśmiecha się pani Ewelina. 
– Kluczowe jest zebranie ob-
szernego wywiadu dotyczącego 
okresu ciąży i porodu, może to 
pomóc w dotarciu do przyczyny 
dolegliwości. 

Świeżo upieczony rodzic 
obserwuje swoje dziecko: czy 
rozwija się ono prawidłowo? 
W razie wątpliwości, nie war-
to czekać. Czasem wystarcza 
wskazanie, na co zwracać uwagę 
przy pielęgnacji, zmienić sposób 
noszenia czy układania dziecka, 
plus proste ćwiczenia w formie 
zabawy. Terapia prowadzona 
przez osteopatę eliminuje ry-
zyko wystąpienia napięć w ob-
rębie głowy, klatki piersiowej, 
jamy brzusznej i reszty ciała 
niemowlęcia spowodowanych 
przez niepoprawne ułożenie 
w łonie matki (m.in. poślad-
kowe, poprzeczne). Wspaniałe 
rezultaty daje terapia skoncen-

trowana na eliminacji powikłań 
okołoporodowych, tj. będących 
konsekwencją m.in. przedłuża-
jącego się porodu, cesarskiego 
cięcia, vacuum czy owinięcia 
pępowiną. Rehabilitacja dodat-
kowo wspomaga proces adapta-
cji dziecka w nowym środowisku. 
Leczenie jest nieinwazyjne, 
bezbolesne i przyjemne dla pa-
cjenta.

BORAMED zaprasza: tu 
dziecko znajdzie świetnych spe-
cjalistów i skuteczną pomoc.

dzieci, naSz SkarB
Dziecko to pacjent niełatwy. Dobry lekarz, współpracujący z rodzicami, może 
mu skutecznie pomóc. Mało kto wie, że już od pierwszych dni życia dziecka 
w zaskakująco wielu sprawach może pomóc także fizjoterapeuta, a zwłaszcza 
doświadczony osteopata. 

Uwaga! Sprawdź swoje 
zdrowie! Fizjoterapeuta 

bezpłatnie Cię zbada  
i da konieczne wskazówki! 

Zgłoś się w dniach  
10.05.–24.05.2018,  
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  

REHAbILITACJA 
ul. Fieldorfa 10 lok.315 

(wejście w pasażu  
handlowym) 

tel. 22 250 15 77 
www.boramed.pl

Hurtownia Optyczna HURT-DETAL

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

Tel. 22 612 00 03

PROGRESYWNE

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

– 2 soczewki progresywne
Sfera –5 do +6

Dodatek do bliży 1–3
Najniższe ceny na:

  
 soczewki do pracy biurowej

   soczewki fotochromowe 
TRANSITIONS

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

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!

    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

Ewelina Nowakowska dr Joanna Białkowska

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z odkształceniami czaszki (plagiace-
falia), dysplazją stawu biodrowego, uszkodzeniem splotu ramiennego 
przybieraniem na wadze, ulewaniem, ma zaburzenia ssania i połykania, 
refluks żołądkowy, kolki, zaparcia, rozdrażnienie, płaczliwość, źle sypia, 
ma asymetrię tułowia w raczkowaniu lub w chodzie, zaburzenia koordyna-
cji i psychomotoryki, wzmożone napięcie, kręcz szyi, ograniczenia rucho-
mości kręgosłupa i stawów, niedrożność kanalika łzowego, nawracające 
zapalenia ucha środkowego, częste infekcje (np. nosa, gardła, płuc), nie 
radzi sobie z nauką, przyswajaniem nowych informacji, koncentracją – 
BORAMED zaprasza! Tu znajdziesz profesjonalną pomoc.

LEKARZE
BEZ 

KOLEJEK

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
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klasyczna architektura

w cenie mieszkania

tereny rekreacyjne, sklepy, punkty 

place zabaw

Osiedle ISKRA VI
III etap

u

ATRAKCYJNE
CENY!
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Turek CamemberT 120 g asorTymenT  
(Cena za 1 kg - 26,25 zł)

2,99
/szT.

Turek brie 125 g asorTymenT  
(Cena za 1 kg - 26,25 zł)

2,99
/szT.

Twaróg Chudy, PółTłusTy, TłusTy 
250 g osm łowiCz 

(Cena za 1 kg - 12,00 zł)

2,99
/szT.

Asortyment towArów nAjwyższej jAkości. 
wiele produktów w promocyjnych cenAch.

naPóJ owsiany, ryŻowy 
bezgLuTenowy bio 1 L 

naTumi

5,69
/szT.

PassaTa Pomidorowa bio 
680 g eureko  

(Cena za 1 kg - 7,04 zł)

4,79
/szT.

karkówka griLLowa 
sokołów

17,69
/kg

boCzek griLLowy 
sokołów

ser ŻółTy aLdamer, gouda, morski PLasTry 150 g  
msm mońki  

(Cena za 1 kg - 19,27 zł)

2,69
/szT.

17,69
/kg

kreweTki 200-250 g  
asorTymenT my Food 
(Cena za 1 kg - 55,97 zł)

13,99
/szT.

PoLędwiCa eksTra na naTuraLnyCh 
PrzyPrawaCh gobarTo 

26,99
/kg

18,99
/kg

kiełbasa Cesarska łukosz 

green Tea 20 Tor. asorTymenT,  
zen-Chai Teekanne  

(Cena za 100 g - 11,23 zł)

4,49
/szT.

ŚwieŻe JaJa ze ŚCiółki L 10 szT.  
invesT miCheL 

(Cena za 1 szT. - 0,50 zł)

4,99
/szT.

PrzyPrawy  5-23 g knorr

1,89
/szT.

Szczegóły akcji na stronie:
www.spolempraga.com.pl

ofertA wAżnA od 10.05. - 06.06.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

UNIVERSAM SPOŻYWCZY


